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 ในอดตีการด ารงวถิชีวีติของชาวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
มวีถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย มคีวามผูกพนักบัสมาชกิในสงัคมชาวนาผ่านประเพณีวฒันธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
ข้าว คน และพุทธศาสนาที่ต่างร่วมมอืร่วมใจในการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั การพึ่งพาธรรมชาต ิ  
ดนิฟ้าอากาศในการท านาเป็นหลกั โดยท านาเพยีงปีละ 1 ครัง้ เพื่อใช้บรโิภคในครวัเรอืนและแบ่ง
ขายบางส่วน ชาวนายงัคงด าเนินชีวติได้อย่างมคีวามสุข ทัง้ในและนอกฤดูกาลท านา ตลอดจน
ปรากฏการณ์น ้าท่วมทีไ่หลท่วมทุ่งนากบเจาเป็นประจ า   ซึง่ชาวนาสามารถด ารงวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ
ไวไ้ดต้ลอดมา 
 เมื่อมกีารก่อสรา้งเขื่อนเจา้พระยา พ.ศ.2500 ส่งผลให้มกีารจดัระบบชลประทานที่ดขี ึ้น
ชาวนาจงึมกีารปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท านาโดยสามารถท านาได้เป็นปีละสองครัง้ ท าให้ชาวนามี
รายไดเ้พิม่ขึน้มชีวีติคุณภาพดขีึน้ และยงัคงยดึถอืปฏบิตัปิระเพณีวฒันธรรมการท านาแบบเดมิทีส่บื
ทอดกนัมาเพยีงแต่ลดขัน้ตอนเพื่อใหท้นัต่อระยะเวลาในการเพาะปลูก เช่น การรวมกนัท าพธีแีรกนา 
พธิที าบุญกลางบ้าน ส่วนสภาพทัว่ไปของชาวนายงัคงรกัษาความเป็นสงัคมชาวนาได้เป็นอย่างดมีี
การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่กนัละกนัในลกัษณะการร่วมลงแขกขอแรงทางประเพณีทีเ่กี่ยวกบัการท านา 
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาประเพณีทางสงัคมที่มอียู่เป็นประจ า ชาวนายงัคงรกัษาวฒันธรรม
ประเพณขีองวถิชีวีติชาวนาไวไ้ดอ้ยา่งด ี
 ภายหลงัมกีารก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิสาย 3412 พ.ศ.2517 จากอ าเภอพระนครศร-ี
อยุธยา ผ่านต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล ไปยงัอ าเภอเสนา ความเจริญด้านต่างๆ จึงค่อยๆ 
หลัง่ไหลเขา้สู่หมู่บ้านต าบลกบเจา เช่น ไฟฟ้า น ้าประปา รถยนต์ รถจกัรยานยนต์  เครื่องอ านวย
ความสะดวกในครวัเรอืน อยา่ง โทรทศัน์  พดัลม  ตู้เยน็ วทิยุ  โดยเฉพาะเครื่องจกัรทีเ่รยีกว่ารถไถ  
รถแทรก็เตอร์ เครื่องเกี่ยวข้าวและนวดข้าว ปุ๋ ยเคม ียาก าจดัศตัรูพชื ซึ่งเข้ามาแทนที่แรงงานใน
ครอบครวัอย่างคนและควาย จงึท าใหส้มาชกิชาวนาบางส่วน เช่น ญาตพิีน้่อง บุตร หลาน ต้องปรบั
เปลีย่นไปท างานอยา่งอื่นหรอืเรยีนต่อในระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ ความเจรญิเหล่านี้ท าใหก้ารด าเนินวถิชีวีติ
ชาวนามกีารปรบัเปลีย่นไปตามความเจรญิที่เขา้มาพรอ้มถนนแต่ชาวนายงัรกัษาวถิชีวีติวฒันธรรม
แบบเดมิ แต่มกีารยอมรบัสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ โดยปรบัเปลีย่นอย่างค่อยเป็นค่อยไป การท า
นาปลูกข้าวไม่เพียงจะเก็บไว้เพื่อบริโภคเท่านั ้นแต่มุ่งเน้นเพื่อการค้าขาย ค วามศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาตลอดจนความกตญัญูรูคุ้ณต่อขา้ว โดยชาวนาส่วนใหญ่จงึยงัคงปฏบิตัปิระเพณีทาง
วฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัขา้วเหมอืนเดมิเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหก้บัสมาชกิชาวนาดว้ยกนั   
 ขณะที่สงัคมมกีารเปลี่ยนแปลง วถิชีวีติชาวนาต าบลกบเจายงัคงด ารงอยู่และยงัคงท านา
ต่อไปดว้ยปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการด ารงชวีติ จากความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ที ่แหล่งน ้า ความสมัพนัธข์อง



 

 

คนในหมู่บา้นทีย่งัคงพึ่งพาอาศยักนัไดอ้ยู่เสมออกีทัง้ชาวนารูจ้กัการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาปรบั
ใชใ้นการท านาตลอดจนนโยบายทางภาครฐักม็สี่วนสนับสนุนใหช้าวนายงัคงขายขา้วไดร้าคาดแีละมี
คุณภาพชวีติที่ดขี ึน้โดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ชาวนาต าบลกบเจา จงึยงัคงรกัษาวถิชีวีติและ
วฒันธรรมดัง้เดมิใหค้งอยูใ่นสมยัปจัจบุนัได ้
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 In the past, in the village of Kobjao in the Bang Ban district of Ayutthaya life was 
simple. People had a good relationship and there was a strong culture and people helped 
each other with food. Everyone was dependent on farming that could be harvested once a 
year. Farming was done to feed the family and also to sell.   The farming families were 
happy both in and out of the farming season. Even when the fields were flooded the 
farmers were still able to live a normal life. 
 When the Chao Phraya dam was built in 1957 it resulted in a better irrigation 
which meant that rice could be harvested twice a year. This means the farmers had a better 
quality of life, whilst still retaining the traditional and culture of farm life, albeit over a shorter 
period of time. They could still look after and maintain the social well – being of farm life. 
Buddhist traditions and social customs were still prevalent and farmers adhered to these. 
 After the construction of the 3412 Highway in 1974 from the district of Bang Ban 
through Kobjao village to Sena district the area had a lot of growth. Electricity was 
introduced along with tap water and obviously cars and motorcycles were seen for the first 
time. Houses saw the introduction of television, fans, refrigerator and radios. Farm  
machinery such as tractors and rice separators were also seen and pesticides were 
introduced, Which took jobs away from people and buffaloes. This meant the families of 
some farmers had to look for jobs elsewhere and meant that they had to study to a higher 
level. This change meant  farmers had to adjust to new ways, but they still respected their 
traditional  culture. Farming was changing with more of a focus on trade. Having faith in 
Buddhism most farmers still tried to encourage a traditional culture and help each other. 
 Society is changing in Kobjao village  but traditional Farming still exists. The 
farmers  now use more advanced technology and have to comply with government 
regulations but they can still sell rice at a good price and still have a good quality of life, 
living by the principle of sufficiency economy. They still maintain a traditional lifestyle and 
culture into  the present day. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
 สารนิพนธน์ี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยดเีป็นเพราะผูว้จิยัไดร้บัความเมตตากรณุาอยา่งยิง่จาก              
รองศาสตราจารย ์ ดร.ชาครติ  ชุ่มวฒันะ   ประธานคณะกรรมการพจิารณาโครงการสารนิพนธแ์ละ
ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  ผูช้่วยศาสตราจารยส์าวติร ี   พสิณุพงศ ์  หวัหน้าภาควชิา
ประวตัศิาสตร ์ตลอดจนคณาจารยใ์นภาควชิาประวตัศิาสตรม์หาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน  
และทีส่ าคญั ท่านอาจารยส์ญัญา  ชวีะประเสรฐิ  อาจารยท์ีป่รกึษาและควบคุมสารนิพนธฉ์บบันี้  
อาจารยพ์วงรอ้ย  กล่อมเอีย้ง อาจารยจ์ากภายนอกทีใ่หค้วามเมตตาเสยีสละเวลาอนัมคี่าเพื่อให้
ค าแนะน าในการจดัท าสารนิพนธน์ี้ทุกขัน้ตอน และใหผู้ว้จิยัสามารถเขา้พบทีบ่า้นพกัไดต้ลอดเวลา 
ท าใหผู้ว้จิยัไดร้บัประสบการณ์ในการท าวจิยัในชุมชนและรูคุ้ณค่าของงานวจิยัทีจ่ะช่วยในการท างาน
ในดา้นการพฒันาเป็นไปอย่างมคีุณค่ามากยิง่ขึน้ ท่านอาจารยท์ัง้สองท่านเป็นแบบฉบบัของอาจารย์
ทีทุ่่มเทใหก้บัศษิยแ์ละใหค้วามรูท้างวชิาการอย่างไมเ่หน็ดเหนื่อย  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร.สุพล  วุฒเิสน อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยาที่ไดม้อบโอกาสใหผู้ว้จิยัไดร้บัทุนการศกึษา ศกึษาต่อใน
ระดบับณัฑติศกึษาแห่งน้ี  ขอขอบพระคุณ อาจารยท์วศีกัดิ ์ จงประดบัเกยีรต ิผูอ้ านวยการโรงเรยีน
มธัยมสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  อาจารยม์นตฤ์ด ี วชัรประทปี  และเพื่อน
รว่มงานในโรงเรยีนมธัยมสาธติฯ ทุกท่าน ทีไ่ดส้นบัสนุนการศกึษาและการท าสารนิพนธฉ์บบันี้จน
ส าเรจ็  ขอขอบใจนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมสาธติฯ ทุกคนทีช่่วยเหลอืงานผูว้จิยัในดา้นต่างๆ จนส าเรจ็
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บทท่ี 1 
ภมิูหลงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา บริบท ข้อมูลอ าเภอบางบาล 

ความส าคญัและสภาพทัว่ไปของต าบลกบเจา 
  
 จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเคยเป็นราชธานีเก่าของประเทศไทยในอดตี   ด ารงความเป็น
ราชธานีมายาวนานถึง 417 ปี (พ.ศ. 1893 – 2310) ตัง้อยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง มแีม่น ้า
เจา้พระยา แม่น ้าป่าสกั แม่น ้าลพบุร ี แม่น ้าน้อยตลอดจนล าคลองหลายสายต่างๆ ไหลผ่าน จงึมี
ความเหมาะสมแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านาปลกูขา้ว ซึง่ท าใหพ้ระนครศรอียุธยามคีวาม
อุดมสมบูรณ์ในขา้วปลาอาหารมาตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั ดงัค ากล่าวทีว่่า “เมอืงขา้ว อู่น ้า” ตลอดจน
ศลิปะขนบธรรมเนียมประเพณวีฒันธรรมทีส่ ัง่สมจากภูมปิญัญาของบรรพบุรษุ ทีส่บืทอดถงึปจัจบุนั 
  
1. ภมิูหลงัและบริบท จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 จากหลกัฐานทางธรณีวทิยาระบุว่า พืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยาเคยถูกน ้าทะเลท่วมถงึ
มาก่อน ต่อมาการทบัถมของตะกอนซึง่เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไหลพดัพาเอาเศษหนิ ดนิ ทราย และ
ตะกอนมาทบัถมกนัเป็นเวลานานจนกลายเป็นที่ราบอนักว้างใหญ่กลายเป็นแผ่นดนิหรอืที่ราบลุ่ม
แม่น ้าเจา้พระยาขึน้ เมื่อถงึหน้าน ้ากจ็ะมนี ้าหลากพดัพาตะกอนซึ่งเป็นแร่ธาตุทีส่ าคญัต่อพชืจากต้น
น ้าทางเหนือมาท่วมตามที่ราบลุ่มภาคกลางท าใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการท านาปลูกข้าว พระนครศรอียุธยาจงึมคีวามอุดมสมบูรณ์มาตัง้แต่อดตีถึงปจัจุบนั   
น ้าที่หลากมาตามแม่น ้าล าคลองจะท่วมตามที่ลุ่มต่างๆ จนกลายเป็นทะเลสาบย่อยๆ ดงันัน้ 
บา้นเรอืนของชุมชนรมิน ้าในอยุธยาจงึมวีถิชีวีติผูกพนักบัแม่น ้าล าคลองและมกัจะสรา้งเป็นเรอืนไม้
ใตถุ้นสงูมาตัง้แต่สมยัโบราณ1  
 จงัหวดัพระนครศรอียุธยายงัมพีืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มภีูเขา ไม่มปี่าไม ้มแีม่น ้าสาย
ต่างๆ ตลอดจนล าคลองสาขาต่างๆ ไหลเชื่อมโยงกนัจงึเป็นแหล่งท าการเกษตรทีส่ าคญัของประเทศ 
ซึง่ในอดตีไดร้บัสมญาจากชาวตะวนัตกทีเ่ขา้มาในสมยัอยธุยาว่า เป็น “เวนิสตะวนัออก”  
 ปจัจบุนัจงัหวดัพระนครศรอียธุยาเป็นจงัหวดัหนึ่งของไทยในภาคกลาง ประชากรส่วนใหญ่
ยงัคงประกอบอาชพีทางการเกษตรโดยเฉพาะการท านาปลูกขา้วมาตัง้แต่อดตี  นอกเหนือการท า
การเกษตรแล้วสภาพสงัคมที่เปลีย่นไปมกีารก่อตัง้โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ปรากฏไปทัว่ทุกอ าเภอ 
เนื่องจากความเจรญิและความสะดวกสบายทางคมนาคมทีใ่กล้กรุงเทพฯ สภาพวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ
ของชาวนาในจงัหวดัพระนครศรอียธุยาจงึมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสมยั 

                                                                        

 1 คณติา เลขะกุล. (2543).  ภมูศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา. (กรงุเทพฯ: การท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย). หน้า 5.  
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2. ภูมหิลงั ข้อมูลอ ำเภอบำงบำล       

 อ าเภอบางบาล เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา มเีนื้อที ่84,565.625 ไร่ เป็น
พืน้ทีร่าบลุ่ม เมือ่ฤดนู ้าหลาก น ้าเหนือจะไหลบ่าตามแมน่ ้าเขา้ท่วมทุ่งนาเป็นประจ าทุกปี 
 2.1 ประวติัอ าเภอบางบาล  
 ประวตัอิ าเภอบางบาล มหีลกัฐานจากวรรณคดเีรื่อง ขุนชา้ง – ขุนแผน โดยเป็นส านวน
การแต่งของครแูจง้ วดัระฆงั1  มชีื่ออ าเภอบางบาล ซึง่เขยีนเป็นค าว่า บางบาน ปรากฏในตอนเถร
ขวาดจอมขมงัเวทย์แห่งเชยีงใหม่เดินทางมายงัเมอืงอยุธยาเพื่อสู้กบัพลายชุมพล บุตรชายของ
ขุนแผน โดยการแปลงกายเป็นแรง้ใหญ่บนิตรงลงทีเ่หนืออ่างทองแลว้กลายร่างเป็นจระเขใ้หญ่ล่อง
ลงมาตามล าน ้าเจา้พระยา แกลง้อาละวาดแสดงฤทธิเ์ดชใหล้ื่อเลื่องตลอดทุกคุง้น ้า ว่า 
  จระเขล้่องมาทางบางโผงเผง เหน็ฝงูเป็ดฝาดเป้งลงตายปน่ 
 ผุดด าร ่ามาในสาชล   จนกระทัง่บา้นกุ่มซุ่มในรก 
 นางสาวสาวชาวบา้นมาอาบน ้า  ขรวัตาด าเขา้ไปโผล่โผผงก 
 หวดีผวาผา้หลุดมดุเขา้รก  เอามอืปกเป็นจบัป้ิงวิง่ขึน้สะพาน 
 จระเขไ้มท่ าด าต่อมา   คนระอาออกชื่อลอืทุกบา้น 
 ล่องเลยลงมาหน้าบางบาน  ตรงเขา้บา้นผมีดกดเอากระบอื 

                                                                        

 
1
 ครแูจง้ วดัระฆงั สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงนิพนธ ์"ต านานเสภา" แลว้ทรงมี

รบัสัง่เรือ่งครแูจง้เอาไวม้ากทีสุ่ดว่า "เป็นครเูสภาสมยักรงุรตันโกสนิทรร์ุ่นหลงั มอีายอุยู่มาจนถงึ
รชักาลที ่ 5 บา้นอยูห่ลงัวดัระฆงัฯ แต่เดมิมชีื่อเสยีงในการเล่นเพลง ถงึอา้งชื่อไวใ้นบทเสภาตอนท า
ศพวนัทองว่าหานายแจง้มาว่าเพลงกบัยายมา คอืครแูจง้คนนี้เอง มเีรือ่งเล่ากนัมาว่าครแูจง้กบัยาย
มานี้ เป็นคนเพลงทีเ่ลื่องลอืกนัในรชักาลที ่ 3 อยูม่าไปเล่นเพลงครัง้หนึ่ง ยายมาด่าถงึมารดาครแูจง้
ดว้ยขอ้ความอย่างไรอย่างหนึ่ง ซึง่ครแูจง้แกไ้มต่ก ขดัใจจงึเลกิเพลงหนัมาเล่นเสภา และเป็นนกัสวด
ดว้ย ไดแ้ต่งเสภาไวห้ลายตอน...ดว้ยแต่งกลอนด ี แต่กระเดยีดจะหยาบ เหน็จะเป็นเพราะเคยเล่น
เพลงปรบไก่ ถงึล าสวด ทีส่วดกนัมาในชัน้หลงั ว่าเป็นล าของครแูจง้ประดษิฐข์ึน้กม็ ี จงึนับว่าครแูจ้ง
เป็นครเูสภาส าคญัอกีคนหน่ึง” 
 ประวตัสิ่วนตวัครแูจง้มเีท่านี้เอง ไมม่หีลกัฐานว่าบดิามารดาคอืใคร เกดิเมือ่ไร เกดิทีไ่หน 
ตายเมือ่ไร รูแ้ต่ว่า "มอีายอุยูม่าจนถงึรชักาลที ่5" ซึง่อาจ "เดา" ว่าเป็นคนเกดิทหีลงัสุนทรภู่ (เพราะ
สุนทรภู่ถงึแก่กรรมเมือ่ตน้แผ่นดนิรชักาลที ่ 4) การทีสุ่นทรภู่ไมอ่อกชื่อครแูจง้ไวเ้ป็น 1 ใน 6 ในบท
เสภาตอนก าเนิดพลายงาม แสดงว่าในแผ่นดนิรชักาลที ่ 2 ครแูจง้ยงัเยาว ์ หรอืยงัไมม่ชีื่อเสยีง หรอื
ยงัไมข่บัเสภากไ็ดท้ัง้นัน้ แต่เมือ่ถงึรชักาลที ่ 3 ครแูจง้มชีื่อเสยีงแลว้  (สุจติต ์  วงษ์เทศ.  2545.       
ครแูจง้วดัระฆงั  สรา้งส านวนขนุชา้งขนุแผน แสนสยอง.  พมิพค์รัง้แรก.   ส านกัพมิพม์ตชิน.)  
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 จากหลกัฐานดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าชุมชนบางบาลมกีารจดัตัง้เป็นหมู่บ้านตลอดรมิฝ ัง่
คลอง บางบาลมาตัง้แต่ตน้กรงุรตันโกสนิทร ์และมผีูค้นเขา้มาอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนไม่น้อย  
 เมื่อมีการจัดตัง้การปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาลในราชอาณาจักร รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5 ในการนัน้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม  
พระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย ทรงเหน็ว่าแขวงต่างๆ ในบรเิวณมณฑลกรุง
เก่ายงัมพีลเมอืงมาก ท้องที่กว้างขวาง ยากแก่การปกครองดูแลทุกขบ์ ารุงสุขของประชาชนจงึให้
ผูร้กัษากรงุเก่าแบ่งเขตการปกครองเสยีใหม่ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ โดยแบ่งแขวงเสนาออกเป็น 4 แขวง 
คอื แบ่งแขวงเสนาใหญ่ออกเป็น อ าเภอเสนาใหญ่ (ต่อมาเปลีย่นเป็นอ าเภอผกัไห่) และเสนากลาง 
(ต่อมาเปลี่ยนเป็นอ าเภอเสนา) แบ่งแขวงเสนาน้อยออกเป็น อ าเภอเสนาใน (ต่อมาเปลี่ยนเป็น
อ าเภอบางบาล) และอ าเภอเสนาน้อย (ต่อมาเปลีย่นเป็นอ าเภอบางไทร) เมือ่ พ.ศ.2438  
 จนเมือ่ พ.ศ.2453 ซึง่นายเขยีว บางบาล ราษฎร หมู่ 5 ต าบลบางบาล ไดบ้รจิาคทีด่นิเพื่อ
ก่อสรา้งทีว่่าการอ าเภอหลงัใหม่แทนหลงัเก่าทีช่ ารุดไป จนกระทัง้ พ.ศ.2460 ทางการจงึไดเ้ปลีย่น
ชื่อจากอ าเภอเสนาในเป็น “อ าเภอบางบาล” ตามนามสกุลของผูบ้รจิาคทีด่นิ  
 จากบนัทกึ “จากวนันัน้ถงึวนันี้ ทีบ่างบาล” ของรายงานประจ าปีของอ าเภอบางบาล พ.ศ. 
2552 กล่าวถงึนายเขยีว ว่ามตีวัตนจรงิและคนสมยัก่อนกม็กันิยมตัง้ชื่อตามส ีเช่น นายแดง นายด า 
นายขาว ฯลฯ แต่ตามสกุลบางบาล จะเป็นนามสกุลของนายเขยีวจรงิหรอืไม่นัน้  หากพจิารณาให้
ชดัเจนแลว้ประเทศไทยเพิง่มพีระราชบญัญตัติัง้นามสกุล เมื่อ พ.ศ. 2464 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 6 ฉะนัน้นายเขยีวอาจไม่มนีามสกุลกไ็ด ้เพยีงแต่บา้นอยู่ต าบล
บางบาล จงึเรยีกว่า นายเขยีว บางบาล1 
 2.2 สภาพทางภมิูศาสตร ์       
 ลกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไป ของอ าเภอบางบาลเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มภีูเขาและป่าไม ้
เมือ่ฤดนู ้าหลาก น ้าเหนือจะไหลบ่าตามแมน่ ้าเขา้ท่วมทุ่งนา นอกจากพืน้ทีจ่ะราบลุ่มยงัมแีม่น ้าหลาย
สายไหลผ่าน โดยเฉพาะมแีมน่ ้าเจา้พระยา และมคีลองแยกไปหลายคลอง เช่น คลองบางบาล คลอง
บางหลวง (คลองโผงเผง) คลองมหาพราหมณ์ คลองบางปลาหมอ (คลองมโนราห์) ท าให้พื้นที่
อ าเภอบางบาลคล้ายกบัเกาะใหญ่และอ าเภอบางบาลจะมนี ้าท่วมตามฤดูกาล จงึท าให้ดนิมคีวาม
อุดมสมบูรณ์และเกดิชุดดนิหลายๆ ชุดเช่น ชุดดนิราชบุร ีชุดดนิอยุธยา ชุดดนิอ่างทอง จงึท าให้
เหมาะสมแก่การเพาะปลกู 
 แม่น ้ าล าคลองที่ส าคัญ ประชาชนส่วนใหญ่ของอ าเภอบางบาล ได้ใช้น ้ าจาก แม่น ้ า        
ล าคลอง ในการเกษตร การคมนาคม มแีมน่ ้าทีส่ าคญัๆ ดงันี้ 
 แม่น ้าเจา้พระยา ไหลตัง้แต่จงัหวดันครสวรรค์ลงมาผ่านชยันาท สงิหบ์ุร ีอ่างทอง จนถงึ
เข้าเขตพื้นที่ ต าบลบ้านกุ่ม ต าบลบางชะนี ต าบลไทรน้อย ของอ าเภอบางบาลไปบรรจบแม่น ้า      
ปา่สกัในเขตอ าเภอพระนครศรอียธุยา  
                                                                        

 
1
 รายงานประจ าปีของอ าเภอบางบาล.  (2552). จากวนันัน้ถงึวนัน้ี ทีบ่างบาล. หน้า 2. 
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  คลองบางบาล (แม่น ้าเจา้พระยาเดมิ) แยกจากแม่น ้าเจา้พระยาสายใหม่ตรงวดัจุฬา และ
ทอ้งทีห่มู่ที ่5 ต าบลบางชะนี หมู่ที ่3 ต าบลไทรน้อย ไหลผ่านต าบลบางชะนี ต าบลไทรน้อย ต าบล
บางบาล ต าบลวดัยม ต าบลสะพานไทย ต าบลกบเจา ต าบลบ้านคลงั ต าบลพระขาว ไปบรรจบ
แมน่ ้าน้อยทีบ่า้นสกุีก มคีวามยาวประมาณ 16 กโิลเมตร  
 จากหลกัฐานการบนัทกึตอนหนึ่งของแผนกสถิติว ิจ ัย  กองแผนงาน กรมชลประทาน 
ในเอกสาร ชื่อ ”บทความบางเรื่อง” ทีก่ล่าวถงึคลองบางบาลว่าเป็นแมน่ ้าเจา้พระยาสายเดมิ ว่า 
 “ต่อมาประมาณ พ.ศ.2400 ไดขุ้ดคลองบา้นกุ่มจากวดัจุฬามณี เป็นคลองลดัมาลงแม่น ้าที่
บา้นใหม่ และกข็ุดออกจากทอ้งคุง้เช่นเดยีวกนั น ้าไหลลงทางคลองนี้แรงและเชีย่วจดั ท าใหแ้ม่น ้า
ทางอ าเภอบางบาลตื้นและแคบเขา้ ในเวลาไม่ถงึรอ้ยปี แม่น ้าเจา้พระยาจากวดัจุฬามณี กเ็ปลีย่น
แนวกลบัมาทางบา้นใหม ่เกาะเมอืงอยธุยา บางปะอนิ บางไทร ซึง่เป็นแม่น ้าเดมิ นับเป็นการเปลีย่น 
เป็นครัง้ที ่2 และยงัคงเป็นอยูม่าจนทุกวนัน้ี”       
 “ทีส่กุีกกเ็ช่นเดยีวกบัทีเ่กาะเมอืงอยุธยา โดยเป็นทีร่วมของแม่น ้าสกุีก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแม่น ้าน้อยในปจัจุบนั และแม่น ้าน้อยสายเดมิซึง่เป็นแม่น ้าเจา้พระยาทีเ่ปลีย่นเป็นครัง้ที ่1 และ
เป็นคลองบางบาลในปจัจุบนั ฉะนัน้ แมล้ าน ้าทางคลองบางบาลจะตื้นเขนิ แม่น ้าจากสกุีกลงมาบาง
ไทร กย็งัคงเป็นแม่น ้าอยู่และกเ็พิง่เปลี่ยนมาไม่นาน ในแผนที่ฉบบัพมิพเ์มื่อ พ.ศ.2504 จงึยงัคง
เรยีกว่าแมน่ ้าเจา้พระยา เป็นอนัว่าในแผนทีฉ่บบัน้ี แมน่ ้าเจา้พระยาม ี2 ทาง”1 
 ปจัจุบนัคลองบางบาลเป็นเพยีงคลองสาขาของแม่น ้าน้อย ในบางเดอืนจะมรีะดบัน ้าที่ตื้น
เขนิ แต่หากเขา้สู่ฤดูหน้าหลาก น ้าในคลองกจ็ะเอ่อลน้ไหลท่วมเขา้สู่ผนืนาในบรเิวณทุ่งกบเจาและ
ต าบลอื่นทีค่ลองบางบาลไหลผ่าน ส่วนการเดนิเรอืสญัจรไปมาหรอืการคา้ขายสนิคา้เรอืรบัซือ้ขา้วไม่
มกีารใชค้ลองบางบาลมานานแลว้ ตัง้แต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา แต่ชาวบา้นทัง้สองฝ ัง่คลองยงัคงใช้
ประโยชน์จากคลองในการสญัจรไปมาด้วยเรอื เช่น การขา้มฝ ัง่ไปท าธุระ เดนิทางไปบ้านผูอ้ื่นหรอื
ไปวดั การท าประมงทอดแหวางเบ็ดตกปลาและยงัน าน ้ามาใช้ในครวัเรอืน เช่น น ้าล้างจาน ล้าง
สิง่ของต่างๆ สบูน ้าไปใชใ้นหอ้งน ้า เป็นตน้ 

 

 

 
 
 
 
                                                                        

 
1
 อดุล  อิม่โอชา.  (2512).   บทความบางเรือ่ง.  แผนกสถติวิจิยั  กองแผนงาน กรม

ชลประทาน. ไม่ระบุหน้า. 
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ภาพประกอบ 1 แมน่ ้า ล าคลองสายต่างๆ ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 
 ทีม่า: อดุล อิม่โอชา.  (2512).  บทความบางเรือ่ง. แผนกสถติวิจิยั กองแผนงาน กรม
ชลประทาน 
 
 คลองบางหลวง (คลองโผงเผง) แยกจากแม่น ้าเจา้พระยาที่ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก 
จงัหวดัอ่างทอง ไหลเขา้สู่ท้องที่ต าบลบางหกั ต าบลบางหลวง ต าบลบางหลวงโดด ต าบลวดัตะกู 
ต าบลทางชา้ง ไปบรรจบแมน่ ้าน้อยทีบ่า้นหวัเวยีง อ าเภอเสนา มคีวามยาวประมาณ 10.5 กโิลเมตร  
 คลองบางปลาหมอ (คลองมโนราห)์ เป็นแมน่ ้าทีแ่ยกจากแมน่ ้าน้อยทีต่ าบลหวัเวยีง อ าเภอ
เสนา ไหลผ่านบา้นโรงนา ต าบลน ้าเตา้ มาบรรจบกบัแมน่ ้าน้อยตรงวดับางปลาหมอ  
 แมน่ ้าน้อย ไหลผ่านอ าเภอบางบาล ในช่วงต าบลน ้าเต้าทีบ่า้นสกุีก นอกจากนัน้ยงัมคีลอง
ทีใ่ชไ้ดเ้ป็นบางส่วน แต่มปีระวตัคิวามเป็นมาเป็นคลองทีอุ่ดมสมบูรณ์คอื คลองมหาพราหมณ์ (เคย
เป็นแมน่ ้าเจา้พระยาเดมิ) แต่ตอนน้ีตืน้เขนิจนแทบใชก้ารไมไ่ด ้ 
 อ าเภอบางบาลมอีาณาเขตตดิต่อกบัอ าเภอต่างๆ ดงันี้ 
 ทศิเหนือ   ตดิต่อกบั อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และอ าเภอ 
           ปา่โมก จงัหวดัอ่างทอง 

  แม่น ้าน้อย 

   ทีต่ัง้ต าบลกบเจา 

เกาะเมอืงอยุธยา       คลองบางบาล 
 (แม่น ้าเจา้พระยาสายเดมิ) 

 แม่น ้าเจา้พระยาปจัจุบนั 
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 ทศิใต ้    ตดิต่อกบั อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 ทศิตะวนัออก   ตดิต่อกบั อ าเภอพระนครศรอียธุยา 
 ทศิตะวนัตก   ตดิต่อกบั อ าเภอเสนา อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ทีต่ัง้และอาณาเขตอ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ส านกังานส่งเสรมิกรมการปกครองทอ้งถิน่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 
 อ าเภอบางบาล แบ่งเขตการปกครองตามระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคออกเป็น 16 
ต าบล ดงันี้ 

 

     ต าบลบางบาล ต าบลบางชะนี  
     ต าบลบา้นกุ่ม  ต าบลไทรน้อย  
     ต าบลวดัยม  ต าบลสะพานไทย  
     ต าบลมหาพราหมณ์ ต าบลกบเจา  
     ต าบลบา้นคลงั ต าบลพระขาว  
     ต าบลน ้าเตา้  ต าบลบางหกั  
     ต าบลบางหลวงโดด ต าบลบางหลวง  
     ต าบลวดัตะกู  ต าบลทางชา้ง  
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ภาพประกอบ 3 ทีต่ัง้ต าบลต่างๆ ในอ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่5. หน้า 2. 
 
3. เหตผุลในการเลือกพืน้ท่ีต าบลกบเจา และสภาพทัว่ไปของต าบลกบเจา       
    อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ต าบลกบเจาเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่พืน้ทีส่่วนใหญ่
เกอืบทัง้หมดเป็นพืน้ทีร่าบลุ่ม สภาพทัว่ไปจงึเหมาะแก่การท านาปลูกขา้วเป็นอย่างมากอนัเนื่องจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของดนิซึ่งเป็นผลมาจากการที่น ้าท่วมเป็นประจ าซึ่งน าดนิตะกอนแร่ธาตุมาด้วย 
ชาวนาต าบล กบเจาจงึท านาปลูกขา้วมาตัง้แต่อดตีในวถิชีวีติแบบดัง้เดิมจนเมื่อมกีารก่อสรา้งเขื่อน
เจา้พระยา พ.ศ.2500 และการก่อสรา้งถนนสายอ าเภอพระนครศรอียุธยา บางบาล เสนา พ.ศ.2517 
ท าให้วิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจามีการปรบัเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ยงัคงด ารงวิถีชีวิตแบบเก่า
ผสมผสานกบัวถิชีวีติแบบใหมไ่ดอ้ยา่งด ี
 3.1 เหตผุลในการเลือกพ้ืนท่ีต าบลกบเจาท าการวิจยั 
 สภาพทัว่ไปของต าบลกบเจามลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัต าบลอื่นๆ ในบรเิวณเดยีวกนัคอื มี
ลกัษณะเป็นทีร่าบลุ่มสภาพพืน้ทีเ่ป็นทีเ่พาะปลกูขา้วและพชือื่นๆ ตลอดจนการตัง้บา้นเรอืนตดิรมิฝ ัง่
คลองบางบาล หากมองผวิเผนิแลว้ ต าบลกบเจา จะไม่ค่อยมขีอ้แตกต่างจากต าบลอื่นๆ ในอ าเภอ 
บางบาลเลย แต่เมื่อไดท้ าการส ารวจและเก็บขอ้มลูจากหลกัฐานเอกสารและการลงภาคสนามจงึท า
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ใหท้ราบว่าต าบลกบเจามคีวามแตกต่างจากต าบลอื่นๆ ในหลายเรื่อง ความส าคญัของต าบลกบเจา
ในการท าการวจิยัครัง้นี้ คอื 
 1. ต าบลกบเจาเป็นต าบลทีน่ ้าท่วมขงัทุกปี ในช่วงฤดูน ้าเหนือหลากตัง้แต่เดอืนกนัยายน–
พฤศจกิายนของทุกปี ปรมิาณน ้าทีไ่หลเอ่อลน้คลองบางบาลเขา้สู่ทอ้งนาทีม่ลีกัษณะเป็นแอ่งกระทะ 
ถงึแมน้ ้าจะท่วมมากน้อยเพยีงไรน ้ายงัคงท่วมขงัถงึแมจ้ะล่วงเลยฤดูน ้าหลากไปจนถงึเดอืนธนัวาคม 
– มกราคมแลว้กต็าม จงึเป็นวถิชีวีติของชาวบา้นควบคู่ไปกบัปญัหาของชาวต าบลกบเจาแทบทุกปี 
 2. ชาวบา้นมวีถิชีวีติทีส่ามารถปรบัเปลี่ยนไปตามสภาวะทางธรรมชาตเิพื่อการด ารงชวีติ
ช่วงฤดนู ้าหลากกบัช่วงนอกฤดนู ้าหลาก 
 3. ชาวบา้นต าบลเกาจบยงัคงด าเนินชวีติแบบดัง้เดิมทีผ่สมผสานกบัวฒันธรรมทางสงัคม
สมยัใหมอ่ยา่งลงตวั ไมว่่าช่วงอายใุดกต็าม 
 4. การน าศาสตรแ์ละศลิป์ ภูมปิญัญาของบรรพบุรุษตลอดจนวธิกีารด าเนินชวีติที่สบืทอด
ต่อกนัมา มาใชใ้นวถิชีวีติปจัจบุนั อาท ิกรณกีารใชเ้ครือ่งครวัทัง้แบบดัง้เดมิและแบบทนัสมยั 
   5. การตัง้บ้านเรอืนของต าบลกบเจาที่มสีองลกัษณะนัน้คอื อย่างแรก ตัง้บ้านเรอืนรมิฝ ัง่
คลอง บางบาลมาตัง้แต่อดตี จงึเป็นความผกูพนักบัสายน ้าล าคลองทีก่่อใหเ้กิดวถิชีวีติทางวฒันธรรม
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง อาท ิการสญัจรไปมา การค้าขายเนื่องจากกระแสน ้าที่นิ่งไม่ไหลเชยีว
มากนกั ประการทีส่อง การเขา้มาของถนนลาดยางและคอนกรตี ท าใหก้ารใชแ้ม่น ้าล าคลองและการ
สญัจรทางน ้าลดลงไป บ้านเรอืนผู้คนจงึเปลี่ยนมาปลูกอยู่รนิถนนพรอ้มด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐาน
จากรฐัจดัให ้เช่น ถนนคอนกรตี เสาไฟฟ้า โทรศพัท ์แมก้ระทัง้รถยนต์ทีช่าวบา้นใชเ้ป็นยานพาหนะ
ซึ่งเป็นกระแสความเจรญิที่เข้ามาสู่วิถีชวีิตชาวบ้านในต าบลกบเจา แต่วิถีชวีิตของชาวนายงัคง
ด าเนินต่อไปโดยยงัใชค้ลองบางบาลคู่ไปกบัการตดัถนนทีน่ าความเจรญิสู่ต าบลเกาจบ 
 6. การใชพ้ืน้ทีเ่พาะปลูกพชืพนัธุธ์ญัญาหารอยู่ตลอดเวลา จงึมคีวามหลากหลายในพชืผล
ทางการเกษตรบนพืน้ทีเ่ดยีวกนั 
 7. ต าบลกบเจามีปจัจยัที่เอื้อต่อการ ท านาเพาะปลูกพืชผลการเกษตรที่หลากหลาย
เนื่องจากมแีหล่งน ้าธรรมชาตแิละชลประทานสนบัสนุนการท านาขา้วเพาะปลกู 
 8. การมสีุนทรยีภาพของผู้คนในท้องที่ต าบลกบเจาตัง้แต่สมยัอดตีที่สนุกสนานร่าเรงิมา
จนถงึปจัจุบนัถงึแมจ้ะมคีวามเจรญิทางเทคโนโลยใีนการสรา้งความบนัเทงิ แต่ความสนุกสนานของ
ชาวนายงัคงใหเ้หน็ตามงานเทศบาลต่างๆ ทีญ่าตพิีน้่องมารวมตวักนั 
 3.2 ต าบลกบเจาในอดีต 
 ต าบลกบเจาเป็นชื่อของต าบลอนัดบัที ่8 ของอ าเภอบางบาล จากทัง้หมด 9 หมู่บา้นตาม
ลกัษณะการปกครองท้องที่ ความเป็นมาของชื่อต าบลมีข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือได้ จากการ
สอบถามผูรู้ ้ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ในทอ้งถิน่ว่า “กบเจา” มทีีม่าอยา่งไรอยูห่ลายประเดน็  
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  3.2.1 ประวติัต าบลกบเจา 
  ค าว่า “กบ” เป็นชื่อของสตัวค์รึง่บกครึง่น ้า ในความนิยมของคนบางคนน ามาเป็นใชเ้ป็น
ชื่อของลกูหลานกม็ ีมกีารกล่าวถงึการตัง้ชื่อลูกหลานของเจา้นายทางภาคเหนือลงมาถงึภาคกลางที่
นิยมตัง้ชื่อเล่นส าหรบัเรยีก โดยถอืกนัว่าชื่อเล่นนัน้ท าใหผ้เีกลยีดไม่อยากเอาตวัเดก็ จะไดม้สีุขภาพ
ด ี อยู่เยน็เป็นสุข ไม่เจบ็ป่วย ความนิยมเช่นน้ีจงึมอียู่ทัว่ไป ซึง่ค าว่ากบ   กเ็ป็นชื่อที่นิยมใช้เรยีก
แทนตวัผูค้น ค าว่า “เจา” นี้มเีอกสารอ้างองิจากผูรู้ว้่า เป็นชื่อของบุตรคนที่เก้า (อาจเป็นบุตรคนใด
คนหนึ่งของนายบ้าน หรอืผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลสมยันัน้) ฉะนัน้ชื่อของต าบลกบเจา คงตัง้ขึน้เป็น
หมูบ่า้นซึง่อยู่ในความดูแลของบุตรคนทีเ่ก้า ซึง่ไดร้บัการมอบหมายใหดู้แล ปกครองหมู่บา้น ต่อมา
จงึขนานนามตามชื่อของนายบา้นว่า“หมู่บา้นกบเจา” ซึง่มมีาชา้นานหาหลกัฐานแน่ชดัไม่ได้ แต่จาก
ต านานเสภาเรื่อง ขุนช้าง - ขุนแผน มนีามหมู่บ้านกบเจาปรากฏในเสภาขุนช้าง - ขุนแผน1 
เหมอืนกบัทีม่นีามอ าเภอบางบาลปรากฏในตอน เถรขวาดจอมขมงัเวทยแ์ห่งเชยีงใหม่เดนิทางมายงั
เมอืงอยุธยาเพื่อสูก้บัพลายชุมพล บุตรชายของขุนแผน โดยการแปลงกายเป็นแรง้ใหญ่บนิตรงลงที่
เหนืออ่างทองแลว้กลายร่างเป็นจระเขใ้หญ่ล่องลงมาตามล าน ้าเจา้พระยา แกลง้อาละวาดแสดงฤทธิ ์
เดชใหล้ื่อเลื่องตลอดทุกคุง้น ้า ว่า 
    อา้ยมะเดื่อเงือ้ถ่อขึน้แทงปราด    จระเขฟ้าดหวัเดด็กระเดน็ปรือ๋ 
  อเีมย้โดดดิน้แหยวแจวหลุดมอื   รอ้งองึอือ้อุยยา่ยตะกายกะกุย 
  ถงึหวัตะพานกบเจาเขา้บา้นตกึ    ไล่สะอกึเอาผูห้ญงิวิง่ผา้ลุ่ย 
  ลงลุยเลนเบนว่ายกระจายกระจุย    โคลนมนัดดูปรกุปรยุเปรอะทัง้กาย 
 
 และอกีขอ้สนันิฐาน จากค าบอกเล่าของผูรู้ ้ว่าหมู่บา้นต าบลกบเจา มเีรื่องเล่าจากการทีไ่ด้
ยนิปู่ย่าตายายไดเ้ล่าสบืต่อกนัมาว่า ครัง้หนึ่งมเีจา้นายเสดจ็ผ่านมาทางเรอื บรเิวณนี่ทีม่คีวามอุดม
สมบูรณ์ดว้ยพชืพนัธุธ์ญัญาหาร ม ีปลา กุ้ง กบ เป็นจ านวนมาก เจา้นายกไ็ดท้รงทอดพระเนตรพบ 
กบเจ่า อยู่ตวัหนึ่ง (เป็นอาการทีก่บนัง่จบัเจ่า) ดงันัน้ท่านจงึเรยีกพืน้ทีแ่ห่งนี้ว่า กบเจ่า จงึเป็นทีม่า
ของชื่อหมูบ่า้น  ต าบลกบเจา่ และต่อมามกีารเรยีกเพีย้นมาเป็นต าบลเจามาจนถงึปจัจบุนัน้ี 
 สรปุขอ้สนันิฐานความหมายของต าบลกบเจา ว่าจะพอฟงัไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บา้น 
ซึง่ถูกมอบหมายใหบุ้ตรคนทีเ่ก้า ปกครองดูแลและเป็นชื่อของหมู่บา้นสบืทอดมาจนถงึปจัจุบนั หรอื
ความอุดมสมบรูณ์ของทอ้งทุ่งทีเ่ตม็ไปดว้ยขา้ว กุ้ง หอย ป ูปลา กบ หรอือื่นๆ จงึท าใหม้ชีื่อตดิปาก
กนัมาจนตัง้ชื่อเป็นหมูบ่า้นสบืกนัมา 
 

                                                                        

 
1
 เสวก  ไตรญาณ.  (2547).  รายงานการวจิยัการจดัตัง้พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบล     กบเจา  

เพือ่พฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา.  กรงุเทพฯ:  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).   
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  3.2.2 หลกัฐานทางประวติัศาสตร ์
  สภาพทัว่ไปของชุมชนต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มี
ลกัษณะเป็นชุมชนที่ตัง้อยู่รมิแม่น ้าเจ้าพระยาสายเก่าซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณ ปจัจุบนัได้
เปลี่ยนสภาพเป็นคลองบางบาลจึงเป็นที่ตัง้ของวัดวาอารามซึ่งมีความส าคัญและมีรู ปแบบ
สถาปตัยกรรมเฉพาะของทอ้งถิน่และหลกัฐานส าคญัทีส่ามารถอ้างองิไดว้่า ต าบลกบเจาน่าจะมผีูค้น
อาศยัอยูม่านานแลว้ คอื เจดยีเ์ก่าทรงยอ่มมุไมส้บิสอง ศลิปะสมยัอยธุยา ณ วดัโพธิก์บเจา ทีห่มู ่2  
 

 
 

ภาพประกอบ 4 เจดยีเ์ก่าทรงยอ่มมุไมส้บิสอง วดัโพธิก์บเจา ทีห่มู ่2 
 
 ทีม่า: วดัโพธิก์บเจา ทีห่มู ่2. 
 
 นอกจากหลกัฐานทางโบราณคดีที่ยนืยนัว่ามผีู้คนอยู่อาศยัที่ต าบลกบเจามาตัง้แต่สมยั
อยุธยาแล้ว ยงัมหีลกัฐานชัน้ต้นคอื โฉนดที่ดนิพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ทีส่ามารถอา้งองิไดว้่าพืน้ทีน่ี้มผีูค้นอาศยัอยู่และด ารงวถิี
ชวีติด้วยการท านาปลูกขา้ว ภายหลงัจากการประกาศเลกิทาส ผู้คนจงึเขา้มาจบัจองที่ดนิทัง้คนใน
ท้องถิ่นเดมิและคนที่ยา้ยเขา้มาอยู่ใหม่เพื่อการด ารงวถิชีวีติซึ่งส่วนใหญ่จะท านาเป็นงานหลกั ทัง้
ชาวไทยพุทธ ชาวไทยอสิลาม ชาวจนี โดยเฉพาะทีด่นิตดิรมิคลองบางบาลทัง้สองฝ ัง่ ความสมัพนัธ์
ในสงัคมจงึมคีวามแน่นเฟ้น รกัใครส่ามคัค ีรว่มแรงรว่มใจในการท างานต่างๆ ของหมู่บา้นไม่ว่า งาน
เกีย่วกบัการท านา ประเพณทีางศาสนาประเพณใีนสงัคมอกีทัง้ทีต่ ัง้หมูบ่า้นอยู่ลกึเขา้ไปในทอ้งนาท า
ใหต้ าบลกบเจามคีวามสุขสงบร่มเยน็มายาวนาน 
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ภาพประกอบ 5 โฉนดที่ดนิพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 

ปจัจบุนัคอืพืน้ทีต่ าบลกบเจา เมือ่ครัง้เคยอยูใ่นอ าเภอเสนาใน ร.ศ.122 (พ.ศ.2447) 
 
 ทีม่า: กมลทพิย ์ แจ่มดาว ที่ บา้นเลขที ่ 44   หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล 
พระนครศรอียธุยา. 
 3.3 สภาพทัว่ไปของต าบลกบเจา  
 ลกัษณะของต าบลกบเจามลีกัษณะเป็นที่ราบลุ่ม พื้นดนิมแีร่ธาตุทีพ่ดัพามากบักระแสน ้า
เมื่อถงึฤดูน ้าหลาก เมื่อน ้าลดลงตะกอนดนิก็จะทบัถมท าใหเ้หมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการ
ปลูกขา้ว ซึง่เป็นอาชพีดัง้เดมิของชาวกบเจา นอกจากการปลูกขา้วแล้ว ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 
ชาวบา้นยงัปลูกพชืพกัอื่นๆ อกีมากมาย อาท ิกลว้ย มะม่วง มะขาม มะพรา้ว อ้อย พชืผกัสวนครวั 
ไมด้อกไมป้ระดบั เป็นตน้ 
  3.3.1 ลกัษณะทางภมิูศาสตร ์
  ต าบลกบเจา มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 10.76 ตารางกโิลเมตรหรอืประมาณ 7,975 ไร่ อยู่ห่างจาก 
อ าเภอบางบาล ไปทางทศิตะวนัออก ประมาณ 4 กโิลเมตร มอีาณาเขตตดิต่อกบัต าบลขา้งเคยีง 
ดงันี้  

 ทศิเหนือ จดต าบลสะพานไทย และต าบลวดัยม อ าเภอบางบาล  
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 ทศิใต ้จดต าบลสะพานไทยและต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล  
 ทศิตะวนัออก จดต าบลบา้นคลงัและต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล  
 ทศิตะวนัตก จดต าบลวดัตะกูและต าบลทางชา้ง อ าเภอบางบาล  

 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงทีต่ ัง้ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 
 ทีม่า: ศูนยข์อ้มลู ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 
 3.3.2 ลกัษณะภมิูประเทศ 
 ต าบลกบเจามสีภาพภูมปิระเทศโดยทัว่ไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก การท า
เกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านา โดยมคีลองทีส่ าคญัคอื คลองบางบาลเป็นคลองสาขาไหลแยกมา
จากแม่น ้าน้อยจากต าบลสกุีกรอยต่อระหว่างอ าเภอเสนา อ าเภอบางไทรและอ าเภอบางบาล ไหล
ผ่านเขา้สู่ช่วงต าบลกบเจา ยาวประมาณ 6 กโิลเมตร ซึง่ถอืว่าเป็นคลองทีส่ าคญัของชาวต าบลกบ
เจาทีใ่ชอุ้ปโภคบรโิภค และท านาปลกูขา้วมาตัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนั นอกจากคลองบางบาลแลว้ ล าปะ
โดง คลองมโนรายงัเป็นคลองยอ่ยๆ ของคลองบางบาลทีไ่หลผ่านทอ้งนาชาวบา้นไดใ้ชไ้ดอ้ยู่ด ีสรา้ง
ความอุดมสมบรูณ์ใหแ้ก่ชาวนา น ้าจงึเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหช้าวบา้นตัง้ถิน่ฐานตลอดคลองบางบาล 
โดยการใชท้รพัยากรรอบๆ ต าบลดงันี้ 
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ตาราง 1 แสดงการใชพ้ืน้ทีใ่นต าบลกบเจา 
 

พืน้ที ่ จ านวน (ไร่) 
พืน้ทีท่ ัง้หมด 
พืน้ทีต่ ัง้บา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศยั 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า 
พืน้ทีท่ าการเกษตร 
พืน้ทีท่ านา 
พืน้ทีท่ าสวน 
พืน้ทีพ่ชืผกั 
พืน้ทีอ่ื่น ๆ  

7,975 
577 
24 
7,290 
7,155 
95 
40 
84 

 
 ทีม่า: แผนพฒันาการเกษตรระดบัต าบลศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า
ต าบลกบเจา. หน้า 3. 
 
 3.3.3 ลกัษณะภมิูอากาศ  

 ต าบลกบเจา มอีากาศรอ้น แหง้แลง้ มฝีนตามฤดกูาล ตามรายละเอยีดดงันี้  
 ฤดหูนาว ในช่วงเดอืน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์อุณหภมูเิฉลีย่ 22 องศาเซลเซยีส  
 ฤดรูอ้น ในช่วงเดอืน มนีาคม – เมษายน อุณหภมูเิฉลีย่ 34 องศาเซลเซยีส  
 ฤดฝูน ในช่วงเดอืน พฤษภาคม – พฤศจกิายน อุณหภมูเิฉลีย่ 35 องศาเซลเซยีส  
 ส่วนปรมิาณน ้าฝนวดัไดต้ลอดปี เฉลีย่ประมาณ 20 – 60 มลิลเิมตร และมกัจะเกดิภาวะฝน
ทิง้ช่วงเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคมเกอืบทุกปี อุณหภมูเิฉลีย่ตลอดทัง้ปี 37.5 องศาเซลเซยีส1 
 3.3.4 ลกัษณะทางการปกครอง 
 ชุมชนต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มลีกัษณะเป็นชุมชนทีต่ ัง้อยู่
รมิคลองบางบาลทัง้สองฝ ัง่เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมูบ่า้น  
 1. หมูท่ี ่1 บา้นขวาง   2. หมูท่ี ่2 บา้นแก  3. หมูท่ี ่3 บา้นทา้ยวดัโพธิ ์ 
 4. หมูท่ี ่4 บา้นเหนือ   5. หมูท่ี ่5 บา้นหน้าวดั  6. หมูท่ี ่6 บา้นหมูใ่หญ่  
 7. หมูท่ี ่7 บา้นในคลอง    8. หมูท่ี ่8 บา้นตรอกตน้ไทร     9. หมูท่ี ่9 บา้นทอ้งคุง้  

                                                                        

 
1ศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลกบเจา.  (2552).  แผนพฒันา

การเกษตรระดบัต าบลกบเจา. หน้า 4. 
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ภาพประกอบ 7 แสดงทีต่ ัง้หมูบ่า้นในต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: งานปกครอง อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 
 3.3.5 ประชากร  

 ต าบลกบเจา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น มปีระชากร ทัง้หมด 2,620 คน เป็น
ชาย จ านวน 1,251 คน และ หญงิจ านวน 1,369 คน ครวัเรอืน 743 ครวัเรอืน เฉลีย่ครวัเรอืนละ 4 
คน สภาพการด าเนินชวีติความเป็นอยู่ของประชากร การจดัการในครวัเรอืนส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัผูน้ า
ครอบครวัเป็นหลกั และอาศยัอยูร่วมกนัอยา่งเรยีบงา่ย รกัความสงบ จะมบีางส่วนเริม่แยกครอบครวั
และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ตามยคุปจัจุบนั1  
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 
1
 ฝา่ยทะเบยีนอ าเภอบางบาล.  พฤษภาคม  2552. 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากร จ าแนกตามหมูบ่า้น 
 

หมูบ่า้น 
ประชากร 

จ านวน ครวัเรอืน 
ชาย หญงิ รวม รอ้ยละ 

หมูท่ี ่1 บา้นขวาง  
หมูท่ี ่2 บา้นแก  
หมูท่ี ่3 บา้นทา้ยวดัโพธิ ์ 
หมูท่ี ่4 บา้นเหนือ  
หมูท่ี ่5 บา้นหน้าวดั  
หมูท่ี ่6 บา้นหมูใ่หญ่  
หมูท่ี ่7 บา้นในคลอง  
หมูท่ี ่8 บา้นตรอกตน้ไทร  
หมูท่ี ่9 บา้นทอ้งคุง้  

169 
256 
195 
90 

104 
53 

139 
87 

158 

187 
250 
206 
93 

122 
58 

143 
121 
189 

356 
506 
401 
183 
226 
111 
282 
208 
347 

13.58 
19.31 
15.30 
6.98 
8.62 
4.23 

10.76 
7.93 

13.24 

112 
148 
101 
 45 
59 
35 
72 
71 
100 

รวม 1,251 1,369 2,620 100.00 743 

 
 ทีม่า: ฝา่ยทะเบยีนอ าเภอบางบาล พฤษภาคม 2552. 
 
 3.4 ลกัษณะทางสงัคม 
 ลกัษณะสงัคมในต าบลกบเจามลีกัษณะไม่ค่อยซบัซอ้นเท่าไรนัก เนื่องจากมคีวามสมัพนัธ์
อนัดต่ีอกนัมาตัง้แต่อดตีรุ่นบรรพบุรุษที่คอยเกื้อกูลกนัมาตลอดบ้านเรอืนแต่ละหลงัมคีวามรกัใคร่
กลมเกลยีวช่วยเหลอืกนัในเครอืญาตพิีน้่องของตนเองสามารถพึ่งพาอาศยัไหว้วานกนัและกนัได้ดี
เสมอ บางครวัเรอืนมคีวามเกีย่วเนื่องกนัแบบเครอืญาตสิงัเกตไดจ้ากนามสกุลทีค่ลา้ยๆ กนัในหลาย
ครวัเรอืน บางครอบครวัย้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็มี นอกจากนี้ในความใกล้ชิดกันของเพื่อนบ้าน
น าไปสู่การแต่งงาน จนเป็นระบบเครอืญาตต่ิอเนื่องกนัไป ยิง่ท าใหส้ายสมัพนัธ์ของชาวบา้นต าบล
กบเจา มคีวามสนิทแนบแน่นมากยิง่ขึน้ไปอกี 
  3.4.1 ชาติพนัธุ ์
  ประชากรส่วนใหญ่ของชาวบา้นต าบลกบเจาตัง้รกรากอยู่อาศยัในบรเิวณนี้มาหลายชัว่
อายุคน จากหลกัฐานที่ยนืยนัก็คอืการถือครองโฉนดที่ดนิพระราชทานหรอืการประกอบอาชพีใน     
รชัสมยั รชักาลที ่5 แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์แสดงใหเ้หน็ว่ามผีูค้นเขา้มาอยู่อาศยัตามรมิคลองบางบาล 
ในต าบลกบเจามานานแลว้ จนสบืทอดจากรุ่นสู่รุ่นถงึปจัจุบนั ถอืไดว้่าเป็นคนในทอ้งที่มาตัง้แต่อดตี 
แต่เนื่องจากการประกอบอาชพีท านา ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ ในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูกาลท านา  จงึมี
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ผูค้นจากถิน่อื่นอพยพโยกยา้ย เขา้มารบัจา้งงานต่างๆ ในชุมชนมาก จงึส่งผลใหม้ผีูค้นต่างถิน่เขา้มา
อยูอ่าศยัในต าบลกบเจามากขึน้ อาท ิ
  ในพืน้ที่มคีนไทยส่วนใหญ่เป็นเจา้ของที่ดนิมาตัง้แต่อดตีตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเจ้าอยู่หวัจากหลกัฐานโฉนดที่ดนิพระราชทานที่อ้างอิงไว้ข้างต้น สบืทอดกนัมาจนถึง
ปจัจบุนัยงัคงมอีาชพีท านา เพาะปลูกพชืผกั รบัราชการ รบัจา้งงานท างานช่าง งานเกษตร โดยการ
ใช้ภาษาไทยมีส าเนียงการพูดคล้ายกับผู้คนในจงัหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง  วิถีชีวิตผูกพันกับ
ธรรมชาต ิพระพุทธศาสนาและเชื่อมโยงกบัญาตพิีน้่อง เพื่อนบา้นใกลเ้คยีง มคีวามร่วมมอืร่วมใจกนั
ต่อหมู่บ้านที่ตนเองอยู่อาศยัมปีระเพณีและวฒันธรรมที่อาศยัความอุปถมัภ์ค ้าชูกนัอย่างแนบแน่น
ตัง้แต่เกิดจนตาย ปจัจุบนักลุ่มคนกลุ่มน้ีจะพบว่ามช่ีวงอายุที่สูงตัง้แต่ 40 – 90 ปี และเด็กๆ อายุ
ระหว่าง 2 – 18 ปี ยงัอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้น ส่วนผูค้นวยัรุน่วยัฉกรรจ ์ส่วนใหญ่จะท างานต่างถิน่และจะ
กลบัมาเยีย่มเยยีนญาตพิีน้่องในเทศกาลต่าง ๆ  
  คนไทยเชื้อสายจนี จากการเก็บข้อมูลพบว่า คนไทยเชื้อสายจนีสืบไปจนถึงรชัสมยั
รชักาลที ่4 ถงึรชักาลที ่5 บรรพบุรุษชาวจนีเขา้ตัง้รกรากตลอดรมิฝ ัง่คลองบางบาลทีเ่ขา้มาอาศยัใน
ต าบลกบเจาในอดตีส่วนใหญ่ประกอบอาชพีค้าขายเกอืบหมด ตัง้เนื้ อตัง้ตวัด้วยการแต่งงานกบัคน
ไทยอาศยัความขยนัขนัแขง็ อดออม และมหีวัการคา้หลายๆ ดา้นจงึท าใหเ้ป็นเจา้ของทีน่า เจา้ของ
เรอืบรรทุก รบั – ส่ง และขายสนิค้าตัง้แต่พชืผลทางการเกษตร ของใช้ในชวีติประจ าวนั ปจัจุบนั
ชาวบา้นเชือ้สายจนีไดก้ลายเป็นคนไทยไปหมดแลว้ แต่อาจจะมขีนบธรรมเนียมของชาวจนีอย่างพธิี
การไหวเ้จา้ช่วงเทศกาลตรษุจนีนัน้กค็อืปรากฏใหเ้หน็อยูบ่า้งแต่กป็รบัเปลีย่นเป็นวฒันธรรมไทยและ
ความศรทัธาในพุทธศาสนาหมดแลว้    
  ส่วนคนไทยจากพื้นที่อื่น เป็นคนไทยที่เข้ามาตัง้ถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชพีในต าบล  
กบเจามทีัง้เขา้มาเป็นสมาชกิครอบครวัของคนในพืน้ทีโ่ดยการแต่งงานและเขา้มาเป็นแรงงานรบัจา้ง
กลุ่มคนเหล่านี้จะกลมกลนืไปกบัชาวบา้นในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งดดีว้ยความทีเ่ป็นคนไทยดว้ยกนั1  
  แรงงานต่างดา้ว อาท ิชาวพม่า ชาวแขกอนิเดยี ปากสีถาน เป็นกลุ่มคนทีเ่ขา้มารบัจา้ง
เป็นแรงงานก่อสรา้ง คนงานในโรงอฐิต าบลใกลเ้คยีง รวมทัง้มาท างานรบัจา้งทัว่ไปตลอดจนคา้ขาย
และเช่าทีพ่กัอาศยัแบบแบ่งเช่าหรอืบรเิวณบา้นของนายจา้ง โดยจะพบไดท้ีห่มู่ 2 และ หมู่ 3 ทัง้นี้จะ
สงัเกตไดว้่าเป็นชาวต่างดา้วกค็อื ลกัษณะรา่งกาย หน้าตา การแต่งกาย นุ่งโสร่ง การผดัหน้าทาแป้ง
ทานาคซึง่เป็นเอกลกัษณ์ทีเ่ด่นชดัของชาวพมา่ตลอดจน ส าเนียงภาษาพดู เป็นตน้ 
  3.4.2 ระบบครอบครวัและเครือญาติ 
  ครอบครวัเป็นสงัคมหลกัของไทย ครอบครวัของชาวต าบลกบเจามลีกัษณะเหมอืนกบั
ครอบครวัทัว่ไปในชนบท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นครอบครวัขยายมขีนาดสมาชกิตัง้แต่ 4 คนขึน้ไป ลกัษณะ

                                                                        

 
1
 ภมูลิกิาร ์ บุญแช่มช.ู อาย ุ37 ปี. (2552, 12 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์    เชือ้งาม

, ทีบ่า้นเลขที ่106/8   หมู ่3  ต าบลดอนเจดยี ์ อ าเภอดอนเจดยี ์ สุพรรณบุร.ี 
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เป็นสมาชกิสายเลอืดเดยีวกนั จงึท าใหข้นาดบา้นเรอืนมขีนาดใหญ่กวา้งขวางตามจ านวนผูอ้ยู่อาศยั
ไปดว้ย 
  สมาชกิที่อาศยัอยู่มอีายุอยู่ 3 รุ่น ตัง้แต่เดก็ ผู้ใหญ่วยัท างานและคนแก่ชรา สมาชกิจะ
ประกอบไปดว้ย ปู ่ย่า ตา ยาย บุตรหลาน โดยเฉพาะสมาชกิผูห้ญงิจะมมีากกว่าผูช้าย และหลานๆ 
วยัก่อนเรยีนและวยัเรยีนคละกนัไป บางครอบครวัมสีมาชกิ 3 รุ่น อยู่กนัครบ แต่ส่วนใหญ่จะมไีม่
ครบรุน่ โดยเฉพาะผูใ้หญ่วยัท างานมกัจะไปท างานต่างถิน่ หรอืไม่เขา้สู่กรุงเทพฯ แต่ถงึกระนัน้ การ
ทีม่คีนแก่แม่เฒ่าอาศยัอยู่นัน้ ไดช้่วยอบรมสัง่สอนวฒันธรรมทีด่งีาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการด ารงชวีติ 
ประเพณวีฒันธรรม งานฝีมอืภมูปิญัญา ความศรทัธาในพระพุทธศาสนาใหก้บัลูกหลานไดซ้มึซบั วถิี
และวฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งด ี
  ครอบครวัชาวนาต าบลกบเจาในอดีตส่วนใหญ่จะมสีมาชิกหลายคน สิ่งที่ได้รบัคือ
แรงงานในครวัเรอืนในการท างานต่างๆ โดยเฉพาะการท านา การท าสวน การคา้ขาย รบัจา้งทัว่ไป 
ตลอดจนการช่วยเหลอืเกื้อกูลเอาใจใส่ซึ่งกนัและกนั ตัง้แต่การช่วยเลี้ยงบุตรหลาน การขอแรงงาน
ร่วมงานพิธีหรืองานก่อสร้างงานลงแรงต่างๆ การขอหยิบยมืข้าวของเครื่องใช้ของกันและกัน 
ตลอดจนเครื่องไมเ้ครื่องมอืการเกษตรการก่อสร้างงานช่างต่างๆ สิ่งเหล่านี้สรา้งความรกัใคร่กลม
เกลยีวกนัเป็นอยา่งดใีนสงัคมชาวนา 
  ปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัขยายในต าบลกบเจามขีนาดเลก็ลง เน่ืองจากบุตรหลานช่วง
วยัรุน่ถงึวยักลางคนเขา้มาท างานในกรงุเทพฯ มากขึน้ เหลอืแต่เพยีงลกูทีเ่สยีสละยอมอยู่กบัพ่อแม่ที่
ชรา เพื่อเฝ้าบา้น ดแูลคนเฒา่คนแก่ หลาน และขา้วของเครือ่งใชต้ลอดจนทีน่า 
  นอกเหนือจากลูกหลานทางสายเลอืดแล้ว การแต่งงานของชาวบ้านในต าบลกบเจามี
ผลต่อการเพิม่จ านวนประชากรและมผีลต่อสงัคมในต าบลและครอบครวันัน้ๆ อาท ิผู้ชายแต่งงานมี
ภรรยาจากที่อื่นส่วนใหญ่ ผู้ชายจะออกจากบ้านไปอยู่กบัครอบครวัใหม่หรอือยู่กบัฝ่ายหญงิ เท่าที่
พบในต าบลกบเจามจี านวนค่อนขา้งมาก ในกรณผีูห้ญงิในต าบลแต่งงานกบัผูช้ายจากทีอ่ื่นส่วนใหญ่ 
มกัจะอยู่กบัพ่อแม่ของผู้หญิงโดยการอยู่ห้องของผู้หญิงอยู่ก่อนแล้วหรอืปลูกเรอืนต่อเตมิที่พกัใน
อาณาเขตพืน้ที่ของพ่อแม่ผูห้ญงิ แต่บางครัง้จะพบว่ามบีางบา้น จะขา้มรุ่นพ่อแม่ไป คอื หลานออก
เรอืนแต่งงานแล้วจงึมาอาศยัอยู่กบับ้านปู่ ย่า หรอื ตา ยาย ในกรณีพ่อแม่แยกทางกนัหรอืล้มหาย
ตายจากกนัไป 
  ปจัจบุนัการแต่งงานกนัของบุคคลภายในต าบลดว้ยกนัเองยงัพอมอียูบ่างครวัเรอืน ส่วน
ใหญ่จะมโีอกาสเลอืกคู่ครองเพื่อสรา้งครอบครวัใหญ่จากบุคคลนอกพืน้ที ่ในการศกึษาขอ้มลูพบว่า 
ไดพ้บคู่ครองจากสถานทีท่ างานเดยีวกนั หรอืพบปะกนัในสถานศกึษา จนน าไปสู่การแต่งงาน  
  3.4.3 การประกอบอาชีพ  
  ปจัจบุนัประชากรในต าบลกบเจามกีว่า 700 ครวัเรอืนมกีารประกอบอาชพีไม่กี่ประเภท 
ซึง่ส่วนใหญ่มทีีด่นิท ากนิเป็นของตนเอง อาชพีหลกัจงึเป็นการท านา แต่เมื่อสงัคมสมยัเปลีย่นไปการ 
ท านาจงึเริม่จะขาดตอนจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม ่ดว้ยการศกึษาทีม่อีย่างทัว่ถงึ จงึส่งผลท าให้เกดิ
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แนวคดิการเป็นเกษตรกรของคนรุ่นหลงัน้อยลง แต่นอกจากอาชพีเกษตรกรแล้วยงัมอีาชพีต่างๆ 
ดงันี้ 

 - อาชพีรบัจา้ง จ านวน 405 ครวัเรอืน โดยเป็นลกูจา้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  
 - อาชพีเลีย้งสตัว ์จ านวน 6 ครวัเรอืน  
 - อาชพีคา้ขาย จ านวน 35 ครวัเรอืน  
 - อาชพีท านา จ านวน 180 ครวัเรอืน  
 - อาชพีรบัราชการ จ านวน 108 ครวัเรอืน  

  3.4.4 การตัง้ถ่ินฐาน 
  การตัง้บา้นเรอืนของชาวต าบลกบเจาจะตัง้บา้นเรอืนตามล าคลองบางบาล คลองมโนรา 
แนวถนนสาย 3412 อยุธยา - บางบาล – เสนา ซึง่ลกัษณะการตัง้บา้นเรอืนของชาวนามกัจะนิยม
สรา้งในแบบ 
 - ตัง้บา้นเรอืนเป็นกลุ่มพีน้่อง เป็นกลุ่มใหญ่  
 - ตัง้บา้นเรอืนตามแนว ชายฝ ัง่แมน่ ้า 
 - ตัง้บา้นเรอืนตามพืน้ทีก่ารเกษตรของตนเอง 
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ในฤดูฝนมกัเกิดปญัหาอุทกภยัประชาชนจะได้รบัความเสยีหาย
เกอืบทุกปี 
 3.4.5 ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมอิทธิพล ท่ีมีผลต่อทางความคิด และการ
ด ารงชีวิตของชาวนา 

 - ศาสนา ประชากรนบัถอืศาสนาพุทธทัง้หมด 
 - ขนมธรรมเนียมประเพณไีดแ้ก่ งานวนัสงกรานต์จดังานช่วงเดอืนเมษายน วนัเขา้พรรษา

จดังานช่วงเดอืนกรกฎาคม งานท าบุญศาลเจา้ปู ่จดังานช่วงเดอืนกุมภาพนัธแ์ละเดอืนเมษายน 
 - โบราณสถาน ไดแ้ก่ วดัโพธิ ์ศาลเจา้ปู1่ 

  
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ต าบลกบเจานัน้ ท าให้ทราบว่าต าบลกบเจาเป็น
ชุมชนที่มผีู้คนอาศัยอยู่ในท้องถิ่นมายาวนานตัง้แต่สมยัอยุธยาจนถึงปจัจุบนั จากหลกัฐานทาง
โบราณสถานอย่างเจดีย์ภายในวัดโพธิ ์โบราณวัตถุอย่างโฉนดที่ดินพระราชทานในรัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 แห่งราชวงศ์จกัรี เรื่องเล่าความเป็นมาของค า
ว่า “กบเจา” ทีป่รากฏในวรรณคดเีรือ่งขนุชา้งขนุแผน หรอือากปักริยิาของกบทีน่ัง่เจ่าในทุ่งนาซึง่เล่า
ว่าเจา้นายในสมยัอยธุยามาพบเหน็แมก้ระทัง้เรือ่งเล่าว่า บุตรชายของนายบา้นคนทีเ่ก้า ทีข่ ึน้มาเป็น
ผู้น าหมู่บ้านแทนบดิา ทัง้หมดนี้เป็นเรื่องสบืกนัมาว่า ชุมชนกบเจา เป็นชุมชนตัง้มานานแล้ว จาก

                                                                        

 
1ศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลกบเจา.  (2552).  แผนพฒันา

การเกษตรระดบัต าบลกบเจา.  หน้า 10. 
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การที่ต าบลกบเจาตัง้อยู่บรเิวณที่ราบลุ่ม ตดิคลองบางบาลนัน้จงึเป็นปจัจยัเอื้อให้เกดิการท านามา
ตัง้แต่อดตี การด ารงวถิชีวีติของผูค้นส่วนใหญ่จงึมอีาชพีท านาปลกูขา้วเป็นหลกั มวีถิชีวีติวฒันธรรม
ดัง้เดมิเป็นแมแ่บบในการด าเนินชวีติ ทีม่คีวามผกูพนัในสงัคมชาวนาโดยมวีฒันธรรมขา้ว วฒันธรรม
ทางพุทธศาสนา ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมทีส่ ัง่สมมาเป็นเครื่องช่วยใหส้ภาพสงัคมชาวนาได้
ด าเนินไปได้อย่างเรยีบรอ้ยโดยยดึถอืแนวทางการปฏบิตัตินที่สบืทอดกนัมา ซึ่งมผีลมาจากความ
อุดมสมบรูณ์ของผนืนาทีม่กีารทบัถมแร่ธาตุในดนิเป็นเวลายาวนานนับรอ้ยปี ชาวนาในต าบลกบเจา
จงึด ารงวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยมาจนถงึปจัจบุนั โดยอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นไปตามสมยัแต่ยงัคงด ารงวถิี
ชวีติแบบเก่าไดอ้ยา่งด ี
 จากเหตุผลดงัที่กล่าวมานี้ ผู้วจิยัได้เห็นความส าคญัของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ใน
สงัคมชาวนาต าบลกบเจาซึง่มผีลท าใหส้งัคมชาวนาและวถิชีวีติชาวนาแบบดัง้เดมิค่อยๆ ปรบัเปลีย่น
ไปสู่สงัคมสมยัใหมโ่ดยอาจหลงลมืแนวทางในการด าเนินชวีติทีม่พีืน้ฐานมาจากวฒันธรรมขา้ว ความ
ศรทัธาในพระพุทธศาสนา การนับถอืบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่คยยดึเหน่ียวเป็นขวญัก าลงัใจในการท ามา
หากนิ ก่อให้เกดิวฒันธรรมด้านต่างๆ ในสงัคมชาวนาที่คอยเกื้อหนุนกนัมา ความกตญัญูรู้คุณต่อ
ธรรมชาตทิี่มอบให้ชาวนาได้มขีา้วปลาอาหารอนัอุดมสมบูรณ์ที่ก่อเกดิมาจากขา้วมาตัง้แต่อดตีถงึ
ปจัจบุนั ซึง่สมาชกิในสงัคมชาวนาต าบลกบเจานับวนัจะหลงลมืความดงีามในอดตีทีไ่ดส้ ัง่สมมานาน
นับร้อยปีเพยีงแค่การเข้ามาของเทคโนโลยีที่ทนัสมยั จงึท าให้ลมืประวตัิศาสตร์ที่อยู่ท้องถิ่นของ
ตนเองทีค่่อยๆ ปล่อยให้เลอืนหายไปตามกาลเวลา งานวจิยัชิ้นนี้เป็นการศกึษาถงึการปรบัเปลี่ยน
และการด ารงอยู่โดยบนัทกึความทรงจ าเก่าๆ จากชาวบ้าน ชาวนา ผูรู้ ้ผูอ้าวุโส ผู้เป็นทีเ่คารพของ
ผูค้นในท้องถิน่ ที่เคยผ่านช่วงเวลาในอดตีเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกดิความส านึกในเรื่องท้องถิน่ตวัเอง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งราวในอดตีหรอื “ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่” ทีเ่ป็นรากฐานการศกึษาและสบืทอด
กันมาในสังคมไทยเป็นเวลานานแล้ว 1 ยิ่งจ าเป็นต้องศึกษาและเรียบเรียงเก็บไว้ เพื่อให้เป็น
ประวตัศิาสตรใ์นท้องถิน่ต าบลกบเจาใหค้งอยู่และเพื่อลูกหลานต่อไปภายหน้าใหเ้หน็คุณค่าของวถิี
ชวีติแบบดัง้เดมิทีบ่รรพบุรษุไดร้ว่มสรา้งมาใหด้ ารงอยูเ่ป็นประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิน่สบืไป 

                                                                        

 1 ยงยทุธ   ชแูว่น.   (2549).  การศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่.  คณะอกัษรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร.  หน้า 17. 



 



บทท่ี 2 
วิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจาตัง้แต่ พ.ศ. 2500  ถึง พ.ศ. 2516 
ก่อนการตดัถนนสาย 3412 (อยธุยา - บางบาล - เสนา) 

   
 ในปี พ.ศ. 2485 เป็นปีทีบ่รเิวณทีร่าบลุ่มภาคกลางของประเทศต้อง ประสบอุทกภยัรุนแรง
มาก บ้านเรอืนประชาชนเรอืกสวนไร่นาต้องจมอยู่ในน ้าตัง้แต่เดอืนกนัยายนถงึเดอืนพฤศจกิายน
เป็นอุทกภยัครัง้ส าคญัในประวตักิารณ์น ้าท่วมของเมอืงไทยที่ท าความเสยีหายให้แก่ประชาชนเป็น
อยา่งมาก 
 สาเหตุน ้าท่วมนัน้ ตามบนัทึกของเอกสารราชการจากกรมชลประทาน พ.ศ. 2486 มี
ใจความส าคญัว่า “ลุ่มน ้าในภาคพายพัทีม่ฝีนตกในคราวเดยีวกนันัน้ เป็นลุ่มน ้าใหญ่ เช่น ลุ่มแม่ปิง
และแม่น่าน และน ้าท่าทีเ่กดิได้ไหลมาถงึปากน ้าโพพรอ้มกนั น ้าท่าที่นัน่ก็จะมากกว่าในกรณีย ์ที่
แลว้มาอกี และถ้าขบวนฝนมมีากตกซอ้นกนัไดถ้งึ 2 ขบวนในเวลาตดิ ๆ กนั เช่นใน พ.ศ. 2485 มี
ฝนตกใหญ่ระหว่างวนัที ่5 ถงึวนัที ่9 กนัยายนเป็นขบวนแรก และพอวนัที ่13 กนัยายน ขบวนที ่2 
กม็าตกอกี และตกอยูจ่นวนัที ่17 กนัยายนจงึหมดขบวนเช่นนี้ น ้าท่าทีจ่ะบ่าลงมาสู่ทุ่งราบภาคกลาง
ก็จะไหลหนุนเนื่องกนัมาเรื่อย กระท าให้น ้าในร่องน ้ามรีะดบัสูงอยู่ได้นานวนัแล้วล้นฝ ัง่ได้เป็น
ระยะทางยาวขึน้ และปรมิาณน ้าทีไ่หลเขา้ทุ่งกม็ากขึน้ เพราะถ้าเมื่อน ้าลน้เขา้ทุ่งในระยะแรกแลว้น ้า
ยงัไม่หมด ระดบัน ้าทีไ่หลเลยลงมากย็งัคงต้องมยีอดของระดบัสูงเกนิตลิง่อยู่อกี จงึลน้เขา้ทุ่งในเขต
ล่างลงมาไดด้ว้ย อาการลน้เขา้ทุ่งจงึขยายเขตลงมาเช่นน้ี ตามจ านวนละลอกยอดของน ้าท่าทีจ่ะมแีห่
กนัมา ใน พ.ศ. 2485 น ้าเริม่ล้นตลิง่เข้าทุ่งปากน ้าโพ ในลกัษณะที่จะเป็นอุทกภยัเมื่อวนัที่ 10 
กนัยายน (/26.30) ทีอ่ยุธยาเมื่อวนัที ่12 กนัยายน (/4.20) และทีก่รุงเทพฯ เมื่อวนัที ่25 กนัยายน   
(/1.50) เป็นล าดบักนัลงมาตามก าหนดเวลาทีล่ะลอกยอดของน ้าท่าจะมาถงึส่วนน ้าทีล่น้เขา้ไปอยู่ใน
ทุ่งแลว้นัน้ กจ็ะเดนิลงมาตามทอ้งทุ่งเพื่อไปหาทีต่ ่าคอืทะเลเองดว้ย ในการเดนิบ่าทุ่งลงมานี้จะมี
กระแสช้ากว่าน ้าทีเ่ดนิในร่องล าน ้าราวสบิถงึยีส่บิเท่าตวั ระยะเวลาที่น ้าในทุ่งจะเดนิจากปากน ้าโพ 
ลงมาถงึกรุงเทพฯ จะกนิเวลาราว 27 วนั ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าละลอกยอดของน ้าในร่องล าน ้าจะเดนิ
มา ถงึกรุงเทพฯ เรว็กว่าน ้าทีบ่่าทุ่งมาเพยีง 12 วนั เมื่อละลอกยอดมาถงึน ้ากล็น้ตลิง่ไหลบ่าเขา้ไป
บนแผ่นดนิได้เป็นครัง้แรก และพอน ้าทีบ่่าทุ่งเดนิมาถงึก็จะปะกบัน ้าที่ไหลจากแม่น ้าเขา้มาแล้วนี้  
กระท าใหร้ะดบัน ้าบนแผ่นดนิทน้ท่วมสูงขึน้ ระดบัน ้านี้จะค่อย ๆ สูงขึน้ทุกท ีตราบใดทีย่งัมนี ้าในทุ่ง
และละลอกยอดของน ้าในแมน่ ้ายงัไหลมา”1 
 ส่วนบนัทกึส่วนหนึ่งของบทน าในหนังสอื "เหตุการณ์น ้าท่วม พ.ศ. 2485" ของ กระซวง 
มหาดไทย กล่าวว่า    

                                                                        

 1 บนัทกึเอกสารราชการกรมชลประทาน พ.ศ. 2486.  ไมร่ะบุหน้า. 
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 "...ดว้ยปรากตว่า ฝนตอนต้นรดึูพุทธสกัราช 2485 ตกมากทางภาคพายพัและภาคอสิาน 
เปนเหตไห้น ้าท่วมเรอืกสวนไร่นา และบา้นเรอืนราสดรทัง้ภาคเหนือ ภาคกลางและภาค  อสิาน ไน
ระหว่างเดอืนกนัยายน ตุลาคม และพรสึจกิายน เปนอุทกภยัครัง้ส าคนัไนประวตักิารน์น ้าท่วมของ
เมอืงไทยทีท่ าความเสยีหายไหแ้ก่ประชาชนพลเมอืงเปนหย่างมาก..."1 
 
 จากค าบอกเล่าของชาวต าบลกบเจาทีม่ชีวีติในเหตุการณ์น ้าท่วม “ช่วงนัน้มองไปทางไหน
กเ็หน็แต่ท้องน ้า ทีบ่รเิวณบา้นของผม เดนิไม่ไดเ้ลย ต้องใชเ้รอืสญัจรไปมา บางคนกถ็อืโอกาสหา
รายไดด้ว้ยการรบัจา้งพายเรอื เวลาจะไปไหนมาไหนต้องใชเ้รอือย่างเดยีว ส่วนใหญ่ชาวบา้นกม็เีรอื
กนัหมด แรกๆ เหน็คนล าบากกนัมาก ไปไหนมาไหนไม่ได้ อ าเภอก็ไกล ไปซื้อของที่บ้านแพน   
พายเรอืจนเมือ่ยเลย แต่เมือ่เกดิขึน้นานวนั เรากเ็ริม่ปรบัสภาพได"้2 
 ในขณะที่เหตุการณ์น ้าท่วม พ.ศ. 2485 สรา้งความเดอืดรอ้นและความยากล าบากใหก้ับ
ประชาชนทัว่ไป แต่ว่าส่วนใหญ่กเ็ป็นความยากล าบากทีเ่กดิขึน้กบัผูใ้หญ่คนเฒ่าคนแก่ แต่ว่าเดก็ๆ   
กบัรูส้กึสนุกเพราะเมื่อนานๆ น ้าจะท่วมสูงถงึระดบัที่สามารถลงไปว่ายพายเรอืและหาปลาไดพ้วก
เดก็ๆ ใชช้่วงเวลานี้เล่นน ้ากนัอยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
 

       "โอย้...น ้าท่วมปีนัน้นะร ึไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นเลย แต่กลบัรูส้กึสนุกสนานมากกว่า เพราะช่วงนัน้ยงั
เป็นเดก็  พอน ้าท่วมสามารถพายเรอืและหาปลาไดม้ากมาย ลุงสุรนิทร ์ร าลกึอดตีในวยัเดก็ช่วงทีน่ ้า
ท่วมทุ่งบางบาล3 
  สถานการณ์ตอนนัน้น ้าท่วมหลายจงัหวดัในภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่จงัหวดัลุ่มแม่น ้า
เจา้พระยา ซึ่งถอืว่าเป็นปีหนึ่งทีม่นี ้าท่วมรุนแรงที่สุดในประวัตศิาสตรก่์อนทีจ่ะมกีารก่อสรา้งเขื่อน
ขนาดใหญ่คอื เขื่อนภูมพิล และเขื่อนสริกิติิ ์ นอกจากเหตุการณ์น ้าท่วมปี 2485 จะสรา้งความ
เสยีหายใหแ้ก่บา้นเมอืงเป็นอยา่งมากแลว้ ในช่วงนัน้เมอืงไทยยงัต้องประสบกบัสภาวะคบัขนั เพราะ
ตอ้งรว่มท าสงครามมหาเอเชยีบรูพา ดว้ยสาเหตุนี้จงึมคีนบนัทกึเหตุการณ์ ปี 2485 เอาไวว้่าเป็นปีที ่
"ถงึแก่ทุพภกิขภยั ขา้วยากหมากแพง"4 
 
 
 

                                                                        

 1 บนัทกึเหตุการน์น ้าท่วม พ.ส.2485.  ( 2485).  กระซวงมหาดไทย.  ไม่ระบุหน้า. 
 

2
 เสวก  ไตรญาณ.  อาย ุ85 ปี.  (2553, 8 เมษายน).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์      เชือ้งาม, 

ทีบ่า้นเลขที ่8   หมู่ 2  ต าบลกบเจา   อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 

3
 สุรนิทร ์ แจ่มดาว.  อาย ุ72 ปี.  (2554,  24 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม

,      ทีบ่า้นเลขที ่43 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  พระนครศรอียธุยา. 
 

4
 บนัทกึเหตุการน์น ้าท่วม พ.ส.2485.  (2485).  กระซวงมหาดไทย.  ไม่ระบุหน้า. 
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1. การเปิดใช้เข่ือนเจ้าพระยา พ.ศ. 2500 
 แนวคดิการก่อสรา้งเขือ่นขวางทางล าน ้าเจา้พระยาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่
เริม่มขี้อเสนอเกิดขึ้นมาแต่ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ 5          
จนกระทัง้ไดเ้ริม่งานก่อสรา้งเขือ่นเจา้พระยาเมือ่ พ.ศ. 2494 จนแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2500  
 เขื่อนเจา้พระยานัน้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่เป็นโครงการ
พฒันาลุ่มน ้าเจ้าพระยาเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกส าหรบัพื้นที่ทุ่งราบภาคกลางสองฝ ัง่แม่น ้า
เจา้พระยา ตัง้แต่จงัหวดัชยันาทลงมาจงัหวดัสงิหบ์ุร ีอ่างทอง พระนครศรอียุธยา ปทุมธานี นนทบุร ี
กรงุเทพฯ สมุทรปราการ แต่เดมิการเพาะปลูกในเขตพืน้ทีด่งักล่าว อาศยัน ้าฝนเป็นหลกัเป็นเหตุให้
เกษตรกรในอดตี ไดร้บัความเดอืดรอ้นในปีทีม่ฝีนตกน้อยอยู่เสมอ จงึมคีวามจ าเป็นในการก่อสรา้ง
โครงการชลประทาน เพื่อช่วยเหลอืการท านาใหไ้ดผ้ลผลติสม ่าเสมอ ห ลั ง จ า ก นั ้ น ก ร ม
ชลประทานจงึไดเ้ริม่เตรยีมงานเบือ้งต้นใน พ.ศ.2494 และเริม่งานก่อสรา้งเขื่อนเจา้พระยาพรอ้มกบั
งานในระบบส่งน ้ าใน  พ.ศ.2495 แล้วเสร็จในพ.ศ.2500 ในช่วงระหว่างของการก่อสร้าง 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชและสมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ  เสดจ็พระราชด าเนิน
ทรงตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา และภายหลงัการก่อสรา้งแล้วเสรจ็ทรงเสด็จพระราช
ด าเนินเปิดเขื่อนเจา้พระยา ที่บรเิวณคุ้งบางกระเบยีน ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดั
ชยันาท  เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2500  (รายละเอยีดโปรดดใูนภาคผนวก) 
 1.1 การจดัการระบบชลประทานพ้ืนท่ีการเกษตรท้ายเข่ือนเจ้าพระยา 
 เขื่อนเจา้พระยาเป็นเขื่อนทดน ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ลกัษณะเป็นเขื่อนคอนกรตี
เสรมิเหลก็สรา้งขวางทางน ้าโดยแบ่งเป็นช่องๆ ส าหรบัใหน้ ้าไหลผ่านตวัเขื่อนได้ ประกอบดว้ยช่อง
ระบายน ้าขนาดกว้าง 12.5 เมตร จ านวน 16 ช่อง สามารถระบายน ้าผ่านเขื่อนไดสู้งสุดประมาณ 
3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาท ีเขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ด้านการชลประทาน การทดน ้าเพื่อการเกษตร 
โดยระบายน ้าจากแม่น ้าในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย ส่งน ้าไปในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง
เขา้คลองส่งน ้าสายใหญ่ และยงัใชผ้ลติไฟฟ้าส าหรบัจา่ยในจงัหวดัในภาคกลางดว้ย1 
 1.2 ผลท่ีได้รบัจากการเปิดใช้เข่ือนเจ้าพระยา 
 โครงการเจ้าพระยาใหญ่ เป็นการชลประทานประเภททดน ้าและส่งน ้าในระยะเริ่มต้น             
กรมชลประทานไดก่้อสรา้งเขื่อน เพื่อทดน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาใหม้รีะดบัสูง แลว้ปล่อยใหไ้หลหลาก
เขา้ไปตามคลองพรอ้มกบัการก่อสรา้งประตูระบายน ้าและประตูเรอืสญัจร ด้านต้นคลองและปลาย
คลอง  ต่างๆ  เพื่อการเพาะปลกูส าหรบัพืน้ทีร่าบภาคกลางสองฝ ัง่แม่น ้าเจา้พระยา เรื่อยลงมาตัง้แต่
ชยันาทถงึอ่าวไทย สามารถทดน ้าเขา้ไปช่วยเหลอืการท านาปีในทุ่งราบลุ่มภาคกลางได้เนื่องจากใน

                                                                        

 
1

 กรมชลประทาน.  (2554).  ขอ้มลูกรมชลประทานโครงการทีด่ าเนินการเสรจ็แลว้. หน้า 
19. 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�.à¸¨._2494
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อดีตเมื่อถึงฤดูแล้ง น ้ าที่ไหลตามธรรมชาติมีน้อยท าให้ไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้มากนัก  
เกษตรกรในอดตีจงึไดร้บัความเดอืดรอ้นอยูเ่สมอ  
  ปจัจุบันเขื่อนเจ้าพระยาใช้ประโยชน์ด้านการชลประทานเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่
ตอนกลางของประเทศไทยทีเ่ป็นแหล่งปลกูขา้วทีส่ าคญั  ผลจากการเปิดเขือ่นดงักล่าวมผีลให้ชาวนา
ต าบลกบเจากไ็ดร้บัประโยชน์จากการท านาได ้ 2 ครัง้ต่อปี 
 
2. วิถีชีวิตของชาวนาต าบลกบเจาตัง้แต่การเปิดใช้เข่ือนเจ้าพระยา 
 ในอดตีก่อนมกีารสร้างเขื่อนเจา้พระยาพ.ศ. 2500  ชาวนาต าบลกบเจาท านาตามรูป
แบบเดมิทีบ่รรพบุรุษได้สบืทอดกนัมา ซึง่นิยมท านาปีละครัง้ในช่วงฤดูฝน โดยอาศยัน ้าฝนและน ้าที่
ท่วมล้นจากแม่น ้าเจา้พระยาที่ไหลออกกระจายสู่ท้องทุ่งมาตามล าคลองบางบาล ทีม่ลีกัษณะเป็น
คลองยอ่ยเชื่อมจากแมน่ ้า หลายครัง้กเ็กดิปญัหาน ้าท่วมมากเกนิไป ชาวนาจงึต้องใชพ้นัธุข์า้วทีเ่ป็น
พนัธุ์ขา้วลกัษณะพเิศษ เช่น ขา้วส ารวง ขา้วป้อม ขา้วยดื ขา้วพวง เป็นต้น เพราะต้นขา้วพวกนี้
นอกจากจะมลีกัษณะเป็นขา้วล าต้นยาวแล้ว ยงัสามารถยดืปล้องให้รวงขา้วสูงพ้นน ้า ท าให้ไม่
เสยีหายเวลาน ้าท่วมนานๆ ซึง่เป็นภูมปิญัญาของชาวนาในแถบอยุธยา เมื่อเกบ็เกี่ยว ฟางขา้วทีต่ก
อยู่ตามท้องนาจะเน่าเป่ือยและย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ ย และไม่ค่อยมแีมลงศัตรูพืช ดินจงึมี
คุณภาพที่ดมีากเพราะมกีารพกัหน้าดินในหน้าแล้งและได้ปุ๋ ยธรรมชาติจากตะกอนดินเมื่อน ้าลด 
นอกจากนัน้การท านาแบบเดมิยงัมกีารใชแ้รงคนและสตัวใ์นการท านาจงึค่อนขา้งล่าชา้  ซึง่ผลผลติ
ส่วนใหญ่มกัจะเกบ็ไวบ้รโิภคในครวัเรอืนมากกว่าการขาย   ช่วงเวลาการท านาปีจงึพอทีจ่ะแบ่งเป็น
รายเดอืนไดด้งันี้1  
 เดอืนพฤษภาคม  -- เริม่ท านาฝนเริม่ตก มกีารไถดะไวก่้อนพลกิดนิและตากดนิรอฝน         
 เดอืนมถุินายน   -- เริม่ไถครัง้ที ่2 ส าหรบัหว่านขา้ว ชาวบา้นเรยีกว่า ท าเป็น              
                                     นาส ารวย แลว้หว่านขา้ว ในบางปีฝนชุกหญา้ขึน้มาก 
                                      ตอ้งไถครัง้ที ่3 แลว้จงึหว่าน เดอืนน้ีฝนจะเริม่ตกเรือ่ยๆ 
                                     วนัเริม่หว่าน ชาวบา้นจะเริม่ในเดอืนน้ี และในวนัขึน้ 3 ค ่า 
                                  โดยถอืกนัมาตัง้แต่สมยัโบราณ  
 เดอืนกรกฎาคม   -- เป็นเดอืนทีห่ว่านเรยีบรอ้ยแลว้ ขา้วเริม่งอกและแตกกอ                 
                                      ชาวบา้นเริม่ดายหญา้ และเกีย่วหญา้ ใหค้วายกนิ    
 เดอืนสงิหาคม      -- เป็นช่วงรอน ้าเขา้ทุ่งเพื่อหล่อเลีย้งตน้ขา้ว 
 เดอืนกนัยายน    -- ช่วงใหน้ ้าเลีย้งตน้ขา้ว 
 เดอืนตุลาคม        --น ้าเริม่หลากมาจากทางเหนือ เริม่ท่วมเขา้ทุ่ง 
 เดอืนพฤศจกิายน  -- น ้าจะทรงและเริม่ลดลง ขา้วจะตัง้ทอ้งและเริม่ 
                                                                        

 
1
 ส ารวย  อาจส าอางค.์ อาย ุ60 ปี. (2553,  28 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์   เชือ้งาม, 

ทีบ่า้นเลขที ่3  หมู ่3  ต าบลบา้นคลงั  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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                                          ท าขวญัขา้ว ขา้วเริม่ออกรวง 
  เดอืนธนัวาคม      -- น ้าเริม่แหง้ เป็นช่วงทีช่าวนาหาปลาไวก้นิใน ฤดแูลง้  
                                           โดยท าปลารา้ ปลาตากแหง้ และท าน ้าปลา    
  เดอืนมกราคม      -- ขา้วเริม่สุก เริม่เกีย่วขา้วในระยะปลายๆเดอืน 
  เดอืนกุมภาพนัธ ์   -- เกีย่วเสรจ็เรยีบรอ้ย ลากเลื่อนขนขา้วจากทุ่งนา    
                                           มานวดทีล่านบา้น 
  เดอืนมนีาคม       -- เริม่นวดขา้วจนเสรจ็เรยีบรอ้ย เกบ็เขา้ยุง้และขาย             
 
 เมื่อเขื่อนเจา้พระยาสรา้งเสรจ็ใน พ.ศ. 2500  ชาวนาในต าบลกบเจาส่วนใหญ่ มกีาร
ปรบัเปลี่ยนขัน้ตอนการท านาให้สอดคล้องกบัระบบชลประทานเพื่อใช้น ้าตามเวลาที่ก าหนด ท าให้
สามารถท านาไดปี้ละ 2 ครัง้1  เรยีกว่าขา้วนาปรงั แต่กย็งัคงรกัษาประเพณีวฒันธรรมทีเ่กี่ยวกบัการ
ท านาแบบดัง้เดมิตัง้แต่ขัน้ตอนการเลอืกพนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีใ่หผ้ลผลติรวดเรว็ ไดป้รมิาณขา้วเพิม่ขึน้ 
ขายไดร้าคาดซีึง่ส่งผลใหช้าวนามคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ไมเ่ป็นหน้ีสนิ  ซึง่แตกต่างจากช่วงก่อนมเีขื่อน 
ชาวนาหลายรายมหีนี้สนิเพราะไปหยบิยมืคนอื่นมาท านา ส่วนแรงงานยงัคงเป็นสมาชกิในครอบครวั 
แรงงานจากควาย บางครัง้อาจจะใชว้วั  เครื่องมอืการท านาแบบเก่า เช่น  คนัไถ แอก คราด ระหัด
วดิน ้าเขา้นา เคยีว การพึง่พาสภาพดนิฟ้าอากาศ พธิกีรรมเกี่ยวกบัขา้วในช่วงเวลาต่างๆ เช่น การ
ขออนุญาตท านาการรบัขวญัและการขอขมาแม่โพสพที่ยงัคงปฏบิตัิสบืเนื่องมาเกือบทุกขัน้ตอน
ตลอดจนวถิชีวีติประจ าวนัของชาวนา   
 ช่วงเวลาการปรบัเปลีย่นการท านาเป็น 2 ครัง้ต่อปี หลงัการเปิดใชเ้ขือ่นเจา้พระยาเป็นดงันี้  
   เดอืนพฤษภาคม    ท าการไถ   หว่านพนัธุข์า้ว 
   เ ดือนมิ ถุ น ายน      ช่ ว ง ว่ า ง   ช่ ว ง เ ว ล านี้ อ า จจะ ใช้ เ ว ล า ในการ เ ดิน 
   เดอืนกรกฎาคม ส า รวจดึงหญ้ า จากกอข้า ว     ใ ส่ ปุ๋ ยคอกมูลสัต ว ์
   เดอืนสงิหาคม    
   เดอืนกนัยายน           เกีย่วขา้ว  นวดขา้ว   ส่งขาย   
   เดอืนตุลาคม  ช่วงน ้าหลากท่วมนา 
   เดอืนพฤศจกิายน       ส ารวจปรบัสภาพทอ้งนา จบัปลาในนา                                                                                                                                             
   เดอืนธนัวาคม  ท าการไถ ทุกขัน้ตอน หว่านพนัธุข์า้ว 
   เดอืนมกราคม           ช่วงว่าง  ช่วงเวลานี้อาจจะใชเ้วลาในการเดนิ                   
   เดอืนกุมภาพนัธ ์       ส ารวจดงึหญา้จากกอขา้ว    ใส่ปุ๋ ยคอกมลูสตัว ์
   เดอืนมนีาคม           เกีย่วขา้ว  นวดขา้ว   ส่งขาย 

                                                                        

 
1
 สมบตั ิ แจม่ดาว. อาย ุ69 ปี. (2552,  20 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,          

ทีบ่า้นเลขที ่44 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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   เดอืนเมษายน       ส ารวจปรบัสภาพทอ้งนา เตรยีมการเครือ่งมอื  
             ท านา ฤดกูาลต่อไป 
 
 2.1 ขัน้ตอนการท านา 
 ตัง้แต่เขื่อนเจ้าพระยาเริม่จดัระบบการระบายน ้าสู่บรเิวณที่ราบภาคกลางตัง้แต่จงัหวดั
ชยันาท   สงิหบ์ุร ี อ่างทอง  พระนครศรอียุธยา  ปทุมธานี  นนทบุร ี ท าใหร้ะบบชลประทานในการ
ใชน้ ้าเพื่อปลูกขา้วมรีะบบแบบแผนมากขึน้ ซึ่งชาวนาต าบลกบเจามกีารปรบัเปลีย่นขัน้ตอนการท า
นาใหม้คีวามรวดเรว็ขึน้จนถงึการเกบ็เกีย่วและส่งขาย 
 ขัน้ตอนแรกของชาวนาต าบลกบเจา จะต้องเตรยีมดนิโดยการไถนา ส่วนใหญ่จะใช้ควาย
อย่างน้อย 1 ตัว เป็นแรงงานไถนา  การเตรยีมดนิส าหรบัการท านา ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม 
เช่น น ้า ภมูอิากาศลกัษณะพืน้ทีว่ธิกีารท านาปรงัและเครือ่งมอืการเตรยีมดนิทีแ่ตกต่างกนั 
 จากการสมัภาษณ์  คุณลุงสมบตั ิ แจ่มดาว   ในขัน้ตอนนี้บอกว่า  “ไถนาบา้นเราจะเริม่ไถ
นาหลงัวนัพชืมงคลแล้วแต่ว่าบ้านใครพรอ้มก่อน  ส่วนใหญ่ใชค้วายไถ เพราะทนและอดึ แรงเยอะ  
ส่วนววัจะผกูไวใ้ตต้น้ไม ้จะเกบ็ขีว้วัมาทิง้ในแปลงนาเท่านัน้เอง แต่บางคนเขาใชว้วัไถนา บอกว่าววั
ไม่ดือ้เหมอืนควาย ไถง่ายกว่าแต่ไม่ค่อยทนงาน”   นอกจากนี้ยงัอธบิายการไถดะครัง้แรกว่า  “การ
ไถดะจะไถตามแนวยาวของพืน้ทีน่า การไถดะจะช่วยพลกิดนิ และเป็นการตากดนิ การไถดะในบาง
พืน้ทีจ่ะไถหลงัฝนตกเมื่อดนิเกดิความชื้น บางทกีใ็ชก้ารวดิน ้าเขา้นาแทน การปล่อยน ้าเขา้นานัน้
ต้องดูทีส่ภาพดนิดว้ยว่า ควรปล่อยน ้ามากน้อยเพยีงไร การปล่อยน ้าเขา้นาเพื่อท าใหด้นินิ่มขึน้ จะ
ไดไ้ถนาไดง้า่ยขึน้ หลงัจากนัน้จะตากดนิเอาไวป้ระมาณ 1 – 2  อาทติย”์1 
 หลงัจากทีต่ากดนิเอาไว้พอสมควรแลว้ การไถแปรจะช่วยพลกิดนิทีก่ลบไว้เอาขึน้มาอกี
ครัง้เพื่อท าลายวชัพชืทีข่ ึน้ใหม่ และเป็นการย่อยดนิใหม้ขีนาดเลก็ลง จ านวนครัง้ของการไถแปรจงึ
ขึน้อยู่กบัชนิดและปรมิาณของวชัพชื ลกัษณะดนิและระดบัน ้า  ส่วนการคราด เพื่อเอาเศษวชัพชื
ออกจากนา และย่อยดนิใหม้ขีนาดเลก็ลงอกีจนเหมาะแก่การเจรญิของขา้วทัง้ยงัเป็นการปรบัระดบั
พื้นที่ให้มคีวามสม ่า-เสมอเพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลการให้น ้า วธิกีารท านาส่วนใหญ่ที่ชาวนา
ต าบลกบเจาใชม้ ี2 แบบคอื 
 ขา้วนาด า ขา้วทีป่ลูกโดยวธิปีกัด า จงึมกีารเกณฑแ์รงลงแขก ซึง่ใชเ้วลานานในการเพาะ
กล้าและจงึค่อยมาปกัด าในแปลงนาการปกัด าท าให้เกดิความเป็นระเบยีบและสวยงามของกอขา้ว  
เกบ็เกี่ยวง่าย ใหผ้ลผลติมากซึ่งวธิกีารด านา ชาวนาส่วนใหญ่ไม่นิยมท านาด าเพราะใช้เวลานานใน
การปกัด า 

                                                                        

 1
 สมบตั ิ  แจม่ดาว. อายุ 69 ปี. (2552,  20 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์  เชือ้งาม,          

ทีบ่า้นเลขที ่44 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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 ส่วนขา้วนาหว่าน ขา้วที่ปลูกโดยวธิหีว่าน เป็นการปลูกที่ง่าย สะดวก รวดเรว็  แต่เมลด็
ขา้วจะกระจายไม่ทัว่ถงึ บางทลีอยกระจุกจนขา้วเตบิโตหนาแน่นเกนิไป เก็บเกี่ยวยาก นาหว่านนี้
เป็นการท านาทีช่าวนาต าบลกบเจาเลอืกท ากนัเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากใชเ้วลาน้อย ไม่ยุ่งยากและใช้
แรงงานคนน้อยลงดว้ย 
 2.2 พนัธุข้์าว 
 หลงั พ.ศ. 2500 เมื่อระบบชลประทานมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการท านา พนัธุ์ขา้วจงึถอืเป็น
ปจัจยัส าคญัในการปลกูขา้ว การเลอืกเมลด็พนัธุข์า้วมผีลต่อการเจรญิเตบิโต ต้านทานโรคและแมลง
และต้องมอีายุการปลูกไม่นานเกนิไปเพื่อเก็บเกี่ยวให้เสรจ็ก่อนน ้าหลาก ในช่วงหลงั พ.ศ. 2500  
เป็นต้นมา  ชาวนาต าบลกบเจามกีารใช้พนัธุ์ขา้วเกือบจะคล้ายกนัทัง้หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเพราะระบบ
เครอืญาตทิีท่ านาเหมอืนกนั  พนัธุข์า้วใหผ้ลผลิตคุม้ค่ากว่าแต่ก่อน  ชาวนาที่ท านาปรงัปีละ 2 ครัง้   
คอื เพิม่การปลูกขา้วที่ปลูกในฤดูแลง้ หรอืนอกฤดูฝน แต่อาศยัน ้าจากคลองบางบาล หรอืน ้าจาก
ชลประทานผนัน ้าเขา้สู่นาขา้ว ถ้าจะจ าแนกพนัธุข์า้วตามระยะเวลาเกบ็เกี่ยวทีช่าวนากบเจานิยมใช้
ปลกู คอื 
 พนัธุข์า้วเบา คอืพนัธุข์า้วทีม่อีายุการเกบ็เกี่ยวไม่เกนิ 100 วนั  ส่วนใหญ่จะใชป้ลูก ครัง้
แรก คอืช่วง เดอืนพฤษภาคม ถงึ กนัยายน  เพื่อใหท้นัก่อนทีน่ ้าจะไหลท่วมนาในเดอืนตุลาคม 
 พนัธุข์า้วกลาง คอืพนัธุ์ขา้วที่มอีายุการเกบ็เกี่ยวไม่เกนิ 130 วนั  ซึง่เป็นพนัธุ์ทีช่าวนา
ต าบลกบเจานิยมใชป้ลกูหลงัการปลกูครัง้แรก คอื ช่วงเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนเมษายน 
 พนัธุข์า้วทีช่าวนานิยมใชเ้พาะปลูก ไดแ้ก่ พนัธุข์าวตาแหง้ ขาวเศรษฐ ีพวงจอก พวงหาง
จอก พวงเงิน พวงทอง สามรวง ขาวกอเดียว ก้อนแก้ว ขาวห้าร้อย ขาวมะลิ หลวงประทาน 
ขาวพวง ขาวสะอาด นางเขยีว นางมล ป่ินแกว้ ขาวเมลด็เลก็ เลบ็มอืนาง ก้นจุด เทวดา หา้รวง เจ๊ก
เชย พวงนาค ทองมาเอง และมะลทิอง   แต่ละพนัธุจ์ะมลีกัษณะเด่นในตวัเอง เช่น อายุเกบ็เกี่ยวสัน้   
ใหก้อขา้วหลายกอ   ใหร้วงขา้วหลายรวง  เมด็ขา้วไมห่ลุดงา่ย  ทนแมลง  ทนแดด  ทนแลง้ เป็นตน้ 
 ลุงส าเรงิ อาจส าอาง ซึง่เคยท านาก่อน พ.ศ.2517 บอกว่า “เท่าทีจ่ าความได ้ชาวนากบเจา
บางคนเรียกว่าพันธุ์ข้าวนาชลประทาน ซึ่งกรมการข้าวได้พัฒนาโดยเน้นพันธุ์ข้าวให้มีความ
ตา้นทานโรคและแมลงไดห้ลายชนิด โดยเฉพาะโรคไหม ้โรคขอบใบแหง้ และเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล 
ซึง่เป็นศตัรขูา้วทีส่ าคญัในพืน้ทีน่าต าบลกบเจา 
 นอกจากนี้ ลุงสมบตั ิแจม่ดาว เล่ายอ้นระลกึอดตีว่า  “ทุกปีเลย ช่วงเดอืนกนัยายนถงึเดอืน
สบิสองเป็นฤดูกาลทีน่ ้าเหนือจะไหลมาท่วมนาต าบลกบเจา   โห! ยาวนานกว่า 3 เดอืน แลว้แต่น ้า
จะมากจะน้อย ยงัไงกท็่วม เพื่อไม่ใหเ้สยีเวลาระหว่างรอน ้าลด ที่ทีจ่ าความไดน้ะ ก่อน พ.ศ. 2500 
เราใช้พนัธุ์ข้าวหว่านทิ้งไว้ก่อนหลงัเก็บเกี่ยวข้าวครัง้แรกปลายๆ เดอืนกนัยายนก่อนน ้าจะหลาก  
เมื่อน ้าท่วมนา ขา้วจะเจรญิเตบิโตชูรวงขา้วหนีน ้าสูงกว่า 2 เมตร ถงึแมม้นัจะไดน้้อย แต่กด็กีว่าอยู่
เฉยๆ พอเก็บไว้กนิหลงัน ้าลดและเก็บเป็นพนัธุ์ขา้วในปีถดัไปได้ด้วย” แต่น่าเสยีดายที่พนัธุ์ขา้ว
ดงักล่าวไดห้ายสาบสญูไป ซึง่น่าจะน ากลบัมาใชป้ลูกกนัใหม่เพื่อเป็นการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงที่
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เป็นภูมปิญัญาของบรรพบุรุษทีใ่ชม้าตัง้แต่อดตีเพยีงพอเพื่อจะมขีา้วได้บรโิภคภายหลงัน ้าลดลงซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ถงึการด ารงชวีติทีอ่ยูร่ว่มกบัธรรมชาตเิวลาหน้าน ้าหลากไดอ้ย่างสบาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 8  ขา้วพนัธุห์นีน ้า ในอ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล.  
 
 2.3 เครื่องมือในการท านา 
 การท านาของชาวนาต าบลกบเจาช่วงหลงั พ.ศ. 2500 ถงึแมจ้ะมชีาวนาท านาเป็น 2 ครัง้ 
ต่อปี  แต่เครื่องมอืและอุปกรณ์การท านายงัคงเป็นภูมปิญัญาดัง้เดิม ที่สามารถปรบัปรุงแก้ไข
ซ่อมแซมใหใ้ชไ้ดอ้ยู่ตลอดเวลา  เครื่องมอืในการท านามลีกัษณะส่วนใหญ่เป็นไม ้ ส่วนเหลก็โลหะ 
มกัจะเป็นส่วนมคีมปลายด้ามจบั เครื่องมอืการท านาที่พพิธิภณัฑท์้องถิน่ต าบลกบเจาของครูเสวก  
ไตรญาณ  เก็บรวบรวมไว้ไดแ้ก่1  ขอฉาย ครกกระเดื่อง คราด คานหลาว เครื่องสขีา้ว เคยีว ดว้ง
หนู ไถ แอก  ระหดัวดิน ้า ครกไม ้ (รายละเอยีดโปรดดใูนภาคผนวก)  
 เครื่องมอืการท านาทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวมานี้ชาวนาสมยัก่อน พ.ศ.2517 ยงัคงมกีารใชง้าน
เกอืบทุกอย่างและเป็นเสมอืนวฒันธรรมที่แสดงออกถงึภูมปิญัญาของชาวนาในภาคกลางตลอดจน
ชาวนาต าบลกบเจาที่สามารถน ามาใช้ในการประกอบพธิกีรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัขา้วและการท านาซึ่ง

                                                                        

 1พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา  เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศ  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. ของเสวก  ไตรญาณ.  กรงุเทพฯ.  
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).   
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เป็นวถิชีวีติชาวนาแบบเดมิทีส่บืทอดกนัมายาวนาน เครื่องมอืต่างๆ สามารถตอบสนองการใชง้าน
ได้อย่างด ีมคีวามคงทน สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้อยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ยงัไม่ก่อปญัหาให้กับ
สภาพแวดลอ้มในนาขา้วแต่สรา้งความสามคัคใีหก้บัชาวนาทีช่่วยเหลอืลงแรงร่วมมอืในการท านาให้
ประสบความส าเรจ็ในแต่ละฤดกูาล  
 นอกจากเครื่องมอืในการท านี้เหล่านี้แล้วชาวนาต าบลกบเจา ยงัมเีครื่องมอืมชีวีติที่ใช้ใน
การท านาในอดตี เมือ่กว่า 60 ปีมาแลว้ คอื ควาย หรอืกระบอืทีช่าวนาต าบลกบเจาเลี้ยงไวส้่วนใหญ่
เลีย้งเพื่อใชแ้รงงานในการท านา   
 ลุงเสงี่ยม  เกิดโภคทรพัย์ เล่าให้ฟงัว่า  “สมยัก่อนควายเป็นแรงงานในการท านาทุก
ขัน้ตอนตัง้แต่ การไถเตรยีมดนิ ใช้มูลเป็นปุ๋ ย เป็นพาหนะเทยีมเกวยีนบรรทุกของไปนา นวดขา้ว 
บรรทุกขา้วกลบัมาบ้าน ดงันัน้ ชาวนาสมยัก่อนจงึมีความผูกพนักบัควาย เปรยีบเสมอืนสมาชกิใน
ครอบครวั ควายเป็นสตัวท์ี่เชื่องสามารถฝึกใชง้านไดง้่าย ประกอบกบัควายไทยมลีกัษณะพเิศษซึ่ง
เหมาะในการใช้แรงงาน คอืมกีบีเทา้ใหญ่และแขง็แรง ร่างบกึบนึ  ใชง้านไดทุ้กพืน้ที ่ไม่ว่าจะเป็นที่
ลุ่มหรอืทีด่อน และใชง้านไดทุ้กประเภทงาน เช่น การไถ  การลากจงู ฉุดระหดัวดิน ้า ลากเกวยีน 
ปรบัหน้าดนิ หรอืเป็นพาหนะสามารถขึน้ขีไ่ด้” 1 ควายทีด่จีะต้องอายุและขนาดทีเ่หมาะสม อายุของ
ควายทีจ่ะท าการฝึกควรมอีายุระหว่าง 2 - 3 ปี ควายจะเริม่มกีลา้มเนื้อทีแ่ขง็แรง มรีปูร่างลกัษณะด ี
ขอ้ขาและกบีแขง็แรง มลีกัษณะการเดนิด ีคอื การก้าวขาหลงั ควรจะก้าวขา้มรอยของขาหน้า  การ
เดนิของควายลกัษณะน้ี  สามารถฉุดลากไถได ้จะเป็นควายทีใ่ชง้านไดด้เีดนิเรว็และสม ่าเสมอ แต่ถ้า
หากฝึกควายทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไปจะท าใหก้ารบงัคบัควายนัน้ยากขึน้  
 ควายทุกตวัที่ไปใช้ไถนาจะต้องท าการสนสะพายและการผูกเชอืกรอบคอสนสะพาย คอื 
การใช้เชือกร้อยผ่านระหว่างรูจมูกของควาย   อ้อมผ่านใต้ใบหูและผูกบริเวณด้านหลังท้าย
ทอย   ดว้ยเงื่อนตายในความตงึหรอืหย่อนของเชอืกทีเ่หมาะสม ส่วนเชอืกทีผู่กรอบคอนัน้  จะเป็น
อุปกรณ์ในการบงัคบั    ไม่ใหเ้ชอืกสนสะพายหลุดไปดา้นหน้าของใบหู ซึง่จะท าใหเ้ชอืกสนสะพาย
นัน้หย่อน ท าให้การบงัคบัควายยาก และอาจเป็นอนัตรายกบัควายได้ หากควายเหยยีบเขา้ไปใน
เชอืกสนสะพาย  
 

                                                                        

 
1
 เสงีย่ม  เกดิโภคทรพัย.์  อาย ุ93 ปี.  (2552, 12 เมษายน).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้

งาม,  หมู่ 2  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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ภาพประกอบ 9  การสนสะพายจมกูควาย 
 
 ทีม่า: บา้นเลขที ่40 หมู ่9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  พระนครศรอียธุยา. 
                  
 ส่วนการจะใชค้วายนัน้ ป้าทองเยือ้น  ชยัชนะ อธบิายว่า การฝึกบงัคบัใหค้วายเลีย้วซา้ย-
ขวา เมื่อต้องการให้ควายเลี้ยวซ้ายขณะที่เดนิตามหลงัควาย จะใช้วธิดีงึเชอืกเข้าหาตวัควายก็จะ
เลี้ยวซ้าย และถ้าหากต้องการให้ควายเลี้ยวขวาจะใช้วธิกีารกระตุกเชอืกเบาๆ และถี่ๆ ควายก็จะ
เลีย้วขวาตามทีต่อ้งการ   
 ส่วนการบงัคบัควายหยุด เมื่อต้องการให้ควายหยุดขณะเดนิตามหลงัควายจะ ใช้วธิดีึง
เชอืกแลว้ส่งเสยีงให้ควายหยุด ฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆควายกจ็ะหยุดตามที่เราต้องการการบงัคบัควาย
เดนิหน้าและถอยหลงั   นอกจากเราจะใชว้ธิกีารจงูใหค้วายเดนิหน้าแลว้ ขณะเมื่อเดนิตามหลงัควาย
กส็ามารถใชไ้มเ้รยีวตทีีส่ะโพกหรอืใชเ้ชอืกทีถ่อือยูส่ะบดัใหต้สี่วนล่างของล าตวัควายได ้ซึง่วธินีี้จะใช้
ขณะทีก่ าลงัไถหรอืคราด  และเมื่อต้องการใหค้วายถอยหลงั  ต้องจบัสะพายควายทางดา้นซา้ยแลว้
เดนิไปด้านหน้าของควาย หรอืจบัสะพายทัง้ 2 ขา้ง แลว้ยกหวัควายขึน้เลก็น้อยพรอ้มกบักระตุก
เชอืกสะพาย ส่งเสยีงบอกใหค้วายถอยหลงั พรอ้มดนัใหค้วายถอยหลงัดว้ยและขณะทีก่ าลงัไถ ควาย
ที่เป็นเชอืกดแีล้ว เราสามารถบงัคบัให้ถอยจากด้านหลงัควายได้ โดยดงึเชอืกสลบักบัการกระตุก
เชอืกเบาๆ พรอ้มส่งเสยีงบอกควาย   ถอย   ควายกจ็ะถอยหลงั ซึง่ใชใ้นกรณทีีไ่ถตดิตอไม้1 
 จากการศกึษาท าใหท้ราบว่า ในอดตีชาวนาส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัควายมาก ควายตวั
หนึ่งมคีุณค่ากบัชาวนาอยา่งมาก ทีใ่หแ้รงงานในการท านาตัง้แต่การไถ จนถงึการนวดขา้ว ซึง่ผูห้ญงิ
และเด็ก สามารถน าควายไปใช้งานได้ด้วย ส่วนมูลนัน้ยงัสามารถเก็บไว้เป็นปุ๋ ยใส่ในนาข้าวหรอื
แปลงผกัในบา้น การมคีวายเป็นของตวัเองเปรยีบเสมอืนมแีรงงานเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นพีเ่ลีย้งเพื่อน
                                                                        

 1 ทองเยือ้น ชยัชนะ. อาย ุ70 ปี.  (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์    เชือ้งาม, 
ทีบ่า้นเลขที ่40 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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เล่นให้กบัลูกหลานชาวนาเป็นอย่างด ี ชาวนาจงึดูแลเอาใจใส่ควายเป็นอย่างดไีม่ว่าจะเรื่องกิน ที่
หลบันอนหรอืคอก กไ็ดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ีจนถอืว่าเป็นเพื่อนแทข้องชาวนาทีซ่ื่อสตัยท์ีสุ่ด  
 2.4 ประเพณีท่ีเก่ียวกบัการท านา 
 พธิกีรรมในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ส่วนใหญ่เป็นพธิทีีจ่ดัท าขึน้เพื่อขอรอ้งอ้อนวอนใหผ้หีรอื
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีน่ับถอืช่วยดูแลขา้วทีป่ลูกใหเ้จรญิงอกงามไดผ้ลด ีปลอดภยัจากสตัว ์ประเภทนก หนู 
แมลงต่างๆ และขอขมาควายทีไ่ดเ้ฆีย่นตใีนตอนไถนา หลงัจากน ้าเขา้นาแลว้ก็ม ีพธิแีรกนา มกีาร
เซ่นไหว้เจ้าที่ บูชาแม่โพสพ และท้าวจตุโลกบาล ด้วย เสรจ็แล้วก็เริม่ไถ หลงัจากนัน้ก็มพีธิแีรก
หว่าน และเมื่อต้นขา้วโตเป็นต้นกล้ากม็พีธิแีรกด านา ในพธิแีรกด านานัน้ก่อนถอนกล้าไปด ามกีาร
กล่าวขอขมาแม่โพสพและเชญิแม่โพสพไปอยู่ประจ าที่ปกัด าภายหลงัการปกัด า นอกจากน้ีมกีาร
อญัเชญิสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้มาคุ้มครองต้นขา้วไว้บรเิวณคนันาที่มรี่มไม้ หรอืจดัไว้ หลงัจากหว่านหรอื
ด านาเสรจ็ในสมยัก่อนมพีธิที าขวญัควาย เป็นการขอขมาและแสดงความปรารถนาดต่ีอควายด้วย 
ช่วงเพาะปลูกนี้เป็นช่วงที่ต้องดูแลรกัษาใหต้้นขา้วงอกงามเจรญิเตบิโต มพีธิกีรรมไล่ศตัรูขา้ว ศตัรู
ส าคญั คอื หนู กพ็บพธิไีหวห้นู ซึง่เป็นการขอรอ้งบรรพบุรุษหนูใหดู้แลลูกหลาน ไม่ใหม้ากดักนิขา้ว
จนเสยีหาย เมือ่ขา้วตัง้ทอ้งม ีพธิที าขวญัแมโ่พสพ ในสมยัโบราณหากมนี ้ามากเกนิความต้องการกม็ี
พธิไีล่เรอื เป็นพธิไีล่น ้าหลากใหล้ดลงเรว็ จดัท าในเดอืนอา้ย 
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา วถิชีวีติชาวนาต าบลกบเจายงัมแีนวปฏบิตัทิางวฒันธรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการท านาในแบบเก่า แต่เดมิพธิเีกี่ยวกบัการท านานัน้ ถอืว่าส าคญัและชาวนาทุกคน
จะต้องท าพธิ ีโดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องมอืเกี่ยวกบัการท านา เช่น ควาย ไถ คราด  จะต้องมพีธิี
เกอืบทัง้สิน้  หากแต่ชาวนาที่ปรบัเปลีย่นท านาปรงับางคนมกีารลดพธิกีรรมท านาซึง่จะท าพธิกีรรม
ทุกครัง้ที่เริม่ปลูกข้าวโดยมกัจะท าพธิกีารในการท านาครัง้แรกช่วงเดอืนพฤษภาคมถึงมถุินายน
เพราะเป็นช่วงที่ตรงกบัพระราชพธิขีองทางการคือพธิแีรกนาขวญั และอีกประเด็นก็คอื เป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลาด้วย ส่วนการท านาครัง้ที่ 2 จะเริม่ในช่วงเดอืนธนัวาคมถึง
มกราคมหลงัน ้าลดนัน้ชาวนาจะไม่ต้องท าพิธีแรกนาอีก แต่จะเริ่มในพิธีท าขวญัข้าว ช่วงเดือน
กุมภาพนัธถ์งึมนีาคม  ส าหรบัพธิกีรรมทีเ่กี่ยวกบัท านาปลูกขา้ว หลงั พ.ศ. 2500 ชาวนาส่วนใหญ่
มกัจะเริม่จดัขึน้ราวๆ ปลายเดอืน 5 (เมษายน) จนถงึเดอืน 7 (มถุินายน) ขึน้อยู่ว่าใครจะสะดวกก่อน
กนั  
 พธิที าบุญกลางบ้านเป็นพธิทีี่ท าก่อนลงมอืปรบัดนิเพื่อท านา  ยายกาหลง แจ่มประทีป  
เล่าว่า “ชาวบา้นจะรว่มกนัเป็นเจา้ภาพจดัอาหารคาวหวานถวายพระสงฆต์รงบรเิวณทีเ่ป็นศูนยก์ลาง
หมู่บา้น เช่น ลานหน้าบ้านแต่ละหมู่ ใต้ต้นไมใ้หญ่ บรเิวณศาลกลางนา ซึง่แลว้แต่ความสะดวกของ
หมู่บ้านไหนบางทนีัดมาท าพธิรี่วมกนัก็ม ีเป็นการท าบุญอุทศิส่วนกุศลใหแ้ก่พระภูมเิจา้ที่เชื่อว่าจะ
ช่วยใหท้ ามาหากนิไดผ้ลด ีมคีวามอุดมสมบรูณ์  
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ภาพประกอบ 10  ศาลเจา้ทีก่ลางนาต าบลกบเจา บรเิวณหมู ่8 และหมู ่9 

 
 ทีม่า : บรเิวณทุ่งนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล.  
 
 จุดประสงค์ของการบวงสรวงเพื่อขออนุญาตใช้น ้าในการเกษตรกรรม ส่วน การไหว้ผดีนิ 
หรอื ผนีา เป็นพธิกีรรมเพื่อขออนุญาตใชด้นิในการท านา ก่อนการท านา  
 พธิขีอฝน หากชาวบา้นเกรงว่าปีนัน้ฝนจะน้อย กจ็ะมกีารท าพธิขีอฝนโดยหวงัพึง่ในอ านาจ
ลึกลับ น่าสังเกตว่าพิธีขอฝนบางครัง้มักจะใช้วิธีการที่แปลกพิสดาร เป็นสิ่งที่ไม่พบเห็นใน
ชวีติประจ าวนั บางทกี็มเีรื่องเพศเข้ามาปะปนด้วย เพราะเรื่องเพศเป็นสญัลกัษณ์ของความอุดม
สมบรูณ์อาจปรากฏในเพลงทีใ่ชใ้นพธิกีรรม การขอฝนมวีธิต่ีางๆ เช่น พธิแีห่นางแมว ซึง่มอียู่ทัว่ทุก
ภาค ในภาคกลางการแห่นางแมวจะท าในช่วงเดอืน 6 ถงึ เดอืน 8 บางทีม่พีธิปี ัน้เมฆดว้ย เพื่อเป็น
การเร่งขอให้ฝนตกลงมาเรว็ๆ หรอืในบางท้องถิน่เช่นที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยามีพธิที าบุญหลงั
บา้นเป็นพธิขีอฝนโดยนิมนต์พระสงฆม์าท าพธิหีลงับา้นพธิกีรรมดงักล่าวลว้นแลว้แต่เป็นก าลงัใจใน
การส่งเสรมิให้ชาวนาได้มคีวามกระตอืรอืรน้ในการท านา โดยแฝงไปดว้ยการใหส้มาชกิชาวนามา
รวมกนัเพื่อปรกึษาหารอืว่าจะเริม่ลงแรงท านาบา้นใครก่อน การปฏบิตัพิธิกีรรมดงักล่าวนี้จงึถอืเป็น
การเรยีกชาวนาใหม้าประชุมเพื่อการวางแผนท านาต่อไป 
 พธิที าขวญัควาย ลุงสุรนิทร์  แจ่มดาว เล่าว่า เมื่อก่อนมกีารท าขวญัควาย ซึ่งจะมพีธิใีน
เดอืน 6 ก่อนเริม่ไถนา โดยชาวบา้นน าควายมารวมกนัและน าสายสญิจน์มาลอ้มรอบสถานที ่แลว้ให้
หมอท าขวญัมาท าพธิที าขวญัท าพธิเีจมิควาย  ปะพรมน ้ามนต์ใหค้วาย ส่วนสายสญิจน์ที่เหลอืจาก
การท าขวญัควายกจ็ะน ามาผกูไถและเครือ่งมอืท านาทุกชนิดจุดประสงคก์เ็พื่อใหก้ารท านาไดผ้ลด ี  
 พธิีแรกไถ ลุงสุรนิทร์  แจ่มดาว ยงับอกต่อว่า “ตอนแรกไถดะ ทุกคนจะเลือกเอาวนัด ี  
จะต้องดูทศิ คอื ต้องหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก บางคนดูต ารา เรยีกว่า ต ารานาค ว่าวนันัน้นาค
หนัหวัไปทางทศิไหน แล้วไถไปตามเกลด็นาค ไม่ให้ไถยอ้นเกลด็นาค เพราะจะท าให้ไถหกั ดงันัน้
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การดูวนัแรกไถจงึเป็นสิง่ส าคญัมาก ส่วนการหว่านนัน้ กม็ปีระเพณีวนัแรกหว่าน ซึง่ชาวบา้นจะเริม่
หว่านในวนัด ีคอื วนัขึน้ 3 ค ่า เดอืน 7 (นบัตามแบบปจัจบุนัคอืมถุินายน) ถอืเป็นวนัเริม่หว่าน  หรอื
ดูจากต าราในพระราชพิธ ี12 เดอืน   หรอืดูจากวนัเดอืนปีของผู้ท านา    เช่น ปีชวด แรกไถวนั
อาทิตย์ ปีฉลูแรกไถวนัพุธ  นอกจากนี้ยงัดูวนัธงชยัหรอือธิบดีจากปฏทินิที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี 
ส าหรบัผู้ท าพธิขีอ้ห้ามคอืจะไม่เอาคนที่เกดิปีชวด   ปีเถาะมาท าพธิ ีเพราะถอืว่าเป็นผู้ที่มรีาศขีอง
สตัว์ที่กนิขา้ว พธิจีะเริม่แต่เช้ามอืโดยน าเอาธงรูป 3 เหลี่ยม สอีะไรก็ได้มาปกัไว้ 4 มุมเนื้อที่กว้าง
ประมาณสกั 1 งาน  แล้วเตรยีมความเพื่อรอท าการไถ     ก่อนลงมอืไถก็จะมกีารจุดธูปเทยีนบูชา  
นัง่คุกเขา่หนัหน้าทางทศิหรด ี หรอือสีาน แลว้ผูน้ าพธิกีล่าวชุมนุมเทวดาซึง่มขีอ้ความดงันี้1  
  “คชัฉาม ิ ขา้พเจา้จะขอท ากนิในแผ่นดนินี้  
  ใหเ้กดิมัง่เกดิมเีป็นเศรษฐบีา้นนอก 
  คุม้โคกระบอืทัง้คอก 
  คุม้แอกคุม้ไถ 
  คุม้ไรคุ่ม้นากนันกกนัหนู 
  กนัปกูนัปลา 
  กนัตะกวดกนัเหีย้ 
  กนัเพลีย้ลงนา 
  กนัหนอนอปัรยีอ์ยา่ไดม้มีา 
   สพัลาตะวนัตุเม” 
 นอกจากนี้ยงัมบีทท่องอื่นอกี  เช่น 
  “พระภมูเิจา้ที ่ พระพรหมโหรา  เจา้ทีน่า 
  ขา้พเจา้ขอท านาในวนัน้ี  ขอใหเ้กดิลาภมัง่ม ี เป็นเศรษฐชีาวนา 
  คุม้ตระกวดและเหีย้กนัเพลีย้ลงนา  สพัพโภคาวนิาศสนัต”ิ 
 
  เมื่อค าบูชาหรอือธฐิานเพื่อให้การท านาในปีนี้ได้ผลดแีล้วก็จะท าการไถนาจ านวน 3 
รอบ โดยจะดทูศิตามปฏทินิหลวงว่า   หางนาคหรอืหวันาคไปทางทศิใดกจ็ะไถไปทางนัน้   จะไม่ไถ
ยอ้นเกลด็นาค หรอืบางรายจะไถไปทศิทีฟ้่ารอ้ง  เพราะเชื่อว่าจ าท าใหก้ารไถนาไม่ล าบากและไถไม่
หกัอกีดว้ย  เมื่อไถครบ 3 รอบแลว้กจ็ะเลกิไปเลยการไถนาของชาวนาสมยัก่อนจะเริม่ออกไถตัง้แต่ต ี
5 เป็นต้นไปจนถงึประมาณ 10 โมง  ส่วนใหญ่จะเอาแรงกนัโดยคดิเป็นวนัเช่นเอาควายมาไถ 3 คนั
เช่นเดยีวกนั   ส าหรบัวนัหยดุของชาวนาจะไมใ่ชแ้รงควายในวนัพระ  คอื หยดุทุกวนัพระ   

                                                                        

 1
 สุชนิ  คลา้ยมุข. อาย ุ 63 ปี. (2551, 17 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์  เชือ้งาม,             

ทีบ่า้นเลขที ่13  หมู ่4  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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 การท าขวญัขา้ว จะมกีารการท าขวญัขา้วในระยะขา้วตัง้ท้องชาวบ้านโดยเฉพาะผูห้ญงิจะ
เป็นผูท้ าพธินีี้ และท าวนัศุกร์ซึง่พอ้งกบัค าว่า สุข ชาวบา้นจะเตรยีมน ้ามนต์ และของถวาย เช่น ส้ม 
ขนม เพื่อถวายแม่โพสพ ในวนันัน้ชาวบ้านจะพายเรอืน าของถวายใส่ชะลอม เมื่อถงึนาขา้วกจ็ะปกั
ไมแ้ละเอาชะลอมแขวนไว ้แลว้ท าพธิอีธษิฐานแม่โพสพ ช่วยคุ้มครอง อย่าใหต้้นขา้วได้รบัอนัตราย
จากแมลงต่างๆ ให้ขา้วงอกงาม คอื พูดแต่ความดเีพื่อให้ขา้วงอกงาม บรบิูรณ์ เสรจ็แล้วก็ปะพรม
น ้ามนตข์า้วดว้ย 
 การท าบุญลาน เป็นประเพณีที่ชาวนานิยมท ากนัคล้ายกบัชาวนาท้องที่อื่น ถือเป็นการ
รบัขวญัขา้วก่อนนวดและขนขึน้ยุง้ฉาง เมื่อชาวบา้นเก็บเกี่ยวเสรจ็แล้ว ก็บรรทุกขา้วใส่กระบะลาก
เขา้สู่ลานบา้น เพื่อเตรมีนวด ชาวบา้นจะร่วมกนัท าบุญลานกนั ดว้ยการนิมนต์พระมาสวดมนต์ตอน
เช้า โดยจดัพธิสีงฆท์ีล่านนวด ถอืกนัว่า เป็นการท าบุญให้กบัแม่โพสพ ปะพรมน ้ามนต์แก่ขา้วที่ จะ
นวดเมื่อพธิเีสรจ็แลว้กเ็ริม่นวดได้  แต่ก่อนชาวบา้นนิยมท าบุญลานกนัเป็นประเพณี เพราะแต่ละปี
ได้ขา้วมาจ านวนมาก1 แต่ปจัจุบนัพธิดีงักล่าวไม่ได้ปฏบิตักินัแล้วเน่ืองจากลานขา้วส่วนใหญ่ ถูก
แทนทีด่ว้ยบา้นเรอืนทีป่ลกูขึน้ใหมแ่ละปรบัเป็นทีจ่อดรถยนตไ์ปเกือบหมด และยงัขาดผูน้ าในการท า
พธิดีงักล่าว 
 ส่วนการแห่นางแมวทีต่ าบลกบเจาเป็นประเพณีทีท่ ากนัเฉพาะปีทีน่ ้าแลง้จรงิๆ ประเพณีนี้
มาจากความเชื่อทีว่่า แมวเป็นสตัวเ์กลยีดฝน  ถา้แมวรอ้งมาเมือ่ใดฝนจะตกมาทนัท ีดงันัน้ชาวนาจงึ
ถอืเคลด็ว่าชาวนาต้องร่วมมอืกนัสาดน ้า  และท าใหแ้มวรอ้งมากที่สุด  และเชื่อกนัว่าถ้าจดัขบวนแห่
ขึน้ ฝนกจ็ะตกหลงัพธิแีห่ไมก่ีช่ ัว่โมง   (รายละเอยีดโปรดดใูนภาคผนวก) 
 เมื่อข้าวสุกได้เวลาเก็บเกี่ยวก็จะม ีพธิแีรกเกี่ยว เป็นการบวงสรวงและขอขมาแม่โพสพ
ก่อนการเกีย่วขา้ว เมือ่เกีย่วขา้วเสรจ็แลว้มพีธิก่ีอนการนวดขา้ว พธิแีรกนวด  
 พธิแีรกนวดเป็นพธิที าขวญัขา้วเชญิแม่โพสพจากท้องนาให้เขา้สู่ลาน เมื่อนวดเสรจ็แล้ว 
ก่อนน าขา้วเขา้เก็บในยุง้ฉางมพีธิที าขวญัขา้วอกีครัง้หนึ่งเป็นการขอขมาที่มกีารนวดขา้วด้วยการ
ฟาดข้าวหรอืใช้ววัควายเหยยีบ กล่าวอญัเชญิแม่โพสพให้มารบัเครื่องสงัเวยและมาอยู่ในยุ้งฉาง 
หลงัจากนัน้ม ีพธิปิีดยุง้ ขอแม่โพสพบนัดาลใหข้า้วมมีากมายกนิไม่รูจ้กัหมดหลงัจากนัน้มกีารทาน
ข้าวใหม่น าข้าวใหม่มานึ่งหรอืหุงถวายพระ เมื่อจะน าข้าวออกขายมีพธิปิีดยุ้งเป็นการขอขมาแม่
โพสพและขออนุญาตตกัขา้วขาย2 
 ตามที่กล่าวมานี้จะเหน็ได้ว่าหลงั พ.ศ.2500 ชาวนาต าบลกบเจายงัคงประกอบพธิกีรรม
เกี่ยวกับการท านา ตัง้แต่ก่อนการปลูกข้าวจนกระทัง่ได้ผลผลิตมาเป็นอาหารและน าออกขาย 

                                                                        

 1 นิต ิ กสโิกศล.  (2527).    ประวตัศิาสตรห์มูบ่า้น: บา้นภาค ีอ าเภอบางปะอนิ         
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. กรงุเทพฯ:  สถาบนัไทยคดศีกึษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 2

 ทองเยือ้น ชยัชนะ. อาย ุ70 ปี. (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์    เชือ้งาม,  
ทีบ่า้นเลขที ่40 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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ประเพณี พธิกีรรมดงักล่าวแสดงใหเ้หน็แนวความคดิความเชื่อที่สบืทอดมาแต่โบราณที่แฝงไปดว้ย
ความสามคัคใีนสงัคมชาวนา ทีต่้องร่วมมอืร่วมใจกนัปฏบิตัเิป็นขวญัก าลงัใจการท านา นอกจากการ
ร่วมมือของชาวนา พิธีกรรมดังกล่าวยังสร้างความบันเทิงสนุกสนานเป็นการผ่อนคลายเพื่อ
เตรยีมการท านาในฤดกูาลถดัไป 
 2.5 วิถีชีวิตชาวนาฤดกูาลท านาตัง้แต่เช้าจรดเยน็  
 ถงึแมช้าวนาส่วนใหญ่จะหนัมาท านาปรงั คอืท านาไดปี้ละ 2 ครัง้ วถิชีาวนายงัคงด าเนินไป
อย่างปกตเิหมอืนดงัที่เคยปฏบิตักินัมาเพยีงแต่ชาวนาจะต้องเร่งรดัเวลาให้มคีวามรวดเรว็ขึน้ โดย
ตอ้งตดิตามขา่วสารจากกรมชลประทาน ตดิตามขา่วเรื่องน ้าเหนือทีจ่ะมาช่วงเดอืนกนัยายนถงึเดอืน
พฤศจกิายนโดยการฟงัข่าวสารจากวทิยุหรอืผู้น าทอ้งถิน่ หรอืทางเกษตรอ าเภอ แต่อย่างไรก็ตาม
ชาวนากส็ามารถปรบัเปลีย่นวถิชีวีติไดอ้ยา่งลงตวัโดยยงัคงด ารงวถิชีวีติแบบดัง้เดมิไดต้ลอดมา 
 เมื่อถึงฤดูกาลท านาชาวนาต าบลกบเจาจะต้องเตรยีมการให้ตรงตามช่วงเวลาในแต่ละ
เดอืนเพื่อใหท้นัต่อการจดัการน ้าและทีส่ าคญัคอืการวางแผนท านาช่วงฤดูน ้าหลาก ซึง่ในแต่ละเดอืน
จะมรีายละเอยีด และถา้ท าจรงิๆ กเ็กอืบไมม่เีวลาว่างเลย  
 ช่วงเวลาการท านาของชาวนาต าบลกบเจามรีะยะเวลาต้นข้าวอายุราว 4 เดอืน ตัง้แต่
เริม่ท าการปรบัที่ดนิจนถงึการเก็บเกี่ยว แต่ช่วงทีจ่ะต้องมเีวลาให้กบัขา้วและท้องนามากที่สุดจะอยู่
ในช่วง 2 เดอืนแรกและช่วงขา้วตัง้ทอ้งจนถงึตอนเกบ็เกี่ยว  ชวีติประจ าวนัของชาวนาจงึมชี่วงเวลา
อยู ่2 ช่วง คอืช่วงแรกและช่วงขา้วตัง้ทอ้งถงึตอนเกบ็เกี่ยวชวีติประจ าวนัของชาวนาช่วงแรกจงึมวีถิี
ชวีติที่ต้องปรบัตวัท างานในท้องนาตัง้แต่เช้าจนถงึเยน็ ตามค าบอกเล่าที่เขยีนบนัทกึไวข้องชาวนา
อาวุโส คอื ลุงสุรนิทร ์ แจม่ดาว ดงันี้  
  “ต้นปี พ.ศ.2500 การท านาของหมู่บ้านกบเจายงัคงเป็นแบบดัง้เดมิอย่างแท้จรงิ ยงัไม่มี
เครื่องจกัร หรอืเครื่องมอือ านวยความสะดวกใดๆ มาใช้งาน เว้นก็แต่ รถไถนาที่จะพบเห็นบ้าง
ในช่วง หลงั พ.ศ.2510 ซึง่นบัไดว้่าในหว้งปลายนี้เป็นหว้งของการเปลีย่นผ่านจากสงัคมเกษตรกรรม
ดัง้เดมิไปสู่สงัคมเกษตรยุคใหม่ทีอ่าศยัเครื่องจกัรกลทุ่นแรงมาแทนทีแ่ละไดเ้ขา้สู่ยุคเกษตรกรรมใน
เชงิพาณชิยอ์ยา่งเตม็ตวั เมื่อถึงเดอืนหกตามปฏทินิไทย ฝนแรก (ฝนแรกหมายถึงฝนห่าใหญ่ครัง้
ของปี) ตกลงมาส่วนใหญ่ก็คล้อยสงกรานต์ไปแลว้ประมาณ 2 สปัดาห ์หรอืมากกว่านี้สกัเลก็น้อย 
น ้าฝนขงันองอยู่ตามทุ่งพอใหป้ลาดิน้ออกจากแอ่งน ้าสวนทางน ้าไหลขึน้มา โดยเฉพาะปลาหมอ ถ้า
น ้ามทีีไ่หนปลาหมอไปถงึก่อนปลาอื่นๆ และกเ็ป็นโอกาสของชาวนาทีถ่อืฉมวก แหบา้ง บา้งกใ็ชสุ้่ม
ออกหากบทีร่อ้งระงมตัง้แต่ตอนหวัค ่า เดนิเลาะเลยีบตามหนองคลองบงึไปเรื่อยๆ กบและอึ่งอ่างนัน้
สงัเกตไดง้า่ยเพราะตาตอ้งกบัแสงไฟ เมือ่เดนิไปไดร้ะยะกค็รอบหรอืแทงเอา พอใกลค้่อยรุ่งปลาใหญ่
น้อยทัง้หลายกจ็ะพล่านสวนน ้าขึน้มา สงัเกตไดจ้ากหญ้าทีไ่หวหรอืเหน็ตวัเลยกม็ ีกว่าจะกลบับา้งก็
เชา้บางคนกเ็ดนิไล่เกบ็หอยขมหอยโขง่ตามทางเดนิจนถงึบา้น 
 เมื่อคาดคะเนว่าดนิทอ้งนาอ่อนตวั ชาวนาจะเริม่ท าการไถดะ (ไถนาเพื่อตากดนิ) โดยใช้
ควายเป็นหลกั จะมกีน้็อยรายทีใ่ชว้วัไถนา วถิชีวีติเริม่ประมาณ ตสีีต่หีา้ของวนั จะไดย้นิเสยีงกระดงึ
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คอควายดงัสลบักบัเสียงไล่ความไปตามทางลงทุ่งเป็นระยะๆ การไถนาจะเริม่ทันททีี่รุ่งสาง โดย
พ่อบา้นและลูกชาย ส่วนแม่บ้านหรอืลูกสาวจะต้องตื่นกนัแต่เชา้เช่นกนั เตรยีมท ากบัขา้วไปส่งทีทุ่่ง
นา ส่วนใหญ่กบัขา้วจะเป็นปลาทีไ่ด ้เตรยีมเสบยีงไวแ้ต่หน้าแลง้ทีผ่่านมา ส่วนผกัจะเป็นหน่อไมด้อง
ทีไ่ดไ้ปเกบ็ตามชายนา ขา้งกอไผ่ มาดองเกบ็ไวห้ลายๆ ไห ทีห่าไดจ้ากฝนแรกครัง้นี้กนิขา้วพกัผ่อน
สกัครึง่ชัว่โมง จงึไถนาต่อจนถงึเพล ตอนไถนานี้จะมสีมาชกิมาเดนิตามไปเป็นเพื่อน เช่น  นกเอี้ยง 
นกกิ้งโครง มนัเดนิตามไล่จกิกนิแมลงทีก่ระโดด รวมทัง้ไสเ้ดอืนทีต่ดิมากบัหน้าดนิทีถู่กพลกิขึน้มา 
ชาวนาจะหยุดทานขา้วกลางวนัอีกทกี็หลงัเพล สมยัก่อนจงึไม่ได้ทานข้าวตอนเที่ยงเหมอืนสมยันี้ 
บางทีเ่รยีกว่ากนิขา้วเพลเหมอืนพระไปเลย โดยอาศยัเสยีงกลองเพลจากวดัหรอืจากดวงตะวนัแทน 
ในระหว่างทีพ่่อบา้นไถนา ใช่ว่าแม่บา้นจะอยู่เฉยๆ แม่บา้นจะต้องจบัจอบขุดมุมนาทัง้สีด่้านทีค่วาย
ไถไปไมถ่งึ ยิง่ไปกว่านัน้ ถา้เป็นแมล่กูอ่อน ตอนเชา้กเ็ดนิหาบคอนมาทุ่งนา ดา้นหน้ามตีะกรา้ใส่ลูก
น้อย ดา้นหลงัเป็นเสบยีงอาหาร เมื่อถงึนากผ็ูกเปล ใต้ต้นไมห้รอืหา้งนา (เถยีงนา) ทีไ่ดม้าปรบัปรุง
ไวก่้อนหน้านี้เรื่องมดไต่ไรตอมกไ็ม่ไดยุ้่งยากมากนักลูกชาวนากบัมดแมลงนัน้คุ้นเคยกนัดอียู่ (เปล
ผา้ถุงหมายถงึเปลทีใ่ชผ้า้ถุงของแม่ สอดเชอืกในผา้ถุงไปกลับปล่อยปลายเชอืกทัง้สองดา้นไวต้วัลูก
ก็อยู่ระหว่างเชอืกสองเส้นให้ไม้ถ่างหวัท้ายกว้างพอประมาณ) ส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะนุ่งกางเกง
ขาก๊วยยอ้มสคีรามหรอืกางเกงขาสัน้ ตอนเชา้จะยงัไม่ใส่เสือ้  สายๆ  หน่อยถงึจะใส่เสือ้ผา้ดบิยอ้มสี
ค ร า ม ส่ ว น ผู้ ห ญิ ง จ ะ นุ่ ง ผ้ า ถุ ง แ ล ะ เ สื้ อ ผ้ า ดิ บ ย้ อ ม ค ร า ม เ ช่ น กั น 
 หลงัจากกินข้าวกลางวนัแล้ว ก็จะพกัผ่อนนานหน่อย พวกผู้ชายมกัจะเดินด่อม ๆ ไป
ตามทีม่นี ้าขงัเกบ็หอยโข่งหอยขมห่อใส่ผา้ขาวมา้ไปต้มใส่หน่อไมด้องเป็นอาหารเยน็  พอบ่ายแก่ ๆ 
กจ็ะพกัใหค้วายกนิหญา้จนใกลค้ ่า แมบ่า้นทีม่ลีกูหรอืมลีกูอ่อนกจ็ะตอ้งรบีกลบับา้น เพื่อเตรยีมหุงหา
อาหารไว้กินมือ้เยน็ แต่ก็ใช่ว่าจะเดนิดุ่ยๆ กลบับ้านเสยีเลยก็ไม่ใช่ จะเดนิแวะเก็บผกัเรื่อยๆ ไป
จนถงึบา้นแต่ถา้เป็นแมบ่า้นทีย่งัไมม่ลีกูกม็กัจะกลบัพรอ้มพ่อบา้นถงึเวลากลบับา้น พ่อบา้นมกัจะทิง้
คนัไถและอุปกรณ์ไว้ในนา บางคนก็จมดนิไว้ ทัง้ๆ ทีก่ไ็ม่มใีครมาเอาไป เป็นกจิวตัรของบ้านที่ต้อง
ตอ้นควายกลบับา้น ซึง่เป็นธรรมชาตขิองควาย เมือ่อิม่หน าหรอืใกลค้ ่า กจ็ะเดนิเลม็หญ้าบ่ายหน้ามา
ทางบา้นเสมอพ่อบา้นส่วนใหญ่กจ็ะเลง็หาแหล่งน ้าทีล่กึพอจะอาบน ้าก่อนเขา้บา้นไปในคราวเดยีวกนั 
น ้าฝนใหมน่ัน้ใสจนอดใจไมไ่ด ้พลบค ่ากถ็งึบา้น เสยีงกระดงึคอควายสลบัเสยีงไล่ควายแว่วใหไ้ดย้นิ
เป็นระยะ บา้นไหนทีแ่มบ่า้นเพิง่กลบัถงึบา้นพรอ้มกบัพ่อบา้นก็ต้องรบีหุงขา้วท ากบัเสยีงครกดงัเป็น
ระยะ  ไม่เกนิสองทุ่ม ทัง้หมู่บ้านกเ็งยีบสงบ จะได้ยนิบ้างกแ็ต่เสยีงกระดงึคอควายทีท่นัสะบดัไล่ยุง
ไล่แมลง ในคอกควายจะต้องท าพืน้ทีเ่ป็นสองส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นพืน้ทีแ่หง้อกีส่วนเป็นปลกัไวใ้ห้
ควายนอนโคลนเพื่อไมใ่หย้งุหรอืแมลงกดั 
 วิถีชีวิตของแม่ลูกอ่อน หลงัจากออกไฟแล้วก็ต้องท างานตามปกติ แม้กระทัง่ระหว่าง
ตัง้ครรภก์เ็หมอืนกนัไมไ่ดป้วกเปียกเหมอืนเช่นคนปจัจุบนัไดทุ้กวนัฝนแรกนัน้มคีุณอนันต์จรงิ ๆ บ่ง
บอกถงึฤดทู านาและยงัมอีาหารอุดมสมบรูณ์ตามมา ไม่ว่าเป็นผกับุง้หรอืผกัอื่นๆ เมื่อไดน้ ้าฝนกแ็ข่ง
กนัผลติยอดแตกกอ อาหารการกนิสมยันัน้ ไม่ต้องซื้อหา เพยีงเดนิรมิรัว้หรอืชายทุ่ งก็มเีหลอืเฟือ 
ก่อนฝนแรกจะมานัน้ จะมฝีนน ามาก่อนพอใหเ้บีย้ผกัและกอหญ้าทีถู่กไฟเผาไดชุ้่มชื้น ผกักแ็ตกยอด
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หญ้ากผ็ลดัใบ ไมไ้ผ่ในป่าขา้งบ้านและหวัไร่ปลายนาก็แทงหน่ออ่อน สมยันัน้ หน่อไผ่มมีากเสยีจน
เกบ็กนัไม่ทนั ปล่อยใหห้น่อสูง พอไดม้โีอกาสเป็นต้นใหม่ ชาวนาจงึมกัจะเลอืกเฉพาะหน่อไผ่ตง ที่
หกัหน่อยาวสกัศอกเศษๆ เอามาเผาไฟใหพ้อสุกหอมเสรจ็แลว้ก็เอาไมไ้ผ่มากรดีให้เป็นเสน้ๆ แต่ก็
ไม่ได้เอามาผดัไข่เหมอืนเช่นสมยันี้ เพราะสมยัก่อน ไข่มไีว้ส าหรบัเพาะลูกไก่หรอืส าหรบัเดก็เล็ก
หรอืผูป้่วยพกัฟ้ืนเท่านัน้จรงิๆ แลว้ ชาวนาจะไปเกบ็หน่อไมม้าดองเกบ็ไวเ้ป็นเสบยีงส าหรบัฤดูการ
ท านา หรือเผาแล้วจบัเป็นมัดๆ เก็บไว้ต้มจิ้มน ้ าพริก เพราะว่าจะมีรสหวานอมเปรี้ยวซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของไผ่ชนิดนี้ 
 ในทุ่งนาหลงัฝนใหม่ กลิน่อายดนิหอมบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของท้องทุ่ง ขอให้มนี ้าก็
เพยีงพอ หญา้ทีถู่กเผาดว้ยไฟในหน้าแลง้ จะแทงยอดเป็นอาหารชัน้ดใีหก้บัคนและววัควาย คนและ
ววัควายกนิอาหารชนิดเดยีวกนันัน่เลย ในทุ่งนาตามแนวคนันาและแนวป่า ผกัต าลงึ ผกักระโดนน ้า 
กระโดนดนิ ถ้าโชคดีหน่อยไปก่อนคนอื่นๆ ก็จะได้ผกัหวานป่ายอดเปราะไว้ท าแกง ผกัหวาน ก็
ผกัหวานนัน้อยูต่รงไหน ใครๆ กร็ู ้แต่ถา้เขา้ไปในปา่ละเมาะรอบๆ นา หน้าเหด็เผาะ กไ็ล่เกบ็ไปตาม
รอบๆ พุ่มไม ้พรอ้มเหด็ตบัเต่า ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายนาสมยันัน้ แมแ้ต่ป่าละเมาะขา้งบา้น 
สตัวป์า่อย่าง กระรอก กระแต อเีหน็ ปลา พงัพอนและนิ่ม ส่วนงนูัน้ใหร้ะวงัพวกงเูหลอืมงหูลาม ตวั
ขนาดโคนขาผูใ้หญ่ เข้าป่าใกลบ้า้นจงึต้องมมีดีซุยหรอืมดีเดนิป่าทีค่มกรบิขนาดโกนขนหน้าแขง็ให้
เรยีบไดอ้ยา่งสบาย เขาจงึมกัหวงกนันกัหนาไมใ่ครใหใ้ครยมืหรอืจบัคมมดี และหา้มปกัมดีบนดนิ  
 เมื่อฝนแรกตกลงมาที่นาชายคลองจะมนี ้าขงั ชาวนาจะต้องรบีไถตะและไถแปรและรบี
หว่านขา้วท านาหว่าน เมือ่น ้ามาตน้ขา้วจะไดต้ัง้ตวัและยดึหนีน ้าไดท้นั ล าพงัน ้าท่วมถ้าขา้วยื้อหนีน ้า
ไดภ้ายในหน่ึงอาทติยก์แ็สดงว่าปีนัน้นาหว่านจะไดผ้ลด ีส าหรบันาด านัน้ กต็้องรอตากดนิจนกว่าฤดู
ท านาจะมาถงึจรงิๆ แต่จะต้องปลูกกลา้ขา้วไวใ้ชด้ านา เริม่จากการกกัน ้าไวใ้นแปลงนาทีจ่ะท าแปลง
กลา้ขา้ว โดยไถดนิและไถซ ้า หลงัจากนัน้จงึคราดเอาหญ้าออก แลว้จงึจะปรบัพื้นที่ดว้ยขลุบ จะได้
ยนิเสยีงขลุบตนี ้าและดนิดงัแต่ไกล (เทอืกนา) ช่วงนี้เดก็ๆ มกัจะเดนิตามผูใ้หญ่ไปดว้ย คอยจบัปลา
และกบที่ก าลงังงน ้า เมื่อแล้วเสรจ็ทิ้งไว้บ่ายๆ ก็หว่านข้าวกล้าได้ที่ได้เตรยีมพนัธุ์ไว้ ซึ่งส่วนใหญ่
ก่อนที่จะเอามาหว่านก็จะต้องน าข้าวพนัธุ์ใส่กระสอบแช่น ้าไว้สกั 1 คนื ก่อนจงึเอามาหว่านได ้
หลงัจากหว่านแลว้ใหท้ิง้ไว ้1 คนื กต็้องไขน ้าออกจากแปลงขา้วกลา้ ช่วงนี้กต็้องระวงัพวกนกพวก
หนูไม่มากวน หลงัจากนัน้อกี 10 - 15 วนั จงึจะไขน ้าเขา้มาในแปลงกลา้ขา้วได ้กลา้ขา้วทีจ่ะน าไป
ปลูกได ้ควรจะมอีายุไม่น้อยกว่า 25 วนั ช่วงระหว่างรอฤดูฝนทีจ่ะมาจรงิ ชาวนาจะต้องท าการซ่อม
คนันาอุดรอยรัว่ทีเ่กดิจากหนูและปใูหเ้รยีบรอ้ยหรอือาจจ าเป็นต้องเสรมิคนันาใหสู้งขึน้ ถ้าเป็นคนันา
สูงๆ ก็ต้องใชพ้ลัว่ยาวและมทีี่เหยยีบส าหรบัเวลาแทงดนิ แต่ถ้าเป็นคนันาเตี้ยๆ ก็นิยมใช้จอบและ
เสยีมกเ็พยีงพอ ส าคญัอยู่ทีก่ารเรยีงดนิทีเ่สรมิขึน้มา ต้องเรยีงใหเ้ป็นระเบยีบและหา้มคนขึน้ไปเดนิ 
บางรายกใ็ชห้นามคลุมไวก้ม็ ีนอกจากนัน้ชาวนาต้องใชเ้วลาช่วงนี้ออกหาเสบยีงไวส้ าหรบัฤดูท านา 
เพราะเมื่อถึงเวลานัน้มาถึงชาวนาจะไม่มเีวลาไปหาปูหาปลาหรอืแม้กระทัง่เก็บหน่อไม้รมิทาง 
ช่วงเวลานี้เช่นกนั ทีเ่ป็นช่วงเวลาของการขุนวัวควายให้อ้วนพ ีด้วยหญ้าอ่อนที่งอกงามจากน ้าฝน
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ตามคนันาที่ถูกเผาไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้ว ประกอบกบัน ้าท่าที่อุดมสมบูรณ์ หน้านี้จงึเหน็ปลกัควาย
อยูท่ ัว่ไปตามทอ้งทุ่ง1        
 เมื่ออ่านบนัทกึบอกเล่าของคุณลุงสุรนิทร ์ แจ่มดาว ทีไ่ดบ้นัทกึไว้ช่วงวยัหนุ่มเมื่อกว่า 40 
ปีมาแลว้ (ราว พ.ศ.2508 อายุ 30 ปี) สภาพทัว่ไปของต าบลกบเจาตลอดจนวถิชีวีติชาวนาทีไ่ดถู้ก
บนัทกึและบอกเล่าใหผู้ท้ าวจิยัไดท้ราบนัน้ ท าใหเ้หน็ภาพวถิชีวีติชาวนาในอดตีทีค่่อนขา้งชดัเจน ซึง่
คุณลุงไดร้่วมด าเนินชวีติในห่วงเวลาดงักล่าวและจากการทีเ่ป็นผู้ชอบจดจ า จดบนัทกึ ท าให้ผู้วจิยั
ได้รบัขอ้มูลและค าบอกเล่าในวถิชีวีติชาวนาโดยเฉพาะช่วงเวลาในการท านา ตัง้แต่การเตรยีมการ
เพาะปลูก เตรยีมที่ดนิ พนัธุ์ขา้ว พธิกีรรมทีเ่ชื่อมโยงกับรฐัอย่างเช่น พธิแีรกนา การขออนุญาตท า
นา การท าขวญัควาย การบูชาแม่โพสพ การขอขมาแม่โพสพก่อนเกี่ยวขา้ว จนถงึพธินีวดขา้ว น า
ขา้วเข้ายุ้ง  เครื่องมอืในการท านาทุกชนิด การด าเนินชวีติในท้องนาที่เป็นในรูปแบบครอบครวัที่
พ่อบ้านต้องเป็นหลกัในการประคองเลี้ยงดูบุตรภรรยา ตัง้แต่เช้าจนค ่าทัง้ในและนอกฤดูการท านา 
การท ามาหากินที่ได้จากธรรมชาตสิิง่แวดล้อมรอบๆ ทุ่งนา เดก็ๆ ที่ซุกซนวิง่เล่นอย่างมคีวามสุข  
พธิกีรรมที่เป็นขวญัก าลงัใจให้บงัเกิดผลในการท านาตลอดจนการแสดงถงึการนอบน้อมบูชาข้าว
อย่างเคารพบูชา การสบืสานพระพุทธศาสนาในพธิกีารต่างๆ   วถิชีวีติของชาวนาในช่วงหลงั พ.ศ.
2500 จงึยงัคงมลีกัษณะเป็นวถิชีวีติแบบดัง้เดมิ จงึไม่ปรากฏว่ามกีารปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมของ
ชาวนาอะไรมากนกั       
 2.6 การเกบ็เก่ียวผลผลิต 
 หลงั พ.ศ. 2500 ชาวนานิยมปลูกขา้วนาปรงักนัมากขึน้ โดยขา้วนาปรงัจะเริม่ออกรวงราว
เดอืนสงิหาคม ตน้เดอืนกนัยายนขา้วเริม่สุก ระยะนี้เป็นฤดูฝน อากาศเยน็ แต่กลางวนัแดดรอ้น เมื่อ
ขา้วสุกพรอ้มที่จะเกี่ยวได้ ท้องนามองไปทางใดก็จะดูเหลอืงไปหมด พอถงึปลายเดอืนกนัยายนก็
เป็นฤดูเก็บเกี่ยว ชาวนาจะต้องตดิตามข่าวสารจากทางการเรื่องน ้าจากทางเหนือว่ามาถงึไหนแล้ว 
เพราะส่วนใหญ่ทุ่งนากบเจาจะน ้าท่วมทุ่งทุกปีไม่มากก็น้อยตามปรมิาณของน ้าและชาวนาจะได้
เตรยีมหว่านขา้วนาลอยทิง้ไวห้ลงัเกี่ยวขา้วเสรจ็เพื่อจะไดม้ขีา้วโตสูงตามระดบัน ้าซึง่เป็นภูมปิญัญา
ของชาวนาที่ยงัคงอนุรกัษ์ใช้วธิกีารปลูกขา้วขึน้น ้าและรอไปเกี่ยวขา้วอกีทหีลงัน ้าลดลง ซึ่งชาวนา
ส่วนใหญ่เริม่ไม่ปลูกขา้วพนัธุ์นี้กนับา้งแลว้ เพราะต้องมาเก็บเกี่ยวและท าการปรบัสภาพนาหลังน ้า
ลดลง ผลผลติที่ได้จะไม่คุ้มค่า เสยีเวลาในการปลูกขา้วนาปรงัครัง้ที่ 2 รอบเดอืนมกราคมต่อไป 
เหตุการณ์นี้จงึส่งผลให้พนัธุ์ขา้วดงักล่าวเริม่จะหายไปจากต าบลกบเจา นับตัง้แต่มกีารปลูกขา้ว 2 
ครัง้เป็นตน้มา 
 แต่ก่อนการเกี่ยวขา้วก็จะมปีระเพณีที่ชาวบา้นช่วยเหลอืกนั เรยีกว่า ลงแขก ซึ่งในต าบล
กบเจานี้จะใชก้ารลงแขก 2 ช่วง คอื ช่วงด านาในกรณีทีช่าวนาบางคนยงัคงท านาแบบปกัด าอยู่แต่มี
จ านวนน้อยกว่าชาวนาทีเ่ลอืกท านาหว่านอยู่มาก  และช่วงเกี่ยวขา้ว ซึง่ถอืไดว้่า เป็นความจ าเป็น
                                                                        

 1 สุรนิทร ์ แจม่ดาว. อาย ุ72 ปี. (2554, 24 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์   เชือ้งาม
,  ทีบ่า้นเลขที ่43 หมู ่9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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ทางเศรษฐกจิในความเป็นอยู่ตามวถิชีวีติของชาวบ้านนา ซึ่งน าไปสู่การสรา้งธรรมเนียมแบบการ
ช่วยเหลอืตอบแทนกนั1 การลงแขกมวีธิ ีเหมอืนกบัเขตภาคกลางอื่นๆ เรยีกว่า แขกขอแรง กค็อื 
การที่ชาวนาเพื่อนบ้านสมคัรใจมาช่วยตามที่ได้รบัการขอร้องโดยไม่ได้รบัสิง่ตอบแทน เพยีงแต่
เจ้าของบ้านจดัอาหารมาเลี้ยงดูแขกที่มาช่วยท างาน  เช่น ใครที่มีนามาก และยงัเกี่ยวไม่เสร็จ
เรยีบรอ้ย กจ็ะบอกขอแรงชาวบา้นทีเ่กีย่วเสรจ็แลว้ มาช่วยเกบ็เกีย่ว     
 สมยัก่อนเมื่อเกี่ยวขา้วเสรจ็ก็นวดกนักลางทุ่ง ไปตัง้หา้งกันกลางนา ขา้วที่เกี่ยวเสรจ็แล้ว
จะถูกมดัเป็นฟ่อนๆ แล้วน าฟ่อนขา้วมาเรยีงกนัในลานกลางท้องนา แลว้ใชค้วายจงูนวดย ่าขา้ว ซึ่ง
กว่าจะเสรจ็ก็ใช้เวลาหลายวนั ภายหลงัมขี่าวที่เสนาและที่สุพรรณบุรวี่ามโีจรผู้รา้ยชุกชุม เขา้ปล้น
แยง่ควาย แยง่ขา้วเปลอืก ท าใหช้าวนาเลกิการนวดขา้วในทุ่งนา เมื่อเกบ็เกี่ยวเสรจ็กจ็ะน าฟ่อนขา้ว
บรรทุกเกวยีน บรรทุกเลื่อน หรอืกระแทะเขา้มานวดในที่นาใกล้หมู่บ้าน หรอืใครมลีานในบรเิวณ
บา้นกน็วดในบรเิวณเกบ็ แต่ชาวบา้นส่วนมากมเีกวยีน ใชค้วายเทยีมเกวยีนบรรทุกขา้วเขา้หมู่บา้น 
การนวดสมยัก่อนทีจ่ะมรีถไถนา และรถอแีต๋น ใชเ้วลาเป็นเดอืนกว่าจะเรยีบรอ้ย    
 ขา้วเปลอืกที่ฝดัแล้วน้ี ชาวบ้านที่ท านาจะแบ่งสดัส่วนไว้ คอื เก็บไว้บรโิภคท าพนัธุ์ และ
ส่วนส าหรบัขาย นอกจากผู้ที่เช่านาท า จะต้องมสี่วนที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเช่าด้วย ส่วนที่ใช้ท าพนัธุ์
ชาวบ้านมกัแยกเก็บไว้ในที่เก็บภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปทรงกระบุงใหญ่ ปากจะแคบลง 
ชาวบา้นเรยีกว่า “กระพรอ้ม” ส่วนทีเ่หลอืไวบ้รโิภคกจ็ะเกบ็ขนขึน้ยุง้  
 ช่วง พ.ศ. 2500 จนถงึ 2525 นัน้การขายขา้วเปลอืกทีผ่ลติไดน้ัน้ จะขายใหก้บัพ่อคา้ทีน่ า
เรอืมารบัซือ้ขา้วทีท่่าน ้าบา้นเจา้ของขา้ว หรอืบา้นทีม่ที่าน ้าในคลองบางบาลทีส่ามารถเดนิแบกขา้ว
ลงเรอืไดส้ะดวก ท่าขา้วทีม่ใีนต าบลกบเจา อยู่ที ่หมู่ 3  หมู่ 5 หมู่  7  หมู่ 9 เป็นทีชุ่มนุมของเรอื
สนิคา้ทีม่พี่อคา้จากบา้นแพน สกุีก บางครัง้มาจากป่าโมกข ์เขา้มารบัซือ้ขา้ว และทีน่ าสนิคา้มาแลก
กบัขา้วเปลอืก     
 ทวดบุญมา  ขาวดารา  เล่าว่า การรบัซื้อขา้วส่วนใหญ่ในช่วง พ.ศ.2500 เป็นต้นมา กว่า 
10 ปี มเีรอืเอี้ยมจุ๊นเข้ามาซื้อข้าวจอดล าคลองบางบาลหลายสบิล า ส่วนใหญ่มาจากบ้านแพน   
ชาวนาไมใ่ช่ว่าไมม่ลีกูเล่นตามราคาทีห่ลงจู๊บอกราคาซือ้ขา้ว ชาวนากม็กัจะเล่นตวัไม่ขายกม็ ีเพราะ
ราคาต ่าไป  ชาวนาก็ไม่ขาย ยงัไงขา้วก็ไม่เน่าท าใหพ้่อค้าต้องปรบัราคาใหสู้งเอาใจชาวนาที่นี่เป็น
ประจ า  น่าจะ พ.ศ. 2510 แต่ก่อนนาบ้านใกล้เรอืนเคยีงจะขออนุญาตผ่านใช้ท่าน ้าบ้านคนอื่นที่
สะดวกกว่าขนถ่ายขา้วลงเรอื  และมกัจะซือ้ขายของอื่นๆ ที่จ าเป็น เช่น เกลอื น ้ามนัก๊าด กระเทยีม  
หอม ฯลฯ  ทวดยงัรบัจา้งหาบขา้วลงท่า หาบละ 2 บาท  เหนื่อยหน่อยแต่สนุกด”ี2   
    
                                                                        

 1 ส าอางค ์ ขาวดารา. อาย ุ60 ปี. (2553, 31 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์   เชือ้งาม,  
ทีบ่า้นเลขที ่45 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 2 ทวดบุญมา  ขาวดารา. อาย ุ79 ปี. (2551, 19 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, 
ทีบ่า้นเลขที ่46 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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 2.7 วิถีชีวิตชาวนาหลงัฤดกูาลท านา       
 เมื่อเสรจ็สิน้การเกบ็เกี่ยวขา้วและเกบ็ขา้วขึน้ยุง้ และขายในการท านารอบแรก จนถงึการ
ไถและหว่านขา้วรอบ 2 ในเดอืนกุมภาพนัธ์แลว้ชาวนาส่วนใหญ่จะรบีท างานใหแ้ลว้เสรจ็หากมเีวลา 
และมโีอกาสชาวนาจะเตรยีมตัวเพื่อเที่ยวงานพระพุทธบาท งานพระฉาย งานวดักลางเดือน 3 
(กุมภาพนัธ)์ ซึง่ในสมยัก่อนงานเหล่านี้มอีทิธพิลต่อชาวนามาก ถงึแมจ้ะอยู่ไกลถงึสระบุรเีขาจะต้อง
หาโอกาสไปนมสัการพระพุทธบาทกนัใหไ้ด ้ ถงึขนาดไปนอนคา้งแรมกนัทเีดยีว1 กิจกรรมอื่นๆ ที่
ท าในท้องนา เช่น วดิบ่อปลา สาดเลนบรเิวณบ้าน เตรยีมงานตรุษสงกรานต์เมื่อเลยฤดูเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดอืน 4 เดอืน 5 (เมษายน) เป็นช่วงฤดูแล้งถอืได้ว่าเป็นช่วงพกัผ่อนจากการตรากตร าเป็น
ช่วงทีห่นักทีสุ่ด  ในช่วงนี้ท าใหช้าวนามเีวลาว่างมากและใชเ้วลาในการกดัปลาตไีก่  ซึง่เรื่องเหล่านี้
อาจเป็นจรงิตามที่กล่าวหากนั  แต่ถ้าพจิารณาให้ลกึและเป็นชาวนาเองจะรูว้่าเขาท าอะไรในช่วง
กลางเดอืน 3 และ 4 ชวีติของเขาไม่ได้หยุดนิ่ง    มงีานมากมายเช่น ต้องดูแลววัควาย ต้องวดิบ่อ 
สาดเลนเพื่อท าความสะอาดและเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง  การลอกบ่อท าเกอืบทุกครวัเรอืนเพราะ
การวิดบ่อในสมยันัน้จะมีปลามากมาย  ไม่ว่า ปลากระดี่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลา
เนื้ออ่อน ปลาสลดิ  ซึ่งมอียู่ตามธรรมชาตเิป็นรอ้ยเป็นพนัตวั  ชาวนาก็จะท าปลาเคม็ใส่โอ่ง ไห ปิด
ฝาสนิท แลว้จะไปเปิดอกีครัง้เมือ่ลงมอืไถนาในเดอืน 5 - 6 (พฤษภาคม-มถุินายน) สภาพในฤดูแล้ง
นี้น ้าจะแหง้  ทอ้งทุ่งจะเป็นแดดระยบิ  การคมนาคมจะใชก้ารเดนิเทา้ไปมาหาสู่กนั  การเดนิทางของ
คนในอดตีประมาณ 3 - 4 กโิลเมตร ถอืไดว้่าใกลม้ากส าหรบัพวกเขา  หลงัจากการเกบ็เกี่ยวไดเ้สรจ็
สิ้น  วงจรชวีติจะหวนกลบัมาอกีในช่วงปลายเดอืน 4 (เมษายน) จะเป็นจุดเริม่ต้นของการท านาที่
หวนกลบัมาอกีครัง้        
 ส่วนการตไีก่กดัปลามมีาแต่ครัง้โบราณ กไ็ด้รบัความนิยมกนัมาแล้ว การตไีก่กดัปลาเป็น
ส่วนหน่ึงของวถิชีวีติคนไทยแต่ดัง้เดมิยามว่างจากการท านาหรอืหมดหน้านาเกบ็เกี่ยวขา้วแลว้ก็หา
งานอดเิรกท า โดยจบัเอาไก่มาตกีนั ชอ้นเอาปลามากดักนัใหส้นุกสุขใจ เป็นการสงัสรรคใ์นหมู่เพื่อน
ฝงูคอเดยีวกนัอกีทางหนึ่งและฝึกความขยนัอดทนทีจ่ะตอ้งเลีย้งไก่เลีย้งปลากดัดว้ย การเล่นช่วงหลงั
เกบ็เกีย่วไดร้บัการถ่ายทอดตกทอดมาถงึรุน่ลกูรุ่นหลาน  
 คุณตาเสงีย่ม  เกดิโภคทรพัย์ บอกว่า การตไีก่ กดัปลา กลายเป็นการพนันกนัไป บ้างก็
อา้งว่า มนัคอื กฬีา มเีดมิพนัเลก็ๆ น้อยๆ ค่ากบัขา้วเสรมิความบนัเทงิกเ็ท่านัน้เอง แต่ส าหรบัไก่ชน
และก็ปลากดัแลว้ มนัคงไม่อยากเป็นนักกฬีาสกัเท่าไหร่นัก เพราะเจบ็ตวั แต่โดยสญัชาตญาณของ
ไก่ชน และปลากดั เมื่อเจอพรรคพวกที่ไม่ใช่เพศตรงขา้มกนั มนัจะต้องประลองก าลงัเพื่อชงิความ
เป็นผูน้ าในฝงูใหจ้งได ้ไก่ชน จงึตอ้งชนกนั และปลากดักต็้องกดักนัสมชื่อนามทีเ่รยีกขานกนัมา การ
เลี้ยงไก่ชนและปลากดัเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์อย่างหน่ึง ส าหรบัผู้ที่มหีวัใจเป็นนักต่อสู้ชอบความ

                                                                        

 1 เสงีย่ม เกดิโภคทรพัย.์ อาย ุ93 ปี.  (2552,12 เมษายน ). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม 
ที ่หมู่ 2  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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เจบ็ปวดเป็นต้นทุน การเลี้ยงไก่ชนและปลากดัเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็มสีทิธิเ์ลี้ยงกนัได้  แต่
ในทางพุทธศาสนานัน้ ถอืว่าบาปกรรม1  
 2.8 ปัญหาในการท านา  
 การท านาช่วงหลงั พ.ศ.2500 ปญัหาส่วนใหญ่ของชาวนาต าบลกบเจาและประชากรที่
อาศยัในต าบลกบเจาช่วงระหว่างการเปิดใช้เขื่อนเจา้พระยาแล้วคล้ายกบันาที่อื่นในจงัหวดัอยุธยา 
เพราะจะต้องปรบัเปลี่ยนการท านาตามระบบชลประทาน จากค าบอกเล่าของป้าทองเยือ้น บอกว่า  
“เป็นเพราะว่าน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยาถูกแบ่งไปใช้ทางจงัหวดั สุพรรณบุร ีลพบุร ีสระบุร ีและยงัมี
ประตูน ้าปิดกัน้เป็นระยะๆ ท าใหป้รมิาณน ้าในแมน่ ้าเจา้พระยาลดลงมาก ดงันัน้พืน้ทีน่าทีอ่ยู่ใต้เขื่อน
เจา้พระยาลงมา โดยเฉพาะเขตจงัหวดัพระนครศรอียุธยาจะไดร้บัผลกระทบจากเขื่อนนี้ คอื ตัง้แต่มี
เขื่อนเจา้พระยาน้ี น ้าในแม่น ้าซึ่งเคยเอ่อล้นฝ ัง่เขา้ทุ่งนาหล่อเลี้ยงต้นขา้วดงัที่เคยเป็นมาก็ไม่มอีีก
ต่อไป2  เมื่อน ้าไม่เข้าทุ่งนาดัง่ที่เคยเป็นมาทุกปี ผลก็คอืไม่มปีุ๋ ยธรรมชาติมผีลท าให้ความอุดม
สมบูรณ์ของดนิลดน้อยลงถ้าเป็นนาทีอ่ยู่ในเขตชลประทานก็ไม่มปีญัหาเรื่องน ้า แต่นาทีอ่ยู่นอกเขต
ชลประทานจะประสบกบัปญัหาน้ี นอกจากน ้าจะไมเ่ขา้ทุ่งอย่างทีเ่คยมาแลว้ ผลกระทบของการสรา้ง
เขื่อนอกีประการหน่ึงก็คอื ถ้าปีใดฝนตกชุกหรอืมไีต้ฝุ่นพดัเขา้ประเทศไทย ฝนตกมากเกนิต้องการ 
น ้าทางเหนือเขื่อนจะมปีรมิาณมากจนเขื่อนรบัน ้าหนักไม่ไหว ทางเขื่อนก็จะปล่อยน ้าลงมาอย่าง
รวดเรว็ ท าให้ระดบัน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาช่วงใต้เขื่อนลงมาจะมรีะดบัสูงอย่างรวดเรว็และล้นฝ ัง่เขา้
ท่วมไรน่า ท าความเสยีหายใหแ้ก่ไรน่า    
 ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นในปีที่น ้ าเหนือมีปริมาณมากเท่านัน้  ดังนัน้บริเวณใต้เขื่อน
โดยเฉพาะจงัหวดัพระนครศรอียุธยาจะกลายเป็นที่ทิ้งน ้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นฉับพลนันี้เป็น
ปญัหาทีย่งัไมส่ามารถจะแกไ้ขได ้
 
3. สภาพความเป็นอยู่ของชาวนาต าบลกบเจา 
 ช่วง พ.ศ. 2500 ถงึ พ.ศ. 2516  สภาพทัว่ไปของหมูบ่า้นต าบลกบกบเจา คงมลีกัษณะการ
ด ารงวถิชีวีติทีเ่ป็นแบบเก่าดัง้เดมิ  สภาพบา้นเรอืน การใชป้ระโยชน์จากคลองบางบาล การด ารงวถิี
ชวีติชาวบา้น ความศรทัธาในพระพุทธศาสนาต่อผูค้นในหมู่บา้น วฒันธรรมการท านา ความผูกพนั
ในระบบเครอืญาตทิีพ่ึง่พาอาศยักนั     จากค าบอกเล่าของลุงส าเรงิ  อาจส าอางค์ ทีจ่ าเรื่องราวเวลา
นัน้ไดว้่า  “พวกเราอยูก่นัอย่างเรยีบง่ายเป็นสุขสงบด ี พอกนิพอใชไ้ม่ไดข้ดัสนอะไร หน้านากท็ านา
กนัไป บางบา้นกท็ า 2 ครัง้ บางบา้นกท็ าครัง้เดยีวแต่ส่วนใหญ่จะท านา 2  ครัง้เสยีมากกว่า เพราะ

                                                                        

 1 เสงีย่ม เกดิโภคทรพัย.์ อาย ุ93 ปี.  (2552, 12 เมษายน ). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม 
ที ่หมู่ 2  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 

2
 ทองเยือ้น  ชยัชนะ. อายุ  70 ปี.  (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,  

ทีบ่า้นเลขที ่40 หมู ่9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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น ้ามพีอตลอดปี”1  จากค าบอกเล่า จะเหน็ว่าสภาพสงัคมทัว่ไปของชาวนาต าบลกบเจายัง้คงมวีถิี
ชวีิตที่เรยีบง่าย ยงัไม่ค่อยมกีารเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ 
ต่อไป 
 3.1 ลกัษณะทางสงัคมและครอบครวัชาวนาต าบลกบเจา 
 จากการศกึษาและสอบถามจากชาวบา้นพบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2500 ถงึ พ.ศ.2517 ภายใน
หมู่บ้านต าบลกบเจาช่วงเวลาดงักล่าวนี้  มปีระชากร ประมาณ 220 – 250 ครวัเรอืน2 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท านาเกือบทุกครวัเรอืน นอกจากจะมชีาวนาแล้วยงัมผีู้ท างานข้าราชการในบาง
ครอบครวั เช่น ครูโรงเรยีนวดัโพธิ ์วดัพระขาว และวดัใหม่ เจ้าหน้าที่อ าเภอบางบาล เจ้าหน้าที่
อนามยั  ต ารวจท้องที่ในสถานีต ารวจภูธรบางบาล และที่สถานีต ารวจภูธรพระขาว อีกทัง้ยงัมี
ชาวบ้านที่ท างานทัง้ในและนอกพื้นต าบลกบเจาอาศยัที่หมู่บ้านนี้ บางคนมคีวามสมัพนัธ์เป็นแบบ
เครอืญาตแิต่งงานกบัคนในพืน้ทีก่ม็สี่วนใหญ่เป็นเขยเขา้ (ผูช้ายมาจากทีอ่ื่น)  
 ลกัษณะครอบครวัในต าบลกบเจามลีกัษณะทัง้เป็นครอบครวัเดี่ยวและครอบครวัขยายแต่
จะมลีกัษณะเป็นครอบครวัขยายมากขึน้เพราะลูกเมื่อแต่งงานแล้วก็มกัจะกนิอยู่ร่วมกนัพ่อแม่ก่อน 
ประมาณ 3 – 4 ปี ก็จะแยกไปปลูกบ้านของตนเอง  ครอบครวัในอดตีส่วนใหญ่จะร่วมกนัท างาน
ประกอบอาชพีและช่วยงานในครวัเรอืนเกอืบทุกอย่าง  ท าหน้าทีอ่บรมเลีย้งดูสมาชกิใหม่  ฝึกอาชพี
และอบรมเพื่อมชีวีติอยู่ร่วมในสงัคมหมู่บ้าน  และมคีวามสมัพนัธ์กบัครอบครวัอื่นๆ ในหมู่บ้านใน
ลักษณะเป็นญาติพี่น้องกัน  มีการช่วยเหลือกันในการท านาและการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ครอบครวัส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท านาอย่างเดยีว แต่ก็มฐีานะการเงนิที่ดกีว่าเดมิ สมาชกิทุกคน
ช่วยกนัท านา รายไดจ้ากการท านาตกเป็นของกลางอยู่กบัครอบครวัและถ้าต้องการใชจ้่ายกเ็บกิจาก
กองกลาง การทีท่ าทุกอย่างร่วมกนั ท าให้มคีวามผูกพนัทางจติใจ มคีวามเกรงใจซึ่งกนัและกนัและ
สามารถท าหน้าที่อบรมเลี้ยงสัง่สอนลูกหลานได้ทุกคนและยงัคงด าเนินชวีติแบบเรยีบง่ายไม่ค่อย
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรม 
 เนื่องจากต าบลกบเจาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มกีารสืบสายตระกูลมานาน มกีารแต่งงาน
ระหว่างตระกูลภายในหมู่บ้านเดยีวกันเอง และยงัมกีารแต่งงานกบับุคคลภายนอกด้วย ตระกูล
ใหญ่ๆ ทีม่เีครอืญาตมิาก เช่น ตระกูลวงิวอน ตระกูลเกดิโภคทรพัย ์ตระกูลคลา้ยทมิ ซึง่ทัง้ 3 ตระกูล 
มญีาตพิีน้่องมาก จงึท าใหจ้ านวนเครอืญาตเิพิม่มากขึน้เรื่อยๆ  ครเูสวก  ไตรญาณ   เล่าใหฟ้งัว่า  
“ช่วง พ.ศ.2500 กว่าๆ เมื่อคู่สมรสจะแยกไปตัง้บ้านเรอืนใหม่ พ่อของภรรยามกัจะแบ่งที่ดนิส่วน
หนึ่งในบรเิวณบ้านเดมิของตนให้คู่สมรสไว้ปลูกบ้านหลงัใหม่บ้านทัง้สองจึงอาจจะปลูกแบบมชีาน
ติดต่อกัน ขณะเดียวกันพ่อของภรรยาก็อาจจะมอบที่ดินส าหรับท ากินพร้อมกันไปด้วย  บาง
ครอบครวัก าหนดขนาดที่ดนิที่ต้องการจะมอบให้ตัง้แต่ฝ่ายชายมาสู่ขอฝ่ายหญิง มลีกัษณะเป็น
                                                                        

 
1
 ส าเรงิ  อาจส าอางค.์ อาย ุ63 ปี. (2553,  28 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์   เชือ้งาม,  

ทีบ่า้นเลขที ่3  หมู ่3  ต าบลบา้นคลงั  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 

2
 บนัทกึรายงานประจ าปีของอ าเภอบางบาล  พ.ศ. 2515. ไมร่ะบุหน้า. 
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ขอ้ตกลงระหว่างฝ่ายหญงิและฝ่ายชายก่อนแต่งงานระยะแรกๆ ของการแยกบา้นอาจจะยงั “กนิขา้ว
หม้อเดยีวกนั” แต่การหารายได้จะแยกกนั อย่างไรก็ตาม ก็มคีรอบครวัจ านวนไม่น้อยที่แยกบ้าน
ทนัทีหลังแต่งงาน บางครอบครวัก็ย้ายไปอาศัยอยู่กับครอบครวัสามีกรณีหลังนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ครอบครวัของสามมีฐีานะดกีว่าหรอืสามเีป็นลกูคนเดยีวของ   พ่อแมฝ่า่ยชาย 
           ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างเครอืญาตนิัน้มไิดม้กีารผูกพนัอย่างแน่นเฟ้น นอกจากมปีระเพณี
ในตระกูลของตน เช่น แต่งงาน บวชนาค งานเผาศพญาตผิู้ใหญ่ จงึมกีารรวมญาตเิพื่อท าพธิกีรรม
รว่มกนับางครัง้มกีารพึง่พาอาศยัเรือ่งเงนิเรือ่งทองเป็นครัง้คราว 
 ลกัษณะที่ตัง้ของหมู่บ้านตัง้อยู่รมิฝ ัง่ตะวนัตกของคลองบางบาล บรเิวณบ้านเรอืนของ
ชาวบ้าน จะมตี้นไมซ้ึ่งส่วนมาก สลบักนัไปตามแต่ละบ้านส่วนใหญ่จะปลูกต้นไผ่เป็นแนวยาว ต้น
มะม่วง ต้นสะแก ต้นสะเดา มะรุม กระท้อน ยาง มะพรา้วและผลไมอ้ื่นๆ ส่วนทีน่าจะอยู่ไกลจากฝ ัง่
คลองลกึเขา้ไปเป็นทีน่ากวา้งใหญ่ ทีด่นิในทุ่งนาต าบลกบเจามคีวามอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูก
ขา้วเป็นอย่างยิง่ ซึง่คุณภาพของดนิตัง้แต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ดนิยงัมคีุณภาพ ถงึแมจ้ะมปีญัหา
เรือ่งน ้าท่วมทุ่งเป็นประจ าทุกๆปีเป็นเพราะแร่ธาตุทีต่กตะกอนจงึเป็นดนิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ ส่วน
คลองบางบาล และที่ดนิรมิถนนในหมู่บ้าน ชาวนาได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนัโดยเฉพาะคลองบางบาล  
ที่ใช้สญัจรไปมา การหาสตัว์น ้า  การใช้อุปโภคบรโิภคในครวัเรอืนหรอืการปลูกพชืที่ชอบน ้าอย่าง 
ผกับุ้งผกักระเฉด ซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากคลองได้และที่ดนิรมิทางเดนิก็สามารถปลูก
ต้นไม ้อย่าง กล้วย กระถนิ  สะเดา  มะขามเทศ  ก็สามารถเก็บไปบรโิภคได้แต่ก็จะมคีนดูแลบ้าง
บางต้นที่อยู่ใกล้บา้นเรอืนผูค้น  นอกจากนี้มตี้นไผ่มากมาย  ซึ่งมปีระโยชน์แก่ชาวบา้นเป็นอนัมาก  
และชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์จากไมไ้ผ่หลายอย่างดว้ยกนั  
 ในหมู่บา้นไม่มตีลาดมแีต่รา้นคา้เลก็ๆ 3 แห่ง  สนิคา้ที่ขายมอีาหารแหง้ต่างๆ  ทีเ่ป็นของ
สดได้แก่  หมู  เนื้อ  ปลาน ้าจดื  ผกัต่างๆ  ซึ่งเจ้าของร้านซื้อมาจากตลาดในอ าเภอเสนา หรอื
ชาวบ้านเรียกว่า บ้านแพน มาขาย  สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้  คือ  บุหรี่  สุรา  และยารกัษาโรค  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ยาแก้ปวดหวั ปวดเมื่อยชนิดผง  ชาวบ้านต้องหาซือ้ตดิตวัและรบัประทานเป็น
ประจ า  นอกจากรา้นคา้ 3 แห่งในหมู่บา้นนี้แลว้  ถ้าชาวบา้นต้องการสนิคา้อื่นๆ  เช่น  เสือ้ผา้ ฯลฯ  
กต็้องไปซือ้ในตลาดอ าเภอเสนาหรอืทีต่วัเมอืงอยุธยา ทีต่ลาดนี้ประกอบดว้ยตลาดสด  และรา้นค้า
ทุกประเภท  ซึง่สนิคา้ส่วนใหญ่สัง่มาจากตลาดในกรงุเทพฯ 
 ส่วนการรกัษาพยาบาลในอดตีจนถงึ พ.ศ.2517  ชาวนานิยมใชย้าสมุนไพรรกัษาพยาบาล
อาการเบือ้งตน้เป็นหลกั เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่นิยมปลกูพชืสมนุไพรไวใ้ชใ้นครวัเรอืน สมนุไพรที่
ชาวนาปลูกสามารถแบ่งได้อยู่สองกลุ่มใหญ่ คอื สมุนไพรที่น ามาปรุงเป็นอาหารได้ เช่น ขงิ  ข่า 
ตะไคร ้กะเพรา โหระพา หอมแดง (ซื้อเก็บไว้ใช้ปรุงอาหารหรอืทุบพอแหลกผสมไปกบัน ้าอาบให้
เด็กเล็ก) กบัสมุนไพรที่น ามาใช้เป็นยารกัษาเบื้องต้น หรอือาจจะเป็นอาการปวดเมื่อยเคล็ดยอก 
ปวดทอ้ง ปวดหวั ปวดฟนั เป็นหวดั เป็นลม ที่เกดิขึน้เป็นประจ า เช่น ไพลกบัพลบัพลงึใช้แก้ปวด 
ช ้าบวม หญ้าหนวดแมวช่วยขบัปสัสวะ  ฟ้าทะลายโจรแก้หวดั  ดปีลีแก้อาการท้องอึดท้องเฟ้อ  
รางจดืแก้พษิอาการเมา หว่านหางจระเขแ้ก้แผลไหม ้น ้ารอ้นลวก  บางทกีใ็ชย้าปจัจุบนั อย่างยาแก้
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ปวด ยาฆ่าเชื้อ  ซึ่งได้มาจากหมอยาในหมู่บ้าน หมอยาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มคีวามรูแ้ละสนใจ
เกี่ยวกบัการรกัษาอาการเจบ็ป่วยเบื้องต้น วชิาต่างๆ จงึสบืทอดอยู่ในครอบครวัของหมอยา แต่ใน
สมยันัน้หมอยากไ็ดร้บัการฝึกอบรมจากเจา้หนาทีอ่นามยัจากอ าเภอและตวัจงัหวดัอยู่เสมอ  หมอยา
มวีธิรีกัษาด้วยการจบัเส้น แก้ปวดเมื่อยเพราะชาวนามกัมอีาการปวดเมื่อยเป็นประจ า ในอดตีถ้า
บา้นไหนมเีดก็เลก็มอีาการรอ้นใน ไอ เจบ็คอ หมอยามกัจะถูกขอตวัมาท าการรกัษาดว้ยวธิกีวาดยา 
หรอืกวาดคอให้เด็กเป็นประจ า พ่อแม่เด็กมกัจะตอบแทนด้วยเงนิค่าครูค่ายา บ้างก็เชญิให้ทาน
อาหารร่วมกนัซึ่งในอดตีชาวนาได้พึ่งพาอาศยัหมอยาอยู่เสมอๆ  แต่ถ้ามอีาการหนักก็จะส่งไปยงั
อนามยัหรอืโรงพยาบาลในอ าเภอพระนครศรอียุธยา หมอยาจะมกีระเป๋ายา  ที่จดัเป็นชุดอยู่และ
เตรยีมไว้อยู่ตลอดเวลา หมอยาบางคนเป็นผู้ชาย บางคนเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้หญิงก็สามารถเป็น
หมอต าแย ท าคลอดได้ การท าคลอดของหมอต าแยมกัจะเป็นงานด่วน  ในแต่ละเดอืนจะท าคลอด
เดก็ประมาณ 1 – 3 คน ส่วนใหญ่กร็อดปลอดภยั เพราะอาหารการกนิทีอุ่ดมสมบูรณ์ทีแ่ม่กเ็ลอืกกนิ
ไดอ้ย่างสบายอกีทัง้คนตัง้ครรภช์อบทีจ่ะท างานไม่อยู่เฉย การเบ่งคลอดจงึง่ายซึง่ช่วยให้หมอต าแย
ท าคลอดงา่ยขึน้และปลอดภยักบัแมด่ว้ย  แต่ทีเ่ป็นเรือ่งบอกเล่ากนัมาว่า เมื่อหมอต าแยใชเ้ปลอืกล า
ต้นไผ่สดทีม่คีวามคม (หรอืเรยีกว่าตอก) มาตดัสายรกแลว้ ผู้เป็นพ่อ หรอืปู่ ตา ของเดก็ ก็จะน ารก
เดก็ไปฝงัไว้ใต้บนัไดขึน้เรอืน  ค าว่า ตัง้รกรากจงึเป็นส านวนทีม่าจากการน ารกไปฝงัไว ้ซึง่ชาวนา
กบเจาสมยัก่อนก็ปฏบิตัสิบืเนื่องกนัมาตลอด จนเมื่อการแพทย์เจรญิขึน้ มถีนนตดัผ่านหมู่บ้าน มี
สถานีอนามยั โรงพยาบาลในอ าเภอเสนา และอ าเภอพระนครศรอียุธยา ชาวนาส่วนใหญ่จงึเริม่
คลอดลูกแบบใหม่ที่ทนัสมยั ปลอดภยักว่า ตัง้แต่ พ.ศ.2520 เป็นต้นมา อาชพีหมอยา หมอต าแย 
และการรกัษาแบบภมูปิญัญาพืน้บา้นกค็่อยๆ หายสาบสญูไปจากต าบลกบเจาอยา่งน่าเสยีดาย  
 3.2 ลกัษณะบ้านเรือน 
 ชาวต าบลกบเจาส่วนใหญ่นิยมปลกูบา้นรมิคลองบางบาล ซึง่ยาวกว่า 4 กโิลเมตร ลกัษณะ
บา้นเรอืนส่วนใหญ่ช่วง พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เป็นเรอืนไมต้ามสถานภาพแต่ละครอบครวั บา้นเรอืน
ไทยโบราณชาวนาต าบลกบเจา ยงัอนุรกัษ์ไว้นับรอ้ยหลงั แมส้่วนหนึ่งจะผ่านการปรบัปรุงจนแลดู
ครึง่เก่าครึง่ใหม่ แต่ก็ยงัมหีลายหลงัทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์ของเรอืนไทยภาคกลางแท้ๆ หน้าเรอืนจะ
หนัออกสู่คลอง นัน้คอืหน้าบ้าน ส่วนใหญ่เรอืนที่ปลูกติดรมิน ้าก็จะมที่าเรอืไว้คอยขึ้นลงเรอืหรอื
อาบน ้าล้างจาน ซกัเสื้อผ้าด้วยกนัในท่าน ้าเดยีว ส่วนตวัเรอืนมชีัน้เดยีวใต้ถุนยกเสาสูงหนีน ้าท่วม 
ฝาเขา้ปะกน หน้าจัว่สูงแหลม มนีอกชานและบนัไดพาดขึน้บ้าน ใต้ถุนมเีรอืจอดไว้ใช้หน้าน ้าท่วม
ช่วงเดอืนสบิสอง สว้มจะแยกออกไปอยู่หลงัเรอืน ถ้าจะใชต้้องเดนิลงมาจากเรอืน บางเรอืนต้องเดนิ
ลอดใต้ถุนบา้นมา บางเรอืนก็เดนิอ้อมตวัเรอืนใหญ่ ส่วนขอ้ดขีองบ้านทรงไทยทีน่ิยมปลูกในต าบล
กบเจา คอื 
 1. ปลอดภยัจากสตัวร์า้ยโดยเฉพาะงแูละสตัวเ์ลือ้ยคลานหรอืคนรา้ยในเวลาค ่าคนื  
 2. เป็นการป้องกันปญัหาน ้าท่วมถึงเพราะน ้าเหนือจะไหลบ่าลงมาประมาณช่วงเดือน
ตุลาคมถึงพฤศจกิายน และเดอืนธนัวาคมเกือบทุกๆ ปี ถ้าเกิดน ้าท่วมก็จะได้ย้ายสิง่ของและ
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เครื่องใช้ต่างๆ จากใต้ถุนขึน้ไว้บนเรอืนและอาศยัใช้ชวีติอยู่บนเรอืนได้ตลอดเวลา เพราะมเีรอืตดิ
บา้นกนัทุกหลงั 
 3. ใตถุ้นเรอืนยงัเป็นทีเ่กบ็ของและเครือ่งใชเ้กีย่วกบัการเกษตร เครือ่งมอืประมงได ้  
 4. ใต้ถุนยงัสามารถใช้เป็นทีป่ระกอบอาชพีกจิกรรมต่างๆ ในครวัเรอืน ไดแ้ก่      ต าขา้ว 
(ดว้ยครกกระเดื่อง) ประกอบอาหารเวลามงีานพธิต่ีาง และใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนของสมาชกิในครอบครวั
ได ้โดยตัง้แครน่ัง่เล่นหรอืผกูเปล เลีย้งบุตรหลานไดใ้นเวลากลางวนั ชาวบา้นบางแห่งแบ่งส่วนใต้ถุน
ไวเ้ลีย้งสตัว ์เช่น เป็ด ไก่ ววั ควาย แต่ชาวนากบเจามกัจะแยกไปท าคอกใหอ้ยู่เพราะจะมกีลิน่เหมน็
จากมลูสตัว ์
 

   
 

ภาพประกอบ 11   การใชป้ระโยชน์ ใตถุ้นบา้นเรอืนไทยต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: หมูบ่า้นทอ้งคุง้ หมูท่ี ่9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล. 
 

 
 

ภาพประกอบ 12  บา้นรมิคลองบางบาล ต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: หมูบ่า้นทา้ยวดัโพธิ ์หมูท่ี ่3 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล. 
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รอบๆ บ้านก็เป็นสวนผสมที่ปลูกพชืผลหลายชนิดไว้เก็บกินเก็บขายไม่ต้องเดอืดร้อน เช่น กล้วย 
ขา้วโพด มะมว่ง กระทอ้น ละมดุ แต่พชืพืน้บา้นอยา่งอื่นทีจ่ าเป็นส าหรบัเขา้ครวักม็คีรบ ตามค าบอก
เล่าของคุณลุงสุรนิทร ์ แจม่ดาว เล่าใหฟ้งัถงึวถิชีวีติทีม่บีา้นเรอืนรมิคลองนัน้ ว่า  
 “ยอ้นเวลาไปหาอดตี 30 กว่าปีทีผ่่านมา รมิฝ ัง่คลองมเีรอืจอดอาศยัขายของ ขนขา้ว เรยีง
รายทัง้สองฝ ัง่คลอง เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ชุกชุมด้วยสตัว์น ้านานาชนิด นอกจากกุ้งปลาแล้วเต่า
และตะพาบน ้ากม็จี านวนมาก จนมบีางตวัตอ้งบาดเจบ็เพราะใบพดัเรอืทีผ่่านไปมา ในบางวนักุ้งและ
ปลาตวัเขื่องๆ กล็อยตวัใหเ้หน็บนผวิน ้าจ านวนมาก การหากุ้งปลาของชาวบา้นเพื่อไวก้นิในแต่ละ
วนัท าได้  ง่ายๆ ถ้าอยากกนิกุ้งแม่น ้าก็เพยีงเอาตาข่ายผนืเล็กๆ ด าน ้าลงไปคลุมจบัตามโคนเสา
หลกั เพยีงครัง้เดยีวกไ็ดกุ้้งตวัใหญ่สเีขม้ขน้ 2 - 3 ตวั ในฤดูน ้าหลากชาวบา้นจะยกยอขนาดใหญ่ 
ยกแต่ละครัง้จะได้ปลาสรอ้ยจ านวนมาก ต้องจา้งชาวบ้านมาระดมตดัหวัปลาเอาพุงออกคดิค่าจา้ง
เป็นถงั เพื่อน าปลาสรอ้ยไปท าน ้าปลาซึง่เป็นน ้าปลาที่รสดทีีสุ่ดในจ านวนน ้าปลาทีท่ าจากปลาน ้าจดื
ดว้ยกนัโดยมกีารท าน ้าปลาจากปลาสรอ้ยกนัทุกหมู่บา้น และเนื่องจากมปีลาต่างๆ ชุกชุมนี้ ทุกบา้น
จงึน าปลาทีเ่หลอืกนิมาหมกัเป็นปลารา้เกบ็ไวก้นิไดน้าน ทุกบา้นจะมไีหปลารา้กนั 2 - 3 ไห ความ
ชุกชุมของสตัวน์ ้าและการท านาขา้วนี้ท าใหเ้ศรษฐกจิของอ าเภอบางบาลในอดตีดมีาก”1   
 สิง่ที่ขาดไม่ได้กบับ้านเรอืนที่ปลูกใกล้รมิคลองบางบาลในต าบลกบเจานัน้คอื เรอื แต่ละ
บา้นของชาวนาในต าบลกบเจาจะมเีรอืเกอืบจะทุกบา้น อย่างน้อยก ็1 ล า เพราะเป็นสิง่ส าคญัมาก
ต่อการคมนาคม สญัจรไปมา ทัง้ในและนอกนอกฤดูหน้าน ้าหลาก เป็นยานพาหนะทีต่้องมตีดิไวทุ้ก
บา้น บา้นไหนใกล้คลองบางบาลก็จอดทิง้ไวใ้นท่าน ้า  แต่ถ้าบา้นไหนอยู่ไกลคลองกจ็ะเอาเรอืยกไว้
บนแครใ่ตถุ้นบา้น เมื่อน ้าหลากมากจ็ะไดม้ไีวใ้ชไ้ม่ต้องไปยมืคนอื่นซึง่กค็งจะยากทีจ่ะใหห้ยบิยมืกนั 
ชาวนาส่วนใหญ่มกัจะจอดเรอืไวท้ีท่่าน ้าหน้าบา้น ซึง่ตามปกตเิรอืจอดไวต้ลอดทัง้คนื เรอืกย็งัคงจอด
อยู่ท าให้เหน็ว่าการลกัขโมยเรอืหรอืสิง่ของต่างๆ ที่เก็บไว้ใต้ถุน หรอืนอกตวับ้าน สิง่ของต่างๆ ก็
ยงัคงอยู่แสดงใหเ้หน็ว่าต าบลกบเจามคีวามสงบเรยีบรอ้ย ไม่มปีญัหาเรื่องโจรผูร้า้ยในหมู่บา้น ส่วน
เรอืทีช่าวนาใชเ้ป็นประจ า เช่น เรอืหม ู เรอืบด เรอืแตะ  (รายละเอยีดโปรดดใูนภาคผนวก)   
 ส่วนเรอืผหีลอก  ลุงส าเรงิ อาจส าอาง บอกว่า “การทีเ่รยีกว่า เรอืผหีลอกนัน้คนหาปลาจะ
แจวเรอืที่มแีผ่นกระดานห้อยขา้งเรอืทาด้วยสขีาว ด้านซ้ายมอืเหนือกราบเรอื จะมแีหตาข่ายขงึ
ระหว่างห้องท้องเรอื คนแจวเรอืจะแจวเงยีบๆ ไปตามชายตลิง่ในคลอง ตลิง่โผล่ยามกลางคืน 
ขา้งแรม เดอืนมดืตอนดกึๆ หรอืใกล้เช้า เมื่อปลานอนอยู่รมิตลิง่ กระทบกบัแผ่นสขีาวจะตกใจ
กระโดดขา้มแผ่นสขีาวดว้ยความตกใจ เมื่อปะทะกบัตาข่ายก็จะตกลงในเรอื ส่วนมากจะเป็นปลา
เกลด็ทีน่อนอยู่ในน ้าตื้นๆ คนืหนึ่งๆ จะไดป้ลาครึง่ล าเรอืหลายสบิกโิลกรมั กจ็ะมาตดัหดัตดัหาง ท า

                                                                        

 1 สุรนิทร ์ แจม่ดาว. อาย ุ72 ปี. (2554,  24 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,  
ทีบ่า้นเลขที ่43 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 



 46 

ปลาตากแหง้ ปลาทอด หรอืหมกัเกลอื”1  การใชเ้รอืผหีลอกนี้ ถอืว่าเป็นการช่วยใหช้าวนาไดป้ลามา
โดยไม่ไดท้ าบาปโดยตรง เพราะชาวนาใชเ้รอืเป็นเครื่องมอืพรางเพื่อใหป้ลาตื่นตกใจ ปลาทีต่กใจก็
จะกระโดดเขา้เรอืเอง ชาวนาจงึนิยมใชเ้รอืผหีลอกนี้หาปลาเป็นประจ า 
 เรอืจงึเป็นพาหนะของชาวนามาตัง้แต่อดตี ครอบครวัชาวนาทุกคนก็สามารถพายเรอืได้
อย่างแคล่วคล่องว่องไว แมแ้ต่เดก็หรอืคนแก่ก็ตาม แสดงให้เหน็ถงึวถิกีารด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิ
ของชาวนาใหด้ ารงอยูก่บัสภาพธรรมชาตแิวดลอ้มโดยไมเ่ป็นปญัหาต่อการด าเนินชวีติของชาวนา 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 เรอืหมทูีใ่ชใ้นคลองบางบาล ต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: หมูบ่า้นต าบลกบเจารมิคลองบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
  
 3.3  อาหารการกิน 
 ความอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกนิของชาวนาต าบลกบเจาถอืได้ว่าไม่เป็นรองหมู่บ้าน
อื่น ด้วยทีต่ ัง้หมู่บ้านตดิกบัคลองบางบาล ช่วง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา มปีลาชุกชุมมาก เช่น ปลา
ช่อน ปลาแขยง  ปลากราย  ปลาเนื้ออ่อน ปลาสวาย  ปลาดุก  นอกจากปลาแล้วยงัมกุี้งแม่น ้าตวั
ใหญ่ชุกชมุเหมอืนกนั  ลุงสมบตั ิ แจม่ดาว เล่าว่า  
 
                                                                        

 
1

 ส าเรงิ อาจส าอางค.์ อาย ุ 63 ปี. (2553, 28 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,             
ทีบ่า้นเลขที ่3  หมู่ 3  ต าบลบา้นคลงั  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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 “ตอนทีลุ่งเป็นหนุ่มรุน่ๆ นะ ซกั พ.ศ. 2510  น่าจะใช่ ลุงลงเรอืไปดกัปลาช่วงหวัค ่ากบัยาย 
(ยายพเยาว ์ แจม่ดาว  ภรรยา)  ไปทีร่างน ้าทีไ่ขเขา้นา รางน ้านี้ไหลมาจากคลอง(บางบาล)ไหลท่วม
เลี้ยงขา้วในนาปลาต่างๆ ก็จะไหลเขา้มาในรางด้วยจ าได้ว่าหาได้เต็มกระบุงเลย  เอาไปท าปลาไว้
ตากแหง้ และเอาไปขาย ไดเ้งนิมากทเีดยีว”1   
 สอบถามยายทวดบุญมา  ขาวดารา ส่วนใหญ่ชาวบา้นสมยัก่อน ช่วง พ.ศ. 2500 ต้นๆ คน
มกัไมค่่อยนิยมกนิเน้ือหม ูเนื้อววักนั มนับาป ไก่กม็บีางครัง้ นอกจากจะกนิปลาทีห่าง่าย ชาวบา้นยงั
มพีชืผกัมากมายทัง้ในฤดูของมนัเองหรอืตลอดทัง้ปีก็ม ีเช่น ผกัในฤดูกาล ก็เช่น สะเดา  หน่อไม ้ 
มะรมุ ต าลงึ มะมว่ง  ขนุน กระทอ้น  ส่วนทีก่นิประจ า น่าจะเป็น มะเขอื พรกิ  มะนาว  ข่าตะไคร ้ใบ
มะกรดู ผกับุง้น ้า ผกับุง้นา แค กระถนิ ดอกโสน  มะดนั กลว้ย ฝรัง่ หลงัๆ กม็ลีะมุดมาปลูกดว้ยเป็น
เพยีงบางเรอืน2 แสดงว่าช่วงหลงัมกีารสรา้งเขื่อนเจา้พระยา ตัง้แต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมานัน้ชาวนา
กบเจาไมม่ปีญัหาเรือ่งอาหารการกนิเลย  
 อาหารพื้นบ้านสมยัก่อนเป็นพวกผกั น ้าพรกิและปลาเป็นส่วนใหญ่ ปลาที่กนิเป็นประจ า 
เช่น  ปลาแขยง ปลาเนื้ออ่อน  ปลากราย  ปลาช่อน ปลาดุก ปลาชะโด ปลาสวาย จบัมาไดม้ากกแ็ล่
ทาเกลอืตากแดดเกบ็ไวก้นิไดน้าน  ส่วนน ้าพรกิทีท่ ากนิบ่อยกเ็ป็น น ้าพรกิกะปิ น ้าพรกิแมงดา และ
น ้าพรกิปลารา้ที่เอาปลามาหมกัใส่ไหไว้  ถงึหน้าสะเดา ต้นสะเดาก็มไีปทัว่ขอไดเ้กบ็ได้ทนัทที ากนิ
กบัน ้าพรกิปลาหวาน ปลาดุกย่าง  ส่วนดอกแค ยิง่มมีากพบเหน็ทัว่ไปเก็บได้ไม่มใีครหวง ดอกแค
นิยมท าแกงสม้ขบัลมไดด้ ี  ทีท่ ายากกเ็ป็นแกงบอน คนท าจะต้องมฝีีมอืในการลอกปอกเปลอืกออก
ก่อนน าไปแกง หากลอกไม่หมดจะท าให้คนัที่ปาก   ส่วนใหญ่ชาวนาไม่ค่อยล าบากเรื่ องการกิน
เท่าไหร่  ไปที่ไหนของหมู่บ้านกส็ามารถเก็บมาท ากนิได้เลย  แสดงให้เหน็ถงึความอุดมสมบูรณ์ที่
ชาวนาไม่จ าเป็นต้องควกัเงนิซือ้ขา้วของเลยทเีดยีวท าให้ชาวนาไม่ค่อยมปีญัหาเรื่องหน้ีสนิมากนัก
เพราะมเีงนิเก็บไว้ใช้จ่ายท านา  ส่วนฤดูท านาอาหารมือ้เทีย่งชาวนามกัจะจดัไปกนิทีโ่รงนาของตน
บางครอบครวัทีน่าอยูใ่กลม้กัจะเดนิเทา้กลบัมากนิทีเ่รอืนตวัเอง   
 นอกจากนี้ การทีต่ าบลกบเจามพีืน้ทีต่ดิกบัคลองบางบาล ท าใหม้พี่อคา้ แม่คา้ พายเรอืเขา้
มาค้าขายสนิค้าเช่นขายอาหาร อาท ิ ก๋วยเตีย๋วต่างๆ  และคนขายมกัจะล้างชามในคลองอยู่เสมอ  
กวยจับ๊ หมูย่างไก่ย่าง  ไอศกรมีกะท ิ ขนมต่างๆ  ส่วนใหญ่พ่อค้าจะเขา้มาทุกวนั พายเรอืไปกลบั
ตัง้แต่แยกเขา้มาจากแมน่ ้าน้อยทางสกุีกผ่านต าบลกบเจา พายไปถงึต าบลมหาพราหมณ์บางทีไ่ปถงึ
คลองบางหลวง คลองบางโผงเผงกม็ ีหากเป็นช่วงขายขา้ว พ่อคา้บางรายจะเอาเรอืโยง เรอืเอี้ยมจุ๊น
ใส่สินค้าหลายอย่าง เช่น เสื้อผ้า  เตาถ่าน  กะละมงั ถงัน ้า  ไม้แขวนเสื้อ ผงซกัฟอก  สบู่  แป้ง  

                                                                        

 
1
 สมบตั ิแจม่ดาว. อาย ุ69 ปี. (2552,  20 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,          

ทีบ่า้นเลขที ่44   หมู ่9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
2
 ทวดบุญมา  ขาวดารา. อาย ุ79 ปี. (2551,  19 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,   

ทีบ่า้นเลขที ่  46 หมู ่9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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คราม  โอวลัตนิ กาแฟ นม หอมแดง กระเทยีม และสนิคา้อื่นๆ เขา้มาขายถงึท่าน ้าหน้าบา้นที่ส่งขา้ว
อยูเ่ป็นประจ า     
 3.4  การถือครองท่ีดิน 
 ต าบลกบเจา  มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ 6,731 ไร่ ส่วนการถอืครองทีด่นิในต าบลกบเจา มี
หลกัฐานจากโฉนดทีด่นิ ว่า ชาวบา้นไดร้บัแจกโฉนดทีด่นิแบบใหม่เมื่อ พ.ศ. 2446  ภายหลงัจากมี
การพระราชทานโฉนดครัง้แรกทีอ่ าเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยาเมื่อ  พ.ศ. 2444 เมื่อดู
โฉนดของชาวนาต าบลกบเจาในสมยันัน้ ปรากฏว่าบรเิวณทุ่งกบเจานี้ เป็นพืน้ทีเ่ก่า แต่เป็นทีอ่ยู่ลกึ
เขา้ไปในทุ่งนาอกีดงันัน้จ านวนทีด่นิที่ถอืครองไม่มาก คนทีม่ทีีด่นิมากกไ็ม่เกนิ  15  ไร่ ส่วนผูท้ี่มี
ทีด่นิน้อยบางรายกไ็มถ่งึ 1 ไร ่เนื่องจากทีน่าเป็นที่ลุ่ม และการท านากอ็าศยัแต่น ้าฝนเป็นหลกั 
 ส าหรบัการเปลีย่นแปลงการถอืครองทีด่นินัน้ ช่วง พ.ศ. 2505 – 2515 มลีกัษณะของการ
เปลีย่นแปลงทีป่รากฏอยูใ่นบนัทกึหลงัโฉนด เช่น รบัมรดก โอนมรดก ให ้แบ่งทีข่ายเฉพาะส่วนขาย
ฝาก แบ่งแยก แบ่งแยกในนามเดมิ แบ่งกรรมสทิธิร์วม แบ่งเฉพาะส่วน จ านอง จ านองเฉพาะส่วน 
หลุดเป็นสทิธิ ์ไถ่ถอน เป็นตน้ แต่ไมป่รากฏในเรือ่งของการเช่าทีด่นิ  
 ส่วนการเช่านาในหมู่บ้านกบเจา ป้าทองเยือ้น  ชยัชนะ เล่าว่า “เดมิทเีดยีวชาวกบเจานัน้
ยงัมคีนน้อย ทุกบา้นจะมทีีด่นิท านาของตนเอง จงึไมม่กีารเช่านา ต่อมามคีนมากขึน้ แต่ทีน่าเท่าเดมิ 
การให้เช่านากเ็กดิขึน้ เพราะ ในหมู่บ้านมคีนรวยขึน้ และอยากจะท านา ก็เลยใช้ชาวบา้นที่ไม่มนีา
เช่าท า อกีอย่างหนึ่งเกดิจากการที่มกีารจ านองทีด่นิกนั แล้วไม่สามารถใช้คนืไถ่ถอนได้ ดอกเบี้ยก็
ทบตน้ไปเรือ่ยๆ จนตอ้งหลุดเป็นกรรมสทิธิโ์อนใหก้บัเจา้หน้ี แลว้ตนเองกก็ลายเป็นผูเ้ช่านาไป1 
 ทวดบุญมา  ขาวดารา เล่าว่า การทีม่ผีู้เช่านามากขึน้เป็นผลมาจากชาวบ้านสูญเสยีที่ดนิ
แก่นายทุนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเหตุการณ์ภาวะธรรมชาต ิฝนแลง้ตดิต่อกนัหลายปี ช่วง พ.ศ. 
2487-2489 และมชีาวบ้านบางรายอพยพไปหางานที่ใหม่ เช่น กรุงเทพฯ สระบุร ีลพบุร ีก็มหีลาย
ครอบครวั จากการที่ฝนแล้งท านาไม่ได้เวลานัน้ ชาวบา้นต้องเอาโฉนดที่ดนิไปจ านองกบันายทุนที่
จงัหวดัอยุธยา บางรายกู้เงนิเพยีง 1,000 บาท ก็ไม่สามารถใช้หนี้ได้ ก็ต้องโอนโฉนดให้เขาไป แต่
ทีด่นิในกบเจาเป็นของคนนอกไมม่ากนกั 
 เมือ่มกีารเช่านาเกดิขึน้ กม็กีารก าหนดอตัราค่าเช่า ระหว่างเจา้ของนากบัผูเ้ช่านา สมยันัน้
ตกลงกนั โดยใชว้ธิ ี“แบ่งครึง่” เรยีกกนัว่า “ท านาแบ่งครึง่” การตกลงกนัไมไ่ดม้เีขยีนเป็นหลกัฐานไว้
แต่จะตกลงกนัด้วยวาจา คนเช่านาจะเป็นผู้ลงทุนท านาทัง้หมด และเมื่อได้ขา้วเปลือกเท่าไรก็แบ่ง
ครึง่ คอื แบ่งใหเ้จา้ของนา วธิกีารนี้ชาวนาทีเ่ช่าก็ไม่ค่อยเป็นหนี้เป็นสนิมากนัก เจา้ของนากไ็ดข้า้ว
ไวก้นิดว้ย2 
                                                                        

 
1
 ทองเยือ้น  ชยัชนะ. อาย ุ 70 ปี.  (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, 

ทีบ่า้นเลขที ่40 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 

2
 ทวดบุญมา  ขาวดารา. อาย ุ79 ปี. (2551,  19 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, 

ทีบ่า้นเลขที ่46   หมู ่9   ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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4. ประเพณีและวฒันธรรมของชาวนาต าบลกบเจา 
 ชาวนาต าบลกบเจาส่วนใหญ่มงีานประเพณีวฒันธรรมต่างๆ ทีม่คีวามเชื่อมโยงจากความ
ศรทัธา ความเชื่อ การนับถอืบูชา วถิชีวีติของคนในสงัคม พธิกีรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการปลูกขา้วและ
ประเพณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนาซึง่ส่วนใหญ่จะปฏบิตัติามช่วงเวลา ในแต่ละปี ตัง้แต่ เดอืนอ้าย
จนถงึเดอืนสบิสอง การยดึถอืปฏบิตัต่ิางๆ จงึเป็นการช่วยใหช้าวนาไดแ้สดงออกถงึความรกัความ
สามคัคทีีต่อ้งรว่มมอื พงึพาอาศยักนัระหว่างสมาชกิในหมู่บา้นโดยมพีธิกีรรมทีส่ าคญัดงันี้ 
 4.1 ประเพณีทางศาสนา 
 หลงั พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ชาวนายงัคงมคีวามศรทัธาในพุทธศาสนาและร่วมกนัสบืสาน
ประเพณีทางพุทธศาสนาอยู่เป็นประจ า ซึ่งเป็นประเพณีที่ตายตวั เป็นไปตามปฎทินิทางจนัทรคต ิ
โดยทางวดัในหมู่บ้านจดังานประเพณีเป็นประจ าโดยมชีาวบ้านเป็นผู้ร่วมปฏบิตัชิ่วยเหลอืพธิกีาร
ต่างๆ ทุกวดัในต าบลกบเจา คอื วดับา้นขวาง วดัจนัทาราม  วดัใหม่กบเจา  และวดัโพธิก์บเจา  อกี
ทัง้ประเพณทีางสงัคมในหมูบ่า้นกย็งัมพีุทธศาสนาเขา้ไปมสี่วนร่วมเพื่อเป็นมงคลของชวีติ อาท ิงาน
แต่งงาน งานท าบุญบา้น ในการเริม่ตน้ชวีติใหม ่ตลอดจนงานอวมงคล   ประเพณีทางพุทธศาสนา ที่
ส าคญัไดแ้ก่ 
 วนัมาฆบูชา ตรงกบัวนัเพญ็ เดอืน 3 เป็นวนัทีช่าวนาต าบลกบเจาพรอ้มใจกนัท าบุญเพื่อ
ระลกึถึงพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ในวนันี้เป็นวนัคล้ายวนัที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ์
นบัว่าเป็นวนัส าคญั เรยีกวนัดงักล่าวว่า"จาตุรงคสนันิบาต พุทธศาสนิกชนชาวต าบลกบเจาจะท าบุญ
ตกับาตร ไปวดัใกลบ้า้น ฟงัเทศน์ สวด มนต ์และเลีย้งพระ ส่วนกลางคนืมกีารเวยีนเทยีน   
 วนัวสิาขบูชา  ตรงกบัวนัเพญ็ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 6 เป็นวนัที่มคีวามส าคญั เพราะมี
เหตุการณ์ทีพ่ระพุทธเจา้ประสตู ิตรสัรู ้และปรนิิพพาน ในวนัเดยีวกนั ในวนันี้ชาวนาต าบลกบเจาได้
มกีารท าบุญถวายอาหารรบัศลี ฟงัธรรม รกัษาศลีอุโบสถ ตอนกลางคนืมกีารเวยีนเทยีน  ซึ่งคลา้ย
กบัพธิใีนวนัมาฆบชูา        
 วนัอาสาฬหบูชา  ตรงกบัวนัเพญ็ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 8 ส าหรบัวนันี้เรยีกอกีอย่างว่า "วนั
ธรรมจกัร" ชาวนาในต าบลกบเจาร่วมกนัท าบุญตกับาตร รบัศลี ฟงัเทศน์ เวยีนเทยีน เช่นเดยีวกบั
วนัมาฆบชูา และวนัวสิาขบชูา       
 วนัเขา้พรรษา ตรงกนัวนัแรม 1 ค ่า เดอืน 8 ซึง่พระสงฆจ์ะต้องอยู่ประจ าวดัระหว่างฤดูฝน 
ก าหนดตัง้แต่วนัแรม 1 ค ่า เดอืน 8 ถงึวนัขึน้ 15 ค ่า เดอืน 11 รวมเวลา 3 เดอืนเตม็ ช่วงเขา้พรรษา
นี้ชาวนาต าบลกบเจาทีม่บีุตรหลานผูช้ายมคีุณสมบตัคิรบถ้วน ตามพุทธบญัญตั ิจะนิยมใหบ้วชพระ 
ส่วน ผูท้ีอ่ายยุงัไมค่รบบวชผูป้กครองจะน าไปฝากพระ โดยบวชเณรบา้ง เป็นลูกศษิยว์ดับา้ง ชาวนา
นิยมไปท าบุญที่วดั รบัอุโบสถศีล ฟงัธรรม ส่วนวนัออกพรรษา ตรงกบัวนัขึ้น 15 ค ่า เดอืน 11 
หลงัจากทีพ่ระภกิษุอยู่จ าพรรษาตลอดเวลา 3 เดอืนแลว้ ส าหรบัวนันี้พระสงฆต์้องจ าพรรษาในวดั
ครบ 3 เดอืนเตม็ และท าปวารณาเสยีก่อน ฉะนัน้อาจเรยีกวนัออกพรรษาว่า "วนัปวารณา" กไ็ด้ ชาว
ต าบลกบเจาจดัพธิกีารท าบุญตกับาตร รบัศลี ฟงัเทศน์ ทัง้สองวนั 
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 ประเพณทีอดกฐนิ เป็นประเพณีท าบุญอย่างหนึ่งทีช่าวนนาต าบลกบเจาร่วมแรงร่วมใจกนั
จดัขึน้ระหว่างวนัแรม 1 ค ่า เดอืน 11 ถงึวนัขึน้ 15 ค ่า เดอืน 12  บางปีมคีนจากพืน้ทีอ่ื่นมาทอดที่
วดัต่างๆ ในต าบลกม็สี่วนประเพณีทอดผา้ป่าจะทอดในฤดูไหนเดอืนไหนกไ็ด้ ส่วนใหญ่มกัจะท าใน
ระยะเวลาจวนจะออกพรรษา บางปีมคีนจากพืน้ทีอ่ื่นมาทอดทีว่ดัใดวดัหนึ่งในต าบลกบเจา  
 ส่วนการท าบุญตกับาตรเป็นกจิวตัรประจ าวนัของชาวต าบลกบเจาทีน่ิยมท าบุญกนัทุกเช้า 
พระสงฆใ์นต าบลกบเจาส่วนใหญ่จะเดนิบณิฑบาตลดัทุ่งนา เดนิเป็นสายๆ ละ 3 – 5 รปู เดก็วดักจ็ะ
เป็นเด็กผู้ชายในหมู่บ้าน หรอืมาติดตามพระที่เป็นญาติตวัเองมาช่วยรบับิณฑบาตผ่านหมู่บ้าน    
กบเจา เพื่อใหช้าวบา้นไดใ้ส่บาตร พระบางรปูเดนิบณิฑบาตไปรบัของใส่บาตรละแวกบา้นตวัเองกม็ ี
อาหารคาวหวานส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ชาวบ้านจดัท าเองเกอืบทุกเรอืนเพราะจะได้เหลอืไว้กนิได้
ด้วยเป็นการประหยดัเวลา ส่วนใหญ่เป็นอาหารปรุงไม่ยุ่งยาก เช่น ผดั มแีกงเผ็ดต่างๆ ต้มจดื 
เนื่องจากมเีณรบวรเรยีนด้วย ส่วนขนมก็เป็นขนมจ าพวกฝอยทอง ทองหยบิทองหยอด  ขนมกะท ิ
บวัลอย  ข้าวต้มมดั และส่วนใหญ่จะถวายพวงมาลยั ดอกไม้ เช่น บวั  กุหลาบ พุทธรกัษาหรอื
ดอกไมท้ีป่ลกูไวด้ว้ยทุกครัง้ ซึง่สามารถหาไดง้่ายและท าขึน้ไดเ้อง นอกจากพระจะเดนิรบับาตรแลว้
วดัทีอ่ยู่ใกลค้ลองบางบาลยงัพายเรอืรบับาตรญาตโิยม ทีม่บี้านอยู่รมิน ้าดว้ย เช่น พระวดัจนัทาราม  
วดัโพธิก์บเจา พระทีม่ากบัเรอืบางครัง้กเ็ป็นธุระบอกบุญส่งขา่วใหแ้ก่ญาติโยมใหท้ราบข่าวสารต่างๆ 
เพราะต้องพายเรอืรบับาตรไปทัว่คลองบางบาลไม่ว่าจะเป็นงานวดั ขอแรงช่วยงาน งานประเพณี
ญาติโยมหมู่อื่น1 ท าให้ชาวกบเจาได้รบัรู้ข่าวสารความเป็นไปของเพื่อบ้าน ญาตพิี่น้องที่อยู่คนละ
หมูบ่า้นกนั ซึง่อาจจะช่วยในการหาเวลาไปเยีย่มเยยีนในบางครัง้กรณเีจบ็ปว่ย ไมส่บาย 
 ส่วนช่วงวนัสงกรานต์ซึง่เป็นประเพณีทีทุ่กคนตัง้แต่เดก็ๆ หนุ่มสาว จนถงึผู้ใหญ่ คนเฒ่า
คนแก่จะมคีวามสุขสนุกสนานมาก นอกจากจะมกีารท าบุญตกับาตรโดยจะจดัที่วดัทัง้ 4 แห่ง เวลา
ตกับาตรพระสงฆจ์ะสวดสรรเสรญิถวายพรพระพุทธคุณ คอื บทสวดมนต์พาหุงมหากา ชาวนากจ็ะ
ตกัขา้วใส่ในบาตรหรอืภาชนะที่จดัเตรยีมไว้ พอเสรจ็ ก็ช่วยกนัยกอาหารคาวหวานไปถวายพระ 
ขณะพระฉนั จะมกีารอ่านประกาศสงกรานตก์นัในตอนน้ีบางคนกอ็าจจะอยูฟ่งัอนุโมทนาเป็นอนัเสรจ็
พธิ ีเมือ่พระฉนัอาหารเสรจ็ มคัทายกจะขออนุญาตพระสงฆข์ออาหารทีฉ่ันเหลอืไดใ้หญ้าตโิยมไดก้นิ
ต่อและร่วมท าบุญดว้ยเป็นประจ า เกอืบทุกวดัจะจดัให้มพีธิบีงัสุกุลให้แก่บรรพบุรุษทีล่่วงลบัไปแล้ว
โดยใหน้ าโกศใส่อฐับิรรพบุรุษในครอบครวัมาไวท้ีศ่าลาท าบุญในวดั ส่วนใหญ่จะตัง้ไว้ 3 วนั ตัง้แต่
วนัที่ 13 -15 เมษายน นอกจากนี้บางวดัยงัมกีารจดัพธิสีรงน ้าพระด้วย การสรงน ้าพระนัน้เป็น
ประเพณมีาแต่อดตี มทีัง้สรงน ้าพระพุทธรปูและภกิษุ สามเณร เพื่อความเป็นสริมิงคลในโอกาสขึน้ปี
ใหมอ่นัเป็นเวลาทีอ่ากาศรอ้นทัง้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะมาสรงน ้าแก่พระสงฆด์ว้ยความเคารพเลื่อมใส ตรงกนั
ขา้มกบัพวกหนุ่มสาวและพวกวยัรุ่นซึง่มคีวามสนุกสนานนัง่รถอแีต๋นตระเวนไปตามวดัและแซวกนั

                                                                        

 
1
 เสงีย่ม  เกดิโภคทรพัย.์ อาย ุ93 ปี. (2552, 12 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,  

หมู่ 2  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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ไปตลอดทาง และที่วดัโพธิซ์ึ่งเป็นวดัสุดท้ายของการสรงน ้าพระนัน้ ทางวดัจะจดัอาหารเลี้ยง คอื   
ตม้ขา้วตม้เลีย้งดว้ย1   
 การก่อเจดยีท์ราย จะท าในวนัใดวนัหนึ่ง ของวนัที่ 13 - 15 เมษายนก็ได้ ผู้ท าบุญจะ
ช่วยกนัขนทราย มาก่อเป็นเจดยีข์นาดต่างๆ ในบรเิวณวดั ซึง่จะเป็นประโยชน์ ใหใ้ชก่้อสรา้ง หรอื
ถมพื้นที่ และที่ส าคัญไว้เตรียมท าถุงทรายกันน ้าเป็นเรื่องที่ถือว่าได้บุญและสนุกสนานแต่ไม่มี
ขอ้จ ากดัว่าต้องท าทุกวดัการปล่อยนกปล่อยปลา เป็นการท าบุญเพื่อแสดงความกรุณาต่อสตัว์ นิยม
ท าในวนัสงกรานตแ์ละไมจ่ ากดัว่าจะท าในวดัเท่านัน้ 
    การรดน ้าผูใ้หญ่ เป็นเรือ่งของการแสดงคารวะต่อผูใ้หญ่ทีเ่คารพนับถอื ผูร้่วมพธิคีวรน ้าผา้ 
1 ส ารบั คอื ผา้นุ่ง 1 ผนื ผ้าห่ม 1 ผนื ไปมอบให้ท่านพรอ้มกบั ดอกไมธู้ปเทยีน การรดน ้าผู้ใหญ่
ดงักล่าวมานี้ มกัจะรดหรอือาบท่านจรงิๆ จงึต้องมผีา้ไปมอบให ้ปจัจุบนับางแห่งรดเฉพาะทีฝ่่ามอื 
โดยจะเอาน ้าหอมเจอืในน ้าด้วย แต่ก็ยงัคงมผี้านุ่งห่ม 1 ส ารบัและดอกไมธู้ปเทยีนไปแสดงคารวะ 
และขอพรท่านกจ็ะใหศ้ลีใหพ้รใหม้คีวามสุขปีใหมค่อืตัง้แต่วนัสงกรานตเ์ป็นต้นไป 
           การท าบุญอฐั ิ เป็นเรื่องที่นิยมท าแบบนิมนต์พระ ชกับงัสุกุลอฐัขิองญาตทิีล่่วงลบัไปแล้ว 
แล้วอุทศิส่วนกุศลให้ โดยนิมนต์พระไปยงัสถานที่เก็บหรอืบรรจุอฐัิ หรอืถ้าไม่มอีฐัจิะเขยีนชื่อผู้ที่
ล่วงลบัไปแลว้กไ็ด้ เมื่อบงัสุกุลแลว้กเ็ผากระดาษแผ่นนัน้เสยี เหมอืนเผาศพ การท าบุญอฐัจิะท าใน
วนัไหนก็ได้สุดแต่จะนัดหมายกนั การรื่นเรงิ จดัขึ้นเพื่อเชื่อมความสามคัคีในหมู่คณะ เป็นการ
อนุรกัษ์ประเพณต่ีางๆ ในทอ้งถิน่ไวด้ว้ย 
   การสาดน ้าเป็นงานสนุกสนานรื่นเรงิ คอื สาดน ้ากนัโดยมากจะเริม่ต้นในวนัสรงน ้าพระ แต่
บางแห่งพอเริม่สงกรานต ์กเ็ริม่สาดน ้ากนัทเีดยีว ส่วนใหญ่แลว้ใชน้ ้าสะอาดมนี ้าอบน ้าหอม หรอืแป้ง
หอมผสมบา้งกไ็ด ้และไมถ่อืเป็นเรือ่งเสยีหาย แตกต่างจากการเล่นสงกรานตใ์นสมยัน้ีเป็นอยา่งมาก 
 สรุปไดว้่าประเพณีวฒันธรรมของชาวนากบเจาตัง้แต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมายงัมลีกัษณะที่
เป็นประเพณี วฒันธรรมในรปูแบบเดมิ ทีผู่ค้นในสังคมชาวนากบเจาได้ร่วมสบืสานประเพณีใหเ้ป็น
รากฐานของการด าเนินชวีติให้มคีวามปกติสุข มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในการประกอบอาชพีการงาน
โดยเฉพาะการท านาปลูกขา้ว โดยการยดึถอืพุทธคุณแห่งพระพุทธศาสนาและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีม่องไม่
เหน็ด้วยความศรทัธาในการประกอบพธิกีรรมต่างๆ ทัง้ประเพณีทีเ่กี่ยวกบัขา้ว ประเพณีทีเ่กี่ยวกบั
คนในสงัคมชาวนา น าไปสู่การร่วมมอืร่วมใจในการด าเนินพธิกีรรมต่างๆ ให้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี
สรา้งขวญัก าลงัใจในการด าเนินวถิชีวีติใหก้บัพีน้่องชาวนาเป็นอยา่งด ี
 4.2 ประเพณีทางการเกษตร 
 ในช่วง พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ประเพณีทางการเกษตรส่วนใหญ่ของชาวนาต าบลกบเจาจะ
เป็นประเพณีทีเ่กี่ยวกบัการท านาปลูกขา้วทีป่ฏบิตักินัมา ประเพณีที่ชาวนาต าบลกบเจานิยมท ากนั 
คือพิธีแรกนา แรกหว่าน พิธีท าขวัญควาย พิธีท าบุญลาน ท าขวัญข้าว    (โปรดดูที่ หวัข้อ 2.4 
                                                                        

 
1
 เสงีย่ม  เกดิโภคทรพัย.์ อาย ุ93 ปี. (2552, 12 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม

,  หมู ่2  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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ประเพณทีีเ่กีย่วกบัการท านา)    การท านาส่วนใหญ่จะเริม่เดอืน 6 หรอืก าหนดใหต้รงกบัพระราชพธิี
จรดพระนงัคลัแรกนาขวญัของทางราชการก าหนด 
 ประเพณีเกี่ยวกบัการท านานัน้เป็นประเพณีซึ่งเป็นคตคิวามเชื่อว่าจะท าใหข้า้วในนางอก
งามด ี จนถงึประมาณ พ.ศ.2520 ประเพณหีลายอย่างกไ็ดห้ายไปบา้งแลว้เช่น พธิที าขวญัควาย พธิี
ท าบุญลาน 
 4.3 ประเพณีทางสงัคม 
 ช่วงตัง้แต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา ประเพณีของชาวนาต าบลกบเจา คล้ายกบัหมู่บา้นอื่นๆ 
ส่วนใหญ่เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีทางสงัคมที่เกี่ยวข้องกบัคนซึ่งมพีธิกีรรม
ทางพระพุทธศาสนาเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งเกอืบทุกงาน เพื่อเป็นสริมิงคลในการด าเนินชวีติที่เป็น
ความเชื่อ ความศรทัธาของชาวนาทีน่ าไปสู่ความผกูพนัใกลช้ดิในเครอืญาต ิปู่ย่าตายาย ลูกหลานได้
อยูพ่รอ้มหน้าพรอ้มตารบัการอบรมขดัเกลากริยิามารยาท ความรูว้ชิาชพีต่างๆ ลว้นมาจากประเพณี
ทางสงัคมทีช่าวนากบเจาไดป้ฏบิตัสิบืทอดกนัมา งานประเพณใีนสงัคมชาวนาทีส่บืทอดกนัมา ไดแ้ก่ 
 งานบวช การบวชเป็นประเพณีของชายไทยมาแต่โบราณ ที่เชื่อว่าเมื่ออายุครบบวช คอื 
20 ปีตอ้งบวชเรยีน การบวชถอืว่าเป็นการศกึษาอบรมทางพระธรรมวนิัย เพื่อทีจ่ะอบรมนิสยัเพื่อจะ
ครองตนเอง มมีนุษยส์มัพนัธ์กบัผู้อื่น เป็นการทดแทนพระคุณบดิามารดาที่นิยมปฏบิตักินัมาและ
เป็นการสบืทอดพระพุทธศาสนา 
 สมยัก่อนการบวชนิยมบวชเฉพาะในพรรษา คอื ตัง้แต่วนัเขา้พรรษาจนถงึวนัออกพรรษา
เป็นเวลา 3 เดอืน ดงันัน้ฤดูกาลบวชก็จะนิยมบวชใน 2 เดอืนแรกก่อนที่จะเขา้พรรษา ผู้ชายก่อน
แต่งงานจะต้องให้บวชเรยีนก่อนถงึจะแต่งงานได้ ส่วนใหญ่จะจดังานที่บ้านหากมทีุนเงนิมากงาน
บวชจะออกเป็นงานใหญ่ แต่ถ้ามเีงนิน้อยกอ็าจจะบวชแบบขา้วหม้อแกงหมอ้ ซึง่จรงิๆ แลว้กไ็ม่ถงึ
ขนาดนัน้ ก็ยงัคงมีอาหารการกินเลี้ยงแขกไม่ขาด จากนัน้ก็จะแห่ไปวัดที่ใกล้บ้าน หรือวัดที่
ครอบครวัตวัเองขึน้กบัวดัเป็นประจ า ก่อนบวชจะต้องไปอยู่วดัเพื่อท่องบทสวด เรยีกว่า ขานนาค 
หรอืไม่ก็บทสวดเจด็ต านาน และคอยอยู่รบัใช้พระผูใ้หญ่เพื่อเรยีนการปฏบิตัตินในการครองผา้กาว
สาวพตัร ตอนเชา้กห็ดับณิฑบาต ระยะทีอ่ยู่นี้เป็นเวลา 1 เดอืน และเวลาเช้าถงึจะแห่นาคไปท าพธิี
บวชในพระอุโบสถ  ระยะเวลาของการบวช  ถ้าไม่มกีารงานท าก็นิยมบวช 1 พรรษา การจดังาน
มกัจะจดั 2 วนั วนัแรกคอืวนัสุกดบิเวลาเยน็จะนิมนตพ์ระมาสวดมนตเ์ยน็ และเลีย้งอาหารแขก เวลา
กลางคนืกจ็ะมพีธิที าขวญันาค และมมีโหรสพ เช่น ภาพยนตรห์รอืลเิก และท าพธิบีวชในพระอุโบสถ
กเ็ป็นอนัเสรจ็ เจา้ภาพบางคนกเ็ลีย้งพระเพลใหก้บัพระใหม่ดว้ย แต่ถ้าเป็น คนทีท่ าราชการ กม็กีาร
บวชนอกพรรษาหรอืบวชแค่ 10 - 15 วนั เท่านัน้  ดงันัน้บา้นใครจะบวช เจา้ของงานหรอืเจา้ภาพก็
จะเทีย่วเดนิบอกกบัญาตพิีน้่อง และเพื่อนบา้นใหม้าช่วยงาน  
 ส่วนงานแต่งงานนัน้ ในแงข่องการเลอืกคู่เท่าทีถ่ามชาวบา้นด ูในอดตีนัน้กใ็หอ้สิระกบัลูกๆ 
ในการหาคู่ครอง และแนวโน้มจะแต่งงานกบับุคคลภายนอกมากขึน้  มบีางคู่ทีอ่ยู่ในหมู่บา้นเดยีวกนั 
แต่อาจไม่กลา้พูดกนั เมื่อมาช่วยงานลงแรงลงแขกที่วดัหรอืที่นาก็ได้พูดคุยกนัและใกล้ชดิกนั และ
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ต่อมาก็แต่งงานกนัที่บา้น ประเพณีแต่งงานยงัคงไม่เปลีย่นแปลง ฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายจดัผูใ้หญ่ไปสู่
ขอฝ่ายหญงิ และเมื่อตกลงก็จะไปดูฤกษ์ยามว่าจะก าหนดวนัแต่งงานเมื่อไร ส่วนมากฝ่ายหญงิและ
ฝ่ายชายจะมาหาพระที่วดั ที่เก่งทาง ด้านน้ีดูฤกษ์ยามให้ พระที่เก่งทางด้านน้ี ชาวบ้านเรยีกว่า 
“หลวงพ่อเมีย้น” ท่านบวชเรยีนมาตัง้แต่เดก็อยู่ทีว่ดัโพธิใ์นหมู่ 2 ซึง่บา้นของท่านอยู่ทีห่มู่ 9 เมื่อได้
ฤกษ์ยามก าหนดวนัเรยีบรอ้ย พธิกีารแต่งงานจะท าทีบ่า้นฝ่ายหญงิฝ่ายชายต้องเตรยีมขนัหมากและ
สนิสอด ส่วนมากมทีัง้เงนิสดและทองค า ซึง่ตกลงค่าสนิสอดกบัฝ่ายหญงิก่อน ทางบา้นฝ่ายหญงิจะ
เป็นฝ่ายจดัสถานที ่ตอน เยน็ก่อนถงึวนัแต่ง ชาวบ้าน เรยีกว่า วนัสุกดบิ ทีบ่้านฝ่ายหญงิจะนิมนต์
พระมาสวดมนตเ์ยน็ พอเชา้วนัรุง่ขึน้ ฝา่ยชายกย็กขนัหมากไปบา้นฝ่ายหญงิมกีารนิมนต์พระมาสวด 
มกีารตกับาตรของคู่บ่าว - สาว พระสงฆป์ะพรมน ้ามนต์เสรจ็แลว้มกีารรดน ้าแก่ผูบ้่าวสาวโดยญาติ
ทัง้ 2 ฝ่ายเขา้รดน ้า จากนัน้ก็มพีธิบีอกเล่าจดัอาหารให้ผปีู่ย่าตายาย ผบีา้นผเีรอืน เพื่อให้รบัรูก้าร
แต่งงานของบ่าว – สาว ทีเ่ป็นลูกหลาน ต่อมาก็มกีารเปิดขนัหมากนับสนิสอดทองหมัน้ และพธิผีูก
ขอ้มอืหรอืรบัไหวเ้ป็นอนัเสรจ็ แลว้ฝ่ายหญงิกน็ าเอาอาหารคาวหวานมาเลีย้งดูแขก เป็นอนัเสรจ็พธิ ี
พอกลางคนืก็มฤีกษ์ส่งตวั โดยจดัหาผูใ้หญ่ที่สมรมกนัมานานมาปูทีน่อนและจดัส่งตวัตามฤกษ์ยาม
ก าหนดไว ้ ในหอ้งหอกจ็ะมขีองต่างๆ เตรยีมไวเ้ป็นความเชื่อ เช่น เอาเม็ดขา้วสารขา้วเปลอืก ถัว่งา 
ใส่ขนัทองเหลอืงใหล้น้เตม็ เชื่อว่าจะมขีา้วปลาพชืพนัธุธ์ญัญาหารกนิไม่มหีมด  เอาฟกัไวใ้นหอ้งหอ 
เชื่อว่าจะมคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข  เอาขนัตกัน ้าใหเ้ต็มไว้ในหอ เชื่อว่าจะมนี ้ามที่าใช้ไม่มวีนัหมด 
เอาแมวตวัผู ้หรอืตุ๊กตาแมวไวใ้นหอ้ง เชื่อว่าจะอยู่กบัเหยา้เฝ้ากบัเรอืน ไม่ไปไหนไกลๆ  เอาหนิลบั
มดีหรอืครกไวใ้นหอ เชื่อว่าจะท าให้คู่ทีม่จีติใจหนักแน่นเชื่อใจกนั ซึง่ความเชื่อเหล่านี้ชาวนา ต าบล
กบเจากย็งัคงปฏบิตัสิบืต่อเนื่องกนัมา 
 ส่วนงานอวมงคล คอืประเพณีงานศพ เป็นการประกอบพธิทีี่ลูกหลานหรอืเครอืญาตจิดั
ให้กบัผู้ตาย การจดังานศพของชาวกบเจาก็คล้ายคลงึกบัท้องถิ่นอื่นๆ กล่าวคอืเมื่อมคีนตาย 
ลกูหลานหรอืครอบครวักจ็ะจดังานศพใหถู้กตอ้งตามประเพณี แมว้่าจะอยู่ในระหว่างการเศรา้โศกสกั
เพยีงใดกต็าม สิง่ทีต่อ้งจดัการกบัศพเป็นอนัดบัแรกคอื การอาบน ้าท าความสะอาดศพ ประพรมแป้ง
น ้าหอมอยา่งด ีแลว้แต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้ชุดทีผู่ต้ายชอบใส่ การแต่งตวัใหศ้พนัน้บางทอ้งทีจ่ะแต่งตวัให้
กลบักบัทีค่นเป็นใส่ โดยใหด้า้นหน้าไปอยู่ดา้นหลงั ตอนอาบน ้าศพใหว้างศพไวบ้นเตยีงทอดมอืขวา
เหยยีดออกไปใหผู้ม้าอาบน ้าศพไดร้ดน ้าทีม่อื หลงัจากอาบน ้าศพแลว้เป็นหน้าทีข่องสปัเหร่อ หรอืผู้
ทีจ่ะจดัการกบัศพ มกีารเอาเหรยีญหรอืแหวนใส่ปากศพ ซึง่เชื่อว่าจะไดใ้หผู้ต้ายไปซือ้ทีอ่ยู่จากเจา้ที ่
หรอืตดิตวัเอาไปใช้ ในมอืศพมดีอกไมธู้ปเทยีนเพื่อเอาไปบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ และมดัศพ
เรยีกว่าตราสงั การมดัศพนี้บางแห่งมดั 3 เปลาะ คอืท าเป็นบ่วงผูกคอ มอื และเทา้ หมายถงึ ห่วง
บุตร ห่วงภรรยา (สาม)ี และห่วงทรพัย ์บางแห่งมดั 5 เปราะ อนัหมายถงึขนัธท์ัง้หา้คอื รปู เวทนา 
สญัญา สงัขาร วญิญาณ การตราสงัจะใชผ้า้ขาว เมื่อจดัการเกี่ยวกบัศพเรยีบรอ้ยกจ็ะบรรจุศพลงใน
โลงจะใชโ้ลงไม ้ ในสมยัก่อนจะใชโ้ลงศพนอนตะแคง เพราะเวลาศพพองอดืจะไม่คบัโลงหรอืดนัให้
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โลงโปง่ออก1  แต่ปจัจุบนัมกัจะใหศ้พนอนหงาย เพราะก่อนบรรจุศพไดฉ้ีดยาไวแ้ลว้ ปญัหาศพพอง
อดื ส่งกลิน่เหมน็จงึหมดไป 
 ในอดตีหากเป็นคนเฒ่าคนแก่ถงึแก่กรรมลง มกัจะตัง้ศพในบา้น แต่ถ้าเป็นศพตายโหงหรอื
ไปตายนอกบ้านมกัจะนิยมไว้ที่วดั โลงศพจะต้องตัง้ให้ศีรษะผู้ตายอยู่ทางทศิตะวนัตก  เครื่อง
ประกอบหน้าโลงศพนัน้เจา้ภาพจะต้องจดัโต๊ะหมู่บูชา พานใส่ธูปเทยีนและไมข้ดีไฟเพื่อใหแ้ขกมา
เคารพศพ นอกจากนัน้จะมรีปูถ่ายผูต้ายถา้มเีกบ็ไว ้ ภษูาโยงสายสญิจน์ และเครือ่งอาหารคาวหวาน
ชุดเลก็ๆ ไวเ้ซ่นศพ และนิมนตพ์ระ 4 รปู ส่วนใหญ่มกัจะนิยมสวด 3 คนื ส าหรบัศพตายโหง สวด 7 
คนื ส าหรบัคนเฒา่คนแก่ทีถ่งึแก่กรรมหรอืแลว้แต่กรณี อยู่ทีเ่จา้ภาพลูกหลานซึง่บางครัง้เป็นการจดั
งานหลายวนัเพื่อรอญาตผิูใ้หญ่ทีอ่ยู่ไกลกนัไดม้เีวลาเดนิทางมาร่วมงาน บางคนือาจมกีารแสดงพระ
ธรรมเทศนาดว้ย  
 ในอดตีพืน้ทีอ่ าเภอบางบาล การสวดมาลยัจะมกีารสวดแทบทุกงานศพ โดยทีค่ณะมาลยั
จะมาร่วมงานด้วยความสมคัรใจ  การสวดมาลยัจะเริม่ขึน้ภายหลงัจากสวดอภธิรรมเสรจ็ การสวด
มาลยัน้ีจะสวดกนัจนสว่าง เป็นการสวดเพื่อเป็นเพื่อนศพ และเป็นเพื่อนแขกหรอืเจา้ภาพทีเ่ฝ้าศพทัง้
คนืนัน่เอง2  ความเชื่อของชาวบา้นบอกว่าการสวดพระมาลยักค็อืการแสดงธรรมะของพระมาลยัให้
ผูฟ้งัทีม่ชีวีติอยู่ (คนทีม่างานศพ) ไดท้ าแต่ความด ีจะไดไ้ม่ตกนรก เพราะถ้าตายไปแลว้ไม่สามารถ
กลบัมาแก้ไขสิง่ต่างๆ ทีไ่ดก้ระท าตอนมชีวีติอยู่ไม่ได ้ ปจัจุบนัการสวดพระมาลยัไม่ค่อยมใีนพธิศีพ
แล้ว เนื่องจากหาพระสวดที่สวดได้และไพเราะไม่มแีต่หากญาตผิู้ตายต้องการ ทางวดัจะตดิต่อกบั
พระวดัอื่นทีส่วดไดม้าท าการสวดใหซ้ึง่ส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 นอกจากนี้อยู่กบัฤกษ์วนัเผา เช่น ไม่นิยมเผาศพในวนัแรม 15 ค ่า หรอืถ้าตายวนัเสารจ์ะ
ไม่เผาวนัองัคารเพราะเชื่อว่าผดีุ การเคลื่อนเผาไปยงัเมรุต้องมพีระเดนิน าหน้าศพเรยีกว่า พระน า
ทาง และพระองคอ์ื่นๆ จะอยู่ในขบวนสวดอภธิรรมไปตลอดทาง ก่อนเผาน าศพไปวางบนศาลา
เพื่อใหพ้ระสวดอภธิรรม แสดงธรรมเทศนาและทอดผา้บงัสุกุล ตอนวางศพบนเชงิตะกอนญาตมิติร
และแขกทีม่าร่วมงาน จะเอาไมจ้นัทน์ ธูปเทยีนทีจ่ดัไวใ้หก้ราบเคารพศพ และจะมกีารเปิดโลงให้
ลกูหลานญาตมิติรไดเ้หน็ศพเป็นครัง้สุดทา้ยก่อนเผา สปัเหรอ่จะเอามะพรา้วทีป่ลอกเปลอืกแลว้เฉาะ
ใหน้ ้ามะพรา้วไหลลงบนใบหน้าศพ เพราะน ้ามะพรา้วเป็นทีอ่ยู่สูงและสะอาด เชื่อกนัว่าเป็นการลา้ง
หน้าศพใหส้ะอาดก่อน ไมม่เีรือ่งราวในภพนี้ตดิตวัไปทีจ่ะไปสู่ภพใหม ่มะพรา้วที่สปัเหร่อเฉาะแลว้จะ
โยนออกไปจากเมร ุ กจ็ะมคีนไปเกบ็ ดว้ยความเชื่อว่าเมือ่น าไปใหลู้กหลานหรอืสมาชกิในครอบครวั
ทีน่อนกรนบ่อยๆ ไดก้นิแก้เคลด็จะไดห้ายจากอาการนอนกรน ตอนเผาจะมกีารทิง้เบีย้ทีเ่ชงิตะกอน
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ทีบ่า้นเลขที ่46   หมู ่9   ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 

2
 สุชนิ  คลา้ยมขุ. อาย ุ 63 ปี. (2551, 17 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์  เชือ้งาม,            

ทีบ่า้นเลขที ่13  หมู ่4  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 



 55 

และการโปรยเงนิเป็นการซือ้ทีใ่ห้ผี หลงัจากนัน้จะเป็นหน้าทีข่องสปัเหร่อทีจ่ะจดัการดูแลใหไ้ฟเผา
ไหมศ้พจนหมด 
 หลงัการเผาจะมกีารเก็บอฐัไิวบู้ชา มกัจะท าตอนเชา้ตรู่ของวนัรุ่งขึน้ ก่อนจะเก็บอฐัติ้อง
นิมนต์พระมาแปรรูป โดยใชไ้มเ้ขีย่กองกระดูกท าเป็นรปูคนศรีษะหนัไปทางทศิตะวนัตกพระชกัผ้า
บงัสุกุลลบรปูเดมิท าเป็นรปูคนใหม่ใหศ้รีษะหนัไปทางทศิตะวนัออกสมมุตวิ่าเกดิ พระชกัผา้บงัสุกุล
เป็น เมื่อเสรจ็พธิกี็ใช้น ้ามนต์ประพรมกองกระดูก แล้วเกบ็ส่วนที่ส าคญัตามสมควรล้างให้สะอาด 
ประพรมน ้าหอมเกบ็ไวบู้ชา ส่วนทีเ่หลอืเกบ็ฝงัจนหมด การเกบ็กระดูกไวบู้ชาอาจจะใส่โกศเกบ็ไวท้ี่
บา้นหรอืท า “บวั” ใส่กระดูกไวท้ีว่ดัหรอืในสวนกไ็ด ้ทัง้น้ีเพื่อช่วยป้องกนัคุม้ครองลูกหลานต่อไป ก็
เป็นอนัเสรจ็พธิงีานศพ 
          ในอดตี ช่วง พ.ศ.2510 เป็นต้นมา ในแง่ของความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่างชาวบา้น
นัน้ แต่เดมิเวลาบา้นไหนมงีานบวช งานแต่ง กจ็ะมกีารไปช่วยกนัแต่งบา้น ท าอาหาร และขนมเพื่อ
เลี้ยงแขกและแจกเพื่อนบ้าน บ้านงานจะมชีาวบ้านมาช่วยแรงกนัมาก จากการสอบถามชาวบ้าน   
กบเจาว่า ในแต่ละปีจะมงีานเกี่ยวกบัสงัคม เช่น งานบวช งานแต่งงาน และงานเผาศพ รวมกนัไม่ต ่า
กว่า 20 งาน ต่อปี บางทกี็ที่หมู่บ้านอื่นด้วยเพราะรู้จกักนั  การช่วยเป็นเงนิกบัเจ้าภาพอย่างต ่า 
ตัง้แต่ 20 บาท อยา่งสงูประมาณ 100 - 200 บาท  บางบา้นพาลูกหลานมากนัเกอืบจะหมดครวั ราว 
10 คน กม็ ี ผูเ้ป็นเจา้ของงานจะต้องลงบญัชรีายชื่อช่วยเงนิ และจ านวนเงนิทีช่าวบา้นมาช่วยอย่าง
ละเอยีด เพื่อเกบ็ไวด้เูมือ่เพื่อนบา้นทีน่ าเงนิมาช่วยจดังาน  กจ็ะไดดู้จ านวนทีจ่ดไวใ้นบญัชแีละน าไป
ช่วยเพื่อนบา้นทีจ่ดังาน  กจ็ะไดดู้จ านวนทีจ่ดไวใ้นบญัชแีละน าไปช่วยเพื่อนบา้นทีจ่ดังาน  ลักษณะ
น้ีคอืเป็นการช่วยเหลอืหรอืใหย้มืเงนิในการจดังานแต่ใจปจัจุบนัน้ีการช่วยแรงเปลีย่นไป ส่วนมากจะ
ช่วยเป็นเงนิแทน การช่วยเหลอืจะมอียู่เฉพาะเครอืญาตดิว้ยกนัเท่านัน้ส่วนเพื่อนบา้นหรอืคนรูจ้กัก็
จะช่วยเป็นเงนิแทน  
 4.4 ความเช่ือและส่ิงเร้นลบั 
 ความเชื่อสิง่เรน้ลบัในท้องทีต่ าบลกบเจา  ช่วง พ.ศ. 2500 เรื่อยมานัน้ จากการสอบถาม 
ลุงสมบตั ิ แจม่ดาว ท่านเล่าใหฟ้งัว่า “ เท่าทีจ่ าความได ้พ่อของลุงเล่าว่า ทีค่ลองนี้ (คลองบางบาล) 
เมื่อก่อนเป็นแม่น ้าเจา้พระยาสายเก่า พ่อเขานอนอยู่บนเรอืนช่วงซกั 2 ยาม นะ  ฝนัว่ามเีรอืก าป ัน่
ล าใหญ่แล่นลอยจากคลองด้านใต้จากนัน้ก็แล่นขึน้มาบนบก บรเิวณโคกหน้าเรอืน เมื่อก่อนมตี้นหู
กวางอยู ่
 ในฝนัเรอืยงัแล่นขา้มไปในทุ่ง  ในฝนัพ่อเคา้วิง่ไปดูแต่ไม่ทนั เรอืแล่นไปกลางทุ่งจนถงึป่า
ละเมาะรมิคนันาจากนัน้เรอืกห็ายไปทีต่้นจามจุร ี พ่อเขาเล่าต่อว่าจากนัน้อกีวนั พ่อกฝ็นัอกี คราวน้ี
เห็นเป็นตวัตนเลยแต่มาดนีะ มาแบบแต่งชุดขุนนางเลย แต่สวมเสื้อนาคลวดลายสทีองอร่าม มี
สงัวาล ชฎาเตีย้ๆ สวมทีห่วัดว้ย   จากนัน้ผูช้ายในฝนักบ็อกพ่อว่าเขาคอืเจา้ปราสาททอง ล่องเรอืมา 
จะมาอยูท่ีน่ี่ และเอาทองมาเตม็ล าเรอื จะใหโ้ชคใหล้าภมัง่มเีงนิทองขา้วของมรีาคาทีน่าอุดมสมบูรณ์ 
เพิม่พนูวาสนา จากนัน้กพ็ุ่งเป็นแสงสแีดงสม้ๆ เขา้ไปทีต่น้จามจรุ ี จากนัน้เลย พ่อและญาติๆ  กไ็ปที่
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ต้นจามจุร ีจุดธูปบอกกล่าวแลว้ก ็ช่วยกนัออกทุนสร้างศาลขึน้มา เป็นลกัษณะศาลไมใ้หญ่กว่าศาล
เพยีงตาทัว่ไป  คนในหมู่บา้นจงึเรยีกว่า ศาลพ่อปู่ปราสาททอง คราวน้ีคนมากนัมากเลย ส่วนใหญ่
จะมาขอโชคขอลาภ ขอใหท้ านาไดผ้ลด ีหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ นักเรยีนกม็าขอใหส้อบได ้สอบผ่าน
ส่วนใหญ่จะส าเรจ็ไดก้นัทุกคน แต่พจิารณาน่าจะมาจากขวญัก าลงัใจและความขยนัหมัน่เพยีร จงึท า
ใหป้ระสบผลส าเรจ็ ส่วนการแก้บนหากบนเรื่องเลก็น้อยกจ็ะแก้ด้วยดอกไมพ้วงมาลยัดอกดาวเรอืง
เจด็ศอก ไข่ต้มเก้าฟองบา้ง สบิหา้ฟองบา้ง แต่ถ้าแก้บนชุดใหญ่ กต็้องจดัชุดแก้บนทีม่ ีไก่ต้ม 1 ตวั 
หวัหมู 1 หวั ปลานึ่ง เหล้าขาว เหล้าแดง  น ้าเปล่า  ขนมต้มแดงต้มขาว  ฝอยทอง ทองหยบิ
ทองหยอด ลูกจนัทร์ เมด็ขนุน ผลไม ้5 ชนิด เช่น กล้วย มะพรา้ว  ผลไมต้ามฤดูกาล ขนมเปียะ 
ดอกไมใ้ส่แจกนั  พวงมาลยั 1 พวง เป็นตน้   
 เหตุการณ์ดงักล่าวท าใหช้าวบา้นพอทราบไดว้่าผูท้ีส่ถติในคอืพระเจา้ปราสาททอง กษตัรยิ์
ในสมยัอยุธยาหรอืไม่ แต่ ศาลในท้องที่อื่น เช่นที่ บางไทร  นนทบุร ีนครปฐม ก็ปรากฏศาลพ่อปู่

ปราสาททอง ซึง่หากเป็นจรงิ จะเพื่อตอบไดว้่าพระองคท์่านเคยเป็นขุนนางสามญัชนมาก่อน เพื่อให้
การปกครองและการเป็นกษัตรยิ์ของพระองค์มคีวามชอบธรรมเป็นที่ยอมรบั พระองค์อาจจะมี
พระราชด ารเิสดจ็ประพาสตน้ ออกเยีย่มเยอืน ดแูลสารทุกขค์วามสุขของชาวบา้นดว้ยพระองคเ์องใน
สมยัอยธุยา ดว้ยการเสดจ็ไปทีต่่างๆ ในเขตภาคกลาง จงึปรากฏมศีาลทัว่ไป  
 ชาวนาต าบลกบเจามคีวามเชื่อและความศรทัธาเรื่องการบูชาพระเครื่องประจ าบา้นโดยจดั
ส ารบัคาวหวานถวาย  เรื่องผบี้านผเีรอืนที่ต้องมกีารบูชากราบไหว้ ชาวนาเชื่อว่าผบี้านผเีรอืนจะ
คอยคุ้มครองสมาชกิในครอบครวัให้อยู่เยน็เป็นสุข ปลอดภยั อายุมัน่ขวญัยนื  นอกจากมผีบี้านผี
เรอืนแลว้ยงัมเีจา้ทีเ่จา้ทางทีต่้องสกัการบูชาตามเทศกาลหรอืบางทชีาวนาทีม่คีวามรูส้กึสมัผสัถงึสิง่
เรน้ลบัได้กจ็ะเป็นตวัแทนนัดหมายชาวบ้านมาร่วมกนับูชาบวงสรวงสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อเป็นการแสดง
ความนบัถอืบชูาก่อนท านาหรอืท างานต่างๆ เมือ่บวงสรวงกราบไหวแ้ลว้กจ็ะขอพร ขอสิง่ทีต่นอยาก
ได้กบัสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามที่เราต้องการอยากได้หรอืบางทที านายอนาคตของตนเองและครอบครวัให้
ดว้ยซึง่จะตอ้งผ่านรา่งทรงเป็นสื่อกลาง 
 การท าบุญต่ออายหุรอื การท าบงัสุกุลเป็น บงัสุกุลตาย มกัจะท าขึน้เพื่อใหค้นทีก่ าลงัเจบ็ไข ้ 
คนแก่ชรา  หรือคนที่หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจนรอดจากการเสียชีวิตเป็นการให้ก าลังใจ 
แขง็แรง หายวนัหายคนื มอีายุยนืยาว ซึ่งจะพธิสีงฆเ์ขา้มามสี่วนร่วมในการสรา้งขวญัก าลงัใจด้วย 
ทัง้นี้อาจจะมกีารท าบุญเลีย้งพระ ท าสงัฆทาน เป็นการท าบุญต่ออายอุกีดว้ย 
 ส่วนประเด็นความเชื่อที่ มคีวามเชื่อเกี่ยวกบัผู้หญิงมคีรรภ์ ก็คอื ทวดบุญมา  ขาวดารา  
เล่าว่า หญงิมคีรรภม์ขีอ้หา้มและความเชื่อดงันี้ 
 - ห้ามนอนกลางวนั จะคลอดยาก เด็กจะตวัใหญ่ เด็กจะติดนิสยัของแม่ ท าให้เป็นคน
เกยีจครา้น ดงันัน้ระหว่างตัง้ครรภน์ัน้ใหท้ างานใหค้ล่องไว ้
 - ห้ามไม่ให้กินขนมครก ข้าวตัง เป็นของเหนียวติดก้นหม้อก้นหลุม จะคลอดยาก
 - หา้มอาบน ้ากลางคนื กลวัจะแฝดน ้า (ท้องจะใหญ่แต่เดก็ในทอ้งจะตวัเลก็) จะปวดทอ้ง
มากขึน้ ตอ้งอาบน ้าก่อนตะวนัตกดนิ 
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 - เวลารบัประทานอาหาร หา้มทานคาจานไว้ ต้องทานให้หมดแลว้ลา้ง หา้มแช่ เดีย๋วลูก
ตดินิสยั 
 - หา้มกนิเผด็จดั จะแสลงเดก็ในทอ้ง 
 เมือ่คลอดแลว้ หลงัคลอดแม่ต้องมขีอ้หา้มอะไรบา้งนัน้ ทวดบุญมา  ขาวดารา เล่าว่า หลงั
คลอดแม่ฉันบอกว่ากนิได้ทุกอย่าง ไม่ห้ามอะไร แต่คนอื่นห้าม ของหา้มนัน้ให้กนิหลงัคลอดก่อนมี
น ้านม พอมนี ้านมแลว้จะแสลงลูก หา้มกนิของแสลงทีม่ผีลต่อมดลูก เช่น ของหวานจดั เพราะจะชืน้ 
ใหก้นิหวานแรม่ๆ ขา้วเหนียวกห็า้ม1 
 หญิงที่คลอดลูกแล้ว จะต้องอยู่ไฟ เพื่อให้มดลูกแห้ง โดยตัง้เตาไฟและหม้อน ้ าที่ใส่
สมนุไพร เช่น ขมิน้ ไพล มะกรดู ตระไคร ้ใบมะขาม ใบสม้ปอ่ย เป็นพชืหางา่ยในหมู่บา้น  แม่จะต้อง
นอนตะแคง หนัหน้าเขา้กองไฟ หา้มดื่มน ้าเยน็ ดื่มแต่น ้ารอ้นและอาบน ้าอุ่นเพื่อใหม้ดลกูแหง้ไว 
 4.5 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  
 ชาวนาต าบลกบเจาเป็นชาวนาที่มีความขยนัขนัแข็งในการท างาน การคิดค้นวิธีการ
เครื่องมอื สิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติ  หรอืการสงัเกต การใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีอ่ยู่
รอบตวั นับว่าเป็นภูมปิญัญาชาวบา้นที่เป็นทีย่อมรบัและถ่ายทอดกนัในหมู่บา้น  ภูมปิญัญาทอ้งถิน่
ส่วนใหญ่จงึเกี่ยวข้องกบัการท านาปลูกข้าว  เครื่องมอืประมง  เครื่องใช้สอยในครวัเรอืน ซึ่งเป็น  
ภมูปิญัญาทีเ่กดิขึน้เองจากภายในหมู่บา้นและรบัมาจากหมู่บา้นอื่นๆ และน ามาปรบัใชก้บัวถิชีวีติใน
แต่ละวนั 
  4.5.1 ภมิูปัญญาด้านเกษตรกรรม    
  นอกจากท านาหว่านปลูกข้าวเจ้าเป็นหลกัแล้วพืชอื่นๆ มปีลูกกันน้อย  เช่น  พริก  
มะเขือ  กล้วย  ซึ่งปลูกในบริเวณบ้านหรือข้างบ้านของตน  และปลูกไว้เพื่อบริโภคเท่ านั ้น  
นอกจากนี้มตีน้ไผ่มากมาย  ซึง่มปีระโยชน์แก่ชาวบา้นเป็นอนัมาก  และชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์จาก
ไมไ้ผ่หลายอย่างดว้ยกนั คอื กอไผ่ ใชเ้ป็นทีก่ าบงัลม  ล าไมไ้ผ่น ามาท ารัว้บา้นและท าคอกสตัว ์ ใน
ฤดฝูนจะมหีน่องอกใหมเ่ป็นอาหารของชาวบา้น  ส่วนตน้อ่อนชาวบา้นใชท้ าเชอืกสนจมกูควาย  และ
นอกจากนี้ไม้ไผ่ยงัใช้ในงานพธิขีองวดั  เช่น  ท าฉัตร  และสิง่ที่ส าคญัคอื  ไมไ้ผ่ท าจกัสาน  เช่น  
กระบุง  ตะกรา้  ฯลฯ  เอาไวใ้ชใ้นครวัเรอืน  
  4.5.2 ภมิูปัญญาด้านครวัเรือน  
  ก่อนถงึหน้าเกีย่วขา้ว คอื ราวเดอืนธนัวาคม  หรอืตน้เดอืนมกราคม  เป็นระยะทีข่า้วใน
นาเริม่สุก  มกีารเปิดประตูเพื่อระบายน ้าออกจากนา  จะมชีาวบ้านมาดกัปลา  ตกปลา  บรเิวณ
ประตูน ้าไดป้ลาแต่ละปีจ านวนมาก  ชาวบา้นน าไปเป็นอาหารและตากแหง้  นอกจากนี้ยงัน าไปหมกั
ไวใ้นตุ่มเพื่อท าน ้าปลาไวบ้รโิภคดว้ย  วธิกีารบ่มผกัผลไมใ้หสุ้ก น่ากนิ ชาวนา กบเจามวีธิใีหผ้กั
ผลไม้สุกได้ง่ายรวดเรว็ก็คอื เอาผกัผลไมใ้ส่เขา้ไปในตุ่มเปล่าๆ วางเรยีงกนัให้เรยีบรอ้ยเมอืเรยีบ
                                                                        

 1
 ทวดบุญมา  ขาวดารา. อาย ุ79 ปี. (2551,  19 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, 

ทีบ่า้นเลขที ่46   หมู ่9   ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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ครบไม่ลน้ปากตุ่มจากนัน้ ใช้ธูปจุดประมาณ 5 – 8 ดอก ปกัไวใ้หอ้ยู่ในตุ่ม จากนัน้กใ็ช้ผา้คลุมปิด
ปากตุ่มแลว้ผกูเชอืก 1 ถงึ 2 วนั ผลไมก้จ็ะสุกพอทีจ่ะกนิได ้  
   การเผาถ่าน 
   ในอดตี สิง่จ าเป็นในการหุงต้มอาหาร คอื ฟืน และถ่าน แมว้่าในปจัจุบนับางบ้าน
เลกิใชฟื้น เลกิใชถ่้าน หนัมาใชแ้ก๊สหุงตม้แทน แต่กม็ไีมก่ีค่รอบครวั ส่วนมากยงัคงใชฟื้นและถ่านอยู ่
ชาวบา้นนิยมใชถ่้านเพราะตดิทนและใหค้วามรอ้นไดด้กีว่าฟืน ชาวบา้นจะไม่ซื้อถ่านมาใช ้แต่จะเผา
ถ่านเองภายในหมู่บ้านมตี้นไม้ใหญ่ๆ มากมาย กิง่ของมนัน ามาเผาเป็นถ่านซึ่งชาวบ้านมกัจะเผา
ถ่านใชเ้อง 
   วธิกีารเผาถ่าน น้าส าอางค ์ ขาวดารา  เล่าว่าตอนเดก็ๆ ทีบ่า้นต้องเผาถ่านใชเ้อง 
ตอนแรกต้องเตรยีมไมห้รอืฟืนไว้จ านวนมากพอที่จะเผาถ่านได ้แล้วใช้จอบขุดหลุมให้เป็นแอ่ง จะ
เป็นแอ่งใหญ่หรอืเลก็แล้วแต่จ านวนไมท้ี่จะเผา เมื่อเป็นแอ่งแล้ว เอาฟางขา้วมาบุหรอืรองก้นแอ่ง 
แลว้น าเอาฟืนมาเรยีงกนัเป็นแถว อาจจะเป็นแถวละ 10 ท่อนกไ็ด ้ทีเ่หลอืกเ็รยีงแถวซอ้นขึน้อกีเป็น
ชัน้ๆ เมือ่เสรจ็แลว้กเ็อาฟางสุมดา้นบนและเอาแกลบและขีเ้ถา้กลบอกีดา้นหน่ึง แลว้จุดไฟใหต้ดิ เมื่อ
ฟืนตดิไฟดแีลว้ กเ็อาขีเ้ถา้กลบอกีเพื่อไมใ่หไ้ฟลุก แต่จะมคีวนัขึน้ บางคนน าเอากระบอกไมไ้ผ่มาปกั
ท าเป็นปล่องให้ควนัขึ้น จากนี้ก็ทิ้งไว้ 3 วนั 3 คนื จนกระทัง่ไม่มคีวนัขึ้นอีก ก็ขุดน ามาเป็นถ่าน
ใชไ้ด้1  
   การท าน ้าปลา 
   น ้าปลา เป็นเครือ่งปรงุอกีอย่างหนึ่งทีช่าวบา้นท าใชเ้อง ลุงส าเรงิ อาจส าอางค์ เล่า
ว่า ปลาที่จบัมาได้ในท้องนา คลองชลประทาน หรอืแม่น ้าป่าสกั ซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกปลาสรอ้ย
หรอืปลาหลายอยา่ง ซึง่จะมชีุกชุมในหน้าฝน ชาวบา้นจะเอาปลาเหล่านี้มาท าน ้าปลา อุปกรณ์ในการ
ท า คือ ปลา เกลือ และใช้โอ่งในการหมกั สดัส่วนในการท าน ้าปลานัน้ 5 ต่อ 3 หรอื 10 ต่อ 6 
หมายความว่า ปลา 5 กโิลกรมั ต่อเกลอื 3 กโิลกรมั ถ้าปลา 10 กโิลกรมั กใ็ชเ้กลอื 6 กโิลกรมั ปลา
ที่จบัมาได้ก็น าไปล้างให้สะอาด แล้วใส่โอ่ง ใส่เกลอื มฝีาปิดมดิชดิ น าไปตัง้ไว้กลางแดด หมกัไว้
ประมาณ 1 เดอืน แล้วเปิดเตมิน ้า พอเดอืนที่ 2 ก็เตมิน ้าอกี พอเดอืนที่ 3 เตมิน ้าอกีครัง้หนึ่ง ปิด
หมกัไว ้ระยะนี้ปลาจะละลายกลายเป็นน ้าปลา น ามาปรุงอาหารได ้ชาวบา้นบางคนกก็รอกใส่ขวดใส่
ไห วางเรยีงตากแดดไวน้อกชานบา้นเป็นแถว2 
   การท าปลาร้า 
   นอกจากเอาปลามาท าน ้าปลา ปลาตากแหง้แลว้ ชาวบา้นยงัน าเอาปลาทีจ่บัไดม้า
ท าปลาร้าทานอีกด้วย ภาชนะส าหรบับรรจุก็คอืไห เมื่อได้ปลามาส าหรบัท าปลาร้า ก็น ามาตดัหวั 
                                                                        

 1 ส าอางค ์ ขาวดารา.  อาย ุ60 ปี. (2553,  31 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, 
ทีบ่า้นเลขที ่45 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 

2
 ส าเรงิ  อาจส าอางค.์ อาย ุ63 ปี. (2553,  28 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์   เชือ้งาม, 

ทีบ่า้นเลขที ่3  หมู่ 3  ต าบลบา้นคลงั  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
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แลว้ขอดเกลด็ทีต่วัปลาออกใหห้มด แลว้แช่น ้าไว ้1 คนื แลว้เอาไปลา้งน ้าทีท่่าน ้าใหส้ะอาด เสรจ็แลว้
น ามาคลุกเคล้ากับเกลือแล้วน าอัดใส่ในไห เก็บไว้ 2 - 3 เดือน จนถึง 6 เดือน แล้วเปิดออกมา
คลุกเคลา้กบัขา้วคัว่ เสรจ็แลว้กเ็อาใส่อกีครึง่เดอืน จงึจะน าออกมารบัประทานได้1   
  4.5.3 ภมิูปัญญาด้านความเช่ือและการสงัเกต 
  ชาวนามวีธิกีารดูน ้าว่าปีนี้น ้าจะมามากหรอืน้อย คอื ดูจากต้นหญ้า ซึง่ชาวบ้านเรยีกว่า 
ตน้งวงชา้ง จะชสูงูขึน้ ถา้ปีใดน ้าน้อย งวงชา้งจะต ่าลง ซึง่ปจัจบุนัตน้หญา้ชนิดน้ียงัหาดูไดง้่าย อกีวธิี
หนึ่งคอื ดูรงันกกระจาบว่า ท ารงัสูงหรอืเตี้ย ถ้าปีใดนกท ารงัสูง ปีนั ้นน ้าจะมาก ถ้าปีใดท ารงัเตี้ย ปี
นัน้น ้าจะมาน้อย แต่การดรูงันกกระจาบน้ีปจัจบุนัหาดไูมไ่ดแ้ลว้ เพราะนกกระจาบหาดไูดย้าก 
 4.6 กิจกรรมร่ืนเริงของชาวนาต าบลกบเจา 
 ช่วง พ.ศ.2500 เรื่อยมา โดยเฉพาะหมู่บ้านต าบลกบเจารมิคลองบางบาล ถอืว่าเป็น
หมู่บา้นทีม่สีสีนัในการด ารงชวีติเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลอดคุ้งน ้าคลองบางบาลจะไดย้นิส าเนียง
เสยีงเพลงวงมโหรปีีพาทยไ์ปทัว่ ตามหลกัฐานกล่าวถงึว่า  “ล่องเรอืลอยผ่าน อ าเภอบางบาล จะได้
ยนิเสยีงขบัขานดนตรไีทย ตลอดล าคลอง” เป็นค ากล่าวทีค่นทัว่ไปกล่าวถงึ อ าเภอบางบาล แสดงให้
เหน็ว่าคนต าบล   กบเจาเป็นคนทีม่อีารมณ์สุนทร ีเยอืกเยน็ สงบสุขและมคีวามสนุกสนาน จากการ
เล่นดนตร ี 
 จากค าบอกเล่าของผูเ้ฒา่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรไีทยว่า ความเป็นมาของดนตรไีทย จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา โดยเฉพาะอ าเภอบางบาล เป็นแหล่งดนตรไีทยที่สบืเนื่องมาแต่ครัง้บรรพบุรุษ 
ซึ่งดนตรไีทยเป็นสมบตัิของชาติเป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถงึความไทยแน่นอน คนโบราณท่านได้ให้
ความส าคญักบัดนตรมีาก จะเหน็ไดจ้ากงานประเพณต่ีางๆ ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรอื อวมงคล จะ
มดีนตรปีระกอบทุกงานท าใหน้ักดนตรพีอทีจ่ะยดึเป็นอาชพีเลีย้งตวัเองได ้เกดิเป็นวงป่ีพาทยห์ลาย
วง  สบืทอดต่อกันมาตัง้แต่สมยับรรพบุรุษ นักดนตรใีนอ าเภอบางบาลและในต าบลกบเจา เช่น   
นายสงัเวยีน เกดิผล นายส าราญ เกดิผล นายวนั คลา้ยทมิ อยู่ทีต่ าบลกบเจา  ก านันแสวง คลา้ยทมิ 
ต าบลบ้านคลงั นายตี ดนตร ีอยู่ที่ต าบลบางหลวง นายผนั นายเผนิ ต าบลบ้านกุ่ม นักดนตรรีุ่น
ผู้ใหญ่ของชาวบางบาลที่มชีื่อเสยีง ซึ่งเป็นต้นตระกูลวงป่ีพาทย์ของอ าเภอบางบาล และยงัมอีีก
หลายวง และทุกวงมกีารสบืทอดกนัมาจนถึงปจัจุบนัและได้ส่งลูกหลานไปเรยีนที่กรุงเทพฯ ทัง้ฝ ัง่
พระนคร เรยีนกับครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ฝ ัง่พระธนบุรเีรยีนกับครูจางวาง     
ทัว่ พาทยโกศล แลว้แต่จะชอบฝ ัง่ไหน เพื่อเพิม่เตมิและสัง่สมประสบการณ์สบืสานงานดนตรี2  
 ด้วยเหตุผลดงันี้จงึท าให้ชื่อเสยีงในด้านการดนตรขีองชาวบางบาลเป็นที่เลื่องลอืไปไกล 
จนกระทัง่ความทราบถึง สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงทราบข่าวและ
ประกอบกบัพระองคท์่านโปรดปรานและเสาะแสวงหาผูม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นดนตรไีทย ไวเ้ป็น
                                                                        

 
1
 ส าเรงิ  อาจส าอางค.์ อาย ุ63 ปี. (2553,  28 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์   เชือ้งาม, 

ทีบ่า้นเลขที ่3  หมู่ 3  ต าบลบา้นคลงั  อ าเภอบางบาล  พระนครศรอียธุยา. 
 

2
 รายงานประจ าปีของอ าเภอบางบาล.   (2549).  สิง่ดีๆ  ทีบ่างบาล.  ไมร่ะบุหน้า.  
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ที่ปรกึษา พระองค์จงึทรงยกย่องชาวบางบาลคนหนึ่งให้เป็นครูของพระองค์ท่าน นัน่คือ ก านัน
ส าราญ เกดิผล    
 แหล่งดนตรไีทยในต าบลกบเจา ที่มชีื่อเสยีงมผีู้คนมาติดต่อไปออกงานต่าง ๆ อยู่เสมอ 
อาท ิ วงป่ีพาทย์ที่รวบรวมไว้ ได้แก่ วงครูล้วนดนตร ี วงครูสวสัดิไ์ตรเดช  วงศรสุวรรณ(ครูสุชนิ 
คลา้ยมขุ)   วงศรมชียั วงนายสงัเวยีนสุขลีกัษณ์1  (โปรดดรูายละเอยีดในภาคผนวก) 
   บา้นดนตรไีทย ในต าบลกบเจามวีงป่ีพาทยค์ณะนายวนั คลา้ยทมิ ของนายไพฑรูย์  คลา้ย
ทมิ  และวงป่ีพาทยค์ณะศรทอง ของนายแสวง คลา้ยทมิ อ าเภอบางบาลมกัมทีัง้วงป่ีพาทยไ์ทยและ
วงป่ีพาทยม์อญ ควบคู่กนัไป แต่ส่วนใหญ่จะมวีงป่ีพาทยไ์ทยอยู่ก่อน  ซึ่งในอดตีวงป่ีพาทยไ์ทย  
สามารถบรรเลงประกอบพิธกีรรมต่างๆ ได้ทัง้พธิมีงคลทัว่ไป (บรรเลงในรูปแบบวงป่ีพาทยไ์ทย) 
และพธิศีพ (บรรเลงในรปูแบบวงป่ีพาทยน์างหงส์) ต่อมาความนิยมวงป่ีพาทยม์อญใชป้ระกอบพธิี
ศพมมีากขึน้     วงป่ีพาทยน์างหงสท์ีเ่คยใชอ้ยูเ่ดมิจงึถูกลดบทบาทไป2  
 
 นับตัง้แต่ พ.ศ. 2500 ภายหลงัจากการเปิดใช้เขื่อนเจา้พระยา  ท าใหท้ีร่าบลุ่มภาคกลาง
ต้องมกีารปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติในการท านาในสอดคล้องกบัระบบชลประทาน ชาวนาต าบลกบเจาได้
ปรบัเปลีย่นการท านาจากนาปีมาเป็นนาปรงัทีส่ามารถท าได้ 2 ครัง้ในรอบ 1 ปี แต่ก็ยงัคงพึง่พา
ธรรมชาตใินการด าเนินชวีติตัง้แต่เชา้จรดค ่า การใชว้ถิชีวีติที่พอเพยีง ก่อใหเ้กดิความเป็นอยู่ทีด่ ีมี
อาหารการกนิทีห่าไดง้่ายในพืน้ที ่ท าใหไ้ม่มหีนี้สนิ   ชาวนายงัคงด ารงวถิชีวีติแบบดัง้เดมิทัง้ในและ
นอกฤดูกาลท านา  สงัคมชาวนาที่มคีวามเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ถึงกนัและกนัมกีารพึ่งพาอาศัย
รว่มมอืรว่มใจในการปฏบิตัปิระเพณีทางสงัคมและพระพุทธศาสนา การปฏบิตัพิธิกีรรมเกี่ยวกบัขา้ว
ซึ่งถือเป็นขวัญก าลังใจของชาวนา และความสัมพันธ์ในสังคมชาวนาต าบลกบเจา ซึ่งมีการ
เปลีย่นแปลงยงัคงน้อยมากและยงัคงด ารงอยู่ไดอ้ยา่งสวยงามโดยทีช่าวนายงัคงท านาปลกูขา้วต่อไป  
 

                                                                        

 
1

 สุชนิ คลา้ยมุข. อาย ุ 63 ปี. (2551, 17 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์  เชือ้งาม,              
ทีบ่า้นเลขที ่13  หมู ่4  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
 

2 กนก คลา้ยมุข. (2554). สภาพและวถิวีฒันธรรมปีพ่าทยใ์นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา.  
ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ  ไมร่ะบุหน้า. 
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บทท่ี 3 
วิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจาตัง้แต่มีการตดัถนนสาย 3412 
(อยธุยา - บางบาล - เสนา) พ.ศ. 2517 จนถึง พ.ศ. 2549 

  
  เมื่อกรมทางหลวงได้ขยายเส้นทางจากอ าเภอพระนครศรอียุธยาไปยงัอ าเภอต่างๆ ใน
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา การก่อสร้างถนนสาย 3412 มุ่งตรงจากอ าเภอพระนครศรอียุธยาผ่าน
ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล ไปเชื่อมกบัอ าเภอผกัไห่จนตดัไปถงึอ าเภอเสนาซึง่เป็นอ าเภอใหญ่ มี
ผูค้นอาศยัอยูห่นาแน่น เป็นแหล่งเศรษฐกจิทีส่ าคญัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยามาตัง้แต่อดตี การ
ตัดถนนสาย 3412 ผ่านต าบลกบเจานัน้ ได้น าความเจริญด้านต่างๆ เข้ามาสู่ต าบลกบเจา ทั ้ง
เทคโนโลย ีเครือ่งมอืการเกษตร สนิคา้ต่างๆ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า การตดิต่อสื่อสาร ตลอดจนการศกึษาที่
เปิดกวา้งขึน้ ทัง้หมดนี้ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติของชาวบ้านในท้องถิน่ต่างๆ เป็นอย่าง
มาก ชาวนาต าบลกบเจาก็ไดร้บัผลการเปลีย่นแปลงจากการเขา้มาของเทคโนโลยไีม่ต่างจากทอ้งที่
อื่น แต่ชาวนาต าบลกบเจายงัคงรกัษาและด ารงวถิชีวีติแบบเก่าไดเ้ป็นอย่างด ีโดยมกีารปรบัเปลีย่น
วถิชีวีติใหท้นัต่อสงัคมภายนอกอยา่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 
1. การเปิดใช้ถนนสาย 3412 (อยธุยา - บางบาล - เสนา) พ.ศ. 2517 
  เมื่อกรมทางหลวงตดัถนนเพื่อเชื่อมโยงเสน้ทางเดนิทางจากอ าเภอพระนครศรอียุธยาไป
ยงัอ าเภออื่นๆ ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 3412 จงึถูกสรา้งขึ้นทบัเส้นทางลูกรงัเส้นทางเดมิของ
ชาวอ าเภอบางบาล เชื่อมระหว่างอ าเภอพระนครศรอียุธยา ผ่านอ าเภอบางบาล แต่เสน้ทางดงักล่าว
ต้องตดัอ้อมผ่านอ าเภอผกัไห่ เพื่อไปยงัอ าเภอเสนาซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ชาวบา้นทัว่ไปเรยีกว่า 
“บา้นแพน” ถนนสายน้ีตดัผ่านต าบลกบเจาซึง่มถีนนในหมูบ่า้นเชื่อมไปยงัหมูอ่ื่นๆ ในต าบลกบเจา 
 1.1 การตดัถนนถนนสาย 3412 (อยธุยา – บางบาล – เสนา) 
 เส้นทางสาย อยุธยา – บางบาล - เสนา จากการสมัภาษณ์ลุงส าเรงิ อาจส าอางค์ ท าให้
ทราบว่ามกีารใชส้ญัจรไปมากนัเป็นเวลานานแลว้ ซึง่ก่อนทีจ่ะตดัเป็นถนนลาดยางแอลฟสัท ์แต่ก่อน
นานแล้วเป็นเส้นทางเกวียนดินลูกรงั ชาวบ้านในอดตีใช้เส้นทางนี้เดนิตดัลดัทุ่งเพื่อเข้าตวัเมอืง
อยุธยา หรอืเดนิทางไปอ าเภอเสนา ซึ่งจรงิๆ แล้วเส้นทางดงักล่าวจะต้องอ้อมไปบรรจบที่อ าเภอ  
ผกัไห่ก่อนแลว้จงึมุ่งหน้ายงับา้นแพน ซึง่ในอดตีบ้านแพนเป็นแหล่งธุรกจิ การค้าขายสนิค้าทีร่บัมา
จากกรงุเทพฯ และกระจายสนิคา้โดยมผีูค้นมารบัซือ้ไปคา้ขายหรอืใชส้อยอกีทอดหนึ่ง บางทมีสีนิคา้
มากกว่าตวัอ าเภอเมอืงเสยีอกี1 เมื่อเริม่ตดัถนนผ่านหมู่บ้านใน พ.ศ. 2517 จากถนนลูกรงัเป็น

                                                                        

 
1  ส าเรงิ อาจส าอางค.์ อาย ุ 63 ปี. (2553, 28 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,     

ทีบ่า้นเลขที ่3 หมู ่3 ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ถนนลาดยางแอลฟสัท์ ก็เริม่มรีถสองแถวสายสสี้มวิง่รบัคนโดยสารระหว่างตลาดเจา้พรหมอ าเภอ
พระนครศรอียุธยากบัอ าเภอเสนาโดยจะผ่านอ าเภอบางบาลเรยีกว่าสายใน ส่วนสายนอกจะเป็นรถ
บสัประจ าทางและไม่ผ่านอ าเภอบางบาลเจา้ของรถสองแถวนี้อยู่ได้สมัปทานวิง่รบัคนโดยสารเข้า
ออกทุกวนัชาวบ้านได้ใช้ถนนสายนี้เดนิทางซื้อสนิค้าที่ตลาดบ้านแพนหรอืเดินทางไปยงัจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาหรอืเขา้กรงุเทพ สะดวกมากขึน้1 
 

 
 
ภาพประกอบ 14 ถนนสาย 3412 (อยธุยา – บางบาล – เสนา) ช่วงระหว่างต าบลกบเจากบั 
      ต าบลพราหมณ์ไทย  อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่24 พฤษภาคม 2554. 
 
 1.2 ผลท่ีได้รบัจากการเปิดใช้ถนนสาย 3412 
 ตัง้แต่ พ.ศ. 2518 ภายหลงัจากมถีนนเพยีง 1 ปี ไฟฟ้ากเ็ขา้ถงึหมู่บา้นเกอืบทุกครวัเรอืน 
โดยมทีางวดัและผูน้ าทอ้งถิน่ในสมยันัน้ ไดท้ าหนงัสอืขอไฟฟ้าเขา้มาใชใ้นหมู่บา้น และไดช้กัชวนให้
ชาวบา้นรว่มกนัขอดว้ย เมือ่ไฟฟ้าเขา้ถงึหมู่บา้น เครื่องไฟฟ้าทัง้หลายค่อยๆ กลายเป็นสิง่จ าเป็นใน
ชวีติ เช่น เตารดี พดัลม ตู้เยน็ วิทยุ โทรทศัน์ หม้อหุงข้าว หม้อต้มน ้า ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมอื
เครือ่งจกัรกลทีช่่วยทุ่นแรง เช่น ใชไ้ดนาโมหมนุเครือ่งสฝีดัและหมนุเครื่องสูบน ้าจากแม่น ้ามาใชอ้าบ
ภายในบ้านด้วย นอกจากการเข้ามาของเทคโนโลยกีารเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ชาวนาต าบล  
กบเจาและต าบลอื่นๆ ในอ าเภอบางบาล สามารถเดนิทางสญัจรไปมาไดส้ะดวกสบายขึน้  มรีา้นค้า
เพิม่ขึน้ที่สามารถสัง่สิง่ของเครื่องใชใ้นชวีติประจ าวนัสนิค้าทางการเกษตรเครื่องมอือาชพีต่างๆ ก็
                                                                        

 
1

 เสวก ไตรญาณ. อาย ุ 85 ปี. (2553, 8 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,          
ทีบ่า้นเลขที ่8 หมู ่2 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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รบัมาขายในหมู่บา้นโดยไม่ต้องเขา้เมอืง บางคนยา้ยถิน่ฐาน เดนิทางไปประกอบอาชพีทีอ่ื่น เดก็ๆ 
ได้มโีอกาสศกึษาต่อในชัน้ทีสู่งขึน้โดยการเดนิทางไปศกึษาต่อนอกท้องถิน่ตวัเองในตวัจงัหวดัและ
แมแ้ต่กรงุเทพฯ แต่การด ารงวถิชีวีติของชาวนาต าบลกบเจายงัคงด ารงอยู่โดยมกีารปรบัเปลีย่นไปที
ละน้อยซึ่งมผีลมาจากเทคโนโลยโีดยเฉพาะเครื่องมอืการเกษตร ท าให้รูปแบบการท านามกีาร
เปลีย่นแปลงไปบา้งแต่ยงัคงด ารงรกัษาวธิกีารขัน้ตอนการท านาทีม่คีวามผสมกลมกลนืกบัเครื่องทุ่น
แรงทีเ่ขา้มามบีทบาทเป็นอย่างมากต่อการท านา 
 

 
 

ภาพประกอบ 15  ตลาดบา้นแพน อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่19 ธนัวาคม 2552. 
 

    
 

ภาพประกอบ 16 การคมนาคม รา้นคา้ หลงัจากการตดัถนนถนนสาย 3412 ผ่านต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่13 เมษายน 2552 และ
วนัที ่1 มกราคม 2553 .  
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2. วิถีชีวิตของชาวนาต าบลกบเจาตัง้แต่มีการตดัถนนสาย 3412 
 ตัง้แต่ มกีารตัดถนนสาย 3412 เมื่อ พ.ศ.2517 วิถีชวีิตชาวนาต าบลกบเจามกีาร
ปรบัเปลี่ยนอย่างเลก็น้อย ในช่วง พ.ศ.2517 ถงึ พ.ศ. 2520 แต่หลงัจากนัน้เทคโนโลยคีวามเจรญิ
ต่างๆ กเ็ขา้สู่ต าบลกบเจาเป็นตน้มา โดยเฉพาะวธิกีารท านาทีอ่าศยัเทคโนโลยเีครื่องทุ่นแรงมากขึน้ 
แต่ชาวนายงัรกัษาวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัขา้ว และยงัคงด าเนินชวีติแบบเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี
 2.1 ขัน้ตอนการท านา 
  หลงัจากการเปิดเขื่อนเจา้พระยามากว่า 17 ปี จนมกีารตดัถนนสาย 3412 ใน พ.ศ.2517 
ชาวต าบลกบเจาได้ปรบัเปลี่ยนการท านาเป็นปีละ 2 ครัง้ ลกัษณะการท านาเป็นประเภทนาหว่าน 
ทัง้นี้เนื่องจากบรเิวณทุ่งนาแห่งนี้เป็นทีร่าบและบางแห่งเป็นทีลุ่่ม การท านาในระยะแรกอาศยัน ้าฝน
เมื่อต้นขา้วงอกขึน้สูงแลว้จะเป็นระยะที่น ้าในแม่น ้าเจา้พระยาไหลเอ่อเขา้สู่คลองบางบาลท่วมทุ่งนา
เพื่อหล่อเลีย้งต้นขา้วและน าเอาปุ๋ ยธรรมชาตใิหแ้ก่ต้นขา้วงอกงาม การทีช่าวนาจะท านา 2 ครัง้ใน
รอบปีนัน้ ชาวนาจะต้องคาดการณ์ไดว้่า น ้าเหนือจะหลากมาเมื่อไหร่หรอื การตดิตามข่าวสารจาก
โทรทศัน์จงึเป็นประโยชน์กับชาวนาเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากการมไีฟฟ้าเข้าถึงในหมู่บ้าน 
ชาวบา้นจะตอ้งกะเวลาไถ หว่านล่วงหน้าเพื่อใหต้น้ขา้วโตและเกบ็เกี่ยวให้ทนัน ้าทีจ่ะหลากเขา้ทุ่งนา
ช่วงเดอืนตุลาคม 
 ช่วงหลงั พ.ศ.2517 เป็นต้นมา ชาวนาต าบลกบเจานิยมท านาหว่านเป็นหลกั บรเิวณที่
สามารถท านาปรงัได้จะต้องอยู่ใกล้กบัคลองบางบาลหรอืคูน ้าเท่านัน้ และต้องใช้เครื่องสูบน ้าช่วย
เสมอ การท านาปรงัจะมมีากในปีทีเ่กดิน ้าท่วม ท าใหน้าหว่านเสยีหายทางเกษตรอ าเภอจะส่งเสรมิ
การท านาปรงั เพื่อทดแทนขา้วทีเ่สยีหาย โดยน าเอาเครื่องสูบน ้าขนาดใหญ่ของกรมชลประทานมา
ตัง้สบูให ้โดยชาวบา้นช่วยออกค่าน ้ามนัเอง 
 การท านาในระยะนี้ คุณอ านาจ สุขทรพัย ์ นายต ารวจจากอ าเภอผกัไห่ทีท่ านาในอ าเภอ 
บางบาล เล่าให้ฟงัว่า “ระยะเวลาและขัน้ตอนการท านาหลงัปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ชาวนาต าบล 
กบเจาบางครวัเรอืนไม่ได้ใช้แรงงานสัตว์อย่างควายในการไถนากนับ้างแล้ว บางคนเปลี่ยนไปใช้
แทรกเตอรไ์ถโดยการเช่า การไถนาจงึเสรจ็เรว็ ชาวนาจงึมเีวลาว่างเรว็กว่าเดมิและนานขึน้ ในช่วง
เดอืนมถุินายน - พฤษภาคม เพราะการไถด้วยแทรกเตอรส์ามารถลงมอืไถและหว่านเพยีง 1 – 2 
สปัดาห ์กเ็สรจ็เรยีบรอ้ยแต่อย่างไรกต็ามยงัคงมชีาวนาบางส่วนยงัคงใชแ้รงงานจากควายในการไถ
นาอยู่เหมอืนเดมิ นาบางผนือาจจะต้องใช้เวลาถึง 2 เดือนกว่าจะไถเสรจ็ เป็นเพราะอาจจะไม่มี
เงนิทุนในการว่าจา้งหรอืซือ้มาใช ้และอกีกรณีกค็อื ทีน่านัน้อยู่ลกึจงึไม่สะดวกในการน ารถไถลุยเขา้
ไปในทุ่ง ซึง่ไมน่านหากผลผลติไดร้าคาด ีชาวนาหลายคนกว็างแผนจะหารถไถนามาใชบ้า้งหลงัจาก
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เหน็เพื่อนชาวนาทีม่รีถไถหรอืเช่าเขามา ท างานไดเ้รว็ ดงันัน้ช่วงเวลาการท านาในปจัจุบนัจงึต้องมี
การปรบัเปลีย่นเพราะมผีลต่อการขายขา้ว“1   
 ช่วงเวลาการท านาปรงั 2 ครัง้ต่อปี หลงัการเปิดใชเ้ขื่อนเจา้พระยาจนมกีารตดัถนนสาย 
3412 เป็นดงันี้  
 เดอืนพฤษภาคม    ท าการไถ หว่านพนัธุข์า้ว 
 เดอืนมถุินายน    ช่วงว่าง ช่วงเวลานี้อาจจะใชเ้วลาในการเดนิ  
 เดอืนกรกฎาคม   ส ารวจดงึหญา้จากกอขา้ว ใส่ปุ๋ ยคอกมลูสตัว ์
 เดอืนสงิหาคม    
 เดอืนกนัยายน    เกีย่วขา้ว นวดขา้ว ส่งขาย      
 เดอืนตุลาคม     ช่วงน ้าหลากท่วมนา   
 เดอืนพฤศจกิายน ส ารวจปรบัสภาพทอ้งนาจบัปลาในนา        
 เดอืนธนัวาคม    ท าการไถ ทุกขัน้ตอน หว่านพนัธุข์า้ว 
 เดอืนมกราคม    ช่วงว่าง ช่วงเวลานี้อาจจะใชเ้วลาในการเดนิ  
 เดอืนกุมภาพนัธ ์  ส ารวจดงึหญา้จากกอขา้ว ใส่ปุ๋ ยคอกมลูสตัว ์
 เดอืนมนีาคม     เกีย่วขา้ว นวดขา้ว ส่งขาย      
 เดอืนเมษายน    ส ารวจปรบัสภาพทอ้งนา เตรยีมการเครือ่งมอืท านาฤดกูาลต่อไป 
  
 ส่วนการท านาปีนัน้ ยงัมชีาวนาไม่กี่รายที่ยงัคงท านาปี ทัง้น้ีเพราะปญัหาเรื่องน ้าเป็น
ส าคญัเนื่องจากอยูไ่กลจากคลองบางบาลและไมไ่ดอ้ยู่ใกลแ้นวคลองชลประทาน  ชาวนาส่วนใหญ่จะ
ท านาปรงัเพราะมทีีน่าอยูใ่กลก้บัคลองและสามารถสูบน ้าขึน้มาท านาได ้นอกจากนี้การท านาปรงันัน้
ยงัไดร้บัการส่งเสรมิจากเกษตรอ าเภอน าเครือ่งสบูน ้าของกรมชลประทานมาช่วยท านาดว้ย 
 คุณอ านาจ สุขทรพัย์ เล่าเสรมิต่อว่า นอกจากการท านาปรงันัน้ แมว้่าจะได้ปรมิาณขา้ว
เพิม่ขึน้ แต่ชาวนากต็้องหนัมาใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงมากกว่าการท านาปี แต่เพราะมปีญัหาเรื่องน ้า 
การท านาปีนัน้ ชาวนาจงึท ากนัไม่กี่ราย แต่สามารถเก็บเกี่ยวขา้วเองได้โดยไม่ต้องจา้งเครื่องเกี่ยว
ขา้ว แต่ยงัคงมกีารขอแรงลงแขกเกีย่วขา้วกนัอยู่2 
 ปจัจุบนัการหว่านขา้วปรบัเปลี่ยนไปมาก ชาวนาทัง้เก่าและใหม่นิยมจ้างวานให้กลุ่มคน
ภายนอกมาหว่านนาตวัเอง หรอืบางทีค่นเช่านากว็่าจา้งใหค้นหว่านมาหว่านขา้วในนาทีต่นเช่า โดย
การปรบัเปลี่ยนการหว่านข้าวจากมอืมาเป็นเครื่องหว่านข้าวโดยใช้เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงมาเป็น
อุปกรณ์ทุ่นแรง ซึง่ท าใหป้ระหยดัเวลาเป็นอย่างมาก การกระจายของเมลด็พนัธุข์า้ว พอๆ กบัการ

                                                                        

 
1  อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, ทีห่มู่ 10 

ต าบลไทยน้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 

2
 แหล่งเดมิ. 
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หว่านด้วยมอื แต่ทัง้นี้ก็มขี้อเสยีก็คอื เสยีเงนิเพิม่ขึน้ที่รวมค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าน ้ามนั ควนัเหมน็ แต่
หากมขีองตวัเองกจ็ะทุ่นเงนิไดม้าก1  
 

 
 

ภาพประกอบ 17  การหว่านขา้วโดยใชเ้ครื่องพ่นยาฆา่แมลง 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2552. 
 
 2.2 พนัธุข้์าว  
 ชาวนาปจัจุบนัเน้นหาพนัธุ์ขา้วลูกผสมทีส่นองตอบต่อปุ๋ ยเป็นส าคญั ท าใหเ้กดิการละเลย
ขา้วพนัธุ์พื้นเมอืงดัง้เดมิ จนขา้วพนัธุ์ที่มอียู่ในอดตีสูญหายไปจากท้องถิน่อย่างน่าเสยีดายยิง่ เช่น 
ข้าวพนัธุ์หนีน ้า ซึ่งเป็นพนัธุ์ข้าวท้องถิ่นในแถบทุ่งกบเจา และอยุธยา และเป็นภูมปิญัญาในการ
แก้ปญัหาการขาดแคลนขา้วไว้กนิหลงัน ้าลดได้ดี2 ทัง้นี้แมจ้ะมเีกษตรกรบางกลุ่มได้เลง็เหน็คุณค่า
ของขา้วพนัธุพ์ืน้เมอืง หนักลบัไปแสวงหาขา้วพนัธุด์ ัง้เดมิมาปลูกเพื่อการอนุรกัษ์ กส็ามารถเสาะหา
พนัธุ์ขา้วมาไดแ้ต่เพยีงส่วนน้อยเท่านัน้เอง แต่ก็ยงันับว่าเป็นการดทีี่ความคดิดงักล่าวมก่ีอนที่พนัธุ์
ข้าวดัง้เดิมจะสูญหายไปหมด ส าหรบัพันธุ์ข้าวที่ชาวนาต าบลกบเจาและชาวนาในจงัหวัด
พระนครศรอียุธยา ตลอดจนชาวนาในภาคกลาง น ามาเพาะปลูก ช่วง พ.ศ.2517 เป็นต้นมานัน้
สามารถรวบรวมได ้มดีงันี้ 

                                                                        

 
1

 อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, ทีห่มู่ 10 
ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 

2
 แหล่งเดมิ. 
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 พนัธุ์ขา้วที่ชาวนานิยมใช้เพาะปลูก ช่วง 20 ปี หลงัเปิดเขื่อนเจา้พระยา (พ.ศ.2500 – 
2520) ได้แก่ พนัธุ์ขาวตาแห้ง ขาวเศรษฐ ีพวง (มหีลายชนิด เช่น พวงจอก พวงหางจอก พวงเงนิ 
พวงทอง ฯลฯ) สามรวง ขาวกอเดยีว ก้อนแก้ว ขาวห้ารอ้ย ขาวมะล ิหลวงประทาน ขาวพวง ขาว
สะอาด นางเขยีว นางมล ป่ินแกว้ ขาวเมลด็เลก็ เลบ็มอืนาง กน้จุด เทวดา หา้รวง เจ๊กเชย พวงนาค 
ทองมาเอง และมะลทิอง 
 แต่เมื่อมกีารตดัถนนเขา้มาที่หมู่บ้านแลว้ พนัธุข์า้วหลายพนัธุ์กค็่อยๆ หายไป เป็นเพราะ
พนัธุข์า้วดงักล่าวเหมาะแก่การปลูกนาปี คอืมชี่วงอายุเกบ็เกี่ยวยาวนาน 4 - 5 เดอืนแต่เมื่อมรีะบบ
ชลประทานเขา้มาในอ าเภอบางบาล อกีทัง้ความตอ้งการขา้วของพ่อคา้คนกลางทีเ่ขา้ออกในหมู่บา้น
ได้ง่ายขึ้นด้วยรถบรรทุก รถกระบะจึงเป็นปจัจยัที่ท าให้ชาวนานิยมปลูกข้าวนาปรงัมากขึ้นใน
ระยะแรก เพราะขายไดก้ าไรดี อายุการเกบ็เกี่ยวสัน้ ประมาณ 3 – 4 เดอืน ประกอบกบัพนัธุข์า้วมี
การพฒันาจากกรมการขา้ว ในกลุ่มพนัธุข์า้ว กข. (ย่อมาจาก”กรมการขา้ว” เป็นพนัธุ์ขา้วทีก่รมการ
ขา้วคดิคน้) ชนิดต่างๆ ซึง่กเ็ป็นพนัธุท์ีช่าวนาไดเ้กบ็รกัษาไดก้ม็เีป็นของตวัเองดว้ยท าใหม้คีวามหวงั
ในการซือ้หาเครื่องอ านวยความสะดวกเหมอืนกบัคนอื่นทีม่รีถไถ รถจกัรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
และทีส่ าคญัยงัเป็นทุนการศกึษาใหล้กูหลานไดเ้รยีนหนงัสอืใหส้งูขึน้ดว้ย  
 ปจัจุบนัพนัธุ์ขา้วทีช่าวนานิยมใช้ปลูกมากที่สุด ได้แก่ เริม่มกีารเปลีย่นพนัธุ์ขา้วจากพนัธุ์
พื้นเมอืงมาเป็นพนัธุ์ส่งเสรมิ เช่น พนัธุ์ป่ินแก้ว56 พนัธุ์เหลอืงประทวิ พนัธุ์สุพรรณบุร1ี และพนัธุ์
พษิณุโลก 21 
 ขา้วทีป่ลกูในแต่ละปี “ชาวนานิยมแบ่งออกเป็นสามส่วนง่ายๆ ส่วนสองในสามจะขาย หนึ่ง
ส่วนทีเ่หลอืจงึเก็บไว้ท าพนัธุ์และบรโิภค พันธุข์า้วที่ชาวบ้านนิยมปลูกมกัใช้พนัธุ์ขา้วพวงและพนัธุ์
ป่ินแกว้มากกว่าพนัธุอ์ื่นๆ เพราะไดร้าคาด ีและหุงไดเ้นื้อขา้วเมือ่สุก”2  
 2.3 เครื่องมือในการท านา 
 ในอดตียงัไม่มเีทคโนโลยเีขา้มา ชาวนาใชแ้รงงานตวัเองและแรงงานสตัว์ (คน ววั ควาย) 
และเครือ่งมอื เช่น จอบ เสยีม เป็นเครือ่งมอืส าคญัในการท านา ววัควายกไ็ม่ต้องลงทุนซือ้อาหารมา
เลีย้งใชแ้ต่เพยีงหญา้ทีอ่าจจะต้องไปเกี่ยวหรอืหามาใหซ้ึง่กม็อียู่ในธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่กจ็ะปล่อย
ใหว้วัควายหากนิฟางขา้ว หญา้ทีม่อียูต่ามทอ้งทุ่งในธรรมชาตนิัง่เอง ส าหรบัการเพิม่จ านวนแรงงาน
ววัควายก็ใช้วธิเีพิม่ไปในลกัษณะจากการผสมพนัธุ์ของววัควายให้เกิดลูกของมนั หรอืเป็นไปใน
ลกัษณะขอยมื เอาแรง หาซื้อโดยการแลกสิ่งของหรอือาจจะใช้เงนิซื้อบ้างก็เป็นไปในลกัษณะ
หมูบ่า้นใกลเ้คยีงดว้ยกนั แต่ทัง้นี้กข็ ึน้อยูก่บัจ านวนพืน้ทีน่าทีม่อียู่ 

                                                                        

 1ศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลกบเจา. (2551). แผนพฒันา
การเกษตรระดบัต าบลกบเจา. หน้า 16. 
 2 อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีห่มู่ 10 
ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 



 68 

 ตัง้แต่ พ.ศ. 2517 เมื่อการตดัถนนสาย 3412 เทคโนโลยดีา้นการเกษตรจงึเขา้มาสู่สงัคม
ชาวนา แต่อยา่งไรกต็ามชาวนากบเจายงัคงใชว้ถิชีวีติและรปูแบบการท านาแบบเก่าในช่วง 5 ปีแรก
ของการตดัถนนใชแ้ลว้อุปกรณ์เครื่องมอืในการท ายงัคงเป็นของดัง้เดมิอยู่ แต่กม็ชีาวนาบางรายเริม่
ทีจ่ะน าเทคโนโลยใีหม่ๆ  เขา้มาใชใ้นการท านาบา้งแลว้  
 ภายหลงัจากมถีนนผ่านหมูบ่า้นมาประมาณ 5 ปีแลว้ เริม่มผีูน้ าเทคโนโลยดีงักล่าวมาใชใ้น
แปลงนา คอืรถไถหรอืรถแทรกเตอรข์นาดเลก็ทีช่าวบา้นเรยีกว่า ควายเหลก็ 
 นอกจากการใชแ้ทรกเตอรข์นาดเลก็ ชาวนาต้องหนัมาใชปุ้๋ ยเคมซีึง่เริม่มบีทบาทในการท า
นามากขึ้น เพราะต้องการให้ข้าวโตเรว็ แขง็แรง ส่วนชาวนาคนแรกที่น ามาไถนา คอื ผู้ใหญ่บ้าน
ต าบลกบเจา หมู ่4 (ถงึแก่กรรมแลว้) ซึง่คนใกลช้ดิไดเ้ล่าเรื่องนี้ว่า “ในตอนแรกๆ เพื่อนบา้นก็ไมไ่ด้
สนใจและมองไม่เหน็ประโยชน์ โดยคดิว่าคงสูค้วายจรงิๆ ไม่ได ้และพากนัเหน็ว่า ไม่นานกค็งขาย
เป็นเศษเหลก็ แต่ผูใ้หญ่บา้นกลบัมคีวามเหน็ตรงกนัขา้มเมื่อผู้ใหญ่บา้นมรีถไถนากข็ายควายใหผ้ม 
2 ตวั และผู้ใหญ่หนัมาใช้แทรกเตอรอ์ย่างเดยีวปรากฏว่าไถได้ดกีารไถและหว่านก็เสรจ็ก่อนใคร
ทัง้หมด" การไถด้วยแทรกเตอร์ไม่ต้องหยุดพกัแบบใช้ควาย พอควายเหนื่อยก็ต้องหยุดพกั คน
ใกล้ชดิอดตีผูใ้หญ่บา้นกล่าวว่า ตนกใ็ช้รถไถอยู่นาน ชาวบา้นจงึเริม่เหน็ประโยชน์ และอยากจะซื้อ
มาใช้บ้าง แม้ว่าจะมเีงนิไม่พอ ผู้ใหญ่บ้านก็รบัเป็นผู้ค ้าประกนัให้ ตัง้แต่นัน้มาชาวบ้านก็เริม่นิยม
แทรกเตอรม์ากขึน้แต่กย็งัมชีาวนาหลายคนยงัใชค้วายอยูค่วบคู่ไปดว้ย เพราะบางทีร่ถไถเขา้ไม่ถงึก็
ใชค้วายไถแทน 
 กรณีดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าในอดตี การค ้าประกนัการซือ้สนิคา้โดยผูน้ าในหมู่บา้นแสดง
ให้เหน็ถงึความมนี ้าใจ ความเชื่อใจ การช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัในสงัคมชาวนาต าบลกบเจาไดเ้ป็น
อยา่งด ีโดยไมม่กีารแขง่ขนัโออ้วดในฐานะของตนเอง 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 การปรบัเปลีย่นการไถนาโดยใชร้ถไถ 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2552. 
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  เมื่อเปรยีบเทยีบการไถนาระหว่างใชค้วายกบัแทรกเตอร ์คุณอ านาจ สุขทรพัยศ์ร ีกล่าว
ว่า แทรกเตอรแ์มจ้ะไถได้เรว็ โดยไม่ต้องหยุดพกั ไถได้ทัง้วนั ท าให้ทุ่นเวลาในการไถ แต่นาที่ไถ
ดว้ยแทรกเตอรจ์ะเรยีบรอ้ยสูน้าทีไ่ถดว้ยควายไม่ได ้โดยเฉพาะบรเิวณมุมของนา รถแทรกเตอรเ์ขา้
ไม่ถงึ ถ้าใชค้วายจะเขา้ถงึมุมทัง้หมด อย่างไรกต็ามการมแีทรกเตอรไ์ม่เป็นภาระแก่เจา้ของเหมอืน
ควาย เพราะไมต่อ้งเสยีแรงงานไปเลีย้งควายและหน้าน ้าไมต่อ้งเกีย่วหญา้ใหค้วายกนิ1 
 เมื่อชาวบา้นนิยมรถไถมากขึน้ การใช้ควายไถนาก็ค่อยๆ หมดไปทัง้นี้เพราะการใชค้วาย
นอกจากจะไถนาเสรจ็ช้าแล้ว ยงัต้องระมดัระวงัควายของตนมใิห้ไม่ท าความเสยีหายแก่ขา้วในนา
ของคนอื่นทีง่อกแลว้ คอื มใิหค้วายเขา้เหยยีบย ่าและกนิขา้วอ่อนในนาคนอื่น ยิง่คนมนีาอยู่กลางทุ่ง
ดว้ยแลว้ยิง่ล าบากใจในการจงูควายไป-กลบั ในทีสุ่ดเพื่อไม่ใหเ้กดิการบาดหมางกนัเพราะส่วนใหญ่
ชาวนาจะเป็นเครอืญาตกินั ชาวนาหลายรายจงึน าควายและบางรายทีม่วีวักต็ดัสนิใจขายออกไปเพื่อ
ตดัภาระการเลีย้งด ูแต่ววัควายบางตวัโชคด ีเจา้ของกเ็กบ็ไวเ้ลีย้งจนกระทัง่ลม้ตายจากกนัไป 
 ในเรื่องน้ี ป้าส ารวย อาจส าอาง กล่าวว่า “เมื่อเลกิใชค้วาย ประเพณีสู่ขวญัควายกห็ายไป 
จะสู่ขวญัรถไถ รถแทรก็เตอรก์ไ็ม่ได ้ควายนัน้กนิหญ้า และขีล้งในนามาเป็นปุ๋ ย ปจัจุบนัชาวนาขาย
ควายกนัไปเกอืบหมด มแีต่ววั ปญัหาในนาขา้วก็เกดิขึน้ เช่น หญ้าขึน้รกตามคนันากลายเป็นที่อยู่
ของหนู และงชูุกชุม จะเอาววัมาเลีย้งกต็อ้งเอาใจมากหน่อยไมเ่หมอืนควายอยูย่งัไงกไ็ม่มปีญัหา”2  
 จาการที่ชาวนาปรบัเปลี่ยนการท านามาเป็น 2 ครัง้ในรอบปี การใช้แรงงานจากคนและ
สตัว ์เริม่มคีวามล่าชา้ไมท่นัการณ์ ชาวนาหลายรายเริม่น าควายเหลก็ หรอืรถไถเขา้มาสู่ข ัน้ตอนการ
ท านา เพยีงไมก่ีร่ายเนื่องจากรถไถมรีาคาสูง และขาดความรูใ้นการใชง้านอกีทัง้ยงัไม่ได้สภาพพืน้ที่
นา แรงงานคนและแรงงานจากสตัว์จงึยงัคงมคีวามส าคญัต่อการท านาถงึแมจ้ะมรีะบบชลประทาน 
ความสมบรูณ์ของน ้าทีใ่ช ้และปจัจยัใหม่คอืถนนทีเ่อื้อต่อการขนส่งคา้ขา้ว จนเมื่อเพื่อนชาวนาไดใ้ช้
งานรถไถและประสบความส าเรจ็ในการท านาไดอ้ย่างรวดเรว็ ความนิยมในเครื่องทุ่นแรงอย่างรถไถ
นา รถแทร็กเตอร์ จงึได้รบัการยอมรบัมากขึ้น และค่อยๆ เข้ามาแทนที่แรงงานจากสมาชิกใน
ครอบครวัและควาย บทบาทของคนและควายจงึน้อยลง พธิกีรรมที่เกี่ยวกบัการท านาอย่าง พธิสีู่
ขวญัควายจงึค่อยๆ หายไป แต่ยงัคงปฏบิตัพิธิกีรรมอื่นๆ ในขัน้ตอนทีเ่หลอืเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใน
การท านา แต่ก็ต้องถูกลดพธิกีรรมขัน้ตอนลงไปเพื่อความรวดเรว็ ซึ่งชาวนาต าบลกบเจาก็ยงัคง
ปฏบิตัปิระเพณพีธิกีรรมเอาไวไ้ดอ้ยูถ่งึแมจ้ะมกีารปรบัเปลีย่นกนัไปบา้งกต็าม 
 
 
 
                                                                        

 
1
 อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีห่มู่ 10 

ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 2 ส ารวย อาจส าอางค.์ อายุ 60 ปี. (2553, 28 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,     
ทีบ่า้นเลขที ่3 หมู ่3 ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบการใชร้ถไถกบัการใชค้วายในการท านา เปรยีบเทยีบโดยอ านาจ สุขทรพัยศ์ร ี 
 

ปัจจยัต่างๆ ควายเหลก็ (รถไถเดินตาม) ควายเน้ือ (ตวั) 

1. ราคา 20,000 - 40,000 บาท/เครื่อง 20,000 - 25,000 บาท/ตวั 
2. อายุใชง้าน ตวัรถ 5 -7 ปี เครื่องยนต ์8-10 ปี 25 - 30 ปี 
3. ค่าใชจ้่ายระหว่างงาน ค่าน ้ามนั ไม่ม ี
4. ชัว่โมงท างาน 8 -10 ชม./วนั 4 - 6 ชม./วนั 
5. ประสทิธภิาพการไถนา 3 - 5 ไร่/วนั 0.5 - 1 ไร่/วนั 
6. เมื่อหมดอายใุชง้าน เสยี ขายเป็นเศษเหลก็ ตาย ขายเป็นเนื้อ 
7. ขนาดทีด่นิทีค่วรใช ้ เหมาะกบัทีด่นิ 20 ไร่ขึน้ไป เหมาะกบัทีด่นิ 3 -10 ไร ่
8. เมื่อไม่ใชไ้ถนา ใสร่ถอแีต๋น 

เสือ่มลงเรื่อยๆ เสยีค่าซ่อม 
เทยีมลอ้ 
ออกลกูได ้

9. ระหว่างใชง้าน ไม่ใหปุ้๋ ย 
น ้ามนัเครื่องท าใหป้ ูปลาตาย 
ท าใหด้นิแน่น เวลาแหง้ดนิแขง็มาก 
ตอ้งใชผู้ช้ายแขง็แรง  
และเขา้ใจเครื่องยนตใ์ชง้าน 

ใหปุ้๋ ยคอก ลดตน้ทุนการผลติ 
รกัษาระบบนิเวศ 
ดนิจะร่วน  
สตัวเ์ลก็อย่างไสเ้ดอืน แมลงไมต่าย  
ผูห้ญงิหรอืเดก็กไ็ถนาได ้

 
 ทีม่า: อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีห่มู่
10 ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 

     
 

ภาพประกอบ 19 ผลกระทบจากการใชร้ถไถนาและสารเคมใีนนาขา้ว 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่7 มนีาคม 2552. 
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 ปจัจบุนัเริม่มชีาวนาบางรายหนัมาใชค้วายไถนาเพราะค่าเช่าเครื่องไถและค่าน ้ามนัมรีาคา
สูงขึน้ ซึ่งชาวนาที่เลีย้งยงัคงจูงควายและววัไปกนิหญ้าในนา และยงัได้มลูมาใชผ้สมดนิปลูกพชืผกั
ในครวัเรอืน การใชค้วายและการเลีย้งววัจงึยงัคงมอียูใ่นต าบลกบเจา เพยีงแต่จ านวนน้อยเท่านัน้ 
 2.4 ประเพณีท่ีเก่ียวกบัการท านา 
 หลงั พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา พธิกีรรมทีเ่กี่ยวกบัการท านา ขัน้ตอนต่างๆ ยงัปฏบิตัชิาวนา
ยงัคงปฏบิตัสิบืต่อมาซึง่ถอืว่าเป็นประเพณีทีช่าวนาจะต้องท า โดยเฉพาะอย่างยิง่เครื่องมอืเกี่ยวกบั
การท านา เช่น ควาย ไถ คราด จะตอ้งมพีธิทีัง้สิน้ คุณอ านาจ สุขทรพัยศ์รี1  เล่าว่า “ประเพณีทีเ่หลอื
หลงัจากมถีนนใหญ่ กย็งัเคยท าพธิขีวญัควาย การท าขวญัขา้ว อยูเ่ป็นประจ า”  
 พธิขีวญัควาย ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้รถไถนา ในช่วงเดอืน 6 ก่อนเริม่ไถนา ชาวบ้านจะจูง
ควายมารวมกนัใหห้มอท าขวญัมาท าพธิที าขวญัท าพธิเีจมิควาย ปะพรมน ้ามนต์ใหค้วาย ขอใหค้วาย
ไมด่ือ้ ไมโ่กง ขยนั แขง็แรง เลีย้งงา่ยอยูง่่าย ส่วนสายสญิจน์ทีเ่หลอืจากการท าขวญัควาย กจ็ะน ามา
ผกูไถและเครือ่งมอืท านาทุกชนิด จดุประสงคก์เ็พื่อใหก้ารท านาไดผ้ลด”ี 
 ต่อจากนัน้กเ็ป็นพธิแีรกไถ ซึง่ทุกคนจะเลอืกเอาวนัดี คุณอ านาจ สุขทรพัยศ์ร ีบอกว่า ไถ
ดะครัง้แรกจะตอ้งดทูศิดทูางของนา คอื ต้องหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก เชื่อว่าเพื่อใหข้า้วออกรวง
มากๆ งอกงามมากๆ บางคนดูต ารานาค แลว้ไถไปตามเกลด็ทีต่วัพญานาค ไม่ใหไ้ถยอ้นเกลด็ เชื่อ
ว่าอาจจะท าใหไ้ถหกัเสยีเวลาในการซ่อมแซม ดงันัน้การดูวนัแรกไถจงึเป็นสิง่ส าคญัมาก ส่วนการ
หว่านนัน้ กม็ปีระเพณีวนัแรกหว่าน ซึ่งชาวบ้านจะเริม่หว่านในวนัดปีระมาณต้นเดอืนมถุินายน ถอื
เป็นวนัเริม่หว่าน2 
 การท าขวญัขา้วในช่วง พ.ศ.2517 เป็นต้นมา มกีารปรบัเปลี่ยนขัน้ตอนไปบา้งแต่ส าหรบั
ชาวนายงัคงมกีารการท าขวญัขา้วในระยะขา้วตัง้ทอ้ง ชาวบา้นโดยจะนิยมท าในวนัศุกร ์โดยเตรยีม
น ้ามนต์ และของถวาย เช่น ส้ม มะม่วง ของเปรีย้วเหมอืนให้คนท้องอ่อนๆ กนิ จดัเตรยีม หว ีผ้า
สวยๆ ถวายแม่โพสพ ในวนันัน้ชาวบา้นจะเดนิมาเป็นกลุ่มน าของถวายใส่ชะลอม ตะกรา้ เมื่อถงึนา
ขา้วทีเ่ลอืกไวก้จ็ะปกัไมแ้ละเอาชะลอมแขวนไว ้ 
 พธิอีธษิฐานแม่โพสพ ก็คอืขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิข์อใหช้่วยคุ้มครอง อย่าให้ต้นขา้วได้รบั
อนัตรายจากแมลงต่างๆ ใหข้า้วงอกงาม คอื พูดแต่ความดเีพื่อใหข้า้วงอกงาม บรบิูรณ์ เสรจ็แลว้ก็
ปะพรมน ้ามนตข์า้วดว้ย พธิกีารนี้ชาวนาส่วนใหญ่ในละแวกบา้นเดยีวกนัจะร่วมกนัท าเพยีงครัง้เดยีว 
แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ต่างคนต่างท าในนาของตนแต่กม็คีนไปช่วยงาน อาจจะเป็นเพราะว่าการท า
พธิรีว่มกนัเป็นการยน่ระยะเวลาในการท านาใหเ้รว็ขึน้ เพื่อจะไดท้ าการปลูกขา้ว เพราะส่งผลต่อการ
ว่าจา้งหยบิยมือุปกรณ์ท านา รถไถ รถแทรก็เตอร ์เพื่อท านา จะไดไ้ม่ต้องต่อควิว่าจา้งเครื่องทุ่นแรง
ท านากนันานๆ  
                                                                        

 1อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, ทีห่มู่ 10 
ต าบลไทยน้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 2แหล่งเดมิ.  
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 2.5 วิถีชีวิตชาวนาฤดกูาลท านาตัง้แต่เช้าจรดเยน็ 
 ด้วยลกัษณะภูมอิากาศของต าบลกบเจาที่อยู่ในแถบที่ราบลุ่มภาคกลางฝนตกชุกในช่วง
เดอืนมถุินายนจงึถอืได้ว่าเป็นช่วงเริม่ต้นหรอืจุดเริม่ต้นของฤดูท านา จากการสมัภาษณ์ คุณยาย   
อ าภา วงิวอน ซึง่พืน้เพเดมิเป็นชาวกบเจาโดยเล่าใหฟ้งัว่า  
  “เท่าทีจ่ าความไดน้ะ หลงั พ.ศ. 2520 มาแลว้นะ ช่วงเดอืนเมษา อากาศรอ้นอบอ้าว ในทุ่ง
นาเต็มไปด้วยความแห้งแล้งดินแตกระแหง มีเศษซงัข้าว ฟางข้าวแห้งติดท้องนา หลงัจากนัน้
ประมาณ 1 เดอืน ในช่วงเดอืน 6 และเดอืน 7 ฝนแรกกต็กลงทอ้งทุ่งอกีครัง้ ชาวบา้นชาวนาหน้าตา
ยิม้แยม้แจม่ใส เสยีงฟ้ารอ้ง กบัสายฟ้าทีแ่ลบเมฆสดี ากอ้นใหญ่ทีล่อยต ่าลงมา ตกลงมาเป็นเมด็ หลงั
ฝนตกทุ่งนากเ็ต็มไปด้วยน ้า พอตกกลางคนืเสยีงรอ้งของกบ เขยีด ดงัลัน่ไปทัว่ หลงัจากนัน้อกีไม่
นานฟางและซงัขา้วกเ็ริม่เป่ือย ชาวนากเ็ริม่ลงมอืไถนา ควายจะลากคนัไถตามเจา้ของมเีดก็เลก็คอย
ถอืไมเ้รยีวตคีวายเมื่อควายไม่เดนิ หลงัจากการไถผ่านไปเรยีบรอ้ยแล้ว ต่อไปก็เป็นการคราด คอื
การเอาหญ้าหรอืฟางออกจากทุ่งนา ขัน้ตอนนี้จะมชีาวบ้านบางคนถอืสุ่มตามหลงัควายเพื่อสุ่มปลา
เอามาประกอบอาหาร เสรจ็สิน้จากการไถนาและคราดนาเรยีบรอ้ยแลว้ ขา้วเปลอืกทีถู่กน ามาแช่น ้า
จนมหีน่องอกออกมาถูกน ามาหว่านลงในนาจนหมดแปลง ช่วงนี้เดก็ๆ จะสนุกสนานกบัการท าหุ่นไล่
กา ฟางขา้วและหญ้าจะถูกน ามามดัเป็นหุ่นคลา้ยกบัรูปคนบา้งก็สวมเสื้อ บา้งกส็วมหมวก ปกัอยู่ที่
คนันาไวค้อยไล่นกทีม่ารุมกนิเมด็ขา้วและช่วงนี้ชาวนากต็้องดูแลทุ่งนาเป็นพเิศษเพราะหากมนีกมา
จกิกนิเมลด็ขา้วที่หว่านกจ็ะเกดิความเสยีหาย และในช่วงทีร่อต้นกลา้เจรญิเตบิโตเพื่อจะถอนมาปกั
ด าในทีน่าแปลงใหม ่ชาวนากไ็มไ่ดห้ยดุนิ่งเพื่อรอตน้ขา้วเจรญิเตบิโต  
 ทุกเชา้ชาวนาจะต้องแบกขอบหรอืเสยีม และมขีา้วห่อแขวนอยู่ใต้ต้นไม ้ส่วนเจา้ของนาก็
ถากถางหญ้าตามคันนาข้าวห่อที่แขวนอยู่ใต้ต้นไม้ก็ถูกหยิบออกมาในเวลาตอนเที่ยง ใต้ต้น
ตาลโตนด นาบางทีม่ตีน้มะมว่ง บางทีก่เ็ป็นตน้กา้มปใูหญ่ บนคนันาจะมเีถยีงนาคอืทีห่ลบแดดและที่
พกักินข้าวห่อ และเป็นที่พกัผ่อนก่อนลงไปท านาต่อ เมื่อทานอาหารมื้อเที่ยงเรยีบร้อยแล้วและ
ในช่วงนี้เป็นช่วงทีค่วายไดผ้กัผ่อน เดนิเคีย้วเอื้องกนิหญ้าอยู่ตามทอ้งทุ่งตามปกตเิพราะผ่านช่วงไถ
นาไปเรยีบรอ้ยแลว้ ช่วงเวลาประมาณ 1 เดอืนทีผ่่านไป กล้าในทุ่งนาเริม่เจรญิเตบิโตเป็นช่วงเลาที่
ชาวบ้านต้องถอนต้นกล้าเหล่านัน้เพื่อน าไปปลูกด านาในที่นาแปลงใหม่ที่มกีารไถคราดเรยีบร้อย
แลว้1  
 ป้าอ าภา วงิวอน เล่าให้ฟงัต่อไปว่า นาบางคนเขาจะใช้การด านาไม่หว่าน ในการปกัด า
ขา้วชาวนาจะยนืเรยีงหน้ากระดานตัง้แต่ 3 - 5 คน มอืทางซา้ยถอืมดัต้นกลา้มอืทางขวาหยบิต้นขา้ว
ครัง้ละประมาณ 2 - 3 ต้น และปกัลงบนดนิโคลนที่เป่ือยยุ่ยฟางขา้วและซงัขา้ว ถูกไถคราดออกไป
เรยีบรอ้ยแลว้ ตน้กลา้แต่ละจดุทีป่กัลงไปห่างประมาณ 1 คบื เพื่อเป็นเน้ือทีไ่วส้ าหรบัใหข้า้วแตกกอ 
หลงัจากนัน้กเ็ดนิถอยหลงัเรื่อยๆ จนไปถงึคนันาอกีด้านหนึ่ง และเริม่ต้นใหม่จนทัว่ทัง้นา ป้าอ าภา 
                                                                        

 
1
 อ าภา วงิวอน. อาย ุ63 ปี. (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ที่

บา้นเลขที ่41 หมู ่9  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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วงิวอน เล่าต่อไปอกีว่า ช่วงนี้ชาวนาจะต้องเอาใจใส่ทุ่งนาและต้นขา้วเป็นพเิศษ หากมนี ้ามากต้อง
ระบายน ้าออก หากน ้าแห้งกต็้องระบายน ้าเขา้นาหลงัจากนัน้อกีประมาณ 1 เดอืน ขา้วทีป่กัด าเริม่
ออกใบแตกกอหลกั ค่อยๆ เริม่เจรญิเตบิโต ถดัจากนัน้มาอกี 2 เดอืน ขา้วในทุ่งนาทีไ่ดป้กัด าไวเ้ริม่
ตัง้ท้องและออกรวง รวงขา้วค่อยๆ โผล่ออกจากล าต้นมรีวงขา้วออกมาเกสรที่รวงขา้วร่วงหล่นบน
พืน้น ้า เป็นอาหารปลาและสตัวน์ ้า คุณป้าเล่าใหฟ้งัต่อไปอกีว่าช่วงน้ีเป็นช่วงทีใ่นทอ้งนาเตม็ไปดว้ย
ปลาหลายชนิดทีค่อยรอกนิเกสรขา้วทีต่กลงบนพืน้น ้าในทุ่งนา เดก็ๆ ส่วนมากจะสนุกกบัการปกัเบด็ 
หรอืตกปลา ไสเ้ดอืน หรอืตัก๊แตนทีถู่กใชเ้ป็นเหยื่อ ตะกรา้หรอืสวิงทีผู่กมดัตดิกบัสะเอวหรอืทีถ่อืมา 
มทีัง้ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ พรอ้มทีจ่ะถูกน าไปปรุงอาหาร 
 รวงข้าวที่เริม่เจรญิขึ้นเริม่มนี ้านมขา้ว และเริม่แขง็กลายเป็นเมล็ดขา้ว ช่วงนี้ชาวบ้านมี
กจิกรรมกลางคนือย่างหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นอย่างมากคอื การต าขา้วเม่า คุณป้าอ าภา 
ยงัเล่าต่อไปว่า ขา้วเม่า กค็อื การน าขา้วเหนียวทีเ่ป็นขา้วเปลอืกทีย่งัไม่สุกโดยการเอาขา้วเปลอืก
ออกจากรวง แล้วน าไปคัว่ในกระทะจนเมลด็ขา้วขา้งในสุก หลกัจากนัน้ก็น ามาใส่ในครกต าขา้วเอา
สากต าจนขา้วเหนียวแบน หลงัจากนัน้กแ็ยกส่วนทีเ่ป็นแกลบหรอืเปลอืกขา้วออก น ามากนิเป็นของ
ว่าง หรอืน ามาดดัแปลงเป็นอาหารชนิดอื่น หรอืบางคนกนิขา้วเมา่กบัน ้าตาลโตนด 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 ชุดท างานของชาวนา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่7 มนีาคม 2552. 
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ภาพประกอบ 21 ความสมบูรณ์ของรวงขา้วในทุ่งนากบเจา บางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่24 พฤษภาคม 2552. 
 
 2.6 การเกบ็เก่ียวผลผลิต 
 คุณลุงสมบตั ิ แจ่มดาว “ชาวนาในอดตี เล่าใหฟ้งัว่า ก่อน พ.ศ. 2520 หลงัเดอืนสบิสอง
ของฤดูน ้ าหลากผ่านพ้น ทุ่งกบเจาจะหนาวมาก ข้าวในทุ่งนากลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่าม
กวา้งไกลลบิตา ก่อนหน้านี้จะมกีารเปิดประตูน ้าเพื่อใหน้ ้าระบายออกจากทุ่งนา น ้าจะแหง้ซึง่ง่ายต่อ
การเกบ็เกีย่ว ชาวนาช่วยกนัลงแขกเกบ็เกีย่วผลผลติ แรงงานทีใ่ชใ้นการเกบ็เกี่ยวผลผลติในสมยันัน้
คอืแรงงานคน ประเพณีนี้เรยีกว่า “ลงแขก” ซึง่จะช่วยเหลอืกนัในการเกี่ยวขา้ว นามนักวา้ง เกบ็ไม่
ทนันก หนูกก็นิหมด ซึง่ในปจัจุบนั การลงแขกนัน้หายากแลว้ ส่วนมากใชก้ารจา้งเกบ็เกี่ยว”1 ตอน
เทีย่งแสงแดดรอ้นจดั ชาวนายงันบัสบิคน ต่างตัง้หน้าตัง้ตาเกีย่วขา้วทีเ่ตม็ทุ่งนา ทุกคนเหน็ดเหนื่อย
กนัแต่หน้าตายิม้แยม้เพราะขา้วทีไ่ดคุ้ม้ค่ากบัแรงทีล่งทุนไป 
 ครูสุชิน คล้ายมุข ยงัเล่าเสรมิว่า “ประมาณ 20 ปีมาแล้ว ยงัมกีารลงแขกเกี่ยวข้าวนัน้ 
ชาวบา้นทุกบา้นมอีาชพีเดยีวกนัคอืท านา ไมไ่ดม้อีาชพีต่างๆ กนัอย่างในปจัจุบนั ดงันัน้จงึมเีวลาที่
จะช่วยเหลอืกนั ทัง้นี้เพราะแต่ละครอบครวัมแีรงงาน พอทีจ่ะแบ่งไปช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั การลง
แขกนัน้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื “แขกเอาแรง” กบั “แขกขอแรง”2 

                                                                        

 
1 สมบตั ิ แจม่ดาว. อาย ุ 69 ปี. (2552, 20 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,        

ทีบ่า้นเลขที ่44 หมู่ 9  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 2 สุชนิ คลา้ยมขุ. อาย ุ 63 ปี. (2551, 17 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,         
ทีบ่า้นเลขที ่13 หมู่ 4  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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 แขกเอาแรง ก็คอื การแลกเปลี่ยนแรงงานกนัระหว่างครอบครวั เช่น ส่งคนไปช่วยเขา 2 
คน เขากจ็ะส่งตอบแทนมาช่วย 2 คน การทีจ่ะเอาแรงกนัไดน้ี้ครอบครวัหนึ่งๆ จะตอ้งมแีรงงานอย่าง
น้อย 3 คน ถา้น้อยกว่าน้ีจะแลกเปลีย่นกนัยาก 
 ส่วนการลงแขกขอแรง กค็อื การที่เจา้ของนาออกปากขอแรงจากเพื่อนชาวนาด้วยกนัมา
ช่วยเกี่ยวข้าวในนาตน ใครที่ว่างก็จะมาช่วยร่วมกนั เจ้าของนาก็จะเตรยีมส ารบักับข้าวมาเลี้ยง
รบัรอง เป็นการขอบใจทางอ้อม หากมคีนมาช่วยมากบางวนัอาจจะต้องเลีย้งขา้วมือ้เยน็ดว้ยหรอืไม่
กม็เีหลา้สุราใหพ้อเป็นพธิ ี
 คุณครูเสวก ไตรญาณ1 เล่าว่า การเกี่ยวข้าวของชาวนากบเจา ในสมยันัน้จะลงแขกกนั
เกี่ยวขา้วซึ่งหมายความว่าเมื่อถงึเวลาทีข่า้วในนาของใครสามารถเกบ็เกี่ยวขา้วไดก้็จะมชีาวนาคน
อื่นๆ มาช่วยกนัเกบ็เกี่ยวแลว้ทีผ่ลติเปลีย่นหมุนเวยีนกนัไปจนครบทุกคน ซึง่บ่งบอกถงึความสมคัร
สมานสามคัคขีองชาวนาในสมยันัน้ ชาวนาจะน าขา้วทีเ่กี่ยวแลว้มามดัเป็นฟ่อน แลว้วางไวใ้นนาเพื่อ
ตากแดดให้แหง้หลงัจากนัน้กจ็ะมกีารขนยา้ย มดัขา้วหรอืฟ่อนขา้วเหล่านัน้ โดยวธิกีารหาบหรอืใช้
เกวยีนโดยมวีวัหรอืควายลากเกวยีนเพื่อน าขา้วไปถงึลานขา้ว เพื่อท าการนวดขา้ว 
 หลงั พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา การเกบ็เกี่ยวขา้วนาปรงันัน้ ต้องรบีเกบ็เกี่ยว เพื่อทีจ่ะเตรยีม
ไถนาพื้นทีน่าเพื่อท านารอบใหม่ การทีจ่ะเกบ็เกี่ยวให้เสรจ็เรว็นัน้ จ าเป็นทีจ่ะต้องระดมจา้งแรงงาน
และรถเกี่ยวขา้ว และต้องเกี่ยวและนวดขา้ว ก็จะใชเ้ครื่องนวด (ชาวนาเรยีกว่า รถสกายแลป) นวด
ทัง้นี้เพื่อความรวดเรว็ อยา่งไรกต็ามการท านาปรงัเป็นการเพิม่ผลผลติทีน่่าพอใจ เพราะผลผลติของ
ขา้วปรงันัน้จะไดถ้งึไรล่ะ 100 ถงั ในขณะทีน่าปีใหผ้ลผลติไรล่ะ 50 - 60 ถงัเท่านัน้    
 คุณป้าปณิธ ิโตเต ให้ความเหน็ว่า การท านาปรงัเป็นสิง่ที่ด ีท าให้ชาวนามรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
แต่กข็ึน้อยู่กบัราคาของขา้วว่าจะสูงหรอืจะต ่า ถ้าราคาต ่าเช่นในปี พ.ศ. 2529 การท านากจ็ะไม่คุ้ม
กับทุนที่ลงไปส าหรบัการขายข้าวนัน้โรงสีเองก็กดราคารบัซื้อ โดยให้เหตุผลว่า ข้าวเปลือกมี
ความชื้นและหกัมาก ทัง้นี้ก็เนื่องจากการใช้เครื่องนวดขา้ว และมคีวามชื้นมาก เพราะเขา้หน้าฝน
แลว้ จะตากแดดกน้็อยมาก2 
 ผลติผลขา้วทีเ่กบ็เกี่ยวไดน้ี้ ชาวบา้นจะต้องแบ่งสดัส่วนไว ้เช่น เอาขายซกั 3 ส่วน และที่
เหลอื 2 ส่วนเก็บไว้กิน และท าพนัธุ์ ซึ่งสดัส่วนนี้ขึ้นอยู่กบัจ านวนที่ดนิ และผลผลติที่ได้จากค า
สมัภาษณ์ ป้าปณธิ ิโตเต ซึง่ท านา 60 ไร่ จะไดข้า้ว 15 เกวยีน ผลติผลทีเ่หลอือกี 11 เกวยีน เอาไว้
ขาย อย่างไรก็ตาม จ านวนข้าวที่เก็บไว้บรโิภคนัน้ขึ้นอยู่กับจ านวนคนในครอบครวั ในเรื่องนี้        
ป้าปณธิ ิบอกว่า ถา้มสีมาชกิในครวัเรอืน 10 คน จะตอ้งมนีาจ านวน 10 ไร่ จงึจะพอกนิ ซึง่จะไดข้า้ว
ประมาณ 3 เกวยีน 
                                                                        

 
1 เสวก ไตรญาณ. อาย ุ85 ปี. (2553, 8 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,  

ทีบ่า้นเลขที ่8 หมู ่2  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 2 ปณธิ ิโตเต. อาย ุ73 ปี. (2552, 12 เมษายน ). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,  
ทีบ่า้นเลขที ่76/2 หมู ่2  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ตาราง 4 เปรยีบเทยีบขัน้ตอนในการใช้เครื่องมอืต่างๆ ในการท าความสะอาดข้าวในอดตีและ
ปจัจบุนั 
 

ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ เครือ่งมอืในอดตี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นปจัจบุนั 

1.การเกบ็เกีย่ว ใชเ้คยีว รถเกีย่วขา้ว (ใชเ้คยีว บางครัง้ที่
เกีย่วขา้วไมไ่ดเ้ช่น ขา้วลม้) 

2.การลดความชืน้ครัง้แรก ใชแ้สงแดด ใชแ้สงแดด 
3.การล าเพยีง ใชแ้รงงานคน ใชก้ระบะพ่วงกบัรถไถ2และ4ลอ้ 
4.การนวด ใชแ้รงงานสตัวย์ ่า ใชร้ถไถ 2 ลอ้และ 4 ลอ้ ย ่านวด 
5.การท าความสะอาด ใช้แรงงานและเครื่องสีฝดั

มอืหมนุ 
เครือ่งสฝีดัใชไ้ดนาโมหมนุ 

6.การลดความชืน้ครัง้หลงั ใชแ้สงแดด ใชแ้สงแดด 
7.การเกบ็รกัษา ใชก้ระพอ้ม ใชยุ้ง้ไม ้กระสอบปอ 
8.การส ี ใชค้รกต า โรงส ี

  
 ทีม่า: ปณิธ ิโตเต. อายุ 73 ปี. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีบ่า้นเลขที่ 76/2 หมู่ 2 
ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. วนัที ่12 เมษายน 2552. 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 การตากขา้วเปลอืกเพื่อลดความชืน้แบบชาวบา้น ต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่15 เมษายน 2552. 
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 คุณครูเสวก ไตรญาณ เล่าใหฟ้งัต่อไปว่า การนวดขา้วก็หมายถงึการเอาเปลอืกออกจาก
รวงขา้ว การนวดขา้วในสมยัก่อนไม่มเีครื่องจกัรนวดขา้วเหมอืนปจัจุบนัแต่การนวดขา้วในสมยัก่อน
น้ี ใชแ้รงงานคนหรอืแรงงานสตัว ์เช่น ววั หรอื ควาย เมื่อฟ่อนขา้วหรอืมดัขา้วถูกล าเลยีงขึน้มาจาก
ทุ่งนาชาวบ้านก็จะน าฟ่อนขา้วเหล่านัน้มาวางไว้บนลานนวดซึ่งเป็นพื้นดนิแขง็ๆ ขา้วจะถูกวางไว้
เป็นชัน้ๆ ประมาณ 3 – 5 ชัน้ ควายหรอืววัจะถูกลากจงูให้เดนิบนกองขา้วอยู่หลายๆ รอบ จนเมลด็
ขา้วเปลอืกหลุดออกมาจากรวงข้าวจากนัน้ชาวนาก็จะน าคราดมาคราดเพื่อเอาหญ้าและฟางออก
ก่อนทีจ่ะได้เมลด็ขา้วเปลอืกตามทีต่้องการ ขัน้ตอนต่อไปหลงัจากการนวด คอืการฝดัขา้วเป็นการ
เอาขา้วกลบีหรอืแกลบหรอืฟางออกจากเมลด็ขา้วโดยวธิกีารคอืการน าขา้วเปลอืกทีไ่ดจ้ากการนวด 
ไปใส่เครื่องฝดัข้าว ที่ใช้แรงงานคนในการหมุนใบพัดเพื่อให้เศษที่ไม่ต้องการออกจากเมล็ด
ขา้วเปลอืกทีม่คีุณภาพมาไวก้นิหรอืขายโรงสขีา้วหรอืน ามาเกบ็ไวใ้นยุง้หรอืฉางขา้ว1 
 ส่วนฟางขา้ว ชาวนาจะกองสุมอยู่ใกล้ๆ  กบับ้านหรอืรมิคนันา เรยีกว่า ลอมฟาง หรอืกอง
ฟาง กองหนึ่งจะสูงกว่า 2 – 3 เมตร ซึง่เกบ็ไวใ้หว้วั ควายกนิยามหน้าแลง้ หรอืไวค้ลุมหน้าดนิเกบ็
ความชุ่มชืน้ถา้มกีารปลกูตน้ไม ้คุณแจค็ ทีห่นัมาปลกูผกัในนาขา้ว บอกว่า “เมื่อสบิกว่าปีทีแ่ลว้ กอง
ฟางแบบนี้มทีัว่ไปในต าบลกบเจา เมื่อก่อนยงัเอาฟางขา้วมาอบไก่บ้าน อบปลากนิเป็นประจ า แต่
ตอนนี้ไม่มกีองฟางแบบนี้แล้ว กองฟางได้หายไปพร้อมๆ กบัการเข้ามาของรถ    เกี่ยวข้าวและ
เครื่องจกัรสมยัใหม่ รปูแบบการท านาแบบดัง้เดมิก็ค่อยๆ หายไปพรอ้มกบักองฟางด้วย มกีารใช้
ปุ๋ ยเคมแีละยาฆา่แมลงมากขึน้ เพื่อใหม้ผีลผลติเพยีงพอกบัค่าจา้งไถ จา้งเกีย่วขา้ว และค่า ธกส".2  
 

 
 

ภาพประกอบ 23 กองฟางหลงัจากเกีย่ว นวดขา้วเสรจ็แลว้ในต าบลกบเจา 
 
                                                                        

 
1
 เสวก ไตรญาณ. อาย ุ85 ปี. (2553, 8 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,  

ทีบ่า้นเลขที ่8 หมู ่2  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 

2 คุณแจค็. อาย ุ34 ปี. (2552, 8 มนีาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีส่วนผกั หมู่ 8 
ต าบลกบเจา   อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่8 มนีาคม 2552. 
 ลุงส าเรงิ อาจส าอาง เล่าให้ฟงัว่าหลงัจากเก็บเกี่ยวเสรจ็แล้วในทุ่งนาไม่ได้มแีต่ซงัข้าว
เหมอืนในปจัจุบนั สมยันัน้เมื่อเกี่ยวขา้วเรยีบรอ้ยแล้ว สิง่ที่เหลอือยู่ในนาคอื กุ้ง หอย ปู ปลามอียู่
เต็มทุ่งนาที่เป็นแอ่งน ้าหรอืหนองน ้า เด็กๆ จะสนุกสนานและชื่นชอบกบัการจบัปลา อย่างมากก็
เกอืบเตม็ถงัน ้าและตะกรา้และอุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นการจบัปลาซึง่จะถูกน าไปประกอบอาหาร บา้งก็
น าไปท าปลารา้ หรอืปลาตากแหง้ไวก้นิในช่วงฤดฝูน1 
 ป้าปณิธ ิโตเตเล่าให้พวกเราฟงัว่าในการน าขา้วไปเก็บไว้บนยุง้ขา้วหรอืฉางขา้วนัน้จะมี
ประเพณทีีข่า้วมาเกีย่วขอ้งดว้ยประเพณหีนึ่งคอืประเพณกีารท าขวญัขา้วหรอืการท าบายศรทีียุ่ง้ขา้ว 
คุณป้าเล่าว่าประเพณีท าขวญัขา้วนี้มปีระโยชน์คอืเป็นการร าลกึถงึพระคุณของแม่โพสพ ชาวนาเอา
เมลด็ขา้วไปหว่านในทุ่งนา พระแม่โพสพก็จะออกไปอยู่ในทุ่งนา ดงันัน้เมื่อถงึฤดูเก็บเกี่ ยวแล้วน า
เมลด็ขา้วมาไวใ้นยุง้ขา้ว กจ็ะตอ้งท าพธิรีบัแมโ่พสพกลบัมาดว้ย2 
 ลุงสมบตั ิแจ่มดาว เล่าว่า ในสมยัก่อนชาวนาจะเก็บข้าวไว้ในยุง้ไว้รอขายเมื่อได้ราคาดี 
ดงันัน้ก่อนจะขายจะตอ้งมพีธิกีรรมอกีอยา่งหนึ่งเรยีกว่า พธิเีปิดยุง้ขา้ว คอืท าพธิก่ีอนขายขา้วนัน่เอง 
ชาวนาจะไม่ยอมขายขา้วในวนัศุกรห์รอืวนัพระ โดยยดึถอืว่า "วนัศุกรเ์อาเขา้ วนัเสารเ์อาออก" พธิี
เปิดยุง้ขา้วหรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า "พธิตีกัยุง้" เจา้ของขา้วจะจุดธูปเทยีนกล่าวขออนุญาตขายขา้ว
และขอใหต้วงขา้วไดม้ากๆ โดยจะกล่าวค าว่า "ตกัอย่ารูย้ก จกอย่ารูพ้ร่อง ให้เตม็ยุง้ เตม็ฉาง" "ชาติ
หน้าฟ้าใหม่ ขอใหแ้ม่โพสพมาอยู่ในยุง้ฉางนี้ใหม่" เป็นต้น การตกัจะตกัใส่กระบุง 4 ขนั แลว้ตกัคนื
จากกระบุง 3 ขนั ทีเ่หลอืจะใส่ขนัแลว้น าไปตัง้ไวท้ีบ่ชูาพระ3 
 การขายข้าวของชาวนา จะมพี่อค้าภายนอกหมู่บ้านมารบัซื้อ ก่อนที่จะมถีนนตัดผ่าน
หมูบ่า้นนัน้ ชาวบา้นจะขายใหก้บัพ่อคา้รบัซือ้ขา้วมาทางเรอื ยายกาหลง แจ่มประทปี4 เล่าว่า ผูท้ีร่บั
ซือ้ขา้วในพืน้ทีน่ี้ เป็นพ่อคา้คนไทยเชือ้สายจนี น าเรอืล่องขึน้มาตามแม่น ้าเพื่อรบัซือ้ขา้ว เรอืทีน่ ามา
นัน้เป็นเรอืขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกขา้วไดถ้งึ 40 - 50 เกวยีน     
 ยายกาหลง แจม่ประทปี เล่าต่อว่า เฒา่แก่คนจนีทีม่าซือ้ขา้วนี้ซือ้ดว้ยเงนิสด เฒ่าแก่จะเอา
ถงัมาตวงขา้วเปลอืก เรยีกว่า “สดัตวง” มทีัง้ขนาดเลก็และใหญ่ ถงัขนาดเลก็ 11 ทะนาน ขนาดใหญ่

                                                                        

 1  ส าเรงิ อาจส าอางค.์ อาย ุ 63 ปี. (2553, 28 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,     
ทีบ่า้นเลขที ่3 หมู ่3 ต าบลบา้นคลงั  อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 

2
 ปณธิ ิโตเต.  อาย ุ73 ปี.  (2552, 12  เมษายน ).  สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,             

ทีบ่า้นเลขที ่76/2 หมู ่2 ต าบลกบเจา   อ าเภอบางบาล  พระนครศรอียธุยา. 
 

3
 สมบตั ิ แจม่ดาว. อาย ุ69 ปี.  (2552, 20 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดย  สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,           

ทีบ่า้นเลขที ่44 หมู่ 9 ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 4กาหลง  แจม่ประทปี. อายุ 71 ปี. (2553, 27 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,      
ทีบ่า้นเลขที ่48 หมู่ 9 ต าบลกบเจา   อ าเภอบางบาล  พระนครศรอียธุยา. 
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13 ทะนาน (เดมิอตัรา 1 เกวยีน เท่ากบั 80 ถงั) การซื้อขายขา้วกบัคนจนีนี้ชาวบ้านมกัเสียเปรยีบ
เพราะพ่อค้ามกัใช้สดัขนาดใหญ่ตวง ในปจัจุบนัการตวงข้าวจะใช้ถังขนาดเดียวกัน คือ ถังตวง
ขา้วเปลอืกขนาด 10 กโิลกรมั จ านวน 100 ถงั เท่ากบั 1 เกวยีน 
  แต่เมือ่มถีนนแลว้ กม็พี่อคา้โรงสนี ารถมาซือ้ขา้วจากชาวบา้น พ่อคา้เหล่านี้เป็นพ่อคา้นอก
หมูบ่า้นซึง่มทีัง้พ่อคา้ประจ าและพ่อคา้จร โรงสทีีม่าซือ้ขา้วในหมู่บา้นนี้เป็นประจ า คอื โรงสบีางไทร 
หรอื ชาวบ้านเรยีกโรงสนีายเลศิ เป็นโรงสเีก่าแห่งหนึ่งตัง้มานานแลว้ มกี าลงัสขีา้วปีละ 727 ตนั มี
คนงาน 13 คน โดยใช้รถกระบะขนาดกลางมาตวงข้าว และรบัซื้อข้าวที่งามมเีปอร์เซ็นต์หกัน้อย 
นอกจากนี้ชาวบา้นยงัขายขา้วใหก้บัพ่อคา้ทางเรอื พ่อคา้ทีม่าซือ้ทางเรอืนี้จะน าไปขายใหก้บัโรงสอีกี
ต่อหน่ึงคอืโรงสบีา้นโพธิแ์ละโรงสทีีส่กุีก ซึง่อยูใ่นอยธุยา 
 2.7 วิถีชีวิตชาวนาหลงัฤดกูาลท านา 
 หลงั พ.ศ.2517 เป็นต้นมา หากยอ้นกลบัไปช่วงเดอืนหก เดอืนเจด็ทอ้งทุ่งนาที่เขยีวชอุ่ม
มาถงึเดอืนเก้าเดอืนสบิขา้วทีเ่จรญิเตบิโตจนตัง้ท้องและออกรวงในทีสุ่ดจนมาถงึเดอืนอ้ายเดอืนยีท่ี่
ทอ้งทุ่งนาเริม่เหลอืงอร่ามดว้ยรวงขา้วทีโ่คง้งอลงดนิเพราะความเจรญิเตบิโตของเมลด็ขา้วจนมาถงึ
เดอืนสามเดอืนสี่ทีท่้องทุ่งนาเงยีบสงบ ท้องทุ่งนาเตม็ไปด้วยฟางขา้ว และซงัขา้วซึ่งเป็นร่องรอยที่
หลงเหลอืจากฤดูเกบ็เกี่ยวทอ้งทุ่งนาทีเ่คยมนี ้าอุดมสมบูรณ์ตอนนี้มแีต่ดนิทีแ่ตกระแหงอยู่เตม็ทอ้ง
นา กุ้ง หอย ปู ปลากไ็ม่หลงเหลอืใหเ้หน็ ถงึแมว้่าทอ้งทุ่งจะแหง้แล้งไปอย่างไรกต็ามทีเ่ป็นไปตาม
กฎของธรรมชาต ิแต่ในทุ่งนาที่แห้งแล้งนั ้นยงัมคีวายซึ่งเป็นสิง่ที่อยู่คู่กบัการท านา ยงัคงคอยกิน
หญ้าและฟางที่ยงัหลงเหลอือยู่ ถึงแม้ว่าในท้องทุ่งนาจะไม่มกีารเคลื่อนไหวของชาวนาเพราะอยู่
ในช่วงฤดูแล้ง แต่ยงัมชีาวนาบางคนและอาชพีบางอาชพีที่ยงัคงอยู่ในท้องทุ่งนาเพื่อท ามาหากิน
ต่อไป  
 ชาวนาส่วนใหญ่จะเริม่หาปลาในคลองบางบาลเพื่อเก็บไว้กนิในหน้านา นอกจากนี้หลาย
คนยงัคงดแูลรกัษาบ ารงุตน้ไมผ้ลพชืสวนครวัทีเ่กบ็กนิเป็นประจ าดว้ยการตดัแต่งกิง่ หรอืปลูกขึน้มา
ใหม ่เช่น มะละกอ ถัว่ฝกัยาว ถัว่พ ู กลว้ย พรกิ มะนาว ขา่ ตะไคร ้ กระถนิ ชะอม เมือ่เสรจ็จากงาน
ด้านการเกษตรแล้ว ชาวนามกัจะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมอืหาปลา เช่น ไซ  แห  เบ็ดราว  สุ่ม 
กระพ้อม รวมไปถงึเครื่องมอืท านาที่ยงัคงใช้อยู่ ใหม้สีภาพดพีรอ้มใชง้านแต่บางรายกจ็ะไปดูแลรถ
ไถนา เช่นเชด็ถู เซาะเอาดนิทีต่ดิอยูอ่อกจากตวัรถ เป็นตน้   
 ส่วนการบนัเทงิพกัผ่อนของชาวนา ยงัคงมีการตไีก่กดัปลาที่มมีาแต่ก่อนพอหาเล่นได้ ก็
ได้รบัความนิยมกนัมาแล้ว การตไีก่กดัปลาเป็นส่วนหนึ่งของวถิีชวีติชาวนามาแต่ดัง้เดมิ ยามว่าง
จากการท านาหรอืหมดหน้านาเก็บเกี่ยวขา้วแลว้ก็หางานอดเิรกท า โดยจบัเอาไก่มาตกีนั ชอ้นเอา
ปลามากดักนัใหส้นุกสุขใจ เป็นการสงัสรรคใ์นหมู่เพื่อนฝงูคอเดยีวกนัอกีทางหนึ่งและฝึกความขยนั
อดทนทีจ่ะต้องเลีย้งไก่เลีย้งปลากดัดว้ย การเล่นช่วงหลงัเก็บเกี่ยวได้รบัการถ่ายทอดตกทอดมาถงึ
รุน่ลกูรุน่หลาน เดก็ๆ กพ็ลอยมรีายไดจ้ากการเลีย้ง และจบัปลากดัมาขายไปดว้ย 
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 คุณตาเสงีย่ม  เกดิโภคทรพัย์ บอกว่า การตไีก่ กดัปลา กลายเป็นการพนันกนัไป บ้างก็
อา้งว่า มนัคอื กฬีา มเีดมิพนัเงนิเลก็ๆ น้อยๆ หาค่ากบัขา้วเสรมิความบนัเทงิกเ็ท่านัน้เอง บางครัง้ก็
เย้ยกันให้สะใจเล่น แพ้ชนะก็ผลดักันไป แต่ส าหรบัไก่ชนและก็ปลากัดแล้ว มนัคงไม่อยากเป็น
นกักฬีาสกัเท่าไหรน่กั เพราะเจบ็ตวั แต่โดยสญัชาตญาณของไก่ชน และปลากดั เมือ่เจอพรรคพวกที่
ไม่ใช่เพศตรงขา้มกนั มนัจะต้องประลองก าลงัเพื่อชงิความเป็นผู้น าในฝงูใหจ้งได ้ไก่ชน จงึต้องชน
กนั และปลากดัก็ต้องกดักนัสมชื่อนามที่เรยีกขานกนัมา การเลี้ยงไก่ชนและปลากดัเป็นทัง้ศาสตร์
และศลิป์อย่างหน่ึง ส าหรบัผูท้ีม่หีวัใจเป็นนักต่อสูช้อบความเจบ็ปวดเป็นต้นทุน การเลีย้งไก่ชนและ
ปลากดัเป็นเรือ่งธรรมดาทีใ่ครๆ กม็สีทิธิเ์ลีย้งกนัได ้แต่ในทางพุทธศาสนานัน้ ถอืว่าบาปกรรม1  
 ส่วนบา้นไหนใกลค้ลองกจ็ะเลีย้งเป็ดไวแ้ต่กไ็มม่ากมายนักฝงูหนึ่งประมาณ 5 – 6 ตวั ส่วน
อาหารเป็ด ก็งมหอยโข่งมาทุบแล้วเลอืกเนื้อหอยโข่งมาสบั หรอืไม่ก็น าปลาตวัเลก็ๆที่ได้จากการ
ชอ้นสวงิหรอืทอดแหมาสบัใหเ้ป็ดกนิหรอืกบัขา้วทีเ่รากนิเหลอืกจ็ะเกบ็ใหเ้ป็ดและเป็ดจะหากนิเองได้
ส่วนหน่ึงดว้ย ตอนเชา้กม็ไีขเ่ป็ดใหเ้กบ็มากนิมาขายไดทุ้กวนั เลีย้งไก่กใ็หข้า้วเปลอืก ปลายขา้วเป็น
บางครัง้ มนัจะหากนิเองไดส้่วนหน่ึง มไีขใ่หเ้กบ็มากนิมาขายเช่นกนั และยงัขายตวัไก่เป็นๆ ไดด้ว้ย 
เวลาไก่ตายเองกน็ ามากนิได ้นอกจากไก่เนื้อ ไก่ด าแลว้ ยงัเลีย้งไก่ไข่ มไีข่ไวก้นิตลอดเกอืบทุกบา้น 
ขอ้ดอีกีอยา่งทีเ่ลีย้งไก่ไวค้อื เป็นนาฬกิาปลุกเป็นอยา่งด ี 
  พีก่รอบเดช ดวงโกศล เล่าว่า คนตกปลาจะตระเวนตกปลา เช่น ตกปลาช่อน โดยใช้ปลา
สรอ้ยเป็นเหยื่อ ปลาสร้อยจะว่ายน ้าไปเรื่อยๆ ปลาช่อนมาพบก็จะฮุบกนิ คนตกก็วดัคนัเบ็ด ปลา
ช่อนก็ติดเบ็ด ตกปลากระทงิที่ท่าน ้าหน้าบ้าน ใช้เบ็ดหย่อนลงไปในช่องว่างของแพไมไ้ผ่หรอืแพ
ลูกบวบ ส่วนตกกุ้งผมใชเ้รอืไปจอดขา้งแพผกับุง้หรอืแพขา้งบา้นใชเ้บด็ที่เกี่ยวไสเ้ดอืนเพยีงปลาย
เบด็ หย่อนเบด็ทีม่ทีุ่นตะกัว่ลงไปถงึดนิตามสายน ้าไหลเมื่อรูส้กึว่ากุ้งกนิเบด็กระตุกดงึหน่วงๆ กด็งึ
สายเบด็ขึน้มาก็จะได้กุ้งก้ามกรามตดิเบด็ขึน้มา เบด็ราว ใช้เบด็ที่มดัเชอืกราวเป็นระยะขงึจากเสา
เรอืนต้นหน่ึงไปยงัเสาเรอืนอกีต้นหน่ึงทีน่ ้าท่วมใต้ถุนบ้าน หรอืขงึเชอืกราวจากไมท้ีป่กัหลกัไวห้น้า
บา้น ใชไ้ส้เดอืนหรอืปลาสรอ้ยเป็นเหยื่อ ทิง้ไวต้ลอดคนื รุ่งเช้ากย็กเชอืกราวดูก็จะไดป้ลาตดิเบด็ ”2 
ส่วนการดกัลอบ ซึง่มทีัง้ลอบนอน และลอบยนืที่หน้าบา้นตอนน ้าหลาก สุ่มปลา จะออกไปสุ่มปลา
ตอนหวัค ่ารมิตลิง่หน้าบา้น ส่วนใหญ่ก็มกัออกไปสุ่มปลาในหนองน ้าหลงับา้น บางครัง้ก็นัดเพื่อน
บา้นออกไปหลายคน เดนิสุ่มปลาเรยีงแถวกนัแบบหน้ากระดาน   พีก่รอบเดช ยงัเล่าว่า “ตาของเขา
ยงัมวีธิหีาปลาไดห้ลากหลายวธิ ีซึง่ผมท าไม่ได ้เช่น ใชจ้ ัน่ดกัปลากรายรมิแม่น ้าหน้าบา้น ยกยอรมิ
แมน่ ้า ลงข่ายในทุ่งนาขา้วช่วงฤดูน ้าหลากเพื่อดกัปลา สุ่มปลาและตโีต่งในหนองน ้าหลงับา้นและยงั

                                                                        

 1 เสงีย่ม เกดิโภคทรพัย.์ อาย ุ93 ปี. (2552, 12 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, 
หมู่ 2 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 2 กรอบเดช ดวงโกศล. อาย ุ 37 ปี. (2553, 27 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,    
ทีบ่า้นเลขที ่48 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ออกไปหากบตอนกลางคนื ตอนเชา้มดืผมตื่นนอนไดย้นิเสยีงกบรอ้งบนบา้นจงึทราบว่าตาออกไปหา
มาตอนกลางคนื แต่จ าไมไ่ดว้่าตาใชว้ธิใีดในการจบักบ1 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 การหาปลาในทุ่งนากบเจา อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2552. 
 
 ระหว่าง พ.ศ.2520 ช่วงเวลาว่างของชาวนา ยงัคงมคีวามเป็นอยู่แบบเดมิอยู่พอควร พอ
ว่างจากท านา ชาวนาในต าบลก าเจา โดยเฉพาะผู้ชายก็จะต้องหาอะไรมาท าเพื่อแก้เบื่อที่ต้องอยู่
เฉยๆ ชาวนาทีม่ฝีีมอืทางศลิปะ หรอืทางช่างกจ็ะเขา้วดั ช่วยพระสรา้งงานศลิปะ ตามโบสถ์ ทาสวีดั 
ซ่อมแซมวดัตามแต่ก าลงัฝีมอื หรอืไปรว่มวงเล่นดนตรไีทยกบัครเูพลงทีบ่า้นในคลองบางบาลซึง่มวีง
ดนตรไีทยหลายวงส่วนใหญ่เป็นวงป่ีพาทย ์บางคนฝึกเล่นกอ็อกงานไดเ้งนิเป็นครัง้คราวกม็อียู่ ส่วน
คนทีไ่มค่่อยมฝีีมอืกจ็ะสนุกสนานตามงานเทศกาลส าคญัในหมู่บา้นหรอืขีเ้กยีจหน่อยกเ็ล่นการพนัน 
ต้มเหลา้กนิเองบา้ง ยิง่ไปกว่านัน้ในอดตีถงึกบัรวบรวมกนัออกปล้นบา้นคนรวย ลุงสมบตั ิแจ่มดาว 
เล่าว่ายอ้นถงึอดตีว่า การปลน้สมยัก่อนเป็นกฬีาของลูกผูช้ายอย่างหนึ่ง (ทศันคต ิความเชื่อส่วนตวั)
ก่อนปลน้ก็ต้องแจง้เจา้ทรพัยล์่วงหน้าก่อนว่าเสอืจะมาเหยยีบแดน (เรอืน) เมื่อไหร่ เจา้ทรพัยจ์ะได้
เตรยีมตวัป้องกนัเสยีแต่เน่ินๆ ก่อนปล้นยงัมพีธิเีปิดทางโจร และตอนปล้นเสรจ็ก็มพีธิปิีดทางโจร 
โดยการตัง้เครือ่งคาวหวาน จดุธปูบอกเล่ากลางเจา้ถงึเหตุทีต่้องปลน้ ส่วนใหญ่เสอืจะไม่ท ารา้ยหญงิ 
เดก็และคนแก่ทีไ่กลๆ หน่อยแถวสุพรรณเคยไดย้นิว่า โจรฉุดเอาลูกสาวเจา้ทรพัยไ์ปเป็นเมยีกม็ ีแต่
                                                                        

 1 กรอบเดช ดวงโกศล. อาย ุ37 ปี. (2553, 27 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,    
ทีบ่า้นเลขที ่48 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ทีบ่า้นกบเจาไมเ่คยถูกปลน้นะ เพราะไกลอยูล่กึเขา้มาในทุ่ง ชาวบา้นไม่นิยมปลูกเรอืนใหญ่ๆ เขา้ใจ
ว่าไอ้เสอืโจรคงคดิว่าหมู่บา้นไม่ค่อยมเีงนิมทีอง เสอืจะไปแถวเสนา ผกัไห่และสุพรรณ แถวนัน้มี
ตลาดน ้า และมคีนจนีทีร่วยๆ เยอะ พอพวกโจรปลน้ไดก้เ็อาทรพัยส์นิไปแบ่งพวกพอ้ง ส่วนใหญ่เป็น
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ สรอ้ย แหวน นาก เงนิ ปลน้ก็ไม่ได้เอาทรพัยส์นิไปหมดยงัพอเหลอืให้เจา้
ทรพัยต์ดิตวัตดิบา้นพอมทีุนท านาบ้าง เป็นน ้าใจของโจรทีม่คีุณธรรม แต่ชาวบา้นกส็าปแช่งกนัเสยี
มากกว่า1 
 2.8 ปัญหาในการท านา 
 การท านาในช่วง พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา พบว่ามปีญัหาทีเ่กดิขึน้ทัง้ปญัหาใหม่และปญัหา
เดมิซึง่ชาวนาต าบลกบเจาได้ใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ร่วมในการแก้ไขไปได ้เว้นเพยีงแต่ปญัหาจากน ้า
ท่วมในฤดูน ้าหลากทีแ่ก้ไขไม่ได ้ปญัหาทีเ่ริม่ก่อตวัเป็นปญัหาใหญ่ ในช่วงเวลาน้ี จากการสอบถาม
ชาวนาอยา่งคุณป้าทองเยือ้น ชยัชนะ พบว่า ปญัหาการก าจดัซงั ตอขา้ว ฟางขา้ว และปญัหาวชัพชื
ในนาขา้ว2 ซึง่ชาวนาจะตอ้งแกไ้ขโดยการใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่และขอ้มลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.8.1 การก าจดัซงัข้าว ตอข้าว ฟางข้าว  
  การเผาฟางขา้วในสมยัก่อนไมใ่ช่เรือ่งเสยีหายและรบกวนท าความเดอืดรอ้นใคร เพราะ
มพีืน้ทีน่าแลว้ส่วนใหญ่จะไมม่ตีน้ไม ้ไมม่บีา้นอยูก่ลางทุ่งเมือ่จดุทีน่าของตนแลว้จะลามไปยงัทีน่าคน
อื่นก็ไม่เป็นไรจะสร้างความเดือดร้อนก็เฉพาะบรเิวณที่ติดถนนมรีถผ่านเท่านัน้ แต่ถ้าเป็นเวลา
กลางคืนจะเห็นเปลวไฟสีแดงทัว่ท้องทุ่งรุกลามดูสว่างสวยงามมากแต่การเผาตอซังข้าวก็มี
ผลกระทบดงันี้ 
  1.ดนิจบักนัแน่นแขง็กระดา้งรากพชืไมส่ามารถชอนไชลงไปในดนิได ้
  2.แรธ่าตุอาหารในดนิเสยีหาย 
  3.แมลงและสตัว์เลก็ๆ เช่น ไส้เดอืน กบ เขยีด แมงมุม ปลา ที่มปีระโยชน์ต่อต้นขา้ว   
ตายหมด 
  4.ท าใหเ้กดิควนัลอยไปทัว่หมูบ่า้น 
  แต่เมือ่มรีถไถเขา้มา ชาวนาจงึน ารถไถ ไถกลบถอนรากโคนซงัขา้ว และปล่อยทิง้ไวใ้ห ้ 
เน่า สลายไปเอง เพราะซงัข้าวเมื่อเน่าแล้วยงัท าให้ดนิร่วนด ีเพิม่แร่ธาตุในดนิให้มากขึ้น เป็นผล
ดกีว่าการเผาเสยีอกี3 
  อกีวธิทีี่ผู้วจิยัได้พบเห็นและซกัถามก็คอื ให้น าเป็ดไล่ทุ่งมาปล่อย ฝูงเป็ดมาจากคน
เลีย้งเป็ดจากสุพรรณบุร ีบรรทุกใส่รถ 6 ลอ้ มาลง ส่วนใหญ่ปล่อยลงในทีน่าทีเ่คยไปลงประจ า และ
                                                                        

 1 สมบตั ิ แจ่มดาว. อาย ุ 69 ปี. (2552, 20 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,           
ทีบ่า้นเลขที ่44 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 2ทองเยือ้น ชยัชนะ. อายุ 70 ปี. (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,     
ทีบ่า้นเลขที ่40 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 3 แหล่งเดมิ. 
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ตอ้งเคยคุยขอกนัไวแ้ลว้ สิง่ทีไ่ดก้ท็ ัง้สองฝา่ยกค็อื เจา้ของเป็ดไดแ้หล่งอาหารใหเ้ป็ด โดยไม่ต้องเสยี
เงนิ ส่วนเจา้ของนาไดข้ีเ้ป็ดเป็นปุ๋ ยในนา บางทกีไ็ดไ้ขเ่ป็ดตกหล่นหลงไวใ้หก้ม็ไีมน้่อย1 
 

    
 

ภาพประกอบ 25 การแกไ้ขปญัหาซงัตอขา้วดว้ยการเลีย้งเป็ดไล่ทุ่งและการเผาซงัตอขา้ว 
 

ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่15 เมษายน 2552. 
 
  2.8.2 ปัญหาวชัพืชในนาข้าว 
  ในอดีตปญัหาวชัพืชนัน้เดิมเป็นปญัหาไม่มาก แต่ปจัจุบันก าลังเป็นปญัหาใหม่ที่มี
ผลกระทบมากกว่า เพราะวชัพชืทีข่ ึน้มานัน้มลีกัษณะเหมือนต้นขา้วจนแยกไม่ออกในระยะ ต้นกล้า 
วชัพชืชนิดนี้ชาวบ้านเรยีกว่า ขา้วดดี ขา้วเด้ง2 ซึ่งจดัเป็นวชัพชืชนิดรา้ยแรงในนาขา้ว ขา้ววชัพชื
เกดิจากการผสมขา้มพนัธุ์ระหว่างขา้วป่าที่พบทัว่ไปในธรรมชาตกิบัขา้วปลูกเกดิเป็นลูกผสม ขา้ว
วชัพชืจ าแนกตามลกัษณะภายนอกเป็น 3 ชนิดคอื 1.ขา้วหางหรอืขา้วนก 2.ขา้วดดีหรอืขา้วเดง้ 3.
ขา้วลายหรอืขา้วแดง ในระยะเริม่ต้นของการระบาดขา้ววชัพชืจะแฝงตวัเขา้มาในนาขา้วเพยีงไม่กี่
ต้น หากไม่มกีารก าจดัในระยะเวลา 2 - 3 ฤดูเท่านัน้ ขา้ววชัพชืสามารถเพิม่จ านวนเป็นหลายหมื่น
ต้น ปกคลุมจนมองไม่เหน็ต้นขา้วปลูกทีป่ลูก ขา้ววชัพชืจะมลีกัษณะที่ท าความเสยีหายแก่ขา้ว คอื 
เจรญิเตบิโตรวดเรว็และสูงข่มต้นขา้วที่ปลูกแล้วยงัออกดอกเรว็และเมลด็ร่วงหล่นในแปลงนาก่อน
การเกบ็เกี่ยว พรอ้มทีจ่ะงอกในฤดูกาลต่อไป จากลกัษณะดงักล่าวนี้จะท าใหผ้ลผลติขา้วลดลงอย่าง
มาก ยิง่ไปกว่านัน้วชัพชืขา้วแดงจะปะปนในผลผลติขา้วและเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ชาวนาถูกตดั

                                                                        

 
1
 ทองเยือ้น ชยัชนะ. อาย ุ70 ปี. (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,    

ทีบ่า้นเลขที ่40 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 

2 ศศธิร ทรงเหมง็. การเปรยีบเทยีบวธิกีารลดปญัหาขา้ววชัพชืในนาขา้วของเกษตรกร. 
(2552). นครสวรรค:์ ส่วนส่งเสรมิการผลติขา้วส านกัส่งเสรมิและจดัการสนิคา้เกษตร. กรมส่งเสรมิ
การเกษตร. หน้า 5. 



 84 

ราคาขา้วไปไม่ต ่ากว่าเกวยีนละ 200 – 800 บาท ดงันัน้ พบว่าชาวนาใชว้ธิลีดปญัหาขา้ววชัพชืที่
แตกต่างกนั ชาวนาจงึตอ้งใชว้ธิลีดปญัหาขา้ววชัพชืและหาวธิทีีด่ทีีสุ่ด1

  
  2.8.3 การแก้ปัญหาและการดแูล  
  จากปญัหาดงักล่าว ชาวนากบเจาจงึได้ขอค าแนะน าจากเกษตรอ าเภอช่วยแนะน า
แกป้ญัหา ซึง่ไดข้อ้มลูการท าเนินการดงันี้ 
  1.หลงัจากหว่านขา้วได ้7 - 9 วนั จะเริม่ฉีดยาคลุม 
  2.หลงัจากฉีดยาคลุม 3 วนั เริม่สูบน ้าเขา้แปลงนาให้พอประมาณ (ค่อนต้นขา้ว) และ
อยา่ใหแ้หง้ เป็นเวลา 1 สปัดาห ์ท าใหต้ะไครน่ ้าจบัหน้าดนิ หญา้จงึไมข่ึน้  
  3.หลงัจากนัน้ 20 - 25 วนั เริม่ใส่ปุ๋ ย (จะเป็นปุ๋ ย 46-0-0 หรอืปุ๋ ยทีต่อ้งการใส่กไ็ด)้ 
  4.ประมาณ 30 วนั ฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าหนอนฆ่าแมลง เน่ืองจากใส่ปุ๋ ยแล้วขา้วกจ็ะงาม
หนอนจะมากดักนิขา้ว 
  5.ประมาณ 45 วนั ขา้วจะเริม่ตัง้ทอ้ง จงึต้องหว่านปุ๋ ยรอบที่ 2 ใส่ปุ๋ ยสูตร15-15-15 
หรอื 16-16-16 ถา้ใส่เกนิ 45 วนัขา้วดดูซมึไมห่มด ท าใหข้า้วแก่ชา้  
  6.ประมาณ 50 - 60 วนั ต้องฉีดยาฮอรโ์มนหรอืยาเร่งรวงขา้วและต้องคอยระวงัเพลีย้สี
น ้าตาล เพลีย้กระโดด เพลีย้จกัจัน่ เพลีย้พวกนี้จะมาดดูน ้าเลีย้งของตน้ขา้ว 
  7.เมือ่ขา้วออกรวงหมดแลว้ฉีดยาเรง่เต่งหรอืยาฮอรโ์มนประมาณ 1 – 2 ครัง้ 
  8.เมือ่ขา้วเริม่เหลอืงหางตอ้งปล่อยน ้าออกจากแปลงนาใหห้มด  
  9.เมือ่ขา้วอายคุรบ 80 วนั หรอืขา้วเหลอืงหมดทัง้แปลงแลว้กท็ าการเกบ็เกีย่ว2 
  ส่วนปญัหาหนูนา และ ปูนาระบาดกัดกินต้นข้าว เกษตรอ าเภอได้เบิกยา Zino 
Phosphide ไปช่วยเบื่อหนูตายและน าใหก้ าจดัปโูดยใชล้อบดกั หรอืใชปี้บใส่เหยือ่ล่อ   
  ลุงส าเรงิ อาจส าอางค์ กล่าวว่า “พวกแมลงสมยัก่อนไม่ค่อยมปีญัหาเท่าไร เพราะ
สมยัก่อนมนีกเยอะแยะ นกจะกินแมลงต่างๆ แต่สมยันี้นกมน้ีอย แมลงมมีาก ต้องใช้ยาฆ่าแมลง
ช่วย” การท านาปจัจุบนัท าแลว้ทิง้อย่างสมยัก่อนไม่ได ้ต้องใส่ปุ๋ ย ต้องดายหญ้า ต้องฉีดยาฆ่าแมลง 
ยาฆา่วชัพชื จงึจะไดผ้ล  
 
3. สภาพความเป็นอยู่ของชาวนาต าบลกบเจา 
 สภาพความเป็นอยู่ทัว่ไปของชาวนาต าบลกบเจา ช่วง พ.ศ.2517 เป็นต้นมาหลงัจากการ
ตดัถนนสาย 3412 ผ่านต าบลกบเจา มกีารปรบัเปลีย่นวถิชีวีติไมม่ากนกัในระยะ 5 ปีแรก แ ต่ เ มื่ อ

                                                                        

 1.ศศธิร ทรงเหมง็. การเปรยีบเทยีบวธิกีารลดปญัหาขา้ววชัพชืในนาขา้วของเกษตรกร. 
(2552). นครสวรรค:์ ส่วนส่งเสรมิการผลติขา้วส านกัส่งเสรมิและจดัการสนิคา้เกษตร. กรมส่งเสรมิ
การเกษตร. หน้า 5. 
 2 แหล่งเดมิ. 
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กระแสความเจรญิจากสงัคมภายนอกเขา้ไปในหมูบ่า้นโดยผูค้นทัง้ในและนอกพืน้ทีท่ีเ่ขา้ออกหมู่บา้น
เป็นประจ าได้น าความคดิ สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ และรูปแบบสงัคมเมอืง รวมทัง้การสื่อสาร
ทางเทคโนโลยอีย่าง โทรทศัน์ ซึ่งมอีทิธพิลท าให้ชาวนาต าบลกบเจาต้องปรบัเปลี่ยนวถิีชวีติของ
ตวัเองเพื่อให้ทนัต่อสภาพสงัคมทีเ่ปลี่ยนไปแต่ยงัคงรกัษาวถิชีวีติแบบดัง้เดมิให้เขา้กบัความเจรญิ
สมยัใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี
 3.1 ลกัษณะสงัคมและครอบครวัชาวนาต าบลกบเจา 
 ลกัษณะครอบครวัในต าบลกบเจาหลงั พ.ศ.2517 นัน้มลีกัษณะไม่แตกต่างกบัสภาพ
ครอบครวัก่อน พ.ศ. 2517 มากนัก ทัง้เป็นครอบครวัเดี่ยวและครอบครวัขยาย แต่มลีกัษณะเป็น
ครอบครวัขยายมากกว่าเพราะลกูเมือ่แต่งงานแลว้กม็กัจะอยูก่บัพ่อแม่ก่อน ประมาณ 2 - 3 ปี กแ็ยก
ไปซื้อที่ปลูกบ้านหรอืหาที่อยู่ใหม่ ครอบครวัส่วนใหญ่ยงัมที านา สมาชกิในครอบครวัจะช่วยงานใน
ครวัเรอืนเกอืบทุกอยา่ง นอกจากนัน้เริม่มผีูท้ างานราชการเป็น ครอูาจารย ์เจา้หน้าทีอ่ าเภอบางบาล 
และทีอ่ าเภอเมอืง เจา้หน้าทีอ่นามยั โรงพยาบาลบางบาล ต ารวจ ทหาร ทีอ่ยู่ร่วมในหมู่บา้นมากขึน้ 
หลายคนน าเอาบุคคลนอกเขา้มาเช่น น าสามหีรอืภรรยาที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่ด้วย ส่วน
ความสมัพนัธ์กบัครอบครวัอื่นๆ ในหมู่บ้านในลกัษณะเป็นญาตพิี่น้องกนั มกีารช่วยเหลอืกนัทัง้ใน
การท านา ประมง แรงงานปลูกบ้านซ่อมแซมบ้าน งานประเพณีและการประกอบพธิีกรรมต่างๆ 
ยงัคงเหมอืนในอดตี 
 เมื่อหมู่บ้านเจริญขึ้น มีถนนตัดผ่านหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เคยท านาอย่างเดียวมีโอกาส
เดนิทางออกนอกหมูบ่า้น หรอืบา้งกไ็ปประกอบอาชพีอื่น ทศันคตต่ิอการท านาจงึมกีารเปลีย่นแปลง
อาชพี ซึง่มผีลต่อรายไดใ้นครอบครวัทีแ่น่นอนกว่า เมือ่มโีรงงานมาตัง้บรเิวณใกลเ้คยีงกบัอ าเภอบาง
บาล ท าใหช้าวนามโีอกาสเลอืกเขา้ท างานรบัจา้งในโรงงาน เช่น โรงงานเบยีรช์า้ง หรอืบางรายกเ็ขา้
กรุงเทพฯ เขา้ท างานตามรา้นอาหาร รบัจา้ง ขบัรถแทก็ซี ่เป็นแม่บา้นตามหน่วยงานรฐัและเอกชน
ต่างๆ ลกัษณะดงักล่าวนี้ย่อมมผีลกระทบต่อหน้าที่และความสมัพนัธ์ตามครอบครวัซึ่งลดบทบาท
และความรบัผดิชอบลงไปอกีมากคอื 
  1.การอบรมเลี้ยงดูเดก็ การใหก้ารศกึษาแก่บุตร โรงเรยีนก็รบัหน้าทีน่ี้ให้การศกึษาอบรม
แทนและการรกัษาพยาบาลก็เช่นกนั โดยเฉพาะเดก็ และคนชรา ชาวบ้าน ก็สามารถพาไปรกัษาที่
สถานีอนามยัต าบล หรือไม่ก็ไปรกัษาที่โรงพยาบาลในอ าเภอแทน เช่น โรงพยาบาลบางบาล 
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา ทีอ่ าเภอเมอืง โรงพยาบาลศุภมติรทีอ่ าเภอเสนา 
  2.กจิกรรมในครวัเรอืนเช่น ปลูกผกั หาปลา ลดน้อยลงไป เพราะในหมู่บา้นมรีา้นคา้หรอืไม่
ก็สามารถเดินทางไปซื้อที่อ าเภอได้ บางครอบครัวก็เลิกท านาหันมารบัจ้างอย่างเดียว ท าให้
ครอบครวัไมไ่ดเ้ป็นหน่วยผลติอกีต่อไป กลายเป็นครอบครวัหรอืหน่วยของการบรโิภคเพิม่มากขึน้ 
 3.ครอบครวัดัง้เดมิในสมยัที่มอีาชพีท านาอย่างเดยีว สมาชกิทุกคนช่วยกนัท านา รายได้
จากการท านาตกเป็นของกลางอยู่กบัครอบครวัและถ้าต้องการใชจ้่ายกเ็บกิจากกองกลาง การทีท่ า
ทุกอย่างร่วมกนั ท าให้มคีวามผูกพนัทางจติใจ แต่ครอบครวัในปจัจุบนั ต่างคนต่างมอีิสระในการ
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ประกอบอาชพีและผูกพนักบัหน่วยงานที่เขา้ไปท ามากกว่าครอบครวั น้ากลัยา ขาวดารา กล่าวว่า 
“เดีย๋วน้ีความผกูพนัทางจติใจในครอบครวัมน้ีอยลงต่างฝา่ยต่างเหนิห่างกนัพอสมควร” 
  4.  การทีล่กูไปท างานอื่นนอกหมู่บา้นท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบดิากบับุตรเปลีย่นแปลง
ไป แต่เดมิลูกต้องพึง่พ่อแม่ พ่อแม่เป็นคนเลีย้งดู ฝึกอาชพีใหลู้ก เพื่อทีจ่ะใหเ้ป็นชาวนา แต่ปจัจุบนั
ลกูท างานนอกบา้น ท างานในโรงงาน และเป็นผูห้ารายไดแ้ก่ครอบครวั พ่อแม่กลบัต้องพึง่พาลูกมาก
ขึ้น ลูกมอีิสระหรอืมกีารตดัสนิใจด้วยตนเอง หรอืพึ่งพาเพื่อนร่วมงานมากกว่าปรกึษาครอบครวั 
นอกจากพ่อแมต่อ้งพึง่พาลกูมากขึน้แลว้ ยงัตอ้งมภีาระเลีย้งดหูลานใหก้บัลกูอกีดว้ย 
  5.  ความสมัพนัธ์ระหว่างครอบครวักบัเครอืญาตมิคีวามผูกพนัหรอืการพึ่งพาน้อยลงด้วย 
โดยเฉพาะเวลาเดอืดรอ้นเรื่องเงนิทองก็มทีางพึ่งทางอื่น เช่น ธนาคาร มหีลายครอบครวัที่บอกว่า
เวลาเดอืดรอ้นกพ็ึง่สหกรณ์ หรอืไมก่โ็รงรบัจ าน า 
 สภาพแวดล้อมทางสงัคมของชาวนาต าบลกบเจา หลงั พ.ศ.2517 เมื่อมกีารตดัถนนผ่าน
เขา้ออกต าบลกบเจาไดส้ะดวกสบายแล้ว จากค าบอกเล่าของครูเสวก ไตรญาณ อดตีขา้ราชการคร ู
ซึ่งมลีูกศิษย์ในต าบลกบเจาจ านวนมาก บอกว่า ส่วนใหญ่ลูกหลานชาวนาเลอืกที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นไปทัง้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาแต่ส่วน
ระดบัอุดมศกึษาไมค่่อยมเีท่าไร โรงเรยีนทีอ่ยู่ในอ าเภอเสนา เช่น โรงเรยีนผดุงวทิยา โรงเรยีนเสนา
ประสทิธิ ์โรงเรยีนราษฎรบ์ ารุงศลิป์ ส่วนในอ าเภอพระนครศรอียุธยามโีรงเรยีนจอมสุรางค์อุปถมัภ ์
ซึ่งเป็นโรงเรยีนหญิงล้วน โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยัเป็นชายล้วน วิทยาลยัครูอยุธยา (ราชภฏั)  
เทคโนโลยสีุวรรณภูม ิบางคนย้ายไปอยู่กบัญาติในกรุงเทพและเรยีนหนังสอืที่นัน้เลยก็ม ีโดยให้
เหตุผลว่าอยากเรยีนใหสู้งจะได้ท างานทีต่นเองสนใจ มลีูกชาวนาบางส่วนที่เลอืกศกึษาต่อเกี่ยวกบั
การเกษตรแลว้กลบัมาพฒันาการท านา เช่นการท าใหข้า้วมคีุณภาพดขีึน้ ปลูกขา้วใหไ้ดผ้ลผลติมาก
ขึน้ หรอืน าความรูด้า้นการเกษตรกลบัมาช่วยพ่อแม่ในการท านา ลูกชาวนาหลงัจบการศกึษาระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้แลว้กไ็ม่ไดช้่วยงานอะไรในการท านามากนัก ทีเ่หลอืมคีรอบครวัลูกชาวนาทีท่ า
นา อยูก่ไ็มม่ากแลว้1 
 ต าบลกบเจามสีถานีอนามยัมาตัง้แต่ พ.ศ.2514 มเีจา้หน้าที่ประจ าอยู่ 2 คน เป็นพนักงาน
อนามยั 1 คน และพนักงานผดุงครรภ์ 1 คน ลกัษณะของสถานีอนามยั สามารถที่จะรกัษา ฉีดยา 
แนะน า และจ่ายยาให้แก่ชาวบ้าน โดยบรกิาร 24 ชัว่โมง ไม่มวีนัหยุด ชาวนาได้รบับรกิาร การ
แนะน าและรกัษาพยาบาลเบื้องต้น โดย เฉพาะอย่างยิง่ชาวบา้นรูจ้กัการคุมก าเนิดมากขึน้ ซึ่งจาก
การสอบถามเจา้หน้าที่อนามยัชาวบา้นบางครวัเรอืน ฝ่ายชายเป็นฝ่ายท าหมนั และบางครวัเรอืนก็
ใหฝ้า่ยหญงิท าหมนั ผลกค็อืท าใหจ้ านวนคนเกดิน้อยลง ซึง่จะเหน็ไดจ้ากจ านวนนักเรยีนทีเ่ขา้เรยีน
ลดลงดว้ย 

                                                                        

 1  เสวก ไตรญาณ. อาย ุ 85 ปี. (2553, 8 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,       
ทีบ่า้นเลขที ่8 หมู ่2  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  พระนครศรอียธุยา. 
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 ชาวบา้นต าบลกบเจาที่เป็นชาวนา ส่วนมากจะมโีรคประจ าตวั คอื ปวดหวั ปวดเอว ปวด
หลงั มกัจะซื้อยาทานเอง คอื จ าพวกยาแก้ปวดชนิดเมด็ และชนิดผง ซึง่ส่วนมากนิยมชนิดผงมาก 
และตดิยาประเภทนี้ ถา้ไมท่านจะท างานไมไ่หว 
 ในแง่ของการรกัษาสุขภาพอนามยัแผนใหม่ ชาวบ้านได้รบัการแนะน าการใช้ยาจาก
เจา้หน้าที่อนามยั คนหนุ่มสาวเมื่อแต่งงานก็รูจ้กัการวางแผนครอบครวั และเมื่อตัง้ครรภ์มกีารฝาก
ครรภท์ีโ่รงพยาบาล และไปคลอดทีโ่รงพยาบาล ไมค่ลอดกบัหมอต าแย อย่างไรกต็ามเมื่อคลอดแลว้ 
กลบัมาบ้านก็ยงัคงหนัมาอยู่ไฟตามแบบเดมิ เช่น การกระโจม เมื่อการแพทย์เจรญิขึน้ มถีนนตดั
ผ่านหมู่บ้าน มสีถานีอนามยั โรงพยาบาลในอ าเภอเสนา และอ าเภอพระนครศรอียุธยา ชาวนาส่วน
ใหญ่จงึเลอืกรบัการรกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาล อาชพีหมอยา หมอต าแย และการรกัษาแบบ
ภูมปิญัญาพืน้บา้นกค็่อยๆ หายสาบสูญไปจากต าบลกบเจาอย่างน่าเสยีดาย แต่การใช้พชืสมุนไพร
เพื่อใชบ้รรเทาอาการเจบ็ปว่ยเบือ้งตน้ยงัคงเป็นทีนิ่ยมของชาวนา แมว้่าจะมยีาปจัจุบนัรกัษาไดด้แีต่
ชาวนายงัคงใชส้มนุไพรอยูเ่พราะยงัคงปลกูใชใ้นครวัเรอืน หางา่ยและประหยดัโดยไมต่อ้งซือ้ 
 3.2 ลกัษณะบ้านเรือน 
 บา้นเรอืนชาวนาต าบลกบเจาหลงั พ.ศ. 2517 เป็นต้นมานัน้ ยงัคงสภาพบ้านเป็นเรอืน
ไทยใตถุ้นสงู มชีานเรอืน ทัง้มแีละไม่มหีลงัคาเชื่อมเรอืนไทยซึง่ส่วนใหญ่ปลูกตดิคู่กนัทัง้ 2 หลงั ไว้
นัง่เล่นนอนเล่น แต่ทีเ่ขา้มาใหม่ก็คอืสว้มทีเ่ป็นแบบสมยัใหม่ คอื สว้มซมึ ซึง่ท าใหม้สีุขลกัษณะที่ดี
ในชุมชนแต่คนแก่มกัจะมปีญัหาเพราะนัง่ยองๆ แลว้เมื่อยบางทลีุกไม่ขึน้ต้องเรยีกลูกหลานมาช่วย
พยงุออกจากสว้มไป สว้มจะสรา้งแยกออกจากตวัเรอืนบา้นไวด้า้นหลงัตดินา ถ้าจะใชต้้องเดนิลงมา
จากเรอืน บางเรอืนต้องเดนิลอดใต้ถุนบ้านเขา้ส้วม บางเรอืนก็เดนิอ้อมตวัเรอืนใหญ่ ชานเรอืนจะ
เป็นทีน่ัง่พดูจา พบปะพูดคุยกนั บางครัง้เป็นทีก่นิขา้ว ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่จะมสีมาชกิมากจงึต้องนัง่
ลอ้มวงกนิขา้วทีส่ ารบักบัขา้วจดัไวอ้ยู่โดยเฉพาะมือ้เยน็ จะเป็นมือ้ทีทุ่กคนในครอบครวัอยู่กนัพรอ้ม
หน้าพรอ้มตามากที่สุด นอกจากนี้ชาวนายงัใช้ชานบ้านเป็นที่ท าธุระส่วนตวัยามเช้า เช่น ล้างหน้า
แปรงฟนั หน้าเรอืนจะหนัออกทางคลองบางบาล นัน้คอืหน้าบา้น ส่วนใหญ่เรอืนทีป่ลูกตดิรมิน ้ากจ็ะ
มที่าเรอืไว้คอยขึน้ลงเรอืหรอือาบน ้าลา้งจาน ซกัเสื้อผ้าในท่าน ้าเดยีวกนั ส่วนตวัเรอืนมชีัน้เดยีวใต้
ถุนยกเสาสงูหนีน ้าท่วม มนีอกชานและบนัไดพาดขึน้บา้น ใตถุ้นมเีรอืจอดไวใ้ชห้น้าน ้าท่วมช่วงเดอืน
สบิสอง รอบๆ บ้านก็เป็นสวนผสมที่ปลูกพชืผลหลายชนิดไว้เก็บกิน มหี้องครวัทางทศิใต้ มคีอก
ควายขา้งบ้านทางทศิใต้ หลงับ้านเป็นยุง้ขา้ว ถดัออกไปเป็นคอกหม ูถดัออกไปเป็นกองฟาง หน้า
บา้นมโีคกดนิส าหรบัปลูกพลูปลูกหมากไว้กนิแต่เหลอืคนแก่ที่กนิน้อยลงมาก รวมทัง้ปลูกมะละกอ 
ตะไคร ้สะระแหน่และอื่นๆ ไว้เก็บกนิได้ตลอดปี และมลีานนวดขา้วหน้าบา้นไว้นวดขา้วในฤดูเก็บ
เกี่ยวข้าว หลงัจากนวดขา้วแล้วก็ปลูกอ้อย หน้าน ้าหลากน ้าท่วมใต้ถุนบ้านเป็นประจ า และเป็นที่
จอดเรอืไดห้ลายล าถ้าเป็นหน้าแลง้ใต้ถุนบา้นใชน้ัง่พกัผ่อนเล่นชงิชา้ทัง้ใชเ้ป็นทีเ่ลีย้งเป็ดเลีย้งไก่ได้
ดว้ย  
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 ส่วนการใชเ้รอืในคลองบางบาลนัน้ชาวนายงัคงเป็นทีน่ิยมใชเ้รอืสญัจรไปมากนัเหมอืนเดมิ 
ลกัษณะเรอืยงัคงรูปลกัษณ์แบบเดิมอยู่  บ้านที่ปลูกติดรมิคลองส่วนใหญ่ก็จะมไีว้ติดบ้านเผื่อใช้
เดินทางไปบ้านใกล้เรอืนเคียง ที่ส าคญัเรอืจะมคีวามส าคญัมากเมื่อฤดูน ้าหลากมาถึง นักเรยีน 
คนงานหนุ่มสาว ทีไ่ปท างานนอกบา้นก็สามารถเขา้ออกบา้นเรอืนไดอ้ย่างสบายแต่อาจจะเสยีเวลา
พายเรอืแต่กส็รา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหก้บัสมาชกิในครอบครวัและเพื่อนชาวนาดว้ยกนั เมื่อพายเรอื
พบเจอกนัก็จะสอบถามสารทุกข์ ถามสุขต่อกนัและกนัแสดงการห่วงหาอาทรบางครัง้ก็จบลงด้วย
ของฝากกลบับา้นไปอยา่งเช่น ผกัปลา ขนมสิง่ของต่างๆ 
 

   
 

ภาพประกอบ 26 ลกัษณะบา้นเรอืนไทยแบบเดมิ ในต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่19 ธนัวาคม 2551. 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 กจิกรรมการใชป้ระโยชน์ใตถุ้นบา้นเรอืนไทยแบบเดมิ ในต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2552. 
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ภาพประกอบ 28 การใชเ้รอืป๊าบหรอืเรอืแตะทางซา้ย  และเรอืมาดทางขวา ในคลองบางบาล  
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่18 ตุลาคม 2551 
และวนัที ่6 มนีาคม 2552 
 
 ตัง้แต่ พ.ศ.2525 เป็นต้นมา ชาวนาเริม่มคีวามรูท้ี่ไดร้บัอทิธพิลจากเทคโนโลย ีข่าวสาร 
โฆษณา จากสื่อโทรทศัน์ มากขึน้ อกีทัง้ลูกลานที่เดนิทางไปศกึษาต่อและโยกยา้ยจากลูกหลานไป
ท างานที่อื่น เมื่อมฐีานะการงาน การเงนิที่ด ีสิง่ที่อยากท ามากนัน้ก็คอื การปลูกบ้านหรอืต่อเติม
ซ่อมแซมบา้นของตวัเองใหด้ขีึน้ สวยงาม ทนทานกว่าเดมิ การก่อสรา้งบ้านทีเ่น้นสรา้งต่อเตมิเพื่อ
ความสะดวก ความสวยงามของความคดิบุคคลทีเ่ป็นลูกหลานชาวนา โดยเอาอย่างแบบเมอืง โดย
หลงลมืว่าเมือ่ถงึฤดนู ้าหลากน ้าจะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัพ่อแม่ เมื่อต้องขนยา้ยขา้วของขึน้ทีสู่ง 
หนีน ้า เนื่องจากลกูหลานกลบัไปเรยีน ท างานทีอ่ื่น ภาระการเกบ็ขา้วของส่วนใหญ่จงึตกเป็นของพ่อ
แม ่ซึง่ส่วนใหญ่กแ็ก่ชราภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 ลกัษณะใตถุ้นบา้นทีด่ดัแปลงเป็นหอ้งพกั ในต าบลกบเจา 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่19 ธนัวาคม 2551. 
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 ปจัจุบนัหมู่บ้านพฒันาขึน้มาก มถีนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา รถยนต์ มอเตอรไ์ซค์ รถไถ 
รถอีแต๋น ล้วนท าให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดความสะดวกรวดเรว็ในการติดต่อกบัโรคภยันอก 
ผู้ใหญ่บ้านปจัจุบนัไม่ต้องพะวงอยู่กบัโจรผู้ร้าย ควายถูกขโมย ซึ่งแต่ก่อนหนทางล าบาก ท าให้
อ านาจของราชการถูกจ ากดั แต่ในปจัจุบนัการคมนาคมสะดวก อ านาจของราชการเขา้มาถงึเขา้มา
ควบคุมในหมู่บ้าน และบทบาทของผูใ้หญ่บา้นกเ็ปลี่ยนแปลงไป เพื่อท างานตามค าสัง่และนโยบาย
ต่างๆ ของทางราชการมากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านต้องเข้าร่วมกับกลุ่มราชการจดัตัง้ขึ้น เช่น กรรมการ
พฒันาหมู่บ้าน กรรมการศึกษา กรรมการสภาต าบล หรอืการร่วมมอืท างานกับสมาชิกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลกบเจา ฯลฯ ตลอดจนการเก็บภาษีและรายไดต่้างๆ ใหก้บัทางราชการซึง่บทบาท
ของผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ก็อยู่ในความควบคุมดูแลของเจา้หน้าที่อ าเภอ ซึ่งในทศันะของชาวบ้านแล้ว 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนของราชการ เป็นตัวแทนของราชการมากกว่าเป็นตัวแทนของ
ชาวบา้น 
 ชาวบ้านในปจัจุบนัไม่จ าเป็นต้องพึ่งก านันและผู้ใหญ่บ้านเหมอืนสมยัก่อนการฟงัวทิยุดู
โทรทศัน์ การที่มเีจ้าหน้าที่ของรฐัเข้ามาประจ าในหมู่บ้าน เช่น ครู เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่
ชลประทาน ตลอดจนลูกหลานที่ได้รบัการศึกษาสูง จะกลายเป็นที่ปรึกษาได้ดีกว่าก านันและ
ผูใ้หญ่บา้นเสยีอกี 
 3.3 อาหารการกิน 
 ส าหรบัเรื่องอาหารการกินของชาวนากบเจา ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากิน
แบบง่ายๆ รอบบ้านตวัเองตัง้แต่เนื้อสตัว์ ผกั ปลา ที่หาได้มาก็ท าได้หลากหลาย เช่น ปลาสร้อย
ไดม้าจากทอดแห ตกปลา วางเบด็ราว หรอืยกยอหรอืพายเรอืชอ้นตามรมิคลอง กน็ ามาตดัหวัเพื่อ
ท าปลารา้ ปีหนึ่งท าปลารา้ไว้กนิหลายไห ปลาร้าใช้หลนเป็นน ้าจิม้ผกั ซึ่งชาวนานิยมท ากนิทุกวนั 
ถ้าหากจะท าแกงส้มกจ็ะใส่ปลาร้าแทนน ้าปลา ปลาสรอ้ยยงัท าปลาเห็ดได้ด้วย ถ้าวนัไหนได้ปลา
สรอ้ยมามากกช็่วยกนัท าหลายคน น่าสนุกสนาน ส่วนหวัปลา ไสป้ลากน็ าไปต้ม เมื่อทิง้ไวใ้หเ้ยน็ลง
น ้ามนัปลาจะลอยขึ้นมา แล้วใช้ทพัพชี้อนเอาน ้ามนัปลาไปใส่กระทะเคี่ยวอีกครัง้หนึ่ง  จะได้น ้ามนั
ปลา เกบ็ไวใ้ชท้อดกลว้ยแขกไดอ้ยา่งด ีแมท่อดกลว้ยแขกใหก้นิบ่อยๆ1 
 ท าน ้าปลา น าปลาใส่ไหพรอ้มทัง้เกลอื ทิง้ไวเ้ป็นเดอืน แลว้น าไปใส่กระทะต้ม น าไปใส่ ถุง
ผา้กรองกจ็ะไดน้ ้าปลาทีไ่มม่สีารพษิเจอืปน 
 ปลาตะเพยีนใชท้ าอาหารเกบ็ไวก้นิไดห้ลากหลาย เช่นท าปลาเจา่ ปลาเคม็ ปลายา่ง 
 งมหอย ในแม่น ้าหน้าบ้านและหนองน ้าหลงับ้าน เป็นหอยกาบ งมมาแลว้น ามาใส่กระทะ
ตม้ เปลอืกหอยจะอา้ออก เลอืกเอาเนื้อหอยมาหัน่แลว้ใหแ้มน่ าไปแกงได้ 
 นอกจากนี้เมือ่ถงึงานเทศกาลส าคญั ชาวบา้นต าบลกบเจากจ็ะร่วมมอืร่วมใจลงแรงลงแขก
ประกอบอาหารกบัขา้ว เพื่อใชใ้นพธิกีาร ส่วนใหญ่จะเกีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 
                                                                        

 
1
 กรอบเดช ดวงโกศล. อาย ุ37 ปี. (2553, 27 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,    

ทีบ่า้นเลขที ่48 หมู่ 9  ต าบลกบเจา  อ าเภอบางบาล  พระนครศรอียธุยา. 
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ภาพประกอบ 30 การรว่มแรงลงแขกท าส ารบักบัขา้วถวายพระสงฆข์องชาวต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่18 ตุลาคม 2551 
และวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2552. 
 
 ปจัจุบนัเมื่อมถีนนเขา้มาถงึในหมู่บา้น รถเร่ขายอาหาร กบัขา้วก็ขบัเขา้มาขายในหมู่บา้น
วนัหนึ่งก็หลายรอบหลายคนั และยงัมตีลาดนัดที่อ าเภอบางบาลวนัอาทติย์ ตลาดนัดวดัแก้ววนัพุธ
และวนัเสาร์ซึ่งมกีับข้าว อาหารการกินของใช้สอยมาขายให้เลอืกซื้อมากมาย นอกจากนี้ความ
ทนัสมยัของการหาของกนิง่ายยิง่ขึน้กค็อืการโทรสัง่อาหารมารบัประทานเรยีกว่าเดลเิวอรี ่เช่น พซิ
ซ่า ไก่ทอด แมแ้ต่หมูกระทะกย็งัเขา้มาส่งบรกิารถงึที่ แต่อย่างไรก็ตาม อาหารการกนิของชาวบา้น
ส่วนใหญ่ยัง้คงเป็นขา้ว ปลา ไก่ น ้าพรกิต่างๆ และผกันานาชนิดไวบ้รโิภคซึ่งส่วนใหญ่คนที่กนิกจ็ะ
เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ยงัคงกินง่ายอยู่ง่าย ส่วนอาหารที่เป็นอาหารโบราณมกัจะพบได้เมื่อมงีาน
ประเพณที าบุญเลีย้งพระในวนัเทศกาลส าคญั 
 บรรยากาศการกนิอาหารรอบวงเป็นบรรยากาศอบอุ่นทีสุ่ดทีพ่บมากในทุกบา้น เพราะส่วน
ใหญ่มกัจะนิยมลอ้มวงกนิขา้วมือ้เยน็เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกลบัจากการท างาน เรยีนหนังสอื 
จงึเป็นช่วงที่พบปะพูดคุยแลกเปลีย่นเรื่องราวต่างๆ ทีไ่ดป้ระสบมาในชวีติประจ าวันและเป็นเวลาที่
อบรมสัง่สอน ไต่ถามการเรยีนการบา้นลกูหลานไดก่้อนทีจ่ะอาบน ้าและเขา้นอน 
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ภาพประกอบ 31 บรรยากาศในตลาดวดัแกว้ อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่18 ตุลาคม 2551. 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 บรรยากาศในวงส ารบัขา้วมือ้เยน็ ชาวบา้นต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่5 มนีาคม 2552. 
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ภาพประกอบ 33 ส ารบัคาวหวาน กบัขา้วพืน้บา้นถวายพระ โดยชาวบา้นต าบลกบเจา 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่19 ตุลาคม 2551. 
  3.4 การถือครองท่ีดิน 
 สุรนิทร์ แจ่มดาว1 เล่าให้ฟงัว่า เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินใน
หมู่บ้านต าบลกบเจาในระยะ 20 กว่าปีมานี้ คอืหลงั พ.ศ.2517 เป็นต้นมานัน้ มทีัง้การซื้อขายกนั
ภายในหมู่บ้าน บางรายได้รบัมรดกเมื่อบิดาหรือมารดาเสียชีวิต บางรายก็ไม่มีการแบ่งแยก
กรรมสทิธิ ์ครอบครวัทีร่ ่ารวยอยูแ่ลว้มกัจะซือ้ทีด่นิเพิม่ขึน้เป็นกลุ่มฐานะดใีนหมู่บา้น และมกัมรีายได้
ส่วนใหญ่จากการใหเ้ช่านา มบีางรายเท่านัน้ทีท่ านาเอง ลกัษณะของมกีารถอืครองทีด่นิมากขึน้ บาง
ครอบครวัเมือ่ซือ้ทีด่นิแลว้ จะโอนใหล้กูเลย 
 อยา่งไรกต็าม คุณอ านาจ สุขทรพัยศ์รี2 นายต ารวจทีม่าท านา เป็นอาชพีเสรมิกล่าวว่า เมื่อ
พจิารณาถงึการถอืครองทีด่นิ เกษตรกรส่วนมากถอืครองทีด่นิตัง้แต่ 15 – 70 ไร่ และในจ านวนผูถ้อื
ครองที่ดินขนาดดงักล่าวนี้ เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดนิเอง และรวมทัง้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดนิและเช่า
เพิม่เติม ผู้ที่เช่านาเพิม่เติมนัน้ส่วนมากยงัคงยดึอาชพีท านา แมว้่าจะมสีมาชกิในครอบครวัไปหา
อาชพีรบัจา้ง หรอืท างานอย่างอื่นซึง่โดยทัว่ไปแลว้ผูไ้ม่มทีีด่นิของตนเอง จะเป็นผูท้ีสู่ญเสยีที่ดนิมา
ในอดีต ซึ่งส่วนมากจะถูกบังคับให้โอน เมื่อไม่สามารถน าเงินกู้และดอกเบี้ยมาช าระได้ และ
กลายเป็นผูเ้ช่านาจนปจัจุบนั ส่วนผูไ้ม่มทีีด่นิในปจัจุบนั การสูญเสยีทีด่นิหรอืมทีีด่นิน้อยลง จะเป็น

                                                                        

 1 สุรนิทร ์ แจ่มดาว. อาย ุ 72 ปี. (2554, 24 พฤษภาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,    
ทีบ่า้นเลขที ่43 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
 

2
 อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม, ทีห่มู่ 10 

ต าบลไทยน้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ในรปูของการขาย หรอืการแบ่งแยกกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ เน่ืองมาจากการส่งลูกเล่าเรยีน หรอือพยพไป
อยูท่ีอ่ ื่น  
 ส าหรบัการเปลีย่นแปลงการถอืครองที่ดนินัน้ มลีกัษณะของการเปลีย่นแปลงที่ปรากฏอยู่
ในบนัทกึหลงัโฉนด เช่น รบัมรดก โอนมรดก ให้ แบ่งที่ขายเฉพาะส่วน ขาย ขายฝาก แบ่งแยก 
แบ่งแยกในนามเดมิ แบ่งกรรมสทิธิร์วม แบ่งเฉพาะส่วน จ านอง จ านองเฉพาะส่วนหลุดเป็นสทิธิ ์ไถ่
ถอน เป็นตน้  
 

4. ประเพณีและวฒันธรรมของชาวนาต าบลกบเจา 
 ชาวนาต าบลกบเจาส่วนมากยงัคงท านา และยงัมปีระเพณีต่างๆ ทีป่ฏบิตักินัมา ประเพณี
บางอย่างยงัคงรกัษาเอาไว้ และมกีารปรบัเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพปจัจุบนั และ
ประเพณบีางอยา่งกเ็ลกิไป ประเพณทีีห่ายไปแลว้ เช่นการ โกนจุก โกนแกละ และพธิทีีเ่กี่ยวกบัการ
ท านา เช่น พธิแีรกนา แรกหว่าน พธิที าขวญัควาย พธิที าบุญลาน ส่วนประเพณีทีย่งัคงมอียู่ในเวลา
นี้ บวชนาค แต่งงาน ท าขวญัขา้ว ขอขมาแมโ่พสพ และประเพณทีางศาสนาต่างๆ 
 4.1 ประเพณีทางศาสนา 
 ประเพณีที่เกี่ยวข้องกบัพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่ตายตวั ทางวดัจดัเป็น
ประจ าทุกวดัในต าบลกบเจา คอื วดับา้นขวาง วดัจนัทาราม วดัใหมก่บเจา และวดัโพธิก์บเจา คอื 
 วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูา ชาวพุทธไดม้กีารท าบุญถวายอาหารรบัศลี ฟงั
ธรรม รกัษาศีลอุโบสถ ตอนกลางคนืมกีารเวยีนเทยีน ซึ่งคล้ายกบัพธิทีุกวนัส าคญัที่เกี่ยวข้องกบั
ศาสนา ส่วนวนัเขา้พรรษา บุตรหลานชาวนาต าบลกบเจายงัคงนิยมบวชพระอยู่ ผูท้ีอ่ายุยงัไม่ครบ
บวชผูป้กครองจะน าไปฝากพระ โดยบวชเณรบา้ง เป็นลกูศษิยว์ดับา้ง พุทธศาสนิกชนอื่น ๆ นิยมตกั
บาตรหรอืไปท าบุญทีว่ดั รบัอุโบสถศลี ฟงัธรรม ส่วนวนัออกพรรษา ตรงกบัวนัขึน้ 15 ค ่า เดอืน 11 
หลงัจากทีพ่ระภกิษุอยูจ่ าพรรษาตลอดเวลา 3 เดอืนแลว้ ส าหรบัวนันี้พระสงฆต์้องแรมคนือยู่ในวดัที่
จ าพรรษาเพื่อใหค้รบ 3 เดอืนเตม็ และท าปวารณาเสยีก่อน ฉะนัน้อาจเรยีกวนัออกพรรษาว่า "วนั
ปวารณา" กไ็ด ้ชาวต าบลกบเจาจดัพธิกีารท าบุญตกับาตร รบัศลี ฟงัเทศน์ 
 ในช่วงเดือนสิบเอ็ดนี้ชาวนาต าบลกบเจาและชาวริมคลองบางบาลต่างตื่ นเต้นและ
เตรยีมพรอ้มกบังานบุญที่จะมาถงึ คอืประเพณีทอดผา้กฐนิเป็นประเพณีที่มคีวามส าคญัและผูค้นให้
ความสนใจมากทีสุ่ด ก่อนถงึวนังานวดัต่างๆ ในต าบลกบเจาและต าบลอื่นใกลเ้คยีงเตม็ไปดว้ยบุคคล
ทีม่าช่วยพระจดัตกแต่งสถานทีว่ดัในหมู่บา้นตนเองใหม้คีวามสวยงาม ทัง้ 4 วดัเลยทเีดยีว บางปี
เจา้ภาพมาจากกรงุเทพ แต่ส่วนใหญ่เป็นคนในหมูบ่า้นเอง 
 ช่วงวนัสงกรานตน์อกจากจะมกีารท าบุญตกับาตร มพีธิบีงัสุกุลใหแ้ก่บรรพบุรุษทีล่่วงลบัไป
แลว้ยงัมกีารสรงน ้าพระดว้ย การสรงน ้าพระนัน้เป็นประเพณีมาแต่อดตี ทัง้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะมาสรงน ้าแก่
พระสงฆด์้วยความเคารพเลื่อมใส พวกหนุ่มสาวและวยัรุ่นซึ่งสนุกสนานกนั ขบัรถจกัรยานยนต์ไป
ตามวดัและเล่นน ้าสาดกนั และทีว่ดัโพธิซ์ึง่เป็นวดัสุดทา้ยของการสรงน ้าพระนัน้ ทางวดัจะจดัอาหาร
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เลีย้งคนมาช่วยงานและมารว่มงาน เช่น ตม้ขา้วต้มหม ูอย่างไรกต็าม การสรงน ้าพระ ช่วงหลงัๆ คน
ค่อนขา้งน้อยลงคนหนุ่มสาวยิง่หายไปมาก ส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ พอสรงน ้าเสรจ็ก็พากนักลบั 
ซึง่อาจจะเป็นเพราะเศรษฐกจิซบเซา คนจงึไม่ค่อยกลบับา้นหรอืเทีย่วใชเ้งนิมากนัก เมื่อสรงน ้าพระ
เสรจ็แลว้ ยงัมกีารแขง่ขนักฬีากนั เช่น การแขง่ฟุตบอลทีส่นามโรงเรยีนวดัโพธิ ์เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 การสรงน ้าพระสงฆเ์ทศกาลสงกรานต์ วดัโพธิก์บเจา อ าเภอบางบาล 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่13 เมษายน 2554. 
 

 ประเพณีการท าบุญตกับาตรและท าบุญตกับาตรวนัพระ เป็นกิจวตัรประจ าวนัของชาว
ต าบล กบเจาทีต่้องท าบุญทุกเชา้ พระสงฆท์ัง้ 4 วดัในต าบลกบเจาส่วนใหญ่จะเดนิบณิฑบาต ผ่าน
หมู่บา้นในต าบลกบเจาเพื่อให้ชาวบ้านได้ใส่บาตร อาหารคาวหวานส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ชาวบ้าน
จดัท าเองเกือบทุกเรอืน ส่วนใหญ่เป็นอาหารปรุงมาเรยีบร้อย เช่น ผดั มแีกงเผ็ดต่างๆ ต้มจืด 
เนื่องจากมเีณรบวรเรยีนด้วย ส่วนขนมก็เป็นขนมจ าพวกฝอยทอง ทองหยบิทองหยอด ขนมกะท ิ
บวัลอย บา้งกใ็ส่อาหารกระป๋อง อาหารจากรา้นคา้ทีป่รุงแลว้ และยงัถวายดอกไม ้พวงมาลยัดว้ยทุก
ครัง้ นอกจากพระจะเดนิรบับาตรแลว้วดัทีอ่ยูใ่กลค้ลองบางบาลยงัพายเรอืรบับาตรญาตโิยม ทีม่บีา้น
อยูร่มิน ้าดว้ย เช่น พระจาก วดัจนัทาราม และวดัโพธิก์บเจา  
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ภาพประกอบ 35 พระสงฆพ์ายเรอือแีปะรบับณิฑบาตในคลองบางบาล อ าเภอบางบาล 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่6 มนีาคม 2552. 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 การท าบุญตกับาตรของชาวต าบลกบเจา ทีว่ดัโพธิ ์อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่1 มกราคม 2552. 
 
 4.2 ประเพณีทางการเกษตร 
 ประเพณีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกษตรของชาวนากบเจายงัมปีระเพณีต่างๆ ที่ยงัคงปฏบิตักินั
มา พธิทีีเ่กีย่วกบัการท านา เช่น พธิแีรกนา แรกหว่าน พธิที าขวญัควาย พธิที าบุญลาน ท าขวญัขา้ว 
แต่กเ็ริม่ลดขัน้ตอนลงไปกว่าเดมิบา้ง เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการท านาบางครวัเรอืนกต็ดัพธิบีาง
ช่วงออกไปกม็ ี
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 ประเพณทีีท่ ากนัอยูเ่ป็นส่วนมาก คอื “ท าขวญัขา้ว” เป็นพธิบีูชาแม่โพสพ การท าขวญัขา้ว
จะท าให้ระยะขา้วตัง้ทอ้ง เจา้ของนาจะถวายแม่โพสพ เช่น ขนม ผลไม ้และน ้ามนต์ ไปท าพธิทีี่นา
ของตน คอื เมือ่ไปถงึนากจ็ะเอาตน้ไผ่ทีย่งัมใีบไปปกั แลว้เอาชะลอมซึง่ใส่ของถวายแขวนไว้ แลว้ท า
พธิอีธษิฐานใหพ้ระแมโ่พสพช่วยดแูล คุม้ครองตน้ขา้วในนาของตนงอกงาม ปราศจากภยัอนัตรายมา
รบกวน เสรจ็แลว้กเ็อาน ้ามนตป์ะพรมตน้ขา้วดว้ย  
 ประมาณ พ.ศ.2520 ชาวนายงัคงท ามพีธิกีรรมในเดอืนหก (เดอืนพฤษภาคม) คอื  
 1. ก่อนลงมอืไถนาจะมพีธิแีลกนา  
 2. หลงัจากไถจะมพีธิแีลกหว่านขัน้ตอนพธิแีลกนา นิยมกนัมากในเดอืน 6 พธิแีลกนาจะ
เริม่จากการหาฤกษ์และเลอืกวนัทีค่ดิว่าดทีีสุ่ด ส่วนใหญ่จะยดึเอาวนัคู่ในเดอืน 6 หรอืก าหนดใหต้รง
กบัพระราชพธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญัของทางราชการก าหนด ส าหรบัผูท้ าพธิขีอ้หา้มคอืจะไม่เอา
คนทีเ่กดิปีชวด ปีเถาะมาท าพธิ ีเพราะถอืว่าเป็นผูท้ีม่รีาศขีองสตัวท์ีก่นิขา้ว  
 

 
 

ภาพประกอบ 37 การปกัเฉลวรบัขวญัขา้วยงัท าอยู่ของชาวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่24 พฤษภาคม 2552. 
 
 4.3 ประเพณีทางสงัคม 
 ชาวนาในหมู่บา้นกบเจามคีวามผูกพนักบัธรรมชาติ ความศรทัธาในพระพุทธศาสนา และ
ความมมีติรไมตรต่ีอเพื่อนบา้น ญาตพิีน้่อง เมื่อมงีานประเพณีในหมู่บา้น ชาวนายงัคงร่วมมอืร่วมใจ
ช่วยงานจนส าเร็จไปด้วยดี ซึ่งเป็นการรกัษาประเพณีและวัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึงปจัจุบัน 
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 คุณตาเสงี่ยม เกิดโภคทรพัย์1 เล่าว่า ประเพณีสงกรานต์โดยเฉพาะพธิสีรงน ้าหลวงพ่อ
เมีย้นวดัโพธิก์บเจาและพระศรอีรยิเมตไตรย ์ซึ่งเป็นพระคู่หมู่บ้านกบเจาที่ผูค้นในหมู่บา้นให้ความ
เคารพนับถอื และกราบไว้บูชา นอกจากนี้ยงัมพีธิรีดน ้าด าหวัผู้สูงอายุโดยมวีดัเป็นจุดศูนยก์ลางใน
การท ากจิกรรม 
 นอกจากนี้ยงัมีประเพณีลอยกระทงที่จะมีขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้น ้ าในคลองจะ
ระยบิระยบัไปด้วยแสงเทยีนทีป่กัอยู่ในกระทง สองฝ ัง่คลองมผีูค้นมายนืที่ท่าน ้าเพื่อลอยกระทง อกี
ประเพณีหนึ่งทีถ่อืว่ามคีวามส าคญักบัชวีติการท านาของหมู่บา้นกบเจาคอืประเพณีสู่ขวญัขา้วหรอื
การท าขวญัขา้วซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อบชูาแมโ่พสพ  
 งานบวช การบวชเป็นประเพณีที่ปฏบิตักินัมาแต่โบราณ เมื่อผู้ชายอายุครบ 20 ปี ต้อง
บวชเรยีน การบวชถือว่าเป็นการศึกษาอบรมทางพระธรรมวนิัย เพื่อที่จะอบรมนิสยัเพื่อจะครอง
ตนเอง มมีนุษยส์มัพนัธก์บัผูอ้ื่นและเป็นการสบืทอดพระพุทธศาสนาใหเ้จรญิรุง่เรอืงต่อไป 
 การบวชแต่เดิมจะบวชเฉพาะในพรรษา คือ ตัง้แต่วนัเข้าพรรษาจนถึงวนัออกพรรษา 
ดงันัน้ฤดูกาลบวชก็จะนิยมบวชใน 2 เดือนแรกก่อนที่จะเข้าพรรษา และการบวชก่อนช่วงวัน
สงกรานต ์เพื่อจะไดช้กับงัสุกุลญาตพิีน้่อง บรรพบุรุษทีถ่งึแก่กรรมไปแลว้ซึง่เป็นธรรมเนียมใหม่ของ
ผูช้ายชาวต าบล กบเจา เพราะไดบ้วชเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ 15 วนั หรอื 30 วนัแลว้แต่จะลางานมา
บวชได ้ในดา้นพธิกีรรมยงัไม่เปลีย่นแปลง ถ้าเป็นลูกผูช้ายก่อนแต่งงานจะต้องใหบ้วชเรยีนก่อนถงึ
จะแต่งงานได ้
 ในปจัจบุนัการบวชไดเ้ปลีย่นแปลงไปไม่เหมอืนแต่ก่อน ซึง่ชาวบา้นกม็อีาชพีแค่ท านา แค่
เดีย๋วนี้เรยีนหนังสอืแล้วไม่มอีาชพีประจ า เช่น ลูกจา้งประจ าในโรงงานรบัราชการบ้าง การบวชใน
ปจัจบุนัจงึมลีกัษณะการบวชนอกพรรษามากกว่าการบวชในพรรษาการจดังานกอาศยัหลกัประหยดั 
คอืจดังานวนัเดยีว ถา้คนฐานะดถีงึจะจดั 2 วนั เจา้ภาพบางคนกไ็ม่มพีธิกีารท าขวญันาค ไม่ต้องจา้ง
หมอท าขวญั ซึ่งค่าจ้างครัง้ละ 300 - 400 บาท และต้องท าบายศร ีและกว่าจะเสร็จพิธีก็ 2 - 3 
ชัว่โมง เดีย๋วนี้ไม่ท าขวญันาค แต่จะนิมนต์พระมาสอนนาคแทน ในการจดังานบวชวนัเดยีวนัน้คอื 
จดังานเชา้แลว้บวชตอนบ่าย ถ้าเป็นคนทีม่ฐีานะยากจน มคีวามต้องการใหลู้กชายตนบวชกนั กไ็ป
อาศยับวชดว้ย 
 เมื่อถามถึงทศันคติในประเพณีบวชของผู้ชายนัน้ ขาวบ้านทุกคนยงัคงมคีวามเห็นว่า 
ผูช้ายทุกคนควรจะบวชเรยีน ยิง่ถา้จะแต่งงาน มคีู่รองแลว้ดว้ย ฝา่ยหญงิจะต้องใหบ้วชเรยีนก่อน ใน
ปจัจุบนัการบวชนัน้ จะบวชก็มกัมเีลขอายุเลยบวชแล้วเพราะต้องท างาน การบวชก็ต้องลามาบวช 
ซึ่งอย่างมากจะบวช 15 วนับ้างหรอื 1 เดอืนบ้าง มน้ีอยคนที่จะสามารถลาราชการเพื่อบวชได้ 3 
เดอืน 

                                                                        

 
1
 เสงีย่ม เกดิโภคทรพัย.์ อายุ 93 ปี. (2552, 12 เมษายน ). สมัภาษณ์โดยสุรศกัดิ ์เชือ้งาม

, หมู ่2 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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 4.4 ความเช่ือและส่ิงเร้นลบั 
 ความเชื่อของชาวนาต าบลกบเจา มคีวามเชื่อและความศรทัธาหลายเรื่อง เช่น การบูชา
พระเครื่องประจ าบ้านโดยจดัส ารบัคาวหวานถวาย เรื่องผบี้านผีเรอืนที่ต้องมกีารบูชากราบไหว ้
ชาวนาเชื่อว่าผบี้านผเีรอืนจะคอยคุม้ครองสมาชกิในครอบครวัให้อยู่เยน็เป็นสุข ปลอดภยั อายุมัน่
ขวญัยนื นอกจากมผีบี้านผเีรอืนแล้วยงัมเีจ้าที่เจ้าทางที่ต้องสกัการบูชาตามเทศกาลหรอืบางที
ชาวนาทีม่คีวามรูส้กึสมัผสัถงึสิง่เรน้ลบัได้กจ็ะเป็นตวัแทนนัดหมายชาวบา้นมาร่วมกนับูชาบวงสรวง
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เพื่อเป็นการแสดงความนับถอืบูชาก่อนท านาหรอืท างานต่างๆ เมื่อบวงสรวงกราบไหว้
แล้วก็จะขอพร ขอสิ่งที่ตนอยากได้กับสิ่งศักดิส์ ิทธิต์ามที่เราต้องการอยากได้หรอืบางทีท านาย
อนาคตของตนเองและครอบครวัให้ดว้ยซึ่งจะต้องผ่านร่างทรงเป็นสื่อกลาง ปจัจุบนัประเพณีความ
เชื่อทีต่ าบลกบเจากย็งัคงปรากฏและยงัคงปฏบิตักินัอยูเ่กอืบทุกหมู่บา้น โดยเฉพาะ หมู่ 3 และหมู่ 9 
ที่มศีาลตัง้อยู่กลางนาที่ ปกคลุมด้วยต้นไม้ได้บูชากันเป็นประจ า นอกจากจะขอเรื่องการท านา
เพาะปลกูขา้วกข็อไดทุ้กเรือ่งและกจ็ะมาแกบ้นทหีลงั  
 การแก้บนของชาวบา้นส่วนใหญ่ม ี3 แบบ คอื แก้บนดว้ยพวงมาลยัดอกดาวเรอืง แก้บน
ดว้ยไขต่ม้ และทีห่นกัหน่อยกค็อื แกบ้นดว้ยไก่ตม้ 1 ตวั หวัหม ู1 หวั เหลา้ขาวหรอืเหลา้แดง (นิยม
แม่โขง) 1 ขวด ผลไมอ้ะไรกไ็ด ้5 อย่าง แต่หา้ม มงัคุด ระก า อาหารย าต่างๆ ไม่น ามาแก้หรอืบูชา 
พวงมาลยั 1 พวง ส่วนขนมกแ็ลว้แต่จดัมา เช่น ขนมตม้แดงตม้ขาว ขนมแป๊ะ เป็นตน้  
 ส่วนการท าบุญต่ออายุหรอื การท าบงัสุกุลเป็น บงัสุกุลตาย มกัจะท าขึน้เพื่อใหค้นทีก่ าลงั
เจบ็ไข ้คนแก่ชรา หรอืคนทีห่ายจากอาการเจบ็ไขไ้ดป้่วยจนรอดจากการเสยีชวีติเป็นการใหก้ าลงัใจ 
แขง็แรง หายวนัหายคนื มอีายุยนืยาว ซึ่งจะพธิสีงฆเ์ขา้มามสี่วนร่วมในการสรา้งขวญัก าลงัใจด้วย 
ทัง้นี้อาจจะมกีารท าบุญเลีย้งพระ ท าสงัฆทาน เป็นการท าบุญต่ออายอุกีดว้ย 
 

   
 

ภาพประกอบ 38 การบวงสรวงบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิช์าวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมื่อ วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2552 
และวนัที ่13 กุมภาพนัธ ์2553. 
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ภาพประกอบ 39 ความเชื่อเรือ่งพธิบีงัสุกุลเป็นบงัสุกุลตาย ท าบุญต่ออายขุองชาวนาต าบลกบเจา  
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่19 ตุลาคม 2551 และ 
วนัที ่6 มนีาคม 2552. 
 
 นอกจากนี้ ทีห่มูบ่า้นต าบลกบเจายงัมชีื่อเสยีงในเรื่องพระสงฆท์ีย่กใหเ้ป็นพระเกจอิาจารย์
ทีไ่ด้รบัการเคารพนับถอืศรทัธาจากผูเ้ลื่อมใสทัว่ทุกสารทศิ นัน้คอื พระครูพุทธสริวิฒัน์ หรอื หลวง
พ่อเมีย้น เจา้อาวาส วดัโพธิก์บเจา 
 ลุงเสงีย่ม เกดิโภคทรพัย ์น้องชายแท้ๆ  ของหลวงพ่อเมีย้นไดเ้ล่าให้ฟงัว่า หลวงพ่อเมีย้น 
เป็นพระทีม่คีวามเมตตาและเก่งในทางพุทธาคมมากรปูหนึ่งของอยุธยาในยุคช่วง ปี 34 - 40 พระเก
จทิีท่่านอยูร่ว่มสมยักบัหลวงปู่ม ีวดัมารวชิยัและหลวงปู่ทมิ วดัพระขาว นับไดว้่าพระเกจแิห่งเสนา - 
บางบาล เลยทเีดยีว หลวงพ่อเมีย้น เป็นเจา้ต ารบัของมงคล 5 อย่าง  (ลูกศษิยใ์หส้มญาไว้ว่า 5 ม.) 
คอื น ้ามนั น ้ามนต ์มดีหมอ ไมค้ร ูชานหมาก ของทัง้ 5 อย่างนี้เป็นของทีช่าวบา้นและลูกศษิยอ์ยาก
ได้ไว้บูชากนัมาก เชื่อกนัมาศกัดิส์ทิธิม์าก หลวงพ่อเมีย้น เกดิเมื่อวนัพฤหสับดี เดอืนยี ่ปีมะเส็ง 
พ.ศ. 2460 ทีบ่า้นหาดทราย หมู่ 9 บดิานายแก้ว มารดาชื่อมว้น เกดิโภคทรพัย ์ มพีีน้่องร่วมทอ้ง
จ านวน 8 คน แต่เนื่องจากตระกูลของหลวงพ่อเมีย้นมอีาชพีท านา ในวยัเดก็ของชวีติหลวงพ่อและ
พี่ๆ  น้องๆ จงึช่วยพ่อแม่ท านา ต่อมามโีอกาสไดบ้รรพชาเป็นสามเณร และเดนิทางไปเรยีนภาษา
บาลทีีว่ดัดาวดงึษาราม แถวฝ ัง่ธนบุร ีสอบไดช้ัน้มลู 2 และกส็อบไดน้ักธรรมชัน้ตร ีต่อมาท่านไดส้กึ
มาเพื่อช่วยทางบา้นท านาอยู่พกัหนึ่งจนกระทัง่อายุครบบวชจงึไดท้ าการอุปสมบทที่ วดัโพธิ ์กบเจา 
พ.ศ. 2481 โดยมพีระครูปุ้ ย วดัขวดิ เป็นพระอุปชัฌาย์ พระอธิการหลิว่ วดัพิกุลเป็นพระ
กรรมวาจาจารย์ พระครูหลิม่ วดัโพธิ ์เป็นพระอนุสาวนาจารย ์ไดฉ้ายาว่า “พุทฺธสริ”ิ เมื่อบวชเป็น
พระแล้ว หลวงพ่อก็ตัง้ใจศกึษาพระธรรมวนิัยและปฏบิตัใินทางพระกรรมฐานจนมจีติใจมัน่คงต่อ
พระพุทธศาสนา หลงัจากบวชได ้7 พรรษา หลวงพ่อกไ็ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะสงฆใ์หเ้ป็นเจา้
อาวาสวดัโพธิแ์ทนเจา้อาวาสองคก่์อนทีม่รณภาพลง ส่วนดา้นการศกึษา หลวงพ่อสนใจในการศกึษา
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ทุกอยา่ง ตลอดจนเวทยม์นตค์าถาและวชิาแพทยแ์ผนโบราณ มชีาวบา้นใกลไ้กลเดนิทางมาใหร้กัษา 
จนดกึจนดื่น ท่านกไ็มว่่า ส่วนใหญ่หายดแีลว้กลบัมาช่วยสรา้งวดัโพธิจ์นเป็นวดัใหญ่มคีนขึน้ทัง้วนั  
 ส่วนวตัถุมงคลของหลวงพ่อเมี้ยนนัน้สร้างขึ้นมาหลายรุ่นหลายคราวด้วยกัน คราวละ
มากๆ บา้ง น้อยบา้ง ทีท่างวดัสรา้งเองกม็มีากมายหลายรุ่นแต่ทุกรุ่นทีไ่ดร้บัการปลุกเสกจากหลวง
พ่อกล็ว้นแลว้แต่มพีุทธคุณ ประสบการณ์ไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาอุด ปืนยงิไม่
ออก ยงิไมเ่ขา้ หนามปลาปกัเป้าทิม่แต่ไมเ่ขา้ รวมถงึใชไ้ล่ผไีดอ้กีดว้ย 
 หลวงปู่เมีย้น เคยเล่าใหฉ้ันฟงัว่า ท่านชอบออกเดนิธุดงค์เพราะว่าชอบความสงบของป่า 
อกีอยา่งทีแ่ปลกกค็อืพอกลบัมาอยูว่ดัทไีร เป็นต้องออกอาการป่วยไขท้นัทแีต่พอออกเดนิธุดงคก์ลบั
ไมม่ปีญัหาดา้นสุขภาพ เลย.. 
 หลวงพ่อเมีย้นอยู่ในสมณะเพศและบ าเพ็ญกรณียะกจิเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
และพระพุทธศาสนิกชนเป็นเวลายาวนาน ถงึ 60 พรรษา จนถงึวนัที ่19 ตุลาคม พ.ศ.2541 หลวง
พ่อจงึไดม้รณภาพลงดว้ยโรคมะเรง็ทีแ่ก้มดา้นขวา หลงัจากอาพาธมาประมาณ 1 ปี สริริวมอายุได ้
80 ปี 8 เดอืน1 
 

 
 
ภาพประกอบ 40 สงัขารของพระครพูุทธสริวิฒัน์หรอืหลวงพ่อเมีย้น เจา้อาวาสวดัโพธิก์บเจาใน 
      โลงแกว้  
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่18 ตุลาคม 2551. 
 

                                                                        

 
1
 เสงีย่ม เกดิโภคทรพัย.์ อายุ 93 ปี. (2552, 12 เมษายน ). สมัภาษณ์โดยสุรศกัดิ ์เชือ้งาม

, หมู ่2 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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 ถงึแมห้ลวงพ่อจะละสงัขารไปนานแลว้แต่ชาวบา้นในและนอกต าบลกบเจาลูกศษิยท์ีห่ลวง
พ่อเคยรกัษาอาการป่วยไข ้ทีห่ายเป็นปกต ิก็กลบัมาสกัการะกราบไหวบู้ชาระลกึถงึหลวงพ่อที่เคย
ไดเ้มตตาช่วยรกัษา หรอื การพ่อหลวงพ่อไดบ้รจิาคทรพัยป์จัจยัในการสนับสนุนการศกึษานักเรยีน
ของโรงเรยีนวดัโพธิก์บเจา โรงพยาบาลบางบาลตลอดจนกจิการงานต่างๆ หลวงพ่อไดม้จีติเมตตา
ช่วยเหลอืสงเคราะหช์าวบา้นมาโดยตลอด ฉะนัน้ในวนัที ่19 ตุลาคม ของทุกปี จงึมปีระเพณีท าบุญ
ใหก้บัหลวงพ่อมาตลอดทุกปี วนันัน้ลกูศษิยก์จ็ะกลบัมากราบไหวข้อพรจากหลวงพ่อใหป้ระสบโชคด ี
แคลว้คลาดปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 
 4.5 ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 การท านาเป็นสิง่ที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ที่สบืสานต่อเนื่องกัน
หลายชัว่อายคุน ดงันัน้ปจัจบุนัมสีิง่ของเครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์จ านวนมากทีช่าวนาในอดตีไดค้ดิคน้ขึน้ 
และบรรดาลูกหลานได้น ามาใช้และช่วยกนัพฒันาสบืมา และเป็นสิง่ที่ยงัคงอยู่ในปจัจุบนั ตวัอย่าง 
เช่น 
 หุ่นไล่กาเป็นภูมิปญัญาหรือเทคนิคที่ใช้หลอกนกหลอกกาไม่ให้มากินข้าวในทุ่งนา 
ส่วนมากชาวนาโดยเฉพาะเดก็ๆ จะเอาเสือ้ผ้าขีร้ ิว้ไปแขวนกบัไมก้างเขนหรอืมดัฟางขา้ว มหีมวก
ครอบใหด้เูหมอืนคนหรอืชาวนาไวก้ลางทุ่ง นกคงเหน็นึกว่าคนกจ็ะไม่กลา้ลงไปกนิ จงึท าใหน้กกลวั
ไดเ้หมอืนกนั 
 ในช่วง พ.ศ. 2520 สมยันัน้ยงัท านาใชค้วายอยู่นัน้ ในเวลาที่ว่างจากการท านา ชาวบา้น
ทุกบา้นมกีจิกรรมในครวัเรอืน คอื ต าขา้วเมา่ขาย โดยซือ้ขา้วเปลอืกชนิดขา้วเหนียวจากพ่อคา้น ามา
ขายตามบา้น ส่วนวธิที าขา้วเมา่นัน้ น้าส าอางค ์ขาวดารา1 เล่าว่าก่อนอื่นน าขา้วเหนียวทีย่งัมเีปลอืก
มาแช่น ้าเป็นเวลา 2 คนื จากนัน้น ามาลา้งใหส้ะอาด แลว้ซาวขึน้น ามาคัว่ในกระทะ พอคัว่จนเปลอืก
เริม่แตกจงึน ามาใส่ครกต า ต าเบาๆ พอให้เปลือกร่อน เมล็ดข้าวจะแบน แล้วน ามาร่อนเพื่อเอา
เปลอืกออก ถา้ท าขา้วเมา่เป็นสเีขยีวกค็ัว่กบัใบเตย เป็นอนัเสรจ็เรยีบรอ้ย ปจัจบุนัการต าขา้วเม่าเลกิ
ไปหมดแลว้ ส่วนอาหารและเครือ่งดื่มทีท่ าจากขา้วกม็เียอะแยะทีช่าวนาส่วนใหญ่ยงัท ากนิกนัอยู่ ขอ
แยกประเภทดงันี้ 
  4.5.1อาหารท าจากเมลด็ข้าวท่ียงัไม่ดดัแปลง ยงัมีการปรงุอยู่ในหมู่บ้านกบเจา 
   เป็นขา้วส าหรบับรโิภคเป็นอาหารหลกั เช่น การท าขา้วหลาม การหุงแบบเชด็น ้า การ
หุงตม้แบบไม่เชด็น ้า ขา้วตาก และการต้มเป็นขา้วต้ม เป็นต้น การหุงแบบไม่เทน ้าทิง้จะท าใหข้า้วมี
คุณค่าทางอาหารดกีว่าการเทน ้าทิง้  
  ส่วนที่ท าเป็นขนม เช่น ข้าวเหนียวมูน หน้าสงัขยา หน้ากุ้ง หน้ากลอย หน้ามะม่วง 
ขา้วเหนียวน ้ากะททิุเรยีน ขา้วเหนียวแก้ว ขา้วเหนียวแดง กระยาสารท ขา้วต้มผดั ขา้วต้มลูกโยน 

                                                                        

 1ส าอางค ์ ขาวดารา. อาย ุ 60 ปี. (2553, 31 มกราคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,   
ทีบ่า้นเลขที ่45 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ข้าวเหนียวป้ิง ข้าวพอง ข้าวจี่ นางเล็ด ข้าวหมาก ข้าวตังหน้าตัง้ ข้าวตอก ข้าวตอกน ้ ากะท ิ
ขา้วตอกตัง้ ขา้วตอกคลุก ขา้วเมา่ ขา้วเมา่กะท ิขา้วเมา่ทอด ขา้วเหนียวเปียก เป็นตน้ 
  4.5.2 อาหารท าจากเมลด็ข้าวท่ีแปรสภาพแล้ว 
   ดดัแปลงผสมกบัอาหารชนิดอื่น เช่น ขา้วคัว่ท าลาบผสมกบัหมสู้มและปลาสม้ปลาเจ่า
ใหเ้ปรีย้ว มกัจะท ากนัในช่วงทีม่งีานประเพณ ีเช่น งานท าบุญบา้น งานแต่งงาน 
   ส่วนทีท่ าเป็นขนม เช่น ขา้วทพิย ์หรอืขา้วมธุปายาส (ส่วนใหญ่จะท าเพื่อถวายพระช่วง
เดอืนสงิหาคม) ขา้วตู กะละแม ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ข้าวเกรยีบปากหมอ้ ขนมน ้าดอกไม ้ขนม
ถ้วยตะไล ขนมถ้วยฟู ขนมขีห้นู ขนมกลว้ย ขนมตาล ขนมดอกอญัชนั ขนมเรไร ขนมสอดไส ้ขนม
ฝกับวั ขนมจาก ขนมชัน้ ขนมเปียกอ่อน ขนมเปียกปนู ขนมครองแครง ขนมปลากรมิ ตะโก้ ขนมกง 
ขนมไขห่งส ์ขนมเขง่ ขนมเทยีน ขนมบวัลอย และขา้วหมาก เป็นตน้ 
   4.5.3 ดดัแปลงเป็นเครื่องด่ืม 
   พวกทีไ่มม่แีอลกอฮอล ์เช่น ขา้วกระยาค ูและน ้าขา้ว  
   พวกทีม่แีอลกอฮอล ์เช่น น ้าขา้วหมาก กระแช่ สาโท อุ ยาดอง เป็นต้น ซึง่ปจัจุบนัไม่
ค่อยท ากนัจะท าต่อเมือ่มงีานประเพณ ีเช่น งานแต่งงาน งานบวช 
  4.5.4 เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องเรือน  
  เครื่องมอืทางการเกษตร เครื่องเรอืน ที่ท าขึ้นมาใช้ เช่นไถ ไถพื้นเมอืงที่ใช้อยู่ใน
ปจัจบุนั ท าดว้ยไมเ้กอืบทัง้คนั และไดใ้ชต่้อเน่ืองกนัมาแลว้ตัง้แต่สมยัโบราณ ปจัจุบนัมกีารดดัแปลง
เป็นไถเหลก็ และค่อยๆ ถูกแทนทีโ่ดยรถไถ 
ระหดัวดิน ้า ของดัง้เดมิท าดว้ยไมแ้ละวสัดุในทอ้งถิน่ทัง้สิน้ ปจัจุบนัถูกแทนทีไ่ปโดยสูบน ้ายนต์เกอืบ
หมดแลว้ 
 โม ่และ ครกต าขา้ว ส าหรบัสขีา้ว ของดัง้เดมิกท็ าจากวสัดุในทอ้งถิน่ทัง้สิน้ 
 นอกจากนี้ในทอ้งทีต่ าบลกบเจานัน้มตี้นไผ่มากมาย ชาวนาไดใ้ชป้ระโยชน์จากไมไ้ผ่หลาย
อยา่งดว้ยกนั เช่น ถ้าปลูกไวใ้กลบ้้านจะใชเ้ป็นทีก่ าบงัลมไม่ใหแ้รงลมกระทบตดับา้น ล าไมไ้ผ่น ามา
ท ารัว้บ้านและท าคอกสตัว์และมสี่วนในการค ้ายนัต้นไม้ต่างๆ และสิง่ที่ส าคญัคอื ไมไ้ผ่ท าจกัสาน 
เช่น กระบุง ตะกรา้ ท าแพบวบตามท่าน ้าโดยเอาล าไมไ้ผ่มามดัรวมกนัปล่อยทิง้ลงท่าน ้าฯลฯ เอาไว้
ใชใ้นครวัเรอืน 
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ภาพประกอบ 41 ภูมปิญัญาจากการใชป้ระโยชน์จากไมไ้ผ่โดยชาวนาต าบลกบเจา 
 

 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่18 ตุลาคม 2551. 
 
 4.6 กิจกรรมร่ืนเริงของชาวนาต าบลกบเจา 
 หลงั พ.ศ. 2517 – พ.ศ. 2520 กิจกรรมการรื่นเรงิของชาวนาต าบลกบเจาส่วนใหญ่เป็น
การรืน่เรงิตามประเพณนีิยมซึง่มรีปูแบบคลา้ยกบัทอ้งทีอ่ื่นแต่สิง่ทีเ่ด่นกว่าพืน้ทีอ่ื่นนัน้กค็อื วงดนตรี
ไทยที่มอียู่หลายวงในต าบลกบเจาซึ่งมกีารสบืทอดในแบบต่างๆ เช่น การฝึกการถ่ายทอดให้ผู้ที่
สนใจ และเดก็ๆ ในหมู่บ้านไดเ้รยีนรู ้การเล่นดนตรจีงึเป็นทีย่อมรบัและไดก้ารสนับสนุนจากชาวนา
ในหมู่บา้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะมงีานประเพณี อย่างงานบวช งานศพ ชาวบ้านมกัจะว่าจา้งใหไ้ป
เล่น แสดงในงาน เป็นเพราะช่วงเวลาทีช่าวนา ขายขา้วไดร้าคาด ีความเป็นอยู่ดขี ึน้ หลงัจากการตดั
ถนนสาย 3412 
 แต่หลงั พ.ศ.2520 เรื่อยมา วงมโหรปีีพาทยอ์ าเภอบางบาลเริม่ลดลง เนื่องจากความนิยม
ค่อยๆ หมดไป การฉายหนังกลางแปลง ดนตรวีงสตรงิ เขา้มาแทนที ่เจา้ภาพงานต่างเริม่หนัมาจา้ง
ความบนัเทงิเหล่านี้มากขึน้ท าใหค้รดูนตรทีีเ่หลอือยู่ช่วงเวลานัน้จ าเป็นต้องปรบัเปลีย่นแนวทางการ
อนุรกัษ์สบืสานดนตรไีทยดว้ยการเป็นอาจารยพ์ิเศษ วทิยากรพเิศษ ไปอบรมสัง่สอนนิสตินักศกึษา
ตามโรงเรยีน มหาวทิยาลยั ซึ่งเป็นช่องทางอีกทางหนึ่งที่ยงัคงรกัษาให้ความบนัเทงิของชาวนา
ต าบลกบเจายงัคงด ารงอยู่โดยมวีงดนตรทีีย่งัคงรบังานแสดงเล่นเนื่องในโอกาสต่างๆ หรอืเปิดสอน
เดก็ๆ ที่สอนใจเรยีนดนตรไีทยอย่าง ซอ ขมิ ระนาด จะเข ้เรอืนบ้านของครูดนตรจีงึเป็นโรงเรยีน
สอนถ่ายทอดวชิาใหก้บัเยาวชนรุน่ใหมใ่หช้่วยกนัสบืสานรกัษาไว้  
 ในส่วนของบา้นดนตรไีทยทีม่วีงป่ีพาทยว์งใดวงหนึ่งเพยีงชนิดเดยีวนัน้ มเีหตุผลแตกต่าง
กนัไป กลุ่มหนึ่งมอียู่เดมิ เป็นการรกัษาสภาพดนตรสีมบตัิ ของบรรพบุรุษให้คงไว้ ไม่มุ่งเน้นการ
ประกอบอาชพี ซึง่จะเป็นกลุ่มทีม่เีพยีงวงป่ีพาทยไ์ทยเป็นส่วนใหญ่ อกีกลุ่มหนึ่งสรา้งวงป่ีพาทยเ์พื่อ
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มุ่งประกอบอาชพี การเริม่ต้นจงึเริม่จากวงป่ีพาทยท์ีป่ระกอบดว้ยเครื่องดนตรซีึง่ใชทุ้นน้อยกว่าไป
ก่อน จงึเริม่ทีว่งป่ีพาทยไ์ทยก่อน แต่กม็บีางส่วนทีส่รา้งวงป่ีพาทยม์อญเพยีงประเภทเดยีว1  
 

 
 

ภาพประกอบ 42 การบรรเลงวงดนตรไีทย ในงานศพ วนัโพธิก์บเจา อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่21 มกราคม 2554. 
 
 อาจจะกล่าวไดว้่าจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นดนิแดนแห่งดนตรีไทยโดยแท้ เมื่อเทยีบ
กบัจงัหวดัทีม่พีืน้ทีใ่กลเ้คยีง เช่น อ่างทอง สุพรรณบุร ีปทุมธานี ทีต่่างกเ็ป็นแหล่งดนตรไีทยทีส่ าคญั 
เหน็ไดจ้ากจ านวนวงป่ีพาทยแ์ละนักดนตรทีีม่มีากมาย แต่ในสภาพปจัจุบนัพบว่า อตัราส่วนจ านวน
นกัดนตรเีฉลีย่ต่อวงป่ีพาทย์ ยงัไม่พอเพยีง และยิง่นับวนัจะยิง่น้อยลง ดว้ยสภาพนักดนตรทีีเ่ป็นวยั
เดก็ปจัจบุนั มผีูส้นใจน้อยมาก คงมเีพยีงในกลุ่มนกัดนตรดีว้ยกนัเท่านัน้ จงึเป็นสิง่ทีน่่าสนใจอย่างยิง่
ว่า สงัคมวงป่ีพาทยพ์ื้นที่นี้ รกัษาสภาพการคงอยู่ได้อย่างไร ในการปฏบิตักิจิกรรมทางดนตรยีุค
ปจัจุบนั ซึ่งในอดตีวงป่ีพาทยไ์ทย สามารถบรรเลงประกอบพธิกีรรมต่างๆ ได้ทัง้พธิมีงคลทัว่ไป 
(บรรเลงในรปูแบบวงป่ีพาทยไ์ทย) และพธิศีพ (บรรเลงในรปูแบบวงป่ีพาทยน์างหงส์) ดว้ยเหน็ว่า
ปจัจุบนัวงป่ีพาทยไ์ทย น าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชพีไดน้้อยลง เป็นการลงทุนทีสู่ญเปล่า 
วงป่ีพาทยน์างหงสท์ีเ่คยใชอ้ยูเ่ดมิจงึถูกลดบทบาทไป2 
 ครูสุชนิ คล้ายมุข ครูบ้านดนตรตี าบลกบเจา ให้ความเห็นว่า ปจัจุบนัความบนัเทงิของ
ชาวนาต าบลกบเจาไดเ้ปลีย่นไปอยา่งมากเนื่องจากทุกบา้นม ีเครื่องรบัโทรทศัน์ วทิยุ จานดาวเทยีม 
แมก้ระทัง้อินเตอร์เน็ต ซึ่งท าให้ชาวนาได้รบัความบนัเทงิต่างๆ จากภายในประเทศและภายนอก

                                                                        

 
1กนก คลา้ยมุข. (2554). สภาพและวถิวีฒันธรรมปีพ่าทยใ์นจงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 

ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ กรงุเทพฯ.  ไมร่ะบุหน้า. 
 

2
 แหล่งเดมิ. 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/paraneek
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ประเทศอยา่งมากมาย และสิง่ทีไ่ดน้ัน้มสี่วนเป็นอย่างยิง่ทีท่ าใหก้ระแสความนิยมชมชอบในตวัดารา 
นักแสดง นักรอ้ง ทัง้ไทยและเทศ มผีลต่อการปรบัเปลีย่นวถิชีวีติชาวนาและชาวบ้านต าบลกบเจา
เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรกต็ามความบนัเทงิในแบบเก่า เช่น ดนตรรี าวง งานบวชงานแต่ง ขึน้บา้น
ใหม่ กย็งัคงท าใหช้าวนาต าบลกบเจาทัง้รุ่นเก่าและเยาวชนรุ่นใหม่ต่างรวมใจสบืสานวฒันธรรมของ
สงัคมในงานประเพณีต่างๆ ของชาวนาไว้เป็นอย่างดถีึงแม้จะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนไปตามสงัคม
สมยัใหมแ่ต่วฒันธรรมรปูแบบดัง้เดมิกย็งัคงอยู่ในความทรงจ าของชาวนาต าบลกบเจาอย่างไม่เสื่อม
คลาย1 
 ตัง้แต่การตดัถนนทางหลวงหมายเลข 3412 ตัง้แต่ พ.ศ.2517 เป็นต้นมา วถิชีวีติของ
ชาวนาต าบลกบเจาได้เปิดรบัความเจรญิที่มาพรอ้มกบัถนนสายนี้หลายด้าน มกีารปรบัเปลี่ยนวถิี
การด าเนินชวีติอย่างช้าๆ ในช่วง 5 แรกของการตดัถนนการเปลี่ยนแปลงของชาวนานัน้ยงัคงมี
รปูแบบการด ารงวถิชีวีติแบบเก่า ประเพณทีีเ่กีย่วกบัการท านายงัคงมกีารปฏบิตัสิบืเนื่องต่อมาอย่าง 
พธิแีรกนา พธิแีรกไถ  พธิเีจมิขวญัควาย พธิขีอฝน(ซึง่จดัขึน้ในบางปีทีฝ่นขาดช่วง) พธิที าขวญัขา้ว 
ขอขมาแม่โพสพ พธิที าบุญกลางบ้านและหลงับ้าน จนถงึขัน้ตอนการเก็บเกี่ยวข้าว  เมื่อมกีารน า
เทคโนโลยเีขา้ใชใ้นทอ้งถิน่เริม่จากการท าเครื่องทางการเกษตร ประเพณีทีเ่กี่ยวกบัการท านามกีาร
ตดัทอนออกไปในบางอย่างเพื่อความรวดเรว็แต่ก็ยงัคงปฏบิตัสิบืกนัต่อมาและมกัจะท าร่วมกนัใน
คราวเดยีวอย่าง พธิแีรกนา  พธิที าขวญัขา้ว พธิขีอขมาแม่โพสพ ส่วนสิง่ทีต่ามมาเมื่อการคมนาคม
สะดวกขึ้นคอื เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากชนิด ซึ่งเป็นสิง่ของที่น าเข้ามาโดยผู้คนในต าบลและคนนอก
ต าบลกบเจาทีเ่ขา้มาตดิต่อคา้ขายพชืผลการเกษตร และคนของต าบลกบเจาทีอ่อกเดนิทางไปศกึษา
เล่าเรยีน ท างานในพืน้ที่อื่น เมื่อกลบัมาเยีย่มเยอืนบุพการ ีญาตพิีน้่อง ไดน้ าความเจรญิกลบัเขา้มา
ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยาการความรู้การศึกษา เครื่องมอืเครื่องใช้ที่ทันสมยั ยานพาหนะรถยนต ์
รถจกัรยานยนต์ โทรศพัท์อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในครวัเรอืน เครื่องไฟฟ้า เพื่อ
ต้องการให้บุพการมีคีวามสะดวกสบาย การมแีนวคดิปรบัเปลี่ยนบ้านเรอืนให้ทนัสมยัมากขึน้ด้วย
การปรบัเปลีย่นลกัษณะบา้นเรอืนใหดู้น่าอยู่ทนัสมยั บางหลงัตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ มปีรบัหอ้งน ้า
หอ้งท่าใหด้เูหมอืนสงัคมเมอืง การสรา้งความสนุกสนามบนัเทงิโดยมกีารตดิตัง้จานดาวเทยีม ตดิตัง้
อนิเตอรเ์น็ต เพื่อใชใ้นการศกึษาเล่าเรยีน การบนัเทงิ ตดิตามข่าวสาร ในโลกสงัคมออนไลน์  ซึง่ทุก
สิง่ทุกอย่างเหล่านี้ มผีลท าให้ชาวนาต าบลกบเจารุ่นเก่าต้องปรบัตวัและปรบัเปลีย่นการด าเนินชวีติ
ใหส้อดคลอ้งและสามารถอยูอ่าศยักบัลูกหลานในปจัจุบนั โดยทีส่งัคมชาวนาต าบลกบเจายงัคงด ารง
อยูไ่ดต่้อไป 
 
 
 
                                                                        

 
1
 สุชนิ คลา้ยมขุ. อาย ุ63 ปี. (2551, 17 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,            

ทีบ่า้นเลขที ่13 หมู่ 4 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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บทท่ี 4 
ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวนา 

ต าบลกบเจา 
  
 เมื่อมกีารเปิดใช้เขื่อนเจา้พระยา พ.ศ.2500 เป็นต้นมา รูปแบบการท านาของชาวต าบล  
กบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มกีารปรบัเปลี่ยนจากเดิมท านาปีละ 1 ครัง้ 
สามารถท านาได้ปีละ 2 ครัง้ จงึเป็นการเพิม่รายได้ให้กบัชาวนามฐีานะดขีึน้ แต่ยงัคงมวีถิชีวีติที่
เรยีบง่ายพอเพียง การด าเนินวิถีชีวิตของชาวนายงัคงมลีกัษณะที่เป็นแบบเก่าอยู่อย่างเด่นชัด 
อยา่งเช่น พธิกีรรมขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท านาปลูกขา้ว ชาวนาทีป่ลูกบา้นรมิคลองบางบาลทีม่ ี
ความผูกพนักบัคลองด้วยการใช้สญัจรไปมาดว้ยเรอื การใชอุ้ปโภคบรโิภค ประเพณีและวฒันธรรม
ทางสงัคมชาวนา ความศรทัธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวจติใจชาวนาทัง้ในและนอก
ฤดกูาลท านาทีม่สี่วนใหช้าวนามคีวามรกัใครก่ลมเกลยีว ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยเป็นลกัษณะวถิี
ชวีติแบบเก่าไดเ้ป็นอยา่งด ี
 เมื่อมกีารก่อสร้างถนนสาย 3412 ผ่านต าบลกบเจา ท าให้การคมนาคมมคีวามสะดวก
ยิง่ขึน้ การเขา้มาของถนนซึง่ตามมาดว้ยความเจรญิด้านต่างๆ อย่างเครื่องมอืการเกษตรทีช่่วยทุ่น
แรงในการท านา การเดนิทางเขา้ออกของชาวนาและลกูหลานทีส่ามารถเดนิทางไปท างานหรือศกึษา
ต่อที่อื่นซึ่งส่งผลต่อแรงงานในการท านาเป็นอย่างมาก ตลอดจนเทคโนโลยอุีปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในครวัเรอืนอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้า ทศันคตขิองลูกหลานชาวนาทีน่ าแนวคดิการใช้ชวีติสงัคม
เมอืงเข้ามาสู่ต าบลกบเจา ท าให้วถิีชวีติชาวนาต าบากบเจาต้องมกีารปรบัเปลี่ยนให้ทนัต่อสังคม
สมยัใหม่ ซึง่ทัง้นี้ชาวนาต าบลกบเจายงัรกัษาวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของตนเองไดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยการ
ยอมรบัความเจรญิจากสงัคมภายนอกโดยมกีารปรบัเปลีย่นการด ารงวถิชีวีติอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
 

1. ปัจจยัภายในท่ีสนับสนุนการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจา 
 ตัง้แต่การเปิดใชเ้ขือ่นเจา้พระยาเป็นตน้มาจนถงึการตดัถนนสาย 3412 ท าใหช้าวนาต าบล 
กบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มกีารปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติเรื่อยมาโดยมลีกัษณะ
การปรบัเปลีย่นไปอย่างชา้ๆ ซึง่ยงัคงรกัษาการด ารงวถิชีวีติแบบเก่าได้เป็นอย่างดถีงึแมจ้ะมคีวาม
เจรญิจากสงัคมภายนอกเขา้มาสู่สงัคมชาวนาต าบลกบเจา โดยชาวนายงัสามารถด าเนินวถิชีวีติแบบ
เก่าไวไ้ดเ้น่ืองมาจากปจัจยัภายในทอ้งถิน่ทีส่นบัสนุนการด ารงอยู่ของวถิชีวีติดงัน้ี 
 1.1 ความอดุมสมบรูณ์ของผนืนา 
 บรเิวณพื้นที่ต าบลกบเจามสีภาพภูมปิระเทศเป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง
ตอนล่าง ซึง่เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไหลพดัพาเอาเศษหนิ ดนิ ทราย และตะกอนมาทบัถมกนัอนัอุดม
สมบูรณ์ไปด้วย แร่ธาตุจากซากพชืและสตัวเ์ป็นเวลานานจนกลายเป็นทีร่าบอนักวา้งใหญ่ ส่งผลให้
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ทีด่นิต าบลกบเจามคีุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกพชืพนัธุธ์ญัญาหาร โดยเฉพาะ ขา้ว ซึง่ต าบลกบ
เจามชีุดดนิทีเ่หมาะสมกบัการท าเกษตรจ านวน 3 ชุดดนิ คอื 
 ชุดดนิที ่6 ชุดดนิอยุธยา ซึง่มคีวามเหมาะสมดสี าหรบัปลูกขา้วแต่อาจจะมปีญัหาเรื่องดนิ
เปรีย้ว  
 ชุดดนิที ่21 ชุดดนิสงิหบ์ุร ีลกัษณะเนื้อดนิเป็นดนิเหนียว เหมาะแก่การปลูกขา้ว แต่อาจจะ
มปีญัหาเรือ่งการระบายน ้า 
 ชุดดนิที ่25 ชุดดนิบางปะอนิ มคีวามเหมาะสมดสี าหรบัปลูกขา้ว แต่อาจจะมปีญัหาเรื่อง
น ้าขงัและระบายออกชา้ 
 จากสภาพดนิทัง้ 3 ชุด ท าให้ชาวนาได้ผลผลติจากพชืผลทางการเกษตรปรมิาณมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่การปลูกขา้วไดเ้ป็นอย่างดี1 ประกอบกบัการมลี าคลองบางบาลไหลผ่านหมู่บา้น
ยิง่เอือ้ต่อการท านาของชาวนาเป็นอยา่งด ีชาวนาสามารถท านาๆ ได ้2 ครัง้ต่อปี และสามารถท านา
ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ชาวนาต าบลกบเจายงัใชพ้ืน้ทีใ่นหมูบ่า้นปลกูพชืผกัชนิดอื่นๆ เพื่อใชใ้นการยงัชพี
ตลอดจนเพื่อการค้าขาย เช่น มะระ ชะอม กระถิน สะเดา มะรุม โสน มะนาว มะกรูด ข่า ตะไคร ้
กระชาย ผกับุ้ง ผกักระเฉด มะขาม ไผ่ มะม่วง กล้วยหอม กล้วยน ้าหวา้ กระท้อน มะพรา้ว ละมุด
ฯลฯ  นอกจากนี้ชาวนายงัไดป้ระโยชน์จากคลองบางบาลนอกจากการเพาะปลูกขา้วแล้ว ชาวนายงั
จบัปลาหลายชนิด เช่น ปลากราย ปลาช่อน ปลานิล ปลาทบัทมิ ปลาสวายปลากด ปลาตะเพยีน 
ปลากระดี่ ปลาสรอ้ย ปลาแขยง ปลาแก้มช ้า กุ้งก้ามกราม หอยโข่ง หอยกาบ ฯลฯ ท าใหช้าวนามี
อาหาร มรีายได้และมฐีานะทางการเงนิที่ดี เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตลอดจนมวีตัถุดิบในการ
ประกอบอาหารจากพชืผกัผลไมใ้นหมูบ่า้น ซึง่น ามาแลกเปลีย่นแบ่งปนัระหว่างสมาชกิในหมู่บา้นได้
ใช้สอยร่วมกนั จงึเป็นปจัจยัสนับสนุนให้ชาวนาต าบลกบเจายงัคงยดึอาชพีการท านาปลูกข้าว
ตลอดจนปลกูพชืผกัผลไมอ้ื่น จนถงึปจัจบุนั 
  
 
 

                                                                        

 
1
 ศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลกบเจา.  (2552).  แผนพฒันา

การเกษตรระดบัต าบลกบเจา.   หน้า 4. 
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ภาพประกอบ 43 ความอุดมสมบรูณ์ของดนิในทุ่งนา ทีป่รบัเป็นแปลงสวนปลกูมะระ บรเิวณหมู ่7 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่8 มนีาคม 2552. 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 ความอุดมสมบรูณ์ของดนิในแปลงสวนปลกูมะมว่งและกลว้ยหอม หมู ่2 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่15 เมษายน 2552. 
  
 1.2 โครงสร้างทางสงัคมของสมาชิกในครอบครวัชาวนาต าบลกบเจา 
 ลกัษณะโครงสรา้งทางสงัคมของสมาชกิในครอบครวัชาวนาต าบลกบเจามผีลต่อการด ารง
วถิชีวีติของชาวนามาตัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนั เป็นไปในรปูแบบของแรงงานในครวัเรอืน แรงงานในการ
ท านา การท าการเกษตร แรงงานการประมงน ้าจดื การร่วมแรงลงแขกในกจิกรรมประเพณี พธิกีรรม
ต่างๆ ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึง่กนัและกันภายในต าบลกบเจา โดยมคีวามสมัพนัธ์แบบญาตพิีน้่องทีร่่วม
สายโลหติและความเป็นเพื่อนบ้านทีอ่ยู่อาศยัใกล้ชดิจนมคีวามเคารพนับถอืกนัมากนัมาตัง้แต่อดตี  
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ตลอดจนความเหมาะสมของสภาพดนิฟ้าอากาศที่เป็นไปตามฤดูกาลทีช่าวนาสามารถด ารงชวีติอยู่
ได้แมก้ระทัง้ในฤดูน ้าหลากมสี่วนเอื้อใหช้าวนายงัคงด ารงวถิชีวีติแบบเดมิได้ดว้ยความสมัพนัธ์ที่ดี
ต่อกนัในสงัคมชาวนา  
 1. สงัคมชาวนาต าบลกบเจามกีารรวมตวักนัอย่างสนิทสนมกลมเกลยีว เพราะสถานภาพ
ครอบครวัชาวนาต าบลกบเจามคีวามคล้ายคลงึกนั การด ารงชวีติวถิคีวามเป็นอยู่มคีวามคลา้ยคลงึ
กันเป็นอันมาก ความผูกพันในสายโลหิตวงศ์ตระกูล เครอืญาติซึ่งรู้จกักันเกือบทัง้หมู่บ้าน
เนื่องมาจากการร่วมมอืในการท านางานประเพณีวฒันธรรมแมก้ระทัง้การร่วมชัน้เรยีนในการศกึษา
ขัน้ตอนเมือ่ตอนสมยัยงัเป็นเดก็ จงึเกดิความสนิทสนมพึง่พาอาศยักนัไดเ้สมอ การรวมตวัของสงัคม
ชาวนาต าบลกบเจาจงึเป็นการรวมตวัอยา่งดแีละยงัสามารถด ารงอยูไ่ดใ้นปจัจบุนั 
 2. สงัคมชาวนาต าบลกบเจามพีืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมไม่แตกต่างกนัมาก  ชาวนา
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท านาและท าสวนบ้างในบางราย วถิีชวีติชาวนาในต าบลกบเจาจงึเป็นวถิี
ชวีติสงัคมเกษตรเป็นพื้นฐานการด าเนินชวีติในต าบลกบเจาซึ่งต้องพึ่งพากนัด้านการเกษตร ไหว้
วานหยบิยมืสิง่ของกนัได้ อย่างเช่น เครื่องมอืท าการเกษตร เครื่องมอืซ่อมแซมก่อสร้าง รถยนต ์
รถจกัรยานยนต์ หรอืแมแ้ต่การหยบิยมืเงนิทองที่ไม่ไดค้ดิดอกเบีย้กนั แสดงให้เหน็ว่าพื้นฐานทาง
เศรษฐกจิของชาวนาต าบลกบเจามฐีานะไมแ่ตกต่างกนัมาก  
 3. ชาวนาต าบลกบเจายงัคงอาศยัการพึง่พาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นส่วนใหญ่  วถิี
ชวีติของชาวนาต าบลกบเจายงัคงผูกพนัอยู่กบัธรรมชาติ ทัง้อาชพีและความเป็นอยู่ ความสุขความ
ทุกข ์มผีลจากภยัธรรมชาต ินัน้คอืความแห้งแล้ง น ้าท่วม และความหนาวเยน็ หากปีใดไม่มภียั
ธรรมชาตปิระกอบอาชพีไดผ้ลด ีจะมคีวามสุข  
 4. การรวมกลุ่มของชาวนาต าบลกบเจาอยูใ่นวงจ ากดั และมลีกัษณะไม่เป็นทางการ สงัคม
ชาวนาต าบลกบเจาจะรูจ้กัหน้าค่าตากนัดรีะหว่างคนในหมู่บ้านหรอืต าบลใกล้เคยีง  มกีารตดิต่อ
สมัพนัธ์กนัเป็นส่วนตวัไม่ว่าเรื่องการท านา อาชพี แรงงาน การไหว้วาน จา้งงานฝีมอืงานช่าง งาน
บุญกุศล  
 5. ชาวนาต าบลกบเจายงัมกีารแข่งขนักนัในเรื่องต่างๆ น้อย ชาวนาในต าบลกบเจา ยงัคง
มกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัมาโดยตลอด ประกอบอาชพีคล้ายคลงึกนั ร่วมสุขร่วมทุกขเ์ผชญิภยั
ธรรมชาตมิาด้วยกนั มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั มคีวามเคารพนับถอื มสีมัมาคารวะผู้ที่อาวุโสกว่า
ตลอดจนการเคารพบูชาในพระพุทธศาสนาอกีทัง้พระสงฆท์ีจ่ าพรรษาอยู่ในวดั ทัง้ 4 แห่งในต าบล
กบเจา การแข่งขนัเพื่อให้ได้อ านาจชื่อเสยีงมหีน้ามตีาหรอืแสดงฐานะร ่ารวยในสงัคมชาวนาไม่มี
ปรากฏในสงัคมชาวนาต าบล กบเจา  
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ภาพประกอบ 45 ความสมัพนัธท์างสงัคมในงานท าบุญบา้นของชาวนาต าบลกบเจา 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2552. 
 
 1.3 การด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชาวนาต าบลกบเจามีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่ายมาตัง้แต่อดีต เมื่อ เปิดใช้เขื่อน
เจา้พระยา พ.ศ.2500 และก่อนจะมกีารตดัถนนทางหลวงหมายเลข 3412 พ.ศ.2517 ชาวนายงัคงท า
นาปลูกข้าวรวมถึงการปลูกผกัผลไม้เพื่อใช้บรโิภคในครวัเรอืนและค้าขายในส่วนที่เหลือเก็บจน
พฒันามาเป็นการปลูกเพื่อการคา้ แต่ชาวนาต าบลกบเจายงัคงรกัษาความเป็นอสิระในฐานะผูป้ลูก
ขา้ว คอื ครอบครวัชาวนายงัคงปลูกขา้วอยู่ถงึแมจ้ะมสีมาชกิในครวัเรอืนไม่ได้ท านาแล้วกต็าม ซึ่ง
เป้าหมายในการปลูกข้าวของครอบครวัชาวนาคือการปลูกเพื่อใช้บริโภคในครวัเรือนเป็นการ
พึ่งตนเองและรกัษาวถิีครอบครวัตนเองในฐานะที่ครอบครวัเป็นหน่วยเล็กๆ ของหมู่บ้านชาวนา
ต าบลกบเจา หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อืครอบครวัชาวนาอยูไ่ด้ ระบบของสงัคมชาวนาก็อยู่ได ้โดยไม่
เน้นการผลผลติจากการปลกูขา้วเพื่อแสวงหาก าไรแบบทุนนิยม แต่ในระบบเศรษฐกจิชุมชนสามารถ
แลกเปลีย่นช่วยเหลอืแรงงานซึง่กนัและกนัได ้และรบัเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชไ้ดแ้ต่จะปรบัใชใ้ห้
เหมาะสมกับงานที่ต้องการจะใช้ เพื่ อ เ ป็นการลดภาระค่ า ใช้จ่าย อีกทั ้งต าบลกบเจามี
ทรพัยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมวีตัถุดิบในการประกอบอาหารจากพชืผกัผลไม้ใน
หมูบ่า้น ท าใหช้าวนามอีาหาร มรีายไดแ้ละมฐีานะทางการเงนิทีด่ีเพยีงพอต่อการด ารงชวีติ สามารถ
แบ่งปนักนัระหว่างชาวนาในหมูบ่า้นไดใ้ชส้อยร่วมกนั ทัง้นี้เป็นการด ารงรกัษาสถาบนัครอบครวัและ
สงัคมชาวนาต าบลกบเจาเอาไวอ้ยา่งเหนียวแน่น บนรากฐานเศรษฐกจิพอเพยีงแบบพึง่พาตนเองได ้
 กล่าวโดยสรุปได้ว่าเส้นทางการพฒันาของชาวนา คอืการรวมตวักนัเพื่อคดิสรา้งระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน รกัษาวิถีชวีิตชุมชน ดงันัน้จงึท าให้ชาวนาต าบลกบเจาร่วมมอืกันรกัษา
วฒันธรรมดัง้เดมิเอาไว ้ซึง่ชาวนาเองยงัไมรู่ส้กึว่าตนเองก าลงัรกัษาวฒันธรรมดัง้เดมิโดยสรา้งระบบ
เศรษฐกจิทีม่ ัน่คงของหมู่บา้น และยกระดบัพฒันาใหก้ลายเป็นระบบเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ขม้แขง็มี
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พลงั และน าไปสู่ “ระบบเศรษฐกจิหมูบ่า้น” เป็นการสอดคลอ้งกบัแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช โดยคู่ขนานไปกบัระบบเศรษฐกจิทุนนิยมไดอ้ย่าง
ด ีการด ารงอยูข่องระบบเกษตรกรรมแบบยัง่ยนื คอืการสรา้งความเขม็แขง็ของครอบครวัชาวนาราย
ยอ่ย เกษตรกรรายยอ่ยเหล่านัน้จะท าหน้าทีร่กัษาประเพณีและวฒันธรรมหมู่บา้นต าบลกบเจาเอาไว ้
โดยการกระท าดงักล่าวนัน้ชาวนาต าบลกบเจายงัไม่รูต้วัเลยว่า ชาวนาในต าบลกบเจาก าลงัช่วยกนั
รกัษาธรรมเนียมประเพณวีถิชีวีติชาวนาแบบดัง้เดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี
 

 
 
ภาพประกอบ 46 ป้ายประกาศจากหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่ว่าชาวนาต าบลกบเจาเป็นหมูบ่า้น 
      เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่19 ธนัวาคม 2552. 
 
2. ปัจจยัภายนอกท่ีสนับสนุนการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวนาต าบลกบเจา 
 การปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติชาวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มี
ลกัษณะการปรบัเปลี่ยนอย่างช้าๆ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่องนัน้เพราะเป็นผลจากการด าเนินนโยบาย
ของรฐับาลในแต่ละสมยั ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานทางดา้นเกษตร ซึง่มผีลต่อการท านา
ปลกูขา้วในวถิชีวีติชาวนาต าบลกบเจาทีต่้องด าเนินการตามนโยบายของรฐั โดยเฉพาะนโยบายการ
ประกันราคาข้าวหรอืนโยบายการจ าน าข้าว ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคการเมอืงเมื่อมกีาร
เลือกตัง้ และกรณีการท านาตามค าแนะน าของกรมชลประทานที่ก าหนดการปล่อยน ้ าและการ
ค านวณการใชน้ ้าเพื่อการปลูกขา้ว เพื่อให้ชาวนาได้วางแผนการปลูกขา้วในแต่ครัง้เป็นการปองกนั
การเสยีหายผลผลติขา้วเขา้สู่ตลาด ตลอดจนการพฒันาทางเทคโนโลยทีางด้านการท าการเกษตร 
วสัดุเคมภีณัฑอ์ยา่งปุ๋ ยเคมแีละยาฆ่าแมลง ซึง่ชาวนาส่วนใหญ่ยงัต้องพึง่พาเครื่องมอืและวสัดุภณัฑ์
ต่างๆ เหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามชาวนาต าบลกบเจายงัคงรกัษาการด ารงวถิชีวีติแบบเก่าได้เป็น
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อย่างดถีึงแม้จะมคีวามเจรญิจากปจัจยัภายนอกเข้ามาสู่สงัคมชาวนาต าบลกบเจาแต่ชาวนาก็น า
ปจัจยัสนบัสนุนจากภายนอกเขา้มาใชใ้นทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2.1 นโยบายความช่วยเหลือจากภาครฐั 
 จากการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูงานวจิยัน้ีทีไ่ดส้อบถามชาวนาต าบลกบเจาในหวัขอ้ดงักล่าวนี้
ว่าชาวนาต าบลกบเจาน่าจะได้รบัผลประโยชน์จากนโยบายการช่วยเหลอืชาวนาจากภาครฐัที่เห็น
เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งมผีลต่อการสนับสนุนการท านาของชาวนาควรจะเริม่ที่รฐับาลสมยัใดและ
ช่วงปีพ.ศ.ใด ค าตอบที่ได้รบัจากชาวนาและสมาชกิในต าบลกบเจาจ านวน 10 ท่าน ที่ได้ท าการ
สอบถามมานัน้ส่วนใหญ่กว่า 90 % ใหค้ าตอบไปในทศิทางเดยีวกนัว่า น่าจะเริม่ในสมยั พนัต ารวจ
โททกัษณิ ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตรตีัง้แต่ พ.ศ.2544 จนถงึ พ.ศ.2549 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกเอา
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ทีไ่ด้จากชาวนาต าบลกบเจาและช่วงเวลาทีพ่นัต ารวจโททกัษณิชนิวตัรเป็น
นายกรฐัมนตร ี ตัง้แต่ พ.ศ.2544 จนถงึ พ.ศ.2549 รวม 6 ปี ก่อนทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ปฏวิตัใินวนัที ่
19 กนัยายน 2549 โดยคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รง
เป็นประมุข หรือ คปค. และยังเป็นปีที่งานวิจยัฉบับนี้สิ้นสุดขอบเขตการด าเนินการท าวิจยัที่
ก าหนดการท าวจิยัไวเ้ริม่ตัง้แต่ พ.ศ.2500 ถงึ พ.ศ.2549 มาเป็นขอ้มลูสนับสนุนว่าปจัจยัภายนอกที่
สนับสนุนการด ารงอยู่ของวถิชีวีติชาวนาต าบลกบเจา ในการประกอบอาชพีท านามาจากนโยบาย
ความช่วยเหลือจากภาครัฐคือช่วงระยะเวลาดังกล่าวที่พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรฐัมนตร ี
 ความตื่นตวัทางการเมอืงของชาวนาต าบลกบเจาจงึเริม่สนใจการเมอืงมากขึน้ ช่วง พ.ศ.  
2544 ถงึ พ.ศ. 2549 เนื่องจากนโยบายทางดา้นการเกษตรและการดูแลคุณภาพชวีติจากพรรคไทย
รกัไทยของพนัต ารวจโททกัษิณ ชนิวตัร เป็นนโยบายที่ชาวนาสามารถใช้ได้จรงิและเหน็ผล อย่าง
นโยบายพกัช าระหนี้เกษตรกร นโยบาย 30 บาทรกัษาทุกโรค นโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ 
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน อีกทัง้นโยบายการปราบปรามผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ถึงแม้จะเป็น
นโยบายแบบประชานิยมแต่มผีลต่อการตดัสนิใจในการยดึอาชพีท านาปลูกขา้วของชาวนาต าบลกบ
เจามาก นอกจากนัน้ พบว่าชาวบ้านมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลดขีึน้เป็นผลมาจาก
นโยบายรฐั ซึง่เหตุผลทีเ่ป็นเช่นนัน้ เพราะว่าบรกิารทางดา้นการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลที่ด ี
ประหยดั เป็นบรกิารทีเ่หน็และใชไ้ดจ้รงิ และเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของคนหมู่บา้นทีช่าวนา
ทุกคนมคีวามต้องการและเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงที่ตอบสนองต่อความต้องการดงักล่าว จงึท าให้
ชาวนาในต าบลกบเจาส่วนใหญ่ยงัคงท านาต่อไป 
 นโยบายจากรฐับาลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวนา ในต าบลกบเจาที่ได้นโยบายรฐับาล
ภายใต้การน าของ พนัต ารวจโททกัษิณ ชนิวตัร ที่แถลงต่อรฐัสภา เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2544 
ก่อนบรหิารประเทศตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย นโยบายทีแ่ถลงมนีโยบายเร่งด่วนตามที่
ใชใ้นการรณรงคห์าเสยีงเลอืกและเป็นนโยบายทีช่าวนาต าบลกบเจาไดร้บัผลประโยชน์คอื 
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 1. การพกัหนี้ใหก้บัเกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา 3 ปี เป็นนโยบายทีท่ าใหช้าวนารายย่อย
ในต าบลกบเจา สามารถขอผ่อนผนัการช าระหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
สาขาอ าเภอพระนครศรอียุธยา ชาวนาสามารถน ารายได้จากการขายขา้วและพชืผลการเกษตรไป
ลงทุนท านา ปลูกพชืชนิดอื่น  บางรายน าเงนิมาเช่าซื้อรถยนต์ รถกระบะ  และซ่อมแซ่อมบา้นให้มี
สภาพดขีึน้และเตรยีมการป้องกนัน ้าท่วม  ตลอดจนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออ านวยความสะดวกใน
ครวัเรอืน 
 2. การจดัตัง้กองทุนหมู่บา้นแห่งละ 1 ลา้นบาท ทัว่ประเทศ เพื่อใหเ้กดิทุนหมุนเวยีนใน
ชุมชน ชาวนาต าบลกบเจาจงึไดน้ ามาสนับสนุนกจิกรรมกลุ่มสตรเีพื่อท าไข่เคม็ในต าบลกบเจา ซึ่ง
ยงัคงด าเนินการมาจนถงึปจัจุบนั ท าให้ชาวนามรีายได้เพิม่ขึน้โดยมกีารผลติหมุนเวยีนกนัภายใน
ต าบลกบเจา 
  3. การจดัตัง้ธนาคารประชาชน ท าใหช้าวนาสามารถกู้ยมืเงนิไปลงทุนเพิม่รายไดม้ากขึน้ 
โดยเฉพาะด้านการเกษตร ด้วยการจดัซื้อที่นาเพิม่ การปรบัพื้นที่ปลูกพชืผลไม้ เช่น กล้วยหอม  
จดัซือ้รถไถ รถแทร๊กเตอร์  เครื่องสูบน ้า  ส่วนการน าไปลงทุนอย่างอื่น เช่น เปิดรา้นคา้ขายของช า 
รา้นซ่อมรถยนตร์ถจกัรยานยนต ์รา้นตดัเสือ้ผา้ รา้นตดัผม เป็นตน้ 
  4. การสรา้งหลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า 30 บาทรกัษาทุกโรค   นโยบายดงักล่าวมผีลต่อ
คุณภาพชีวิตชาวนาต าบลกบเจาเป็นอย่างมาก ชาวนาสามารถได้ร ับการรกัษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาลไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ ทีส่ าคญัคอืค่าใชจ้่ายในการรกัษามรีาคาทีถู่ก ชาวนาสามารถ
ใชส้ทิธิใ์นการรกัษาพยาบาลจงึท าใหส้มาชกิชาวนาเลอืกรบับรกิารจากการรกัษาพยาบาลตัง้แต่เริม่มี
อาการเจบ็ป่วย ท าให้ชาวนามคีุณภาพชวีติดขีึน้ เขา้ถงึการรกัษาไดเ้ป็นอย่างดโีดยไม่ต้องกงัวลใน
เรือ่งค่าใชจ้า่ยเหมอืนในอดตี 
  5. การเร่งจดัตัง้สถานบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ ควบคู่ไปกบัการปราบปรามป้องกนั1 (พฒันา
มาเป็นท าสงครามปราบปรามยาเสพติดทัว่ประเทศ) ชาวนาได้รบัผลต่อเนื่องจากนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างดี เนื่องจากมกีารจดัตัง้จุดสกัดตรวจทางเข้าออกของเจ้าหน้าที่
ต ารวจภธูรอ าเภอบางบาล และเจา้หน้าทีต่ ารวจภูธรพระขาวถี่ขึน้ บนถนนสาย 3412 ท าใหก้ารแพร่
ระบาดของยาเสพตดิในพืน้ทีล่ดลงและชาวนากไ็ดร้บัความปลอดภยัจากต ารวจมากขึน้ 
   ลกัษณะนโยบายเช่นนี้ เป็นนโยบายการหาเสยีงเลอืกตัง้โดยพรรคไทยรกัไทย ใช้เป็น
นโยบายหลกัในการเลอืกตัง้ใหญ่ของประเทศจนสามารถไดร้บัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
เข้ามามากเป็นอันดับหนึ่ ง  คือได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบเกินครึ่งของจ านวน
สมาชกิสภาผูแ้ทนทัง้สองระบบทีจ่ะมไีด้ ส่วนนโยบายทีป่ระกาศภายหลงัจากรฐับาลทีพ่รรคไทยรกั
ไทยไดเ้ขา้บรหิารประเทศแลว้ประกาศนโยบายเพิม่เตมิโดยไม่ต้องผ่านรฐัสภากม็ี ซึง่เป็นนโยบายที่
รฐับาลประกาศเป็นวาระแห่งชาต ิ“เมอืงไทยแขง็แรง” เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2547 ช่วงทา้ยของ

                                                                        

 
1
 เอกสารสรปุสาระส าคญัมตคิณะรฐัมนตร.ี (2548).  ฉบบัที ่16.  ไมร่ะบุหน้า. 
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รฐับาลชุดนี้ จดัเขา้ในลกัษณะที่ผู้น าเป็นผู้ประกาศใช้ เพื่อให้สอดคล้องและต่อเนื่องกบันโยบาย
เรง่ด่วน 30 บาทรกัษาทุกโรคต่อไป1 
 2.2 ระบบชลประทาน   
 ทุ่งนากบเจา อ าเภอบางบาล เป็นพืน้ทีร่าบลุ่มผนืใหญ่ ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าเจา้พระยาและ
แม่น ้าน้อยโดยมคีลองบางบาลไหลผ่าน สภาพของทุ่งนากบเจานัน้นอกจากจะมแีม่น ้าล้อมรอบ  2 
สาย โดยเริม่ตัง้แต่คลองบางโผงเผง (บางหลวง) ซึง่แยกจากแม่น ้าเจา้พระยาที่ บา้นโผงเผง อ าเภอ
ป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง แล้วไหลลงทศิตะวนัตกเฉียงใต้ไปบรรจบกบัแม่น ้าน้อยที่ อ าเภอเสนา 
จากนัน้กไ็หลเรือ่ยมาจนถงึอ าเภอบางไทร ซึง่เป็นทีท่ีแ่มน่ ้าเจา้พระยาและแม่น ้าน้อยบรรจบกนัท าให้
บรเิวณทุ่งนาที่กว้างใหญ่นี้มปีรมิาณน ้าธรรมชาตทิีเ่พยีงพอต่อการท านาและในท้องทุ่งนี้ยงัถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน เนื่องจากตอนบนของทุ่งมคีลองบางบาล ซึง่แยกจากแม่น ้าเจา้พระยาทีว่ดัจุฬามณี
ไหลผ่านทีต่ ัง้ตวัอ าเภอ ไปบรรจบกบัแมน่ ้าน้อยทีบ่า้นสกุีกในลกัษณะทีข่นานไปกบัคลองบางโผงเผง 
(บางหลวง) นกจากจะมคีลองบางบาลไหลผ่านต าบลกบเจาซึง่เป็นแหล่งน ้าทีช่าวนาสามารถสูบเขา้
มาใช้นาทุ่นนากบเจาได้เลย ชาวนาต าบลยงัคงได้รบัการสนับสนุนการจดัการดูแลน ้าจากกรม
ชลประทานโดยจดัตัง้ โครงการบางบาลส่งน ้าและบ ารงุรกัษาบางบาลส านักชลประทานที ่10 ตัง้อยู่ที่
อ าเภอพระนครศรอียุธยากบัอ าเภอบางบาล เป็นโครงการชลประทานประเภทสูบน ้าถาวร โดยการ
ผนัน ้าจากแม่น ้าเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะการท านาปลูกข้าว 
ลกัษณะงานประกอบดว้ยงานก่อสรา้งโรงสูบน ้า พรอ้มตดิตัง้เครื่องสูบน ้าดว้ยระบบไฟฟ้า ระบบส่ง
น ้า ระบบระบายน ้าและคนักัน้น ้า โดยเฉพาะการส่งน ้าเขา้สู่ทอ้งนาโดยใชร้ะบบชลประทานเป็นแบบ
ระบบเปิดส่งน ้าเข้าสู่พื้นที่แบบสี่เหลี่ยมคางหมู มโีครงสร้างเป็นแบบคอนกรตีผ่านพื้นที่อ าเภอ     
บางบาลจรดบรเิวณแมน่ ้าน้อยรอยต่ออ าเภอเสนา 
 

 
 
ภาพประกอบ 47 คลองชลประทานโครงการบางบาลส่งน ้าและบ ารงุรกัษาส านกัชลประทานที ่10 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมือ่ วนัที ่15 เมษายน 2552. 
                                                                        

 1 กติพิฒัน์   นนทปทัมะดุลย ์. (2547).  Policy as a stated intention.  ไม่ระบุหน้า. 



 116 

 การจดัระบบชลประทานโครงการบางบาลส่งน ้าและบ ารงุรกัษาบางบาลส านักชลประทานที ่
10 มสี่วนช่วยในการสนับสนุนการท านาปลูกขา้วในต าบลกบเจาซึ่งมผีลท าให้มสีภาพพื้นทีม่คีวาม
ความอุดมสมบูรณ์ของน ้าท่าในต าบลกบเจาและบรเิวณใกลเ้คยีงใหม้นี ้าส าหรบัใชใ้นการท านาอย่าง
พอเพยีง จงึเป็นปจัจยัสนบัสนุนใหช้าวนาต าบลกบเจายงัคงยดึอาชพีท านาอยู ่   
 2.3 การใช้เทคโนโลยีในการท านา   
 จากการเก็บขอ้มลูดา้นเทคโนโลยกีารท านาในต าบลกบเจา สามารถบอกลกัษณะการเขา้
มาของเทคโนโลยไีด ้2 ทาง คอื  
 1. สมาชกิชาวนาต าบลกบเจาน าเทคโนโลยเีขา้มาใชด้ว้ยตวัเอง โดยผ่านสื่อโทรทศัน์ 
 2. จากการสนบัสนุนของหน่วยงานราชการของรฐัและการปกครองส่วนทอ้งถิน่  
 จากความเจรญิที่เขา้มาสู่ต าบลกบเจาตัง้แต่มกีารตดัถนนสาย 3412 ผ่านหมู่บา้นชาวนา
ต าบลกบเจา ตัง้แต่ พ.ศ.2517 เรื่อยมา ระยะเวลา 5 ปีแรก ชาวนายงัคงไม่กลา้ใชเ้ครื่องทุ่นแรงใน
การท านา เนื่องจากมรีาคาสูง ไม่มทีกัษะและความรู้ในการใช้งาน ตลอดจนกลวัในเรื่องของความ
ยุ่งยากในการควบคุม แต่เมื่อมผีูน้ ามาใชแ้ละไดผ้ลผลติเป็นทีน่่าพอใจ ตลอดจนมเีวลาเหลอืมากขึน้ 
ท าใหช้าวนาเริม่นิยมใชเ้ครือ่งทุ่นแรงในการท านาแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยส่วนใหญ่ยงัคงใชแ้รงงาน
จากสมาชิกในครอบครวับ้างแต่อย่างไรก็ตามก็ยอมรบัความสามารถของเครื่องมือสมัยใหม่
โดยเฉพาะเครือ่งทุ่นแรงในการท านาปลกูขา้ว อาท ิรถแทรก็เตอร ์เครื่องพ่นเมลด็พนัธุข์้าว รถไถนา 
รถเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ใช้แรงงานคนในการจดัการดูแลน้อยและสามารถท านาได้อย่าง
รวดเรว็โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนสูงเพื่อซื้อหามาเป็นของตนแต่มกีารตดิต่อขอเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ได้
โดยการตดิต่อทางโทรศพัท์นัดหมายว่าจา้งเครื่องทุ่นแรงในการท านา ตลอดจนพนัธุ์ขา้วสายพนัธุ์
ใหม่ที่ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอย่างกรมการขา้ว เช่น ขา้วสายพนัธุ์ ชุด กข. ขา้ว
สายพนัธุ ์ชุดสุพรรณบุร ีขา้วสายพนัธุ์ ชุดพษิณุโลกอกีทัง้ปุ๋ ยเคมภีณัฑต่์างๆ นอกจากน้ีส านักงาน
เกษตรอ าเภอบางบาล ยงัมกีารจดัโครงการการเรยีนรู้ต่างๆ แผนพฒันาการเกษตร จากการใช้
เทคโนโลย ีเคมภีณัฑ์ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดให้ชาวนาต าบล กบเจาได้ท าการ
เรยีนรูฝึ้กปฏบิตัแิละน าไปใช้นาขา้วของตวัเองเป็นการสนับสนุนให้ชาวนามผีลผลติและรายไดม้าก
ยิง่ขึน้การสนับสนุนของส านักงานเกษตรอ าเภอบางบาลดา้นความรูแ้ละเทคโนโลยจีงึมสี่วนอย่างยิง่
ทีท่ าใหช้าวนาต าบลกบเจายงัคงท านาอยูต่่อและยงัคงด ารงรกัษาวถิชีวีติแบบเก่าไวต่้อไป 
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ภาพประกอบ 48 เครือ่งทุ่นแรงในการท านาของชาวนาต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล 
 
 ทีม่า: ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพ โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม เมื่อ วนัที ่24 พฤษภาคม 2552 
และวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2552. 

 
 จากการที่ชาวนาต าบลกบเจายงัคงด ารงวถิีชีวติแบบดัง้เดิมไว้ได้อยู่ในสมยัปจัจุบนันัน้ 
เป็นผลมาจากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกต าบลที่สนับสนุนเอื้อให้ชาวนาสามารถด าเนินวถิชีวีติ
แบบเดมิได้อนัเนื่องสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทีด่นิท ากนิที่ตกทอดมาจากอดตีถงึแมจ้ะท าให้วถิี
ชวีติชาวนาตอ้งเผชญิกบัน ้าท่วมเป็นประจ าแต่ชาวนาสามารถใชช้วีติไดอ้ย่างสบาย เรยีบง่าย ท าให้
โครงสร้างทางสงัคมชาวนาต าบลกบเจายงัคงมลีกัษณะเป็นสงัคมปิด มคีวามผูกพนัในระดบัเครอื
ญาต ิทัง้ทางสายเลอืดและมติรภาพทางสงัคมที่อยู่ร่วมทุกขร์่วมสุขกันมาตัง้แต่อดตี จงึยงัคงมกีาร
รว่มมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการลงแขกขอแรงในภาพของการช่วยงานต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้อง
อยูใ่นลกัษณะท านาเกีย่วขา้วเหมอืนในอดตี การรูจ้กัความพอประมาณในการท ามาหากนิของชาวนา
ทีย่ดึถอืความเรยีบงา่ย สนัโดษ ไมแ่ขง่ขนักบัใครท าใหช้าวนามอียู่มกีนิไดอ้ย่างไม่ต้องเดอืดรอ้นมาก
นัก ซึ่งเป็นวถิีชวีติที่พอเพยีงปฏบิตัสิบืกนัมาเสมอแมใ้นปจัจุบนั วตัถุนิยมเป็นที่ต้องการในสงัคม
สมยัใหม่ ชาวนากส็ามารถน าความเจรญิต่างๆ มาปรบัใชโ้ดยไม่ทิง้ของเดมิ แต่เป็นการประยุกต์ใช้
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการด ารงชวีติในสมยัปจัจบุนั 
 ส่วนปจัจยัจากภายนอกที่มผีลต่อการด ารงวถิีชวีติของชาวนาแบบเดมิให้คงอยู่นัน้ส่วน
ใหญ่เป็นนโยบายจากภาครฐั ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่เหน็ไดว้่ามกีารปรบัเปลีย่นนโยบายที่
เกีย่วขอ้งกบัชาวนาทีเ่ด่นชดัและเป็นรปูธรรมต่อชาวนามากทีสุ่ดในช่วง พ.ศ. 2543 – 2549 ส่งผลให้
ชาวนาต าบล กบเจา มคีวามตื่นตัวเรื่องการเมอืงที่มผีลต่อชาวนาเป็นอย่างมาก มลีกัษณะการ
ปรบัเปลี่ยนอย่างช้าๆ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่องนัน้เพราะเป็นผลจากการด าเนินนโยบายของรฐับาลใน
แต่ละสมยัโดยเฉพาะนโยบายการประกนัราคาขา้วหรอืนโยบายการจ าน าขา้ว ซึง่ขึน้อยู่กับนโยบาย
ของพรรคการเมอืงเมือ่มกีารเลอืกตัง้ นโยบายทัง้หมดนี้เป็นเครื่องประกนัว่าชาวนาสามารถขายขา้ว
ใหก้บัรฐัไดต้ลอด อยา่งน้อยไม่ขาดทุน ชาวนาจงึยงัคงท านาเหมอืนเดมิโดยไม่ต้องมากงัวลกบัราคา
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ข้าวว่าจะราคาตกหรอืไม่ นอกจากนี้ นโยบายของรฐัในห้วงเวลาดงักล่าว เป็นนโยบายที่ชาวนา
สามารถใช้ได้จรงิและเหน็ผล อย่างนโยบายพกัช าระหนี้เกษตรกร นโยบาย 30 บาทรกัษาทุกโรค 
นโยบายหน่ึงต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์นโยบายกองทุนหมู่บา้น อกีทัง้นโยบายการปราบปรามผูเ้สพและ
ผูค้้ายาเสพตดิ ถงึแมจ้ะเป็นนโยบายแบบประชานิยมแต่มผีลต่อการตดัสนิใจในการยดึอาชพีท านา
ปลกูขา้วของชาวนาต าบลกบเจาเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรกต็ามชาวนาต าบลกบเจายงัคงรกัษาการ
ด ารงวถิีชวีติแบบเก่าได้เป็นอย่างดถีึงแมจ้ะมคีวามเจรญิจากปจัจยัภายนอกเขา้มาสู่สงัคมชาวนา
ต าบลกบเจาแต่ชาวนากน็ าปจัจยัสนับสนุนจากภายนอกเขา้มาใชใ้นทอ้งถิน่ไดอ้ย่างเหมาะสม 
 ส่วนเรื่องระบบชลประทาน และแหล่งน ้าที่เป็นสิง่ส าคญัต่อการปลูกขา้ว ชาวนาต าบลกบ
เจาเป็นหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเขา้ถงึของแหล่งน ้ามากแห่งหนึ่งในอ าเภอบางบาล ทีส่ าคญั
ต าบล กบเจามคีลองบางบาลไหลผ่านหมูบ่า้น ซึง่เป็นแหล่งน ้าทีส่ าคญัทีเ่อื้อใหช้าวนาสามารถท านา
ไดต้ลอด โดยการสบูน ้าเขา้นาซึง่ระบบชลประทานจะเอื้อประโยชน์ใหก้บัชาวนาทีม่ทีีน่าอยู่ลกึเขา้ไป
จากคลองบางบาล นอกจากนี้การเขา้ถงึเครื่องมอื เครื่องทุ่นแรงในการท านา อย่าง รถแทรก็เตอร ์ 
รถไถ รถนวดและเกี่ยวข้าว ชาวนาไม่จ าเป็นต้องหาซื้อมาเป็นของตวัเอง เนื่องจากสามารถเช่า
เครือ่งมอืต่างๆ ไดส้ะดวกขึน้ซึง่เจา้ของเครือ่งจะเป็นคนด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆ ใหเ้อง อย่างการ
เก็บเกี่ยวขา้ว ชาวนาจงึไม่ต้องเกี่ยวขา้วด้วยตวัเองและที่ส าคญั ไม่ต้องรบัผดิชอบการบ ารุงรกัษา
ดแูลเครือ่งทุ่นแรงต่างๆ  เพยีงแต่จา่ยค่าเช่าตามทีไ่ดต้กลงกบัเจา้ของเครือ่ง   
 จากปจัจยัดงักล่าวน้ีชาวนาต าบลกบเจาจงึยงัคงสามารถด ารงวถิชีวีติแบบชาวนาแบบเดมิ
ในสงัคมปจัจุบนัไดอ้ย่างมัน่คงโดยมกีารปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติใหท้นัต่อสงัคมสมยัใหม่ ซึง่ทัง้น้ีชาวนา
ต าบลกบเจายงัรกัษาวถิชีวีติแบบดัง้เดมิของตนเองได้เป็นอย่างด ีโดยการยอมรบัความเจรญิจาก
สงัคมภายนอกซึง่มกีารปรบัเปลีย่นภายในสงัคมชาวนาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
  
 



บทท่ี 5 
สรปุ 

 
 นับตัง้แต่การก่อสรา้งเขื่อนเจา้พระยาและเปิดใช้อย่างเป็นทางการ พ.ศ.2500 ชาวนาใน
ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มกีารปรบัเปลีย่นระยะเวลาการท านาเป็น 2 
ครัง้ต่อปี เนื่องจากการจดัการระบบชลประทานทีด่ขี ึน้แต่การท านาปลูกขา้วยงัคงใชร้ปูแบบเก่า การ
ด ารงวถิชีวีติชาวนา ยงัคงรกัษาวถิชีวีติและวฒันธรรมดัง้เดมิของตนเอง การท านาทุกขัน้ตอนยงัคงมี
พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกนัระหว่าง คน ขา้ว เครื่องมอื แรงงาน นับตัง้แต่การเตรยีมการเพาะปลูกจนถงึ
การเก็บเกี่ยวค้าขาย ซึ่งเน้นในเรื่องการปลูกเพื่อบริโภคในครวัเรือนมากกว่าค้าขาย ช่วงเวลา
ว่างเวน้จากการท านาชาวนาต าบลกบเจายงัคงด ารงวถิชีวีติทีอ่าศยัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีม่อียู่
อย่างสมบูรณ์ในท้องถิน่ ความศรทัธาในพระพุทธศาสนา การสบืสานพระพุทธศาสนาด้วยการร่วม
แรงลงแขกในการช่วยงานพธิปีระเพณต่ีางๆ ตลอดจนความสามารถทางศลิปะการแสดงวงป่ีพาทยท์ี่
มชีื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัจนเป็นแหล่งดนตรไีทยที่ส าคญัของประเทศ การด ารงชีวิตชาวนาต าบล    
กบเจาค่อยๆ ปรบัเปลีย่นแต่ขณะเดยีวกนัยงัคงรกัษาสภาพความเป็นอยู่และการด ารงวถิชีวีติแบบ
ดัง้เดมิคู่ขนานกนัไป 
 เมื่อมกีารก่อสร้างถนนสาย 3412 จากอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ผ่านอ าเภอบางบาล 
อ าเภอผกัไห่ไปยงัอ าเภอเสนา ชาวนาต าบลกบเจาจงึสามารถเดนิทางไปยงัอ าเภอต่างๆ สามารถ
เดนิทางไปซือ้ขายสนิคา้ จากอ าเภอเสนาและอ าเภอพระนครศรอียุธยา ไดส้ะดวกขึน้ ความเจรญิขัน้
พืน้ฐานอยา่งไฟฟ้า ประปา รถยนต ์ตลอดจนเครื่องจกัร รถไถนา สนิคา้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกษตรจงึ
มุง่เขา้สู่ต าบลกบเจาทัง้คนในต าบลและคนนอกต าบลน าเขา้ไปในพืน้ทีซ่ึง่ยงัคงมกีารใชเ้ครื่องทุ่นแรง
ไมม่ากนกัในช่วง 5 ปีแรกเนื่องจากมรีาคาสูงและมคีวามยุ่งยากในการใชแ้ละการรกัษาดูแล การเขา้
มาของเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ใช้ในครวัเรอืนทีช่่วยอ านวยความสะดวกในการด ารงชวีติ อย่างเช่น พดัลม 
วิทยุ โทรทัศน์ เตาแก็ส ซึ่งมีการใช้ร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ์ครัวแบบดัง้เดิมได้เป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ สมาชิกชาวนาต าบลกบเจาสามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านไปศึกษาต่อ ณ 
สถาบนัการศกึษาในตวัจงัหวดัและในกรุงเทพมหานครอกีทัง้โยกยา้ยไปท างานในท้องที่อื่นๆ ซึ่งมี
ผลต่อแรงงานในการท านาภายในต าบลกบเจา แต่การท านายงัคงรกัษารูปแบบเก่าตัง้แต่การ
เตรยีมการปลูกขา้วจนถงึการเกบ็เกี่ยว โดยอาจตดัทอดพธิกีรรมใหส้ัน้ลง การท านาในแต่ละครัง้จะ
มุ่งเน้นเพื่อการค้าขายเป็นหลกั ส่วนประเพณีวฒันธรรมทางสงัคมชาวนาและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนายงัคงเป็นลกัษณะเดิมที่มลีกัษณะและความเชื่อคงอยู่ อย่าง เช่น วนัส าคญัทาง
ศาสนา งานสงัคม งานแต่งงาน งานบวช งานศพแมก้ระทัง้งานบุญต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ในหมู่บา้น ซึง่จะ
เป็นช่วงเวลาทีล่กูหลานทีอ่อกไปศกึษา ท างานทีอ่ื่นไดก้ลบัมาเยีย่มเยอืนญาตพิีน้่องของตนเอง โดย
การน าวถิชีวีติจากทีอ่ื่น วธิกีารด าเนินชวีติแบบสงัคมเมอืงไปปรบัเปลีย่นลกัษณะสภาพภายในต าบล
กบเจาอยา่งเหมาะสม 



 120 

 การด ารงวถิีชวีติชาวนาต าบลกบเจาจงึมกีารปรบัเปลี่ยนวถิีชีวติในสอดคล้องกบัความ
เจรญิทีเ่ขา้มาในหมูบ่า้นโดยการปรบัเปลีย่นสิง่ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด ารงวถิชีวีติในปจัจุบนั ตาม
ประเดน็หลกัดงันี้ 
  1. ลกัษณะและสภาพทัว่ไปของต าบลกบเจาพบว่ามกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปจากในอดตี โดยหมูบ่า้นมกีารขยายตวัอย่างชา้ๆ เนื่องจากทีต่ ัง้ของหมู่บา้นตัง้อยู่ในทุ่งนารมิ
คลองบางบาล ประกอบกบัลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นที่ลุ่มน ้าท่วมเป็นประจ าทุกปี ส่วนใหญ่เป็นเสน้ทางผ่าน
ไปมาโดยไม่มสีถานที่ให้เป็นแรงจูงใจให้บุคคลภายนอกเดนิทางเขา้มาประกอบการหรอืตัง้ถิน่ฐาน 
การปรบัเปลีย่นสภาพของหมูบ่า้นทีเ่ป็นชนบทมาเป็นหมู่บา้นแบบสงัคมเมอืงค่อนขา้งน้อยโดยยงัคง
รกัษารูปแบบบ้านเรอืนไทยภาคกลางที่มลีกัษณะชัน้เดยีวยกพื้นสูงและยงัคงใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านใน
กจิกรรมต่างๆ ของครวัเรอืนตัง้แต่การเก็บเครื่องมอืการเกษตร การพกัผ่อนหย่อนใจ ที่พกัอาศยั    
โรงจอดรถ โดยมีการน าเครื่องอ านวยความสะดวกเข้ามาใช้ในครวัเรอืนทุกหลังคาเรอืน อาท ิ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ ซึ่งสิง่เหล่านี้สะท้อนออกมาในรูปลกัษณ์ของที่พกั
อาศยั ที่ปรบัเปลีย่นจากบา้นไม้แบบดัง้เดมิในบางส่วนมาดดัแปลงเพิม่เตมิเป็นการก่อสรา้งต่อเตมิ
เป็นห้องพกั ที่ก่ออฐิถอืปนู การต่อเตมิห้องครวัห้องน ้า ใหม้สีุขอนามยัยิง่ขึน้ หรอืเพื่อการอยู่อาศยั
และประโยชน์ใชส้อยมากขึน้ รวมตลอดถงึรปูแบบของการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคใน
หมูบ่า้นทีม่กีารสรา้งและพฒันาเพื่อตอบสนองต่อแนวคดิหรอืวถิชีวีติแบบคนเมอืงมากขึน้  
 2. การท านาของชาวนาต าบลกบเจา จากอดตีทีเ่คยท านาปลูกขา้วปีละ 1 ครัง้ เมื่อมวีาง
ระบบชลประทานจากการสรา้งเขื่อนเจา้พระยา พ.ศ.2500 ชาวนาปรบัเปลี่ยนการท านาเป็นปีละ 2 
ครัง้ เนื่องจากมนี ้าเพื่อใชใ้นการเพาะปลูกเพยีงพอ แต่ยงัคงใชเ้ครื่องมอืดัง้เดมิและแรงงานจากคน
และสตัว์ ที่มคีวามร่วมมอืร่วมใจในสงัคมชาวนาผ่านประเพณีพิธกีรรมต่างๆ เป็นการสร้างขวญั
ก าลงัใจให้กนัและกนั จนเมื่อมกีารก่อสรา้งถนนสาย 3412 ผ่านเขา้มาในหมู่บ้าน ถนนสายนี้ได้
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวนา การเข้ามาของเครื่องทุ่นแรงที่ให้
ผลประโยชน์ทีร่วดเรว็ ว่องไว การคา้ขายทีม่พี่อคา้คอยรบัซือ้ขา้ว เป็นแรงผลกัดนัใหช้าวนาหนัเหมา
ใช้เทคโนโลยแีละสารเคมมีาทดแทนเครื่องมอืท านาแบบเก่า ผลกระทบต่อระบบโครงสร้างของ
ประชากรซึง่เป็นแรงงานในการท านาหนัไปท างานอย่างอื่นหรอืเขา้รบัการศกึษาต่อ ตลอดจนบรบิท
ทางสงัคมที่เกี่ยวข้องอย่างการหางานท าที่สบายกว่า มศีักดิศ์รดีีกว่าและในขณะเดียวกันระบบ
โครงสรา้งประชากรหรอืบรบิททางสงัคมเองกเ็ป็นตวัสะทอ้นของการปรบัเปลีย่นของระบบเศรษฐกจิ
และวถิชีวีติของคนในหมู่บา้นชาวนาต าบลกบเจาเช่นเดยีวกนั แต่การเขา้มาของเทคโนโลยนีัน้มผีล
ต่อการตดัสนิใจของชาวนาหลายคนที่ไม่กล้าพอที่จะใช้เครื่องทุ่นแรง เนื่องจากกลวัประสบความ
ลม้เหลวจนถงึเป็นหนี้เป็นสนิและน าไปสู่การเสยีที่นาท ากนิ แต่มกัจะคอยให้ใครคนใดคนหนึ่งใน
หมู่บา้นทดลองท าสิง่ใหม่ๆ เสยีก่อน เมื่อไดผ้ลเป็นประการใด หรอืดขีึน้จรงิๆ ชาวนาคนอื่นๆ จงึจะ
พากนัท าตาม เช่นกรณีการใช้เครื่องทุ่นแรงในการท านาซึ่งต้องใช้เวลานานในการยอมรบักว่าจะ
น ามาใชใ้นนาขา้วของตนเองแต่ชาวนากย็งัคงรกัษาพธิกีรรมการท านาแบบดัง้เดมิไวใ้นบางขัน้ตอน
เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการท านาของชาวนาและลกูหลานของตนเอง 
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 3. การจดัสวสัดกิารทางสงัคมของหมู่บา้นชาวนาต าบลกบเจา พบว่าสวสัดกิารทางสงัคม
ในหมู่บา้นชาวนาต าบลกบเจานัน้ มคีวามพรอ้มมากขึน้โดยเป็นรปูแบบทีส่ะทอ้นถงึการปรบัเปลีย่น
เพื่อรองรับกระแสของความเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารจัดการที่เกิดจากกระแสของการ
เปลีย่นแปลงการปกครองในระดบัประเทศเป็นหลกั เช่น การเขา้มาของไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์รถ
สองแถวที่วิ่งผ่านหมู่บ้านไปสู่ตัวเมอืง อีกทัง้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทนัสมยัผ่านสื่อต่างๆ การ
ด าเนินงานของนักการเมอืงระดบัทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ถงึสมาชกิในหมู่บา้น ผลดงักล่าวนี้ก็ไดก่้อให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของวถิกีารปกครอง บทบาทหน้าที่ วธิกีารที่ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง 
ตลอดจนปฏสิมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้นกบัผูม้อี านาจในการปกครอง ซึง่มทีัง้ด้านทีเ่ป็นผลดแีละดา้นที่
เป็นผลเสยี หากแต่ยงัคงเป็นการเน้นในเชิงรบัมากกว่าที่จะรุกเพื่อสรา้งคุณภาพของคนในหมู่บา้น
อย่างยัง่ยนื แต่บทบาทขององคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ใหค้วามตื่นตวัทางดา้นสุขภาพแก่ชาวนามี
ค่อนขา้งน้อยเช่นเดยีวกบัการขาดการสนับสนุนเพื่อสรา้งความตื่นตวัดา้นกจิกรรมนันทนาการซึง่ใน
อดตีชาวนาต าบลกบเจามฝีีไมล้ายมอืในดา้นศลิปวฒันธรรมดนตรป่ีีพาทยเ์ป็นทีย่อมรบัเป็นอย่างยิง่  
กลบัขาดการสนบัสนุนดแูลส่งเสรมิใหม้คีุณค่ายิง่ขึน้ ทัง้ทีท่ีต่ ัง้ของต าบลกบเจาน่าจะไดร้บัการพฒันา
เป็นแหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดัพระนครศรอียธุยาอกีแห่งหน่ึง ปญัหาน้ีอาจเป็นปญัหาทีท่ าใหส้มาชกิ
ชาวนาต าบลกบเจามคีุณภาพชวีติต ่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น และอาจจะส่งผลให้ชาวนาวางมอื
กบัอาชพีชาวนาในภายภาคหน้า       
 ส่วนความสนใจตลอดจนความตื่นตวัทางการเมอืงของชาวนาต าบลกบเจาจงึยงัคงมไีมม่าก
นกัก่อนหน้านี้ ช่วง พ.ศ.2520 – พ.ศ.2535 นโยบายภาครฐั ทัง้นโยบายจากแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่4 ถงึ ฉบบัที ่6 ตัง้แต่ พ.ศ.2520 ถงึ พ.ศ.2534 และนโยบายรฐับาลสมยั
พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ ชมะนนัทน์ เป็นนายกรฐัมนตร ี พ.ศ.2520 – พ.ศ.2523 รฐับาลสมยัพลเอกเปรม 
ตณิสลูานนท ์เป็นนายกรฐัมนตร ีพ.ศ.2523 – พ.ศ.2531 ราคาพชืผลทางการเกษตรโดยเฉพาะราคา
ขา้ว มอีตัราทีค่่าการตลาดราคาไมส่งูมากนกั และในบางช่วงมรีาคาตกต ่า ท าใหช้าวนาในจงัหวดั
พระนครศรอียธุยามจี านวนลดลงส่งผลใหก้ารท านาลดลงไปดว้ย   
 
ตาราง 5 พืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ตัง้แต่ พ.ศ.2518 – พ.ศ.2535 
 

ปี พ.ศ. ท่ีเพาะปลูก พื้นท่ี (ไร่) 
พ.ศ.2518 - 2519 1,214,483 
พ.ศ.2524 - 2525 1,068,308 
พ.ศ.2534 - 2535   862,508 

 
 ทีม่า: รองศาสตราจารยส์ุวทิย ์ธรีศาศวตั. ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิไทย.  หน้า 24. 
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 แต่พบว่าชาวต าบลกบเจาเริม่สนใจการเมอืงมากขึน้เมื่อพนัต ารวจโทต ารวจโททกัษณิ ชนิ
วตัร เป็นนายกรฐัมนตร ี 
 ช่วง พ.ศ. 2544 ถงึ พ.ศ. 2549 เนื่องจากนโยบายพรรคไทยรกัไทยของพนัต ารวจโททกัษณิ 
ชนิวตัร เป็นนโยบายทีช่าวนาสามารถใชไ้ดจ้รงิและเหน็ผลจากนโยบาย อยา่งนโยบายพกัช าระหนี้
เกษตรกร นโยบาย 30 บาทรกัษาทุกโรคทีท่ าใหช้าวนาไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล 
พบว่าชาวบา้นมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลดขีึน้เป็นผลมาจากนโยบายรฐั ซึง่เหตุผลที่
เป็นเช่นนัน้ เพราะว่าบรกิารทางดา้นการแพทยแ์ละการรกัษาพยาบาลทีด่ ี ประหยดั เป็นบรกิารที่
เหน็และใชไ้ดจ้รงิ และเป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของหมูบ่า้น ทีป่ระชาชนทุกคนมคีวามตอ้งการ 
อกีทัง้นโยบายการปราบปรามผูเ้สพและผูค้า้ยาเสพตดิทีท่ าใหส้มาชกิในหมูบ่า้นไม่กลา้ทีจ่ะเขา้ไปยุง่
เกีย่วจงึท าใหม้ชีาวนาวยัรุ่น หนัมาเช่านาเพาะปลกูขา้วมผีลมาจากการประกาศจ าน าราคาขา้วที ่
15,000 บาท ชาวนาจะไดร้บัเงนิ 15,000 เลย ซึง่เป็นเงนิสดชาวนา มขีา้วเท่าไรกข็ายไดต้าม 
จ านวนผลผลติทีไ่ด ้เช่น หากท านา มขีา้ว 10 ตนั กไ็ดท้ัง้ 10 ตนั เป็นเงนิ 150,000 บาทชาวนาจะ
ไดร้บัเป็นเงนิสดทนัทเีมือ่ขายขา้วจะท าให ้ราคาขา้วในทอ้งตลาดเพิม่ขึน้ เนื่องจากถ้าพ่อคา้ไม่รบัซือ้ 
ในราคาสงูกไ็ม่มขีา้วขายเพราะรฐัจะซือ้เองหมดรฐับาลสามารถควบคุมราคาซือ้ขายขา้วได ้ นโยบาย
การจ าน าราคาขา้วมผีลต่อการตดัสนิใจของชาวนาต าบลกบเจามาก และมกีารปรบัเปลีย่นวถิชีวีติที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการดงักล่าวท าใหป้ระชาชนรบัรูแ้ละตอบสนองการด าเนินงานของรฐัไดเ้ป็น
อยา่งด ี
 4. วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวนาต าบลกบเจา พบว่าชาวนาต าบลกบ
เจามกีารสัง่สมทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนพธิกีรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติ 
ตลอดจนความเชื่อและความศรทัธาทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง โดยชาวนาในต าบลกบเจานัน้ยงัคง
ยดึมัน่อยู่ในธรรมเนียมประเพณีอนัดงีาม ซึง่แสดงออกมาในรปูของพธิกีรรมต่างๆ อนัเป็นเครื่องบ่ง
บอกถงึความสงบรม่เยน็ของหมูบ่า้น แต่จากการทีม่คีวามปรบัเปลีย่นทางโครงสรา้งสงัคมในหลายๆ 
ดา้น พบว่าการปรบัเปลีย่นทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม โดยเฉพาะความสมัพนัธใ์นระบบเครอืญาติ
ซึง่เคยมกีารพึง่พาอาศยักนัมาก ค่อยๆ เปลีย่นเป็นพึง่พากนัน้อยลงและเป็นการว่าจา้งเขา้มาแทนที่
ในส่วนของการท างานที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบังานบุญกุศล อย่างกรณีก่อสรา้งบ้านเรอืน การปรบัพื้นนา
หลงัเกบ็เกีย่ว การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมของสงัคมเมอืงและสื่อสารมวลชนท าใหช้าวบา้นรบัเอา
ความทนัสมยัอนัรวมไปถงึพฤตกิรรมการรกัษาโรค การดูแลสุขภาพ ค่านิยมในการเรยีนสูงๆ การ
บนัเทงิแบบคนเมอืงอย่างการตดิตัง้จานรบัสญัญาณดาวเทยีม ระบบอนิเตอรเ์น็ต ท าใหร้ากฐานทาง
วฒันธรรมประเพณีของชาวนาต าบลกบเจาหลายๆ ดา้นเกดิภาวะคลอนแคลนและบางส่วนก็ถูกตดั
ทอนให้สัน้ลงเพื่อความสะดวกรวดเรว็ต่อการด าเนินการ เช่น พธิกีรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการปลูกขา้ว 
แต่กพ็บว่ายงัคงมวีฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอกีหลายอย่างทีย่งัด ารงอยู่ ถงึแมจ้ะมี
การปรบัเปลีย่นไปบา้งในดา้นรายละเอยีดปลกีย่อย หากแต่กย็งัคงไวไ้ดใ้นส่วนทีเ่ป็นสาระหรอืแก่น
ของวฒันธรรมหรอืขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น วฒันธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ซึง่สิง่
เหล่านี้เป็นเครื่องแสดงใหเ้หน็ถงึความยดึมัน่ในพระรตันตรยัและพระพุทธศาสนาทีย่งัด ารงอยู่อย่าง
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เหนียวแน่นในจติใจของชาวนาต าบลกบเจาไม่เปลีย่นแปลงไปจากคนรุ่นบรรพบุรุษในอดตีทีผ่่านมา 
แต่ในอนาคตนัน้วฒันธรรมเหล่านี้อาจจะดเูหมอืนรวบลดัสัน้ลงหรอืเปลีย่นแปลงไปจากเดมิเนื่องจาก
การขาดความสนใจของคนรุน่หลงั  
    5.  ปจัจยัที่เป็นสาเหตุของการปรบัเปลี่ยนในสงัคมชาวนาต าบลกบเจา พบว่าสามารถ
จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ระยะคอื ระยะแรกในช่วง พ.ศ. 2500 ไดแ้ก่การทีม่รีะบบชลประทานเขา้มาใน
อ าเภอบางบาล ท าใหช้าวนาต าบลกบเจามกีารปรบัเปลี่ยน จากการเกษตรแบบเลีย้งชพีเป็นแบบ
การคา้ แต่ยงัคงรกัษาลกัษณะเอกลกัษณ์ความพอเพยีงในสงัคมไดอ้ยู่ ซึ่งในระยะนี้มผีลกระทบต่อ
วถิชีวีติของชาวนาต าบลกบเจาค่อนข้างน้อย และระยะที่สอง ในช่วง พ.ศ. 2517 ซึ่งได้แก่การ
ก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิสาย 3412 และช่วง 10 ปีก่อนถงึ พ.ศ.2549 ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงใหม่ๆ 
ทางด้านวตัถุในหมู่บ้านต าบลกบเจาหลายอย่าง เช่น การเขา้ถงึของข่าวสาร การพฒันาแหล่งน ้า 
การใช้ปุ๋ ยเคมแีละยาปราบศตัรูพชืในการเกษตร การส่งเสรมิผลติผลใหม่ๆ จากภาครฐั การใช ้    
ยานยนต์ การตัง้รา้นค้าในหมู่บ้าน ตลอดจนการสรา้งสญัลกัษณ์ของการด ารงชวีติแบบสมยัใหม่
อย่างบา้นสองชัน้ก่ออฐิถอืปูนแบบสงัคมเมอืง แมก้ระทัง้เครื่องท าน ้าอุ่น เครื่องปรบัอากาศ ซึ่งเป็น
เรื่องทางดา้นเทคโนโลยวีตัถุนิยมทีเ่ป็นสื่อกลางส าคญัระหว่างชาวนากบัโลกภายนอก ซึง่ถอืว่าเป็น
ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นในสงัคมชาวนาต าบลกบเจาใหเ้ป็นไปอย่างชา้ๆ แบบค่อยเป็นค่อย
ไป ส่งผลกระทบใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในวถิชีวีติเกอืบทุกดา้นแต่เป็นไปอย่างเรยีบง่ายไม่รวดเรว็ 
เริม่ตัง้แต่ระบบเศรษฐกจิ โครงสรา้งทางสงัคม โครงสรา้งประชากร ระบบสาธารณูปโภค การจดั
สวสัดกิารทางด้านสงัคมต่างๆ รวมตลอดถงึวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวนาต าบล  
กบเจาทีย่งัคงรกัษาวถิชีวีติแบบเก่าและสามารถด ารงวถิชีวีติแบบพอเพยีงในสงัคมปจัจบุนัสบืไป 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1. ควรมกีารส่งเสรมิใหม้กีารสบืทอด อนุรกัษ์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีาม
ของชาวนาต าบลกบเจาให้ด ารงอยู่ โดยเฉพาะการกระตุ้นในเยาวชนได้ตระหนักในคุณค่าของ
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณดีงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง  
    2. จากผลการวจิยัพบว่าการมสี่วนร่วมต่อสงัคมภายนอกและหน่วยงานรฐัของชาวนา    
กบเจายงัมคี่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ถงึแมจ้ะมี
องค์การบรหิารส่วนต าบลกบเจาก็ตาม จงึควรมกีารส่งเสรมิหรอืกระตุ้นให้ชาวนาได้มสี่วนร่วมใน
เรือ่งต่างๆ ของต าบล ซึง่อาจท าใหส้งัคมชาวนาต าบลใหม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้  
     3. ควรมกีารประสานงานกนัระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน โดยเฉพาะองค์การบรหิารส่วนต าบล สถานศกึษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง และชาวบา้นต าบลกบเจาทัง้ 9 หมูบ่า้น ในการก าหนดแผนและขัน้ตอนการด าเนินงานการ
พฒันาต าบลอยา่งเป็นรปูธรรม มคีวามต่อเนื่องควบคู่ไปกบัความเจรญิของกระแสโลกาภวิฒัน์ 
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เสวก ไตรญาณ. อาย ุ85 ปี. (2553, 8 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีบ่า้นเลขที ่8   

หมู่ 2 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
สุชนิ คลา้ยมกุ. อาย ุ63 ปี. (2551, 17 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีบ่า้นเลขที ่13   

หมู่ 4 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
สุรนิทร ์แจ่มดาว. อาย ุ72 ปี. (2554, 24 พฤษภาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,  ทีบ่า้นเลขที ่

43 หมู ่9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
สมบตั ิแจม่ดาว. อาย ุ69 ปี. (2552, 20 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีบ่า้นเลขที ่44 

หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
ส าเรงิ อาจส าอางค.์ อาย ุ63 ปี. (2553, 28 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,  ทีบ่า้นเลขที ่

3 หมู่ 3 ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
ส ารวย อาจส าอางค.์ อาย ุ60 ปี. (2553, 28 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,  ทีบ่า้นเลขที ่

3 หมู่ 3 ต าบลบา้นคลงั อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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ส าอางค ์ขาวดารา. อาย ุ60 ปี. (2553, 31 มกราคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีบ่า้นเลขที ่
45 หมู ่9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 

อาภา หาญสบิ. อาย ุ44 ปี. (2552, 14 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีบ่า้นเลขที ่47 
หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 

อ านาจ สุขทรพัยศ์ร.ี (2552, 7 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีห่มู่ 10 ต าบลไทย
น้อย อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 

อ าภา วงิวอน. อาย ุ63 ปี. (2552, 8 กุมภาพนัธ)์. สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม, ทีบ่า้นเลขที ่41 
หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานอ้างอิงในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131 

หลกัฐานอ้างอิงในการวิจยั 
 
1. หลกัฐานชัน้ต้น 
 1.  หลกัฐานโบราณสถาน 
  1.1  เจดยีเ์ก่าทรงยอ่มุมไมส้บิสอง ศลิปะสมยัอยธุยา ณ วดัโพธิก์บเจา หมู ่2 ต าบล 
กบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
  1.2  แนวคลองบางบาลตัง้แต่ หมู1่ ถงึ หมู ่9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา 
  1.3  โบราณสถานวดับา้นขวาง วดัจนัทาราม วดัโพธิก์บเจา วดัใหมก่บเจา ต าบลกบเจา 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
  1.4  แนวคนู ้าแนวก าแพงค่ายพม่าเก่า บรเิวณหมู ่7 – 8 ต าบลกบเจา   
  1.5  ศาลเพยีงตาประจ าทอ้งนา หมู ่3 และ หมู ่9 
 2.  หลกัฐานโบราณวตัถ ุ
  2.1  ภาพถ่ายทอ้งถิน่ บุคคลในต าบลกบเจาทัง้ 9 หมูบ่า้น 
  2.2  โฉนดทีด่นิโบราณในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
  2.3  เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีเ่กีย่วกบัวถิกีารด ารงชวีติของชาวนา ดา้นต่างๆ เช่น    
เครือ่งมอืการท านา เครือ่งมอืประมง เครือ่งมอืประกอบซ่อมแซมเรอื เครือ่งมอืท าการเกษตร 
เครือ่งมอืช่างงานก่อสรา้งซ่อมแซม เครือ่งมอืท าครวั 
  2.4  วตัถุโบราณ เช่น พระเครือ่ง เครือ่งรางของขลงั อาวุธต่างๆ ถว้ยชามโบราณ  
เครือ่งทอง นาก เงนิ ภาชนะทองเหลอืง ตุ่มน ้า เครือ่งป ัน้ดนิเผา ตะกรา้ เรอื 
  

2. เอกสาร หนังสือท่ีเก่ียวข้อง 
 1. เอกสารชื่อเรือ่ง วฒันธรรมขา้วในสงัคมไทย: การคงอยูแ่ละการเปลีย่นแปลง. 2545.
ของงามพศิ สตัยส์งวน. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
 2. เอกสารชื่อเรือ่ง วฒันธรรมทางการเกษตรในสงัคมไทย. 2540. พวงเพช็ร  
สุรตันกวกุีล. กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์  
 3. เอกสารชื่อเรือ่ง วฒันธรรมขา้วในสงัคมไทยและนานาชาติ (Rice Culture in the Thai 
and International Societies). ของภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรฐัศาสตร ์และฝา่ย
วจิยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. กรงุเทพฯ. 
 4. เอกสารชื่อเรือ่ง ขา้ว: วฒันธรรมแห่งชวีติ. 2541. เยาวนุช เวศรภ์าดา. ส านกัพมิพ์
แปลนโมทฟี. กรงุเทพฯ. 
  5. หนงัสอืสารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 9. โดยวชิา ทรวงแสวง. กรงุเทพฯ. 



 132 

 6. หนงัสอืวฒันธรรมขา้วในสงัคมไทย (Rice culture in the Thai society). ของสถาบนั
ไทยศกึษาฝา่ยวจิยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ 
กรงุเทพ. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
 7. รายงานการวจิยัการจดัตัง้พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา เพื่อพฒันากระบวนการ
เรยีนรูแ้ละการจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
ของเสวก ไตรญาณ. กรงุเทพฯ. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  
 8. หนงัสอื ขา้วกบัวถิชีวีติไทย. ของส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต.ิ 
กรงุเทพฯ. โรงพมิพก์รมศาสนา.  
  9. คู่มอืส านกัเกษตร 5. ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่5. 
 10. เอกสารเรือ่ง พธิกีรรมเกีย่วกบัขา้วและการท านา (Rice Culture: Ceremonies of 
Rice and Rice Cultivation). ของเอีย่ม ทองด.ี กรงุเทพฯ. สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
พฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล.  
  11. เอกสารเรือ่ง ขา้ว วฒันธรรมและการเปลีย่นแปลง. ของเอีย่ม ทองด.ี ส านกัพมิพ ์
มตชิน 
  12. บนัทกึเอกสารราชการกรมชลประทาน พ.ศ. 2486 
   13. บนัทกึเหตุการน์น ้าท่วม พ.ส.2485 
   14. เอกสารบนัทกึขอ้มลูกรมชลประทานโครงการทีด่ าเนินการเสรจ็แลว้ พ.ศ.2554 
   15. เอกสารสรปุสาระส าคญัมตคิณะรฐัมนตร ีพ.ศ.2548  ฉบบัที ่16 

  16. บทความ Policy as a stated intention  พ.ศ.2547 ของ กติพิฒัน์   นนทปทัมะดุลย ์ 
 
3. เอกสารรายงานประจ าปี 
 1. เอกสารขอ้มลูทอ้งถิน่ ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา จาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 2. รายงานประจ าปีของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ตัง้แต่ พ.ศ. 2500 ถงึ พ.ศ. 2549  
 3. รายงานประจ าปีของอ าเภอบางบาล ตัง้แต่ พ.ศ. 2500 ถงึ พ.ศ. 2549  
 4. รายงานประจ าปีขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล  
 5. สมดุบนัทกึรายงานเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จากสถานี
ต ารวจภธูรอ าเภอบางบาล วดัทัง้ 4 แห่งในต าบลกบเจา โรงเรยีนวดัโพธิก์บเจา โรงเรยีนวดัใหม่ 
 
4. เอกสาร หนังสือ บนัทึก ข้อมลูของบคุคลในท้องถ่ิน 
 1. หนงัสอืทีร่ะลกึจากงานศพบุคคลในทอ้งถิน่  
 2. หนงัสอืธรรมะจากวดับา้นขวาง วดัจนัทาราม วดัโพธิก์บเจา วดัใหมก่บเจา 
 3.  ขอ้มลูการท าพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา ของ เสวก ไตรญาณ.  
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 4. การเกบ็ขอ้มลูและสมัภาษณ์บุคคลในทอ้งถิน่ โดยว่าทีร่.ต.สุรศกัดิ ์เชือ้งาม 
ผูท้ าการวจิยั 
  
5. สถานท่ี 
 1. ศูนยบ์รูณาการภมูปิญัญาทอ้งถิน่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 2. พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา ของ เสวก ไตรญาณ. 
 3. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล  
 4. ศูนยบ์รกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลกบเจา 
 5. ทีว่่าการอ าเภอบางบาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. การเปิดใช้เข่ือนเจ้าพระยา พ.ศ. 2500 
 เขื่อนเจ้าพระยานัน้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ด าริกันมาแต่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  รชักาลที่ 5 แต่ได้ก่อสร้างส าเร็จลงในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 แผ่นดนิปจัจุบนั โครงการชลประทานเจา้พระยาใหญ่เป็น
โครงการพฒันาลุ่มน ้าเจา้พระยาเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกส าหรบัพืน้ทีทุ่่งราบภาคกลางสองฝ ัง่
แม่น ้าเจา้พระยา ตัง้แต่จงัหวดัชยันาทลงมาถงึพื้นที่แถบชายทะเล แต่เดมิทกีารเพาะปลูกในเขต
พืน้ทีด่งักล่าว อาศยัน ้าฝนเป็นหลกัเป็นเหตุใหเ้กษตรกรในอดตี ไดร้บัความเดอืดรอ้นในปีทีม่ฝีนตก
น้อยอยูเ่สมอ จงึมคีวามจ าเป็นในการก่อสรา้งโครงการชลประทาน เพื่อช่วยเหลอืการท านาใหไ้ดผ้ล
ผลติสม ่าเสมอ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสกิรรมแต่ทว่าในเวลานัน้ความรู้และทกัษะ
ทางด้านวศิวกรรมการชลประทานยงัไม่เป็นที่ช านาญ จงึจ าเป็นต้องมกีารว่าจา้งผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศใน พ.ศ.2445 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้ชญินาย เย โฮมนั วนัเดอร์
ไฮเด ผูเ้ชีย่วชาญการชลประทานชาวฮอลนัดาเขา้มาวางโครงการชลประทานผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอให้
สรา้งโครงการเจา้พระยาใหญ่ ทีอ่ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เพื่อทดน ้าในแม่น ้าเจา้พระยาให้มี
ระดบัสูงแล้วขุดคลองส่งน ้าไปแจกจ่ายพื้นที่นาบรเิวณทุ่งทัง้สองฝ ัง่จนถงึชายทะเล ประมาณ 7.5 
ล้านไร่1 แต่ประเทศไทยต้องใช้เงินท านุบ ารุงประเทศไทยในทางอื่นก่อนการก่อสร้างโครงการ
เจา้พระยาใหญ่จงึตอ้งระงบัไว ้
 ต่อมาในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้กดิสภาวะฝนแลง้มากขึน้ 
2 - 3 ปี ตดิต่อกนัรฐับาลในสมยันัน้จงึต้องเชญิ เซอร ์ทอมมสั เวอรด์ ผู้เชี่ยวชาญการชลประทาน
ชาวองักฤษเข้ามาวางโครงการอีกในพ.ศ.2456 และผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ก่อสร้างโครงการ
เจา้พระยาใหญ่ขึน้อกีซึง่ต้องใชง้บประมาณมาก ประกอบกบัเวลานัน้อยู่ในระยะสงครามโลกครัง้ที ่1 
การก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่จงึต้องระงบัไว้อีกครัง้ครัน้ถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช พ.ศ.2491 ขณะที่หลายๆ ประเทศก าลงัขาดแคลนอาหาร คณะ
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) จงึได้มาพจิารณาถงึความ
จ าเป็นของโครงการเจา้พระยาใหญ่อกีครัง้หนึ่ง แลว้ก็ได้ให้ความสนับสนุนอย่างเตม็ที่ว่าถ้ารฐับาล
ตอ้งการฟ้ืนฟูและส่งเสรมิเศรษฐกจิใหไ้ดผ้ลจรงิๆ แลว้ กจ็ าเป็นต้องรบีสรา้งโครงการเจา้พระยาใหญ่
ขึน้ เพื่อที่จะฟ้ืนฟูและส่งเสรมิเศรษฐกจิของชาติ ในด้านเกษตรกรรมและการคมนาคมทางน ้าเพื่อ
ประชาชนชาวไทยจะไดม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ฉะนัน้ในเดอืนตุลาคม พ.ศ.2491 กรมชลประทานจงึได้
เสนอโครงการเจา้พระยาใหญ่ต่อกระทรวงเกษตรเมื่อรฐับาลไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบดว้ย  ประกอบ
กบัใน พ.ศ. 2492 รฐับาลไดเ้ขา้เป็นสมาชกิธนาคารโลก จงึไดส้่งผูแ้ทนไปทาบทามขอกู้เงนิเพื่อสรา้ง
โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ทางธนาคารโลกจงึได้ส่งผู้เชี่ยวชาญคณะหนึ่งมายงัประเทศไทย
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและสมเดจ็พระนางสริกิิติพ์ระบรมราชนีินาถฯเสดจ็ลงพื้นที่ก่อสร้าง
เขือ่นเจา้พระยา ในอดตีเย – โฮมนัท ์– วนัเดอร ์เพื่อส ารวจว่าโครงการเจา้พระยาใหญ่นี้เมื่อไดส้รา้ง
                                                 

 
1
 กรมชลประทาน. (2554). ขอ้มลูกรมชลประทานโครงการทีด่ าเนินการเสรจ็แลว้. หน้า 18. 
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ขึน้เสรจ็แล้วจะไดผ้ลคุ้มค่า และสามารถถอนทุนคนืด้วยตนเองไดห้รอืไม่ ผลของการส ารวจเป็นที่
พอใจของผูเ้ชีย่วชาญคณะน้ีมาก อนัน ามาสู่การอนุมตัวิงเงนิกูจ้ากธนาคารโลก ซึง่เป็นประเทศแรกที่
ธนาคารโลกใหแ้ก่ประเทศในแถบเอเชยีและตะวนัออกไกลมลูค่ากว่า18 ลา้นเหรยีญดอลลาหส์หรฐั1 
และถอืเป็นโครงการพฒันาระบบชลประทานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยีในขณะนัน้ 
 หลงัจากนัน้กรมชลประทานจงึไดเ้ริม่เตรยีมงานเบือ้งตน้ใน พ.ศ.2494 และเริม่งานก่อสรา้ง
เขือ่นเจา้พระยาพรอ้มกบังานในระบบส่งน ้าใน พ.ศ.2495 แลว้เสรจ็ในพ.ศ.2500 ในช่วงระหว่างของ
การก่อสรา้ง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชและสมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ  เสดจ็พระ
ราชด าเนินทรงตรวจเยีย่มงานก่อสร้างเขื่อนเจา้พระยา เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน พ.ศ.2498 และ
ภายหลงัการก่อสร้างแล้วเสรจ็ทรงเสด็จพระราชด าเนินเปิดเขื่อนเจ้าพระยา  ที่บรเิวณคุ้งบาง
กระเบยีน ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2500 โดยมี
พระราชด ารสัว่า 
 ขา้พเจา้มคีวามยนิดทีีไ่ดม้โีอกาสมาร่วมในพธิเีปิดเขื่อนเจา้พระยาในวนันี้  ประเทศของเรา
เป็นประเทศกสิกรรมทัง้ข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมืองการอยู่ดีกินดีของอาณา
ประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มัง่คัง่ของประเทศยงัต้องอาศยัอยู่กบัการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การปลกูขา้วในภาคกลางนี้รฐับาลของเราทุกยุคทุกสมยัดงัทีน่ายกรฐัมนตรแีถลง
มา ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัและสนใจในการท านุบ ารุงประเทศโดยการทีจ่ะสรา้งโครงการชลประทาน
เพื่อส่งเสรมิช่วยการเพาะปลกูและการท านาใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ จงึเป็นทีน่่ายนิดยีิง่นักทีเ่ขื่อนเจา้พระยา 
อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานที่ได้ด ารกิันมาตัง้แต่รชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้ป็นอนัก่อสรา้งส าเรจ็ลงไดใ้นปจัจบุนั 
 ทัง้นี้เป็นหลกัพยานอนัหนึ่งถึงความเพยีรพยายามที่จะด าเนินการอนัจะก่อประโยชน์แก่
ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบตัิอันดีของคนไทยตามค าชี้แจงของ
นายกรฐัมนตรนีัน้ กเ็หน็ไดแ้ลว้ว่า ความส าเรจ็ของเขื่อนเจา้พระยาไดส้่งผลใหแ้ก่พืน้ทีน่าทัง้สองฝ ัง่
ในระยะ เริม่แรกแลว้เพยีงไร ขา้พเจา้ขออนุโมทนาดว้ย และขอบรรดาท่านผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในการนี้
จงไดร้บัค าชมเชยทัว่กนั 
 ไดเ้วลาแลว้ขา้พเจา้จะไดก้ระท าพธิเีปิดเขื่อนเจา้พระยา ขอใหเ้ขื่อนเจา้พระยานี้จงสถติอยู่
ดว้ยความมัน่คงถาวร ได้อ านวยบรกิารแก่ประเทศชาตแิละเพิม่พูนประโยชน์แก่กสกิรต่อไปอย่าง
ไพศาล2  
 
2. เคร่ืองมือในการท านา 
 การท านาของชาวนาต าบลกบเจาช่วงหลงั พ.ศ. 2500 ถงึแมจ้ะมชีาวนาท านาเป็น 2 ครัง้
ต่อปี แต่เครื่องมือและอุปกรณ์การท านายงัคงเป็นภูมิปญัญาดัง้เดิม ที่สามารถปรบัปรุงแก้ไข
                                                 

 
1
 กรมชลประทาน. (2554). ขอ้มลูกรมชลประทานโครงการทีด่ าเนินการเสรจ็แลว้. หน้า18. 

 2 แหล่งเดมิ. หน้า 19. 
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ซ่อมแซมให้ใช้ได้อยู่ตลอดเวลา เครื่องมอืในการท านามลีกัษณะส่วนใหญ่เป็นไม้ ส่วนเหล็กโลหะ 
มกัจะเป็นส่วนมคีมปลายดา้มจบั เครื่องมอืการท านาที่พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจาของครูเสวก 
ไตรญาณ เกบ็รวบรวมไวไ้ดแ้ก่1 
 ขอฉาย เป็นเครือ่งมอืของชาวนาในการยกฟางในเวลานวดเพื่อใหเ้มลด็ขา้วตกลงพืน้ 
 ปจัจบุนัการใชข้อฉายหรอืคนัฉาย ส าหรบัสงฟางไม่ค่อยมใีชก้นัแลว้ เพราะมเีครื่องจกัรกล
ทนัสมยั พอใส่ฟ่อนขา้วเปลอืกลงไป จะแยกเมลด็ขา้วเปลอืกออกจากรวงขา้วไดเ้ลย ขา้วเปลอืกจะ
ไหลมากองรวมอกีทีห่นึ่งส่วนฟางขา้วจะปลวิไปกองอกีส่วนหนึ่งการเก็บรกัษาขอฉายให้คงทนควร
ลนไฟบ่อย ๆ เพราะจะเป็นการป้องกนัตวัมอดกดักนิ เน้ือไม ้
 ครกกระเดื่อง เป็นของใชพ้ืน้บา้นซึง่ใชส้ าหรบัต าขา้ว ต าถัว่ ต าขา้วโพด และต าแป้ง เป็น
ตน้ ในอดตีเมือ่ชาวนาใชค้รกนี้ จะตอ้งมคีนช่วยกนั คนหน่ึงเป็นคนเหยยีบ อกีคนหนึ่งจะเป็นคนกวน
หรอืพลกิกลบัไปกลบัมาใหส้ากทุบต าไดท้ัว่ถงึ หากเมลด็ขา้วถูกแรงต าดว้ยท่อนไมส้ากบ่อย ๆ จะท า
ใหข้า้วเปลอืกกะเทาะหลุดออกจากเมลด็ ชาวบา้นจะน าเมลด็ขา้วสารไปใส่กระดง้อกีทหีน่ึง เพื่อฝดั
ใหเ้ศษผงต่างๆ ปลวิออกไป แลว้เลอืกเมลด็ขา้วเปลอืกหรอืเศษกรวดดนิออก ก่อนทีจ่ะน าไปหุง  
 คราด เป็นเครื่องมอืใช้ส าหรบัการท านาชนิดหนึ่ง ใช้เทยีมววัเทยีมควายตวัเดยีว2โดย
คราดใชค้รดูกบัดนิทีไ่ถแลว้ใหก้อ้นดนิแตกละเอยีด ก่อนทีจ่ะปลกูขา้วหรอืหว่านเมลด็ขา้วเปลอืก  
 คานหลาว หรอืไมค้นัหลาว ใช้ส าหรบัเสยีบตรงกลางฟ่อนขา้วเพื่อใช้หาบ การที่จะใช้
กระบุงแลว้ใชไ้มค้านหาบฟ่อนขา้วนัน้ หาบไดค้รัง้ละไมก่ีฟ่่อนกเ็ตม็กระบุงแลว้ การใชค้านหลาวจงึมี
ความเหมาะสมกว่าเพราะหาบได้ทลีะหลาย ๆ ฟ่อนไมท้ีท่ าเป็นคานหลาวใช้ไมไ้ผ่ล าตรง ๆ คาน
หลาวแต่ละอนัมคีวามยาวประมาณ 2 เมตร  
 ปจัจบุนัคานหลาวไมค่่อยมใีชใ้นหมูข่องชาวนา เพราะหมดความจ าเป็นไป ไม่ต้องหาบขา้ว
ไปไกล ๆ ใหห้นักและเหนื่อยแรงรถนวดขา้วมาจอดทีก่องรวมขา้วในนา แลว้นวดออกมาเป็นเมลด็
ขา้วเปลอืกในทนัท ีภาพชาวนาลงแรงหาบขา้วลงเรอืในต าบลกบเจาจงึหายไปจากต าบลกบเจา 
 เครื่องสขีา้ว เป็นเครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัสขีา้วเปลอืกใหร้่อนออกจากเมลด็ ซึง่เรยีกว่า ขา้ว
กล้อง แล้วน าไปใส่ครกต าท าให้ขา้วขาวเป็นข้าวสาร วธิใีส่ครกต าเรยีกว่าซ้อมข้าว การสขีา้วมี
วธิกีารคล้ายโมแ้ป้งเครื่องสขีา้วสานด้วยผวิไมไ้ผ่เป็นรูปทรงกระบอกมขีอบสูงท าเป็นถาดรองขา้ว
กลอ้ง ใชม้อืโยกหมุนเวยีนไปดา้นขวามอืของผูห้มุน จนไดเ้ป็นขา้วกลอ้งแลว้น ามาซอ้มขา้วใหข้าว
เพื่อเกบ็ไวส้ าหรบัหุงกนิต่อไป 

                                                 

 1พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศ ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. ของเสวก ไตรญาณ. กรงุเทพฯ. 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  
 

2รายงานการวจิยัการจดัตัง้พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรู้
และการจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. ของ
เสวก ไตรญาณ. กรงุเทพฯ. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.). ไมร่ะบุหน้า. 
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 เคยีว เป็นเครือ่งมอืส าหรบัเกี่ยวขา้ว เกี่ยวถัว่ และเกี่ยวหญ้าต่างๆ แต่จุดประสงคท์ีส่ าคญั
คอื ใชเ้กี่ยวรวงขา้วเป็นหลกั เมื่อชาวนาปกัด าต้นกลา้จนกระทัง่ออกรวง และเมลด็แก่จดัรวงขา้ว
เหลอืงไปทัว่ทุ่งนา แลว้ใชท้่อนไผ่ยาว ๆ นวดขา้วใหล้ม้ไปทศิทางเดยีวกนั จะไดใ้ชเ้คยีวเกี่ยวขา้วได้
สะดวก ขา้วไมพ่นักนั เคยีวเกีย่วขา้วมหีลายแบบ เช่น 
 เคยีวกระสา ลกัษณะรปูเคยีวโคง้เป็นวงกวา้งเหมอืนคอนกกระสา เหมาะส าหรบัเกี่ยวขา้ว
ซึง่ใชว้ธิปีกัด าเพราะตน้ขา้วแบบปกัด าตน้ขา้วจะกอใหญ่จงึจ าเป็นตอ้งใชเ้คยีววงกวา้ง 
 เคยีวกระยาง ลกัษณะรปูเคยีวโคง้เป็นวงแคบกว่าเคยีวกระสา วงเคยีวทีแ่คบกว่านี้เหมอืน
คอนกกระยางใช้เกี่ยวข้าวนาด าและนาหว่านซึ่งกอขา้วไม่ใหญ่นักจะท าด้ามจบัยาวและนิยมใช้กนั
มากทีสุ่ด 
 เคยีวงู ลกัษณะปลายเคยีวเหมอืนหวังู วงเคยีวแคบกว่าเคยีวกระยาง มคีอคอดตรงคองู 
เหมาะส าหรบัเกีย่วขา้วฟ่างและรวงขา้วทีพ่นักนัยุง่ไมเ่ป็นระเบยีบ จ าเป็นจะต้องเกี่ยวขา้วทลีะรวงใน
บางครัง้เคยีวงจูะท าดา้มงอเพื่อใหม้อืจบัไดถ้นดัมแีรงดงึได้ 
 เคยีวขอ จะใชส้ าหรบักวาดต้นขา้วใหม้ารวมกนั เมื่อจบัรวงขา้วไดแ้ลว้จะพลกิเคียวซึง่อยู่
ตรงขา้มกบัขอมาเกี่ยวรวงขา้ว แลว้ใชข้อดา้นล่างกองรวม ใชม้อืจบัประคองฟ่อนรวงขา้วใหไ้ปกอง
อยูร่วมกนัเพื่อผกูมดัดว้ยตอกหรอืซงัตน้ขา้วมดัเป็นฟ่อน1 
 ดว้งหนู เป็นเครื่องมอืใชส้ าหรบัดกัหนูในฤดูหลงัการเกบ็เกี่ยวขา้ว ในช่วงนี้มหีนูแพร่พนัธุ์
มากทีสุ่ด โดยจะกนิเมลด็ขา้วเปลอืกในทอ้งทุ่งนา ท าใหเ้กดิความเสยีหายเป็นอย่างมาก ดงันัน้ จงึ
คดิท าเครื่องมอืดกัหนู ซึง่เรยีกว่า ดว้ง หรอืดว้งหนู นอกจากดว้งจะช่วยก าจดัหนูในนาแลว้ ยงัดกั
หนูไวท้ าเป็นอาหารทีเ่อรด็อรอ่ยอกีอยา่งหนึ่ง 
 ส่วนวธิกีารดกัหนู ครเูสวก ไตรญาณ บอกว่า จะเลอืกดกัหนูบรเิวณคนันา ขา้งรหูนู หรอื
ทางเดนิของหนูทีเ่รยีกว่า ด่านหนูใชป้ลายปากกระบอกขวางทางไว้ อาจวางดว้งไวใ้นแนวตัง้ หรอื
แนวนอนก็ได้ ใช้ไม้ขดัเสยีบอาหารประเภทเนื้อมะพร้าวเผาปลาเค็ม หรอืใส่เมล็ดข้าวเปลอืก 
ขา้วสารไวก้้นดว้ง ดงึเสน้เชอืกทีผู่กป่ินขดัไวใ้หต้งึคันแรว้จะโก่งตามดว้ยใชป้ลายป่ินขา้งหนึ่งไปขดั
กบับ่าไมซ้ึง่ใชเ้สยีบเหยือ่อกีขา้งหนึ่งเสยีบกบัห่วงตรงกลาง เมื่อป่ินกบัไมเ้สยีบอาหารหรอืไมข้ดั ซึง่
ขวางกระบอกขดักนั แลว้จะท าใหเ้สน้เชอืกดา้นล่างหย่อน ท าใหเ้ป็นห่วง ปลายปากกระบอกดา้นใน
แซะร่องไวเ้ป็นรางวางเชอืก เมื่อหนูได้กลิน่เหยื่อจะล่อเขา้ไปในกระบอกไปดงึหรอืไปถูกไมเ้สยีบ
อาหารทีข่ดักบัป่ินไวจ้ะหลุด คนัแรว้จะลัน่ขึน้โดยเรว็ ห่วงทีห่นูก าลงัคร่อมอยู่กจ็ะรดัโดยเรว็ และรดั
คอหรอืตวัหนูทนัที2 

                                                 

 
1พพิธิภณัฑท์้องถิน่ต าบลกบเจา เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการท่องเที่ยว

เชงินิเวศ ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา. ของเสวก ไตรญาณ. กรุงเทพฯ. 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  
 

2เสวก ไตรญาณ. อายุ 85 ปี. (2553, 8 เมษายน). สมัภาษณ์โดย สุรศักดิ ์เชื้องาม,        
ทีบ่า้นเลขที ่8 หมู ่2 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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 ไถ เป็นเครือ่งมอืประกอบการท านา ใชค้วายหรอืววัลากเพื่อกลบัดนิ แลว้ใชค้ราดหรอืขลุบ
ท าดนิทีไ่ถไวใ้หก้้อนเลก็ลงเพื่อเพาะปลูกพชืไดส้ะดวกการใช้ ไถมสี่วนประกอบคอื คนัไถ เป็นส่วน
โคง้งอนเสยีบเขา้เดอืยกบัหางยาม ไมท้ีน่ ามาท าคนัไถจะใช ้ไมแ้ดง ไมป้ระดู่  และไมช้งิชนั โดยใช้
เลอืกกิง่ต้นทีม่ลีกัษณะโคง้งอคลา้ยรปูคนัไถอยู่แลว้ ปลายงอเป็นมอืจบัเวลาไถนา หวัหม ูเป็นส่วน
ฐานวางตดิพื้น มรีูปร่างเหมอืนหวัหมู หลายหวัหมูด้านหน้า ถากเป็นเดอืยสอดเขา้กบัผาลไถนา 
ก่อนใส่ผาลกบัหวัหมจูะเคีย่วครัง่จนเหลว ทาครัง่รอ้น ๆ บนผวิไมห้วัหมปูระกบกบัผาลเหลก็เมื่อครัง่
เยน็จะท าใหผ้าลและหวัหมยูดึตดิกนัแน่น ส่วนคอม เป็นไมโ้คง้วางพาดคอควายหรอืววั เพื่อมดัเชอืก
ปลายคอม 2 ดา้นชาวบา้นเรยีกว่าเชอืกค่าวน าปลายเชอืกไปมดักบัปลายแอกน้อยอกีทอดหนึ่ง 
 แอก เป็นไมท้่อนสัน้ประมาณ 50 เซนตเิมตร เจาะรกูึ่งกลางแอกน้อยเพื่อรอ้ยเชอืกหนัง
หรอืหวายปลายแอกน้อย 2 ขา้ง ควัน่รอยลกึส าหรบัผูกเชอืกใหค้วายดงึไดไปขา้งหน้า การไถนา ใช้
ววั ควาย ลากไถกลบัดนิเตรยีมเพาะปลูกเหมอืนสมยัก่อน เริม่หาดูไดย้ากขึน้เป็นล าดบั  เพราะ
เปลีย่นมาใชร้ถไถนาชนิดเดนิตามเกอืบหมด ววั ควายทีเ่ลีย้งไวพ้ลอยลดน้อยลงไปดว้ย แมจ้ะหาปุ๋ ย
คอกหรอืมลูววั มลูควาย มาใชท้าหรอืยาลานววันวดขา้วยิง่หาล าบากขึน้ ไถซึง่เคยใชก้ก็ลายเป็น
สญัลกัษณ์ชองชาวนา ซึง่เกอืบหายไปหมดแลว้เพราะชาวนาตดัสนิใจขายใหก้บัพ่อคา้รบัซือ้ของเก่า 
 ระหดั เป็นเครื่องชกัน ้าหรอืวดิน ้า ท าด้วยไมเ้ป็นรางใช้มอืหมุนและใช้ถบีด้วยเท้าก็มกีาร
เกษตรกรรมโดยทัว่ไปตอ้งอาศยัน ้าส าหรบัท าการเพาะปลกู โดยเฉพาะการท านาต้องมนี ้าแช่ต้นขา้ว
จนกระทัง่ขา้วออกรวง การใชร้ะหดัวดิน ้ามคีวามส าคญัต่อการท านาในสมยัก่อนมาก เพราะเมื่อฝน
ตกชุกน ้าในแม่น ้าล าคลองจะมรีะดบัสูงขึน้ หากแปลงนาซึง่ท าคนันาไวไ้ม่สามารถกกัเกบ็น ้าไดม้าก
พอ ส าหรบัการเพาะปลูกแล้ว ชาวนาจะใช้ระหดัวดิน ้าเขา้แปลงนา อาจวดิน ้าไดค้รัง้ละไม่มากนัก 
และหนักแรงพอสมควร ดงันัน้จงึไดค้ดิวธิวีดิน ้าหรอืชกัน ้าโดยการใชร้ะหดัขึน้ ระหดั มกัท าดว้ยไม้
สกั มสี่วนประกอบที่ส าคญั คอื รางน ้า ใบระหดั เพลาและมอืหมุนซึ่งท าให้ผ่อนแรงไดม้ากการใช้
ระหดัวดิน ้านอกจากใชเ้พื่อการเพาะปลูกแลว้ ยงัใชว้ดิน ้าหาปลาไดอ้กีดว้ย ปจัจุบนัไม่นิยมใชร้ะหดั
วดิน ้าแล้วเพราะเกษตรกรหนัมาใช้เครื่องสูบน ้าเขา้มาแทนระหดัวดิน ้าอาจมขีนาดสัน้และยาวตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
 ครกไม ้มชีื่อเรยีกแตกต่างกนั เช่น ครกซ้อมมอื ครกต าขา้ว เป็นต้น ครกไมเ้ป็นของใช้
ส าหรบัต าข้าวเปลือก ต างา ต าถัว่ ต าแป้ง ต าข้าวเม่า แต่ส่วนใหญ่ในสมยัก่อนมุ่งใช้เพื่อต า
ขา้วเปลอืกเป็นหลกั เพราะสมยันัน้ยงัไม่มโีรงสขี้าวเหมอืนในปจัจุบนั ชาวนาจงึต้องหาวธิตี า
ขา้วเปลอืกใหเ้ป็นเมลด็ขา้วสารไว้หุงกนิจงึคดิประดษิฐค์รกไมข้ึน้มาครกไมจ้ะใช้ท่อนไมใ้หญ่ทัง้ล า
ตน้ มกัเป็นไมเ้นื้อแขง็ เช่น ไมป้ระดู่ ไมแ้ดง ไมเ้ตง็ ไมม้ะค่า ไมพ้ะยอม ฯลฯ ชาวนาตดัท่อนไมย้าว
ประมาณ 1 เมตร ตดัหวัตดัทา้ยใหผ้วิราบเรยีบเสมอกนั เพราะเมื่อเวลาน าครกตัง้ไวจ้ะไดต้ัง้ไดต้รง
ไมก่ระดกเอยีงไปมาได้ จากนัน้เจาะส่วนตรงกลางดา้นบนของท่อนไมใ้หเ้วา้ลกึลงไปเหมอืนครกหนิ 
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การเจาะลกึจะใชข้วานโยนฟนัและค่อย ตกแต่งไปเรื่อย ๆ ใหป้ากครกกวา้ง ก้นครกลกึสอบเขา้เป็น
หลุมลกึประมาณ 50 เซนตเิมตร เพื่อป้องกนัการกระเดน็ออกของเมลด็ขา้วเปลอืก1 
 
3. การแห่นางแมว 
 การแห่นางแมวที่ต าบลกบเจา เป็นประเพณีที่ท ากนัเฉพาะปีที่น ้าแลง้จรงิๆ ประเพณีนี้มา
จากความเชื่อที่ว่า แมวเป็นสตัว์เกลยีดฝน ถ้าฝนตกลงมาเมื่อใดแมวจะรอ้งทนัท ีดงันัน้ชาวนาซึ่ง
ตอ้งอาศยัน ้าฝนท านาจงึถอืเคล็ดว่าชาวบา้นต้องร่วมมอืกนัสาดน ้า และท าใหแ้มวรอ้งมากทีสุ่ด และ
เชื่อกันว่าถ้าจดัขบวนแห่ขึ้น ฝนก็จะตกหลังพิธีแห่ไม่กี่ชัว่โมงหรืออาจไม่เกิน 3 วัน 7 วัน ถ้า
เกนิ 7 วนัตอ้งจดัขบวนแห่ใหม่ โดยจดัขบวนใหม้พีธิกีารมากขึ้นอกี และถ้าฝนไม่ตกลงมาอกีภายใน
7 วนั 15 วนัต้องระดมคนทัง้หมู่บ้านเขา้ขบวนแห่เป็นครัง้สุดท้ายพธิคีราวนี้ต้องท าอย่างครบถ้วน
ตามที่ได้รบัสบืทอดมา แต่ถ้าลองครบ 3ครัง้แล้วฝนไม่ตกอกี พยากรณ์ได้ว่าฝนจะแล้ง ต้นขา้วไม่
งอกงาม พธิแีห่นางแมวจะแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถิ่น ส่วนมากเป็นผู้หญงิสูงอายุจะจดัขบวนแห่มี
คนประมาณ 15-20 คนเอานางแมวทีม่รีปูรา่งสวย 1 ตวั หรอื 2-3 ตวักไ็ดใ้ส่ กระบุง ตะกรา้ เข่ง หรอื 
ขอ้ง ก่อนน าแมวไปใส่กระบุง2 ลุงสมบตั ิแจ่มดาว กล่าวต่อว่า คนทีอ่าวุโสทีสุ่ดในงานจะพูดกบันาง
แมวว่า “นางแมวเอย…ขอฟ้า ขอฝน ใหต้กลงมาดว้ยนะ” ถา้ปิดกระบุงตอ้งเปิดช่องโหว่ใหแ้มวถูกน ้า
กระเซน็ตอนสาดน ้าดว้ย จากนัน้กร็อ้งร าท าเพลงเดนิขบวนกนัไป ผูห้ญงิทีร่่วมขบวนแห่ต้องแต่งตวั
ผดัหน้าใหข้าว ทดัดอกไมส้ดดอกโต ๆ นุ่งผา้โจงกระเบนกนับา้ง ใส่เสือ้สสีด ๆ งดงามหลากตา เริม่
พธิปีระมาณ สามโมงเยน็ไปจนถงึค ่า ขบวนแห่จะรอ้งร าท าเพลง พรอ้มดื่มเหลา้กนิอาหารเล่นไปบา้ง
รอ้งไปบ้างกนัอย่างสนุกสนาน ขบวนแห่จะเดนิไปที่บ้านก านัน บ้านผู้ใหญ่บ้าน หรอืบ้านของคนที่
เป็นทีเ่คารพนับถอืของหมู่บา้นนัน้ๆ ก่อนทีจ่ะไปตามบา้นของลูกบ้าน เมื่อไปถงึบา้นใครกต็ามผูอ้ยู่
ในขบวนจะรอ้งท านองว่า 

 “นางแมวเอย ขอฟ้าขอฝน ขอน ้ามนต์รดหวัแมวบา้ง ขอเบีย้ค่าจา้งหามนางแมวมา ซือ้ผกั 
ซือ้ปลาใหน้างแมวกนิ ถงึเมอืงพระอนิทรฝ์นกเ็ทลงมาพอถงึเดอืนหก ฝนฟ้าไม่ตก อกลุกแทบแตก 
แบกแอกแบกไถจะไปไถนาป ัน้เมฆเสยีก่อนมลีะครสามวนั หวัลา้นชนกนั ฝนกล็ัน่ลงมา ฝนกล็ัน่ลง
มา นางแมวเอยรอ้งแกวแกวอยูข่า้งถนน ขอน ้ามนตร์ดหวัแมวบา้งขอเบีย้ค่าจา้งรดหวัแมวมาขอเบีย้
ค่าจา้ง…”  

 
 
                                                 

 
1
 พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ต าบลกบเจา เพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการท่องเทีย่วเชงิ

นิเวศ ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. ของเสวก ไตรญาณ. กรงุเทพฯ. 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.).  
 2 สมบตั ิ แจม่ดาว. อาย ุ 69 ปี. (2552, 20 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์ เชือ้งาม,          
ทีบ่า้นเลขที ่44 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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เป็นที่สนุกสนานยิง่นักเจา้ของบา้นทีข่บวนแห่นางแมวมาถงึต้องเขา้ร่วมพธิแีห่นางแมวดว้ยมคีวาม
เชื่อว่าถ้าคนในบา้นเฉยเมยไม่เขา้ร่วมในพธินีางแมวจะโกรธมากไม่เรยีกฟ้าเรยีกฝนให้มาตกท าให้
เกดิความแหง้แลง้ขึน้  
 ดงันัน้เจ้าของบ้านจงึต้องยนืรอนอกระเบยีงหรอืที่สูง ๆ อาจปีนต้นไมก้็ได้ พอขบวนแห่
นางแมวมาถงึเจา้ของบา้นจะตกัน ้าสาดลงมาเป็นฝอย ๆ ให้ทัว่ขบวนแห่ รวมทัง้สาดให้ถูกนางแมว
ดว้ย ขณะสาดน ้าเจา้ของบา้นจะพูดว่า “เอาฝน...ตกลงไปแลว้...ๆ...ๆ” “โอ...ตกมากเสยีจรงิ ๆ...ต้น
ขา้ว...ต้นหญ้าขึน้เขยีวหมด...” เมื่อถูกสาดน ้านางแมวและคนในขบวนแห่กจ็ะกระโดดโลดเต้นหมด
เหมอืนว่าถูกน ้าฝนซึ่งตกมาจรงิ ๆ ตอนนี้คนในขบวนแห่จะเปียกปอนกนัหมดเหมอืนถูกน ้าฝนจรงิ 
ๆ ขบวนแห่น้ีจะแห่ไปใหค้รบทุกบา้นเป็นอนัเสรจ็พธิสี่วนมากเมือ่ท าพธินีี้แลว้ฝนจะตกลงมาจรงิๆ1 
 
4. เรือชนิดต่างๆ 
 สิง่ที่ขาดไม่ได้กบับ้านเรอืนที่ปลูกใกล้รมิคลองบางบาลในต าบลกบเจานัน้คอื เรอื แต่ละ
บา้นของชาวนาในต าบลกบเจาจะมเีรอืเกอืบจะทุกบา้นอย่างน้อยก็ 1 ล าเพราะเป็นสิง่ส าคญัมากต่อ
การคมนาคม สญัจรไปมา ทัง้ในและนอกนอกฤดหูน้าน ้าหลาก เป็นยานพาหนะทีต่้องมตีดิไวทุ้กบา้น 
บา้นไหนใกลค้ลองบางบาลกจ็อดทิง้ไวใ้นท่าน ้า แต่ถา้บา้นไหนอยู่ไกลคลองกจ็ะเอาเรอืยกไวบ้นแคร่
ใต้ถุนบา้น เมื่อน ้าหลากมากจ็ะไดม้ไีวใ้ชไ้ม่ต้องไปยมืคนอื่นซึง่กค็งจะยากทีจ่ะใหห้ยบิยมืกนั เรอืใน
หมูบ่า้นกบเจามหีลายชนิด เรอืทีใ่ชเ้ป็นประจ า เช่น 
 เรอืหม ูเป็นเรอืขดุทอ้งกลม หวัทา้ยเรยีวงอนเลก็น้อย ส่วนทา้ยเรอืจะงอนมากกว่าส่วนหวั
เรอื ดูอ่อนชอ้ยสวยงามกลมกลนืกนัด ีเสรมิกาบเรอืทัง้สองขา้งเพื่อใหบ้รรทุกไดม้ากขึน้  หวัทา้ยเรอื
จะเลี่ยมด้วยแผ่นทองเหลอืงกนักระแทกจะมลีายหรอืไม่ก็ได้ พื้นหวัและท้ายเรอืมแีคร่ปิดเปิดได ้
ส่วนกลางล าเป็นแคร่โปร่งลูกระนาด ชาวนารมิคลองมใีช้กนัเกอืบทุกบ้าน ใช้พายไปร่วมงานบุญ
ทอดกฐนิผา้ป่า ไปดูหนังดูลเิกงานวดัหรอือาจจะใชไ้ปหาปลาตามทุ่งนาดว้ยการลงเบด็ลงข่าย เป็น
เรอืขดุทีม่รีปูทรงสวยงาม มใีชม้านานชนิดหนึ่ง ไมท้ีใ่ชท้ าเรอืจะเป็นไมส้กัหรอืไมต้ะเคยีน จงึมคีวาม
คงทน ปจัจบุนัยงัมเีหลอือยูน้่อยมาก 
 เรอืบด เป็นเรอืต่อมสีองชนิดดว้ยกนัคอื เรอืบดไมก้ระดานหา้แผ่น และเรอืบดเกลด็ทอ้ง
กลม มลีกัษณะเพรยีว มทีวนหวั และทา้ยเรอืโคง้เรยีว เลยขึน้ไปชีฟ้้าเรยีกว่า หงอนเรอื มดีาดฟ้าหวั
ทา้ย มกีระทงเรอืหวัท้าย มมีอืลงิยดึเปลอืกเรอืตามขนาดของเรอื กลางล าปูพื้นต ่า เพื่อไม่ให้เรอื
โคลง ถา้เป็นเรอืบดขนาดเลก็นัง่คนเดยีวหรอืสองคน จะใชพ้ายสองใบเพราะพายไดเ้รว็ขึน้  
 เรอืแตะหรอืเรอืป๊าบ เป็นเรอืทีต่่อดว้ยไมแ้ผ่นทัง้ล าเรอื ไมท้ีน่ิยมใชค้อืไมส้กั ไมต้ะเคยีน 
ทอ้งเรอืเป็นเหลีย่มใชไ้มก้ระดานหา้แผ่น เรอืแตะเป็นเรอืเบาใชพ้ายเล่น บรรทุกคนไดป้ระมาณ 4 - 

                                                 

 1 สมบตั ิแจม่ดาว. อาย ุ69 ปี. (2552, 20 ตุลาคม). สมัภาษณ์โดย สุรศกัดิ ์เชือ้งาม,           
ทีบ่า้นเลขที ่44 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล พระนครศรอียธุยา. 
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5 คน เป็นเรอืทีช่าวชนบทภาคกลางต่อขึน้ใชใ้นสวน เพื่อบรรทุกผลผลติออกจากสวน หรอืใชต้าม
แมน่ ้าล าคลอง เพื่อเกบ็ผกัตกปลา และเดนิทางตดิต่อกนัในหมูบ่า้น 
  เรอืผหีลอก เป็นเรอืหาปลาของชาวบา้น ต่อดว้ยไมก้ระดานสามแผ่น รปูร่างเพรยีว ยาว
ประมาณ 5 - 6 เมตรใชแ้จว บางทอ้งถิน่ใชเ้รอืขุด คอหวัเรอืและคอทา้ยเรอืมแีคร่ กลางล าโล่งมไีม้
กระดานวางพาดแผ่นเดยีว พอเป็นสะพานเดนิจากหวัเรอืมาทา้ยเรอื มแีจวทีท่า้ยเรอืเพยีงแจวเดยีว 
ต่อกราบซ้ายของเรอืขึ้นไปเป็นเสาสูงประมาณหนึ่งเมตร จากห้องกลางล าเรอืขงึด้วยตาข่ายโต
ประมาณหนึ่งนิ้ว เพื่อกนัปลาไมใ่หก้ระโดดขา้มเรอื ดา้นขวามแีผ่นกระดานทาสขีาวหอ้ยขา้งเรอื 
 

5. วงดนตรีไทยในต าบลกบเจา 
 แหล่งดนตรไีทยในต าบลกบเจา อ าเภอบางบาลมมีากมายที่มชีื่อเสยีงมผีู้คนมาตดิต่อไป
ออกงานต่าง ๆ อยูเ่สมอ อาท ิวงป่ีพาทยท์ีร่วบรวมไว ้ไดแ้ก่     
 วงครลูว้นดนตร ี
 บา้นเลขที ่53 หมู ่5 ต าบลบางชะนี อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ครลูว้น หดั
ดนตรไีทยเบื้องต้นจากบดิาต่อมาไปฝึกกบัครูสิงโต ดนตรรีส ที่บ้าน บางกระทิง ต าบลหวัเวียง 
อ าเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา         
 วงครสูวสัดิไ์ตรเดช 
 บา้นเลขที ่1 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ครสูวสัดิห์ดั
ดนตรไีทยเบือ้งตน้กบับดิาต่อมาไปฝึกกบัครพูมิพ ์นกัระนาด ที่บา้น นางเลิง้ กรงุเทพมหานคร  
 วงศรทอง 
 บา้นเลขที่ 1 หมู่ 9 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผู้ดูแลคอื 
นาวาอากาศเอกไพบูลย ์คล้ายทมิ ซึ่งเป็นบุตรชายของก านันแสวง คล้ายทมิ ก านันแสวงฝึกจาก
หลวงประดษิฐไ์พเราะ ผูค้วบคุมวง คอื นายจ ารสั ภู่ประเสรฐิ ซึง่ฝึกจากหลวงประสทิธถิาวร   
 วงศรสุวรรณ(ครสูุชนิคลา้ยมขุ) 
 บา้นเลขที ่33 หมู่ 5 ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา นายสุชนิ 
คลา้ยมกุฝึกหดัดนตรกีบัครกู านนัแสวง คลา้ยทมิ ตัง้แต่อาย ุ8 ปี 
 วงศรมชียั 
 บา้นเลขที ่23 หมู่ 9 ต าบลไทยน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา นายชลอ สุขลีกัษณ์
หดัดนตรไีทยเบือ้งต้นกบันายหล ีสุขลีกัษณ์ ผูเ้ป็นบดิา ต่อมาไดไ้ปฝึกกบั ครหูลวงประดษิฐไ์พเราะ  
(ศร ศลิปบรรเลง) ทีก่รงุเทพมหานคร 
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 วงนายสงัเวยีนสุขลีกัษณ์ 
 บา้นเลขที่ 3/1 หมู่ 10 ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา นาย
สงัเวยีน สุขลีกัษณ์ หดัดนตรเีบือ้งต้นกบันายพวั สุขลีกัษณ์ ผูเ้ป็นปู่ ต่อมาได ้ไปฝึกกบัครแูสวง สุขี
ลกัษณ์ (อา)บา้นมหาพราหมณ์ ซึง่เป็นศษิยค์รหูลวงประดษิฐไ์พเราะ1 
 จากการสอบถามและเก็บขอ้มูลประกอบกบัการได้ความว่าระยะเวลาการเกดิวงป่ีพาทย์
ไทย ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยานัน้ พบว่าวงป่ีพาทยไ์ทยหลายวง มอีายุเก่าแก่เกดิขึน้ก่อน 100 ปี 
มาแลว้ หรอือาจมากกว่านัน้ ราวปลายรชักาลที่ 4 (ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่ไดม้กีารจดบนัทกึไวแ้ต่อย่าง
ใด) วงป่ีพาทยม์สีภาพการเกดิจากบา้นดนตร ี147 บา้น และวดั 1 วดั โดยพบวงป่ีพาทย ์2 ประเภท 
คอื วงป่ีพาทยไ์ทย และวงป่ีพาทยม์อญ รวมทัง้สิน้ จ านวน 287 วง ในจ านวนนี้เป็นวงป่ีพาทยไ์ทย 
147 วง ปีพาทยม์อญ 140 วง อ าเภอทีม่วีงป่ีพาทยม์ากทีสุ่ด คอือ าเภอบางบาล มจี านวนวงป่ีพาทย ์
52 วง เป็น ป่ีพาทยไ์ทย 27 วง ป่ีพาทยม์อญ 25 วง อ าเภอทีม่วีงป่ีพาทยน้์อยทีสุ่ด คอือ าเภอผกัไห่ 
มจี านวนวงป่ีพาทย ์6 วง เป็นป่ีพาทยไ์ทย 3 วง และป่ีพาทยม์อญ 3 วง    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1
 รายงานประจ าปีของอ าเภอบางบาล. สิง่ดีๆ  ทีบ่างบาล. (2549). 
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