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บทที่ 4 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพในชุมชน 
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
  การศึกษาการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา 
ชุมชนตําบลปากน้ํา  อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกรณี ในพื้นที่ที่ผูวิจัย
เลือกศึกษาดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักการที่สําคัญคือ 
เปนหมูบานที่มีครัวเรือนประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด คือ หมูที่ 1 บานปากน้ําโจโล 
หมูที่ 7 บานหลังวัด หมูที่ 8 บานไร หมูที่ 10 บานทาลานลาง และหมูที่ 11 บานบางทองหลาง  กอนที่จะ
นําเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด ในบทนี้เปนการศึกษา
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพทางดานสภาพภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหทราบและเขาใจ
ถึงสภาพและบริบทของชุมชนตําบลปากน้ํา ที่บางสวนยังเปนสังคมที่ใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาในการ
ผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดอยู ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลเปน  2  ลักษณะ ไดแก การจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionaire) และจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  คือ  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณระดับลึกจากผูใหขอมูลหลัก  การจัดสนทนากลุม 
(Focus group) การสังเกตกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่สนาม การสังเกตแบบมีสวนรวม ((participant 
observation) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) และการจดบันทึก เพื่อศึกษา
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพของชุมชนตําบลปากน้ํา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

4.1 ประวัติศาสตรลุมน้ําบางปะกงที่เกี่ยวของกับชุมชนตําบลปากน้ํา  
           
        ตาลโตนดเปนพรรณพืชที่นํามาปลูกในสยาม สุดใจ ตระกูลศุภชัย (2545, หนา 28)  กลาววา 
สมัยทวารวดีอาณาจักรขอมเจริญรุงเรือง ยุคพระเจาชัยวรมันที่ 7 อาณาจักรเขมรไดแผมาถึงแผนดินไทย  
มีหลักฐานปรากฏที่พิมาย  ลพบุรี กาญจนบุรี  เพชรบุรี และรอยถนนขอมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สุรีย ภูมิ
ภมร  (2548, หนา 156 -159)  กลาววา สมัยสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 3 พอขุน
รามคําแหงเจาเมืองศรีสัชนาลัยปลูกไมตาลไดสิบส่ีขาวในกลางปาตาลนี้มีศาลาชื่อวาศาลาพระมาสและ
พุทธศาลา จึงเปนไปไดที่จะสรุปวา พอขุนรามคําแหงไดจัดใหมีการเทศนาสั่งสอนประชาชนในดงตาล 
สมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานวาไดมีการนําใบตาลมาทําพัดและการทําน้ําตาลจากตนตาล เรียกวา 
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น้ําตาล  เร่ือยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะประวัติศาสตรในบริเวณที่พมาเดินทางมารุกราน
ไทย บริเวณนั้นจะมีการปลูกตนตาลไวเปนเสบียงอาหารสํารองอยูทั่วไป  ดังนั้น อาจสันนิษฐานไดวา 
ตาลโตนดนาจะเปนพรรณพืชที่นําเขามาปลูกในประเทศไทยนานมากกวา 1,000 ปแลว  
  ประวัติศาสตรจังหวัดฉะเชิงเทราเปนเมืองหนึ่งทางหัวเมืองภาคตะวันออก ในระยะตนไม
มีหลักฐานแสดงชัดเจนวามีมาตั้งแตเมื่อใด   แตจากที่ตั้งเมือง นักโบราณคดีสันนิษฐานวาริมฝงแมน้ํา
บางปะกงแหงนี้    เมื่อหลายพันปกอนนาจะเปนแหลงอารยธรรมสําคัญแหงหนึ่ง    และจากการศึกษา
ของนักภูมิศาสตรในชวงระหวาง 700 - 2000 ป กอนคริสตกาลนั้น ระดับฝงทะเลยังอยูลึกเขาไปกวา
ปจจุบันนี้มาก    และชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรนาจะตั้งบานเรือนอยูใกลเคียงกันตามชายทะเล
แถบนี้ เมื่อลวงเขาสูสมัยประวัติศาสตร   ซ่ึงสันนิษฐานวาบานเมืองมีลักษณะอาณาจักร แควน หรือนครรฐั 
หากพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร บทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจไดเริ่มมีขึ้นแลว  โดยชุมชนที่เปน
ศูนยกลางของอารยธรรมลุมแมน้ําบางปะกงนั้นนาจะเปนทางออกสูทะเล ซ่ึงสามารถติดตอซ้ือขายหรือ
แลกเปลี่ยนสินคาและวัฒนธรรมกับดินแดนโพนทะเลไมวาจะเปนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
และที่ราบต่ําในกัมพูชา จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบในเมืองตาง ๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดใกลเคียงไดแก จังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี ลวนแสดงวาชุมชนแหงนี้มีอายุตอเนื่องมายืนยาว
หลายพันปตั้งแตยุคบรรพกาล ซ่ึงเปนเมืองในสมัยทวารวดี ในยุคสมัยขอมโบราณเรืองอํานาจและแผ
อิทธิพลเขาครอบครองเมืองและชุมชนตาง  ๆ หลักฐานคือ “รอยถนนพระรถ” หรือนักโบราณคดีเรียกวา 
“รอยถนนขอม” ถนนเสนนี้ติดตอระหวางเมืองในเขตอิทธิพลของเขมร คือ จากเมืองศรีพะโรใกลชายฝง
ทะเลจังหวัดชลบุรี ขึ้นไปยังเมืองพระรถ อําเภอพนัสนิคม ผานขึ้นเหนือบริเวณอําเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขาไปยังดงศรีมหาโพธิ์ (ปจจุบัน คือ อําเภอศรีมโหสถ) จังหวัดปราจีนบุรี  จึง
นาจะสันนิษฐานไดวาเมืองฉะเชิงเทราอาจมีมาแลวตั้งแตสมัยทวารวดี ไดจากที่ตั้งเมือง นักโบราณคดี 
นักภูมิศาสตร และนักธรณีวิทยาหลายคนไดลงความเห็นวา ...เมื่อหลายพันปกอนที่ผานมาชวงแนว
ชายฝงทะเลเดิมบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยามีลักษณะเปนอาวลึกเขาไปในแผนดินมากกวาปจจุบัน 
ภูมิศาสตรบริเวณใกลเคียงกับชายฝงทะเลเดิม เปนที่ราบลุมมีแมน้ําที่อาจใชเปนเสนทางคมนาคม
ติดตอกันระหวางชุมชนบริเวณฝงทะเล ที่อาศัยลึกเขาไปในแผนดินใหญ ทางน้ําเหลานี้ จะเปนตัวกลาง
ในการพัดพาและทับถมของตะกอนดินในฤดูฝน อันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบริเวณที่ราบลุมเหลานี้
อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตรเปนอยางยิ่ง... บริเวณพื้นที่ดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาก็
คือบริเวณสองฝงแมน้ําบางปะกง   
  จากประวัติศาสตรสมัยทวารวดี สมัยสุโขทัย ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวาจังหวัด
ฉะเชิงเทราตั้งขึ้นเมื่อใด ลวงจนถึงสมัยอยุธยาสันนิษฐานวาเมืองฉะเชิงเทราตั้งขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091 - 2111) ตอมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในป พ.ศ. 2310 พระเจาตากสิน
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______________________________ 
* สุดใจ ตระกูลศุภชัย, ยอนอดีต “ฉะเชิงเทรา” หรือ “แปดริ้ว” ประตูทองของภาคตะวันออก เอกสารเผยแพร.  2545,     
  หนา 47 - 86 

ไดรวมกําลังพลตีเมืองจันทบุรีและสามารถปกครองหัวเมืองตะวันออกไดทั้งหมดตั้งกรุงธนบุรีโดย
มีจังหวัดฉะเชิงเทราเปนเมืองเสบียงและพักทัพที่ปากน้ําเจาโล จึงสันนิษฐานวาที่ตั้งของเมือง
ฉะเชิงเทราเดิมอยูที่ “ปากน้ําเจาโล” หรือ “ปากน้ําโจโล”   
  ฉะเชิงเทราจึงเปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญในแงที่เปนยุทธศาสตร แหลงเสบียงอาหาร
สําหรับบานเมืองในยามสงบและยามมีศึกสงคราม ตลอดจนกําลังไพรพล ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ เปน
ปจจัยพื้นฐานสําคัญทางเศรษฐกิจของเมืองฉะเชิงเทรา กลาวคือ มีการขุดคลองบางขนาก ในสมัย
รัชกาลที่ 3 เพื่อใชเปนเสนทางลําเลียงยุทโธปกรณและเดินทัพไปรบกับญวน ซ่ึงคลองนี้ไดเปน
แนวทางใหมีการสรางระบบชลประทานในระยะตอมา และยังเปนแหลง เพาะพันธุปลาน้ําจืด 
โดยเฉพาะปลาชอนที่มีขนาดใหญมากสามารถแลเปนร้ิวไดถึง “แปดริ้ว” ซ่ึงนิยมทําแหงไวบริโภค
หรือเปนสินคาแลกเปลี่ยนตามลักษณะสังคมในสมัยนั้น จึงไดมีการบอกเลาตอกันมาหรือรูจัก
เรียกชื่อเมืองนี้วา  “แปดริ้ว”  เปนชื่อที่ชาวบานนิยมเรียกกัน สําหรับชื่อ “ฉะเชิงเทรา” เปนชื่อที่ใช
ในภาษาราชการ สันนิษฐานวาเปนภาษาเขมร หมายถึง คลองลึก คําวา “ฉทิง” เปนภาษาเขมรที่
เพี้ยนมาจาก “ฉ ทรึง” หรือ “ฉะเชิง” แปลวา “คลอง” สวนคําวา “เทรา” เปนภาษาเขมร เขียนวา 
“เซรา”  แปลวา “ลึก” ความหมายนี้ใชตามเหตุผลทางภูมิศาสตร กลาวคือ จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู
บนสองฝงแมน้ําบางปะกง ประชาชนไดอาศัยตั้งถ่ินฐาน การคมนาคม การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว  
และการไปมาหาสูระหวางเมืองใกลเคียง โดยมีแมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําสายสําคัญที่สุดของ
จังหวัด ไหลผานพื้นที่ตอนกลางของจังหวัด ตั้งแต อําเภอบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางคลา อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์  และไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอบางปะกง จึงเปนแมน้ําที่ใชประโยชน
ดานคมนาคมติดตอระหวางพื้นที่ภายในจังหวัด เปนเสนทางขนสงสินคาเกษตรที่สําคัญ เชน 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด จากบริเวณปากแมน้ําบางปะกงไปถายลงเรือใหญที่เกาะสีชัง 
เพื่อสงเปนสินคาออกไปตางประเทศ ในขณะที่มีการพัฒนาทาเรือน้ําลึกที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
และมาบตาพุด จังหวัดระยอง การขนสงสินคาทางน้ําเพื่อสงสินคาบริเวณปากแมน้ําบางปะกงจะ
สามารถใชบริการจากทาเรือน้ําลึกทั้ง 2 ทาไดโดยตรง สําหรับเสนทางคมนาคมทางน้ําที่ใชประโยชน
ติดตอระหวางฉะเชิงเทรากับกรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ จะอาศัยคลองสําคัญ เชน คลอง
สําโรง คลองแสนแสบ คลองทาไข คลองบางขนาก และคลองประเวศบุรีรมย เปนตน และใชเปน
เสนทางคมนาคมขนสงทางน้ําภายในจังหวัด เพื่อการเดินทางหรือการติดตอธุรกิจ ก็จะอาศัยการ
เดินทางทางเรือขามฝงไปมาหาสูกันตามแมน้ําบางปะกงและคลองสําคัญขางตน* 

 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 101 
 

4.2  ขอมูลเกี่ยวกบัชุมชนตําบลปากน้ํา 
 

  4.2.1  ประวัติชุมชน   
 

  จากการศึกษาความเปนมาของชุมชนตําบลปากน้ํา โดยการสัมภาษณระดับลึกผูนํา
ชุมชน ผูเฒาผูแก และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของยังไมพบเอกสารหรือผูนําชุมชนทานใดที่ทราบ
ประวัติการกอตั้งของชุมชนที่แนนอน แตมีเอกสารที่ระบุถึงการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา และตาํบลปากน้าํมี
ความเกี่ยวของกับประวัติศาสตรการกูชาติของสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชอยางชดัเจนในพงศาวดาร
และตํานานเลาขานสืบตอกันมาวา ตอนที่พมายกกองทัพลอมกรุงศรีอยุธยา ตอมาพระเจาตากสินได
รวบรวมไพรพลตีฝาวงลอมของพมาออกมาไดแลวมุงหนาเดินทางสูภาคตะวันออก โดยมาตั้งทัพอยูที่ 
“ปากน้ําเจาโล”  ตอมามีการเรียกชื่อวา  “ปากน้ําโจโล”  นาจะมาจากชาวจีนที่สวนใหญมีเสรีภาพใน
การดําเนินชีวิตไมตองสังกัดมูลนายตามลักษณะการปกครองในสมัยนั้น และจากอิทธิพลของภาษาจีน
ที่เรียกงายกวาชื่อฉะเชิงเทรา คําวา  “โจโล” ชาวจีนหมายถึง ปลากะพง ที่มีชุกชุมในบริเวณปากน้ํา 
และยังเปนบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร คือ เปนจุดที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเคยยก
ทัพมาตั้งพักอยูที่ปากน้ํากอนจะเคลื่อนยายทัพไปตีเมืองจันทบุรี มีการสรางพระสถูปเจดียไวเปนที่
ระลึก ซ่ึงของเดิมไดพังทลายลงในแมน้ําบางปะกง  ปจจุบันหนวยงานราชการไดบูรณซอมแซมขึ้น
ใหมในตําแหนงเดิม โดยจัดทําเปนที่พักผอนและเปนแหลงทองเที่ยวดวย สถานที่ดังกลาวปจจุบันคือ 
หมูที่ 1 ปากน้ําโจโล ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการสัมภาษณ สําหรับคําวา 
“ปากน้ํา”  คือ เปนจุดรวมของแมน้ําและคลองสามสาย ไดแก คลองทาลาด ซ่ึงเปนคลองสําคัญไหลมา
จากอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา คลองวัดปากน้ํา ที่ไหลลงสูแมน้ําบางปะกง บริเวณที่
บรรจบกันจึงประกอบดวย น้ําเค็มจากแมน้ําบางปะกง น้ําจืดจากคลองทาลาดและคลองวัดปากน้ํา จึง
เรียกวา “ปากน้ํา” สถานที่แหงนี้เปนสถานที่สําคัญในประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระมหากษัตริยในพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ณ มลฑลทองสนามหลวง วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2530 มี
การทําพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 พฤศจิกายน2530 เวลา 9.00 น. นั้น ไดมีการ
ตักน้ําจากสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ 3 แหง ไดแก “ปากน้ําโจโล” อําเภอบางคลา นํ้าสระมหาชัย อําเภอสนามชัย
เขต น้ําสระหินดาษ อําเภอราชสาสน มารวมกันที่โบสถวัดปากน้ําเพื่อทําพิธีเสกน้ําศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 11 
มิถุนายน 2530 จึงถือวาปากน้ําโจโลแหงตําบลปากน้ําเปนดินแดนในประวัติศาสตรของชาติที่มีพระ
สถูปเจดียพระเจาตากสินใหประชาชนไดเคารพกราบไหวอันเปนสัญลักษณของชุมชนแหงนี้  
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  4.2.2  ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ  
 
  ชุมชนตําบลปากน้ําเปนตําบลหนึ่งของอําเภอบางคลา ตั้งอยูทางทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาคกลางของประเทศไทย  ริมฝงแมน้ําบางปะกงดานทิศ
ตะวันออก หางจากที่วาการอําเภอประมาณ 3 กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดประมาณ 27 กิโลเมตร 
และหางจากกรุงเทพประมาณ 107 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16,693.75 ไร โดยมีอาณาเขต
ติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง คือ ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหัวไทรและหมูที่ 12 บานหนองชุมพร ทิศใต  
ตําบลปากน้ําติดตอกับแมน้ําบางปะกงและคลองทาลาด ทิศตะวันออก ติดตอกับหมูที่ 3 บานวังสะแก 
ตาํบลปากน้ํา ทิศตะวันตก ติดตอกับแมน้ําบางปะกงตลอดแนวเขต 
 

  4.2.3  ลักษณะทางภูมิศาสตร  
 

  สภาพพื้นที่ของชุมชนเปนที่ราบลุม เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ําจากแมน้ํา
บางปะกง พื้นที่ดานตะวันตกที่อยูติดกับแมน้ําอยูในชวงระดับความสูง 1 - 9 เมตรจากระดับน้ําทะเล 
มีคลองซอยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ขุดขึ้นเพื่อใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มากที่สุด และการอุปโภค บริโภค  สภาพดินสวนใหญเปนดินเหนียว มีสภาพเปนกรดและถูกยก
รองที่เกิดจากตะกอนของแมน้ําเหมาะแกการปลูกพืช ผัก ผลไม และ เล้ียงสัตวน้ํา  มีแหลงน้ํา
ธรรมชาติในตําบลเปนแมน้ําสายหลัก 1 สาย คลองธรรมชาติ 4 สาย บอน้ําตื้น 47 แหง และมีบอที่
ขุดขึ้นตามรองสวนเพื่อกักเก็บน้ําจืดไวใชในชวงที่มีน้ําเค็มหนุนขึ้นมา โดยจะมีชวงน้ําจืดระหวาง
เดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคม และชวงน้ําเค็มระหวางเดือนมกราคม-เมษายน  สําหรับภูมิอากาศ
ของตําบลปากน้ํามีสภาพอากาศเชนเดียวกับพื้นที่แหงอื่น ๆ ในภาคกลาง คือ แบงออกเปน 3 ฤดู 
โดยในชวงประมาณเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม เปนฤดูรอน ฤดูฝนเริ่มเดือนมิถุนายน – เดือน
ตุลาคม และฤดูหนาว เร่ิมเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ แตบางปอากาศเปลี่ยนแปลงไปโดย
ตนปฤดูรอนอาจเริ่มตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ และฤดูฝนเริ่มปลายเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน  
อยางไรก็ตาม  ชุมชนแหงนี้ยังตองประสบกับความแหงแลงมากเพราะฝนไมตกตองตามฤดูกาล 
และแหลงน้ําจืดไมสามารถใชในการทําเกษตรกรรมไดตลอดป สืบเนื่องมาจากการหนุนของน้ําเค็ม
ในแมน้ําบางปะกงเขามาตามคลองธรรมชาติ  นอกจากนี้ เมื่อเขาฤดูฝน ประชาชนตองระวังภัยน้ําทวม
อันเนื่องมาจากน้ําฝนระบายลงแมน้ําลําคลองไมทัน และเกิดภาวะน้ําทะเลหนุนเพราะสภาพพื้นที่
ของปากน้ําเปนที่ราบลุม และภูมิประเทศติดกับแมน้ําบางปะกง เกษตรกรที่อยูริมฝงแมน้ําบางปะกง           
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ตองสรางคันสวนใหสูงเพื่อมิใหน้ําเขาสวนหรือไรนา และถาหากฝนตกหนักจะตองคอยสูบน้ําใน
รองสวนออกดวย ในป 2526, 2531, 2533 และ 2538  สําหรับป 2526 เกิดภัยธรรมชาติน้ําทวมหนกัมี
ผลใหพื้นที่ทําการเกษตร ไดแก นาขาว พืชผัก บอปลา และสวนไมผลตาง ๆ ของเกษตรกรไดรับ
ความเสียหายโดยส้ินเชิง ในบางปเปนความเสียหายอันเกิดจากภาวะฝนทิ้งชวง  
  พื้นที่ของตําบลปากน้ํามีจํานวนทั้งหมด 10.07 ตารางกิโลเมตร เปนรอยละ 0.01 ของ
เนื้อที่ทั้งจังหวัด  สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (2549, หนา 
103) แบงเปนเนื้อที่ทําการเกษตร 14,073 ไร ประกอบดวย ทํานา 3,138 ไร ทําสวน 10,935 ไร ที่ดินที่อยู
อาศัย 119.10 ไร ที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 600 ไร และสวนที่เปนที่ดินสําหรับพาณิชยกรรม 
จํานวน 6.66 ไร อุตสาหกรรม 4.38 ไร สถานที่ราชการ 1.87 ไร สถาบันศาสนา 45.17 ไร 
สถาบันการศึกษา 10.94 ไร และบริเวณพื้นที่เพื่อการคมนาคม 40.63 ไร ราษฎรสวนใหญมีที่ดินเปนของ
ตนเอง 527 ครัวเรือน มีที่ดินเปนของตนเองและเชาเพิ่ม 101 ครัวเรือน และไมมีที่ดินเปนของตนเองตอง
เชา 118 ครัวเรือน ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลปากน้ํา (2547)    

 

  4.2.4  ลักษณะการปกครองและประชากร 
 

  พื้นที่ของตําบลปากน้ําประกอบดวย 12 หมูบาน ไดแก หมู 1 ปากน้ําโจโล  หมู 2 
คลองใหม  หมู 3 วังสะแก หมู 4 หนองนา   หมู 5 คลองมะกอก  หมู 6 หินตั้ง หมู 7 หลังวัด  หมู 8 
บานไร  หมู 9 ขุนทอง   หมู 10 ทาลานลาง  หมู 11 บางทองหลาง  หมู 12 หนองชุมพร และแบงเขต
การปกครองเปนพื้นที่ในเขตเทศบาลซึ่งเดิมมีฐานะเปนสุขาภิบาลปากน้ําที่มีการปกครอง 7 หมูบาน 
ใน 12 หมูบาน ไดแก หมู 1 หมู 6 หมู 7 หมู 8 หมู 9 หมู 10 และหมู 11 ตอมาไดมีประกาศราชกิจจา
นุเบกษาเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 พรอมกัน
กับสุขาภิบาลอื่นทั่วประเทศ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับป
พุทธศักราช 2542 ที่มีเจตจํานงกระจายอํานาจลงสูทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งใหสมบูรณยิ่งขึ้น และ
พื้นที่นอกเขตเทศบาลอยูในความปกครองขององคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา จํานวน 5 หมูบาน 
ไดแก หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 และหมู 12  ปจจุบันทั้ง 12 หมูบานอยูในความปกครองของเทศบาล
ตําบลปากน้ํา มีสภาเทศบาลตําบลปากน้ํา จํานวน 12 คน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 
2496 กําหนดไวในมาตรา 49  มีคณะผูบริหาร จํานวน 3 คน เรียกวา “คณะเทศมนตรี” ประกอบดวย 
นายกเทศมนตรีเปนหัวหนาคณะผูบริหาร และเทศมนตรีอีก 2 คน   
  ประชากรตําบลปากน้ํามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 5,409 คน แบงเปนชาย จํานวน 
2,589 คน และหญิง 2,820 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548)  สําหรับประชากรใน 5 หมูบานที่
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ศึกษา  ไดแก หมู 1 หมู 7 หมู 8 หมู 10 และหมู 11 มีประชากรรวม 2,416 คน แบงเปนชาย 1,116 คน 
หญิง 1,300 คน  แยกเปนวัยตาง ๆ ไดดังนี้ อายุนอยกวา 1 ปเต็ม เปนชาย 5 คน หญิง 5 คน อายุ
ระหวาง 1 ปเต็ม-2 ป  ชายจํานวน 22 คน หญิง 24 คน อายุระหวาง 3 ปเต็ม - 5 ป เปนชาย 52 คน 
หญิง 38 คน อายุระหวาง 6 ปเต็ม - 11 ป เปนชาย 117 คน หญิง 104 คน อายุระหวาง 12 ปเต็ม - 14 ป 
เปนชาย 57 คน หญิง 52 คน อายุระหวาง 15 ปเต็ม - 17 ป เปนชาย 56 คน หญิง 52 คน อายุระหวาง 
18 ปเต็ม - 49 ป เปนชาย 526 คน หญิง 639 คน อายุระหวาง 50 ปเต็ม - 60 ปเต็ม มีชาย 123 คน 
หญิง 182 คน และอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป เปนชาย 158 คน หญิง 204 คน รวมประชากรทั้งสิ้น มี
จํานวน 2,416 คน แสดงดังตารางที่  4 

 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรตําบลปากน้ําโดยแยกชาย-หญิง 
 

จํานวนคน  

ลําดับท่ี 
 

ชื่อหมูบาน 
 

หมูท่ี 
 

จํานวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง 

 

รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

บานปากน้ําโจโล 
บานหลังวดั 
บานไร 
บานทาลานลาง 
บานบางทองหลาง 

1 
7 
8 

10 
11 

194 
97 

169 
109 
99 

296 
152 
326 
166 
176 

351 
206 
344 
174 
225 

647 
358 
670 
340 
401 

 รวม 668 1,116 1,300 2,416 

 
ที่มา : ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของเทศบาลตําบลปากน้ํา จังหวดัฉะเชิงเทรา 2547 
 
  จากตารางดังกลาวจะเห็นวาหมูที่ 1 บานปากน้ําโจโล มีจํานวนหลังคาเรือนมาก
ที่สุด คือ 194 ครัวเรือน รองลงมาคือหมูที่ 8 บานไร มีจํานวน 169 ครัวเรือน แตจํานวนประชากร
ของหมู  8  บานไร  มีมากที่สุดคือ 670  คน เปนชาย  326  คน หญิง 344  คน รองลงมาคือหมู 1   
ปากน้ําโจโล  มีประชากรรวม 647 คน เปนชาย  296  คน และหญิง  351  คน 
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ตารางที่  5 โครงสรางอายุของประชากรตาํบลปากน้ํา หมู 1, 7, 8, 10, 11 จําแนกตามเพศและอาย ุ
                  ป พ.ศ. 2547 
 

จํานวนคน  

ชวงอายุ (ป) 
ชาย หญิง 

 

รวม 
 

รอยละ 

< 1 
1 - 2 
3 - 5 
6 - 11 
12 - 14 
15 - 17 
18 - 49 
50 - 60 

>60 ปขึ้นไป 

5 
22 
52 
117 
57 
56 
526 
123 
158 

5 
24 
38 

104 
52 
52 

639 
182 
204 

10 
46 
90 

221 
109 
108 

1,165 
305 
362 

0.4 
1.9 
3.7 
9.1 
4.4 
4.6 

48.3 
12.7 
14.9 

รวม 1,116 1,300 2,416 100.0 

 
  จากตารางที่ 5 จะเห็นวาประชากรของตําบลปากน้ําหมูที่ 1 ปากน้ําโจโล หมูที่ 7 
บานหลังวัด หมูที่ 8 บานไร หมูที่ 10 บานทาลานลาง หมูที่ 11 บานบางทองหลาง มีประชากรวัยเด็ก
มีไมมากนัก (อายุ 0 - 5 ป) คิดเปนรอยละ 6 ประชากรวัยรุน (อายุ 6 - 17 ป) คิดเปนรอยละ 18.1           
นอยกวาวัยแรงงาน (อายุ 18 - 60 ป)  ประชากรวัยแรงงานมีจํานวนมากถึงรอยละ 61  ของประชากร
วัยอ่ืน ๆ ทั้งหมด จากตัวเลขดังกลาวจะเห็นวา มีปญหาประชากร เพราะมีคนในวัยแรงงานมาก
เกินไป แตอาชีพในหมูบานมีนอย คนหนุมสาวที่อยูในวัยแรงงานจึงตองไปหางานทําในโรงงานตาง ๆ 
นอกหมูบาน  
 

  4.2.5 สาธารณสุข  สาธารณูปโภค สถานที่สําคัญในชุมชน และการคมนาคม 
 

  การสาธารณสุขในชุมชนตําบลปากน้ํานั้น ถาเจ็บปวยเล็กนอยจะเขารับบริการที่
สถานที่บริการดานสุขภาพในชุมชนคือสถานีอนามัยประจําตําบล ซ่ึงทําหนาที่ดูแลเร่ืองการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดหาน้ําสะอาดไวบริโภค การสรางสวมที่ถูกสุขลักษณะ งาน
อนามัยแม เด็ก และหญิงมีครรภกอนคลอดและหลังคลอด งานวางแผนครอบครัว งานสราง
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ภูมิคุมกันโรค (ฉีดวัคซีน) และตามที่นโยบายของภาครัฐที่ไดรณรงคใหประชาชนทั่วประเทศไดรับ
การดูแลดานสุขภาพอยางเทาเทียมกัน มีการใหบริการ 30 บาท รักษาทุกโรคแกทุกคนในชุมชน โดย
ประชาชนที่เจ็บปวยจะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจําอําเภอคือ โรงพยาบาลบางคลา ตั้งอยู
เลขที่ 62 หมูที่ 1 ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา   เนื่องจากในปจจุบันการคมนาคม
สะดวก และคนมีความรูจากสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุขมากขึ้น ดังนั้นจึงขึ้นกับการตัดสินใจ
ของบุคคลที่ตองการรับบริการสุขภาพที่ใด ซ่ึงการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการโดยเจาหนาที่สถานีอนามัยปฏิบัติ
รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ดานสาธารณูปโภค ในชุมชนเปนพื้นที่ที่มี
ไฟฟาเขาถึง ปจจุบันชาวบานมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน จึงอํานวยความสะดวกใหกับครอบครัวและ
ชุมชนหลายดาน ตั้งแตการใหแสงสวางไปจนถึงการทําอาหารและทําใหชาวบานมีความตองการ
วัตถุตาง ๆ เพื่อการพักผอนและนันทนาการมาก สถานที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชนตําบลปากน้ําที่
ชวยสนับสนุนสังคมในดานตาง ๆ ประกอบดวย  ดานพาณิชยกรรมและบริการ มีรานคาทั่วไป เชน 
รานขายของชํา รานอาหาร รานขายเสื้อผา และรานขายสินคาเฉพาะอยาง 75 แหง ดานอุตสาหกรรม
มีโรงงานทําเสนหมี่ขนาดเล็ก ตั้งอยูบนถนนวนะภูติ 6 โรงงาน ผลิตน้ํามันเอทานอล 95 ตั้งอยูในหมู 
4 และมีสถานีบริการน้ํามัน 2 แหง  ดานการศาสนา มีวัดในเขตพื้นที่ 3 แหง ไดแกวัดปากน้ําซึ่งเปน
วัดเกาแกมากวา 200 ป ตั้งอยูริมถนนสายปากน้ํา-หัวไทร ที่เปนศูนยรวมในการทําศาสนกิจของชาว
ชุมชนตําบลปากน้ํา วัดกกสับเปนวัดตั้งขึ้นใหมอยูหมู 4 และมีสํานักปฏิบัติธรรมหนึ่งแหงของมูลนิธิ
แมชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภช่ือวา สํานักปฏิบัติธรรมพรหมจารินีสันติอัมพวันและวัดเทพมุนีเปน
วัดวิปสสนากัมมฐาน ดานการศึกษามีการจัดการศึกษาในทองถ่ินและสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม  7 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 2 แหง ระดับกอน
ประถมศึกษา 2 แหง ระดับประถมศึกษา 2 แหง และมัธยมศกึษาจํานวน 1 แหง  ดานสาธารณสุข  มี
สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง  และโรงพยาบาลประจําอําเภอ 1 แหง ศสมช. 1 แหงดานการดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสถานีตํารวจ 2 แหง เปนหนวยงานในอําเภอ 1 แหง และที่
ตําบลปากน้ําตั้งอยูหมูที่ 1 บนถนนสายปากน้ํา หัวไทร เพื่อใหบริการประชาชนแจงเหตุดวน-
เหตุราย มีเจาหนาที่ออกตรวจตามหมูบานตาง ๆ มีการแตงตั้งเจาหนาที่ตํารวจรับผิดชอบหมูบานละ 
1 คน นอกจากนี้ยังมีการแตงตั้งประชาชนเปนสายตรวจทุกหมูบานเพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม
และการลักทรัพย สําหรับในชวงเทศกาล เชนปใหม หรือ วันสงกรานต  จะมีการจัดเจาหนาทีต่าํรวจตัง้
ดานเพื่อตรวจตรารถที่วิ่งผานไปมาใหปฏิบัติใหถูกตองเพื่อปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยอันอาจจะเกิดขึ้น
ไดกับประชาชน มีสถานีดับเพลิง 2 แหง หองสมุดประชาชน 1 แหง และโทรศัพทสาธารณะ 11 ตู  
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  สําหรับการคมนาคมนั้น ปากน้ํามีถนนลาดยางสายปากน้ํา-หัวไทร ระยะทาง
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ความกวาง 6 เมตร เริ่มจากสะพานคลองทาลาด ผานหมูที่ 1 บานปากน้ําโจโล 
และหมูที่ 7 เขาสูตําบลหัวไทร ถนนบางคลา-ราชสาสน ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จากนั้นจะ
มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเชื่อมติดตอกับหมูบานตาง ๆ ในตาํบลปากน้ําที่มีระยะทางระหวาง 
1 - 5 กิโลเมตร ไดแก ถนนวนะภูติ-บางคลา  ถนนสุขาภิบาล 1 - 4 ถนนหนองนา-กกสับ ถนนสาย 
ตาง ๆ เหลานี้เปนถนนสายหลักที่มีความสําคัญ สภาพถนนดีและกวางขวาง มีผูใชสัญจรไปมามาก 
การติดตอกับภายนอกคอนขางสะดวก  มีรถประจําทางวิ่งตลอดเวลา การเดินทางมาตําบลปากน้ํา 
นอกจากมารถสวนตัวแลว สามารถเดินทางไดทั้งทางรถยนต รถโดยสาร และรถไฟ โดยสารจาก
กรุงเทพฯ สามารถไปลงที่ตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร สําหรับทาง
รถยนตมีสองเสนทางสายแรก  สายกรุงเทพ – มีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข 304 สายที่
สอง สายกรุงเทพ – บางนา – บางบอ – บางปะกง ทางหลวงหมายเลข 34 เล้ียวเขาทางหลวง
หมายเลข 314 สายบางปะกง – ฉะเชิงเทรา เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง มีบริการโดยสาร 
จํานวน 2 สถานี ไดแก สถานีขนสงสายเหนือ (หมอชิต) รถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานี  
ทุก ๆ 20 นาที   ตั้งแตเวลา 05.00-19.00 น. และ สถานีขนสงเอกมัย รถโดยสารปรับอากาศ ออกจาก
สถานีทุก ๆ 40 นาที และรถธรรมดาจะออกจากสถานีทุก ๆ 30 นาที การเดินทางโดยรถไฟ มีบรกิาร
รถไฟจากสถานีรถไฟหัวลําโพงสาย กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา ทุกวัน ตั้งแตเวลา 06.00 – 17.25 น. การ
เดินทางมาปากน้ํามีรถสองแถว หรือรถบัสประจําทางสายฉะเชิงเทรา –อําเภอบางคลา โดยทางหลวง
แผนดินหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา – กบินทรบุรี ระยะทาง 17 กิโลเมตร และทางหลวงจังหวัดสาย
บางคลาถึงแปลงยาว ระยะทาง 6 กิโลเมตร เพื่อมาลงรถที่ทารถอําเภอบางคลา เรียกวา “รถสกายแลป”  
มีลักษณะเปนรถมอเตอรไซตพวงตอทายเปนที่นั่งเหมือนรถมา เพื่อเดินทางมาที่ชุมชนแหงนี้ โดย
ใชถนนสายปากน้ํา-หัวไทร ระยะทาง 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวจังหวัดถึงชุมชนตําบล
ปากน้ํา 26 กิโลเมตร   
  สวนทางน้ํามีแมน้ําบางปะกงซึ่งเปนแมน้ําสายหลักของจังหวัดฉะเชิงเทราใช
ติดตอระหวางตําบลที่อยูชายน้ําและใชติดตอกับจังหวัดภาคใต และยังเปนแหลงทองเที่ยวดวย 
ประชาชนที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูริมแมน้ําบางปะกงจะมีเรือเปนพาหนะสําหรับไปมาหาสูเพือ่นบาน 
และการคาขาย ในอดีตชาวบานจะใชเรือที่เรียกวาเรือเปดมีเครื่องยนตบรรทุกสินคาเกษตรไป
จําหนายที่ตลาดอําเภอบางคลา แตปจจุบันการคมนาคมทางน้ํามีลดนอยลงเนื่องจากความเจริญของ
ถนนหลายสายที่เขาสูหมูบาน และการกอสรางสะพานขามแมน้ําบางปะกงระหวางหมูที่ 9 กับ          
กิ่งอําเภอคลองเขื่อนทําใหการคมนาคมทางรถยนตมีความสะดวกมากขึ้น ดังนั้นเรือรับจางขามฟาก
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จึงไมมีใหเห็นในปจจุบัน แตชาวบานที่อาศัยอยูติดริมน้ําก็ยังคงใชเรือในการสัญจรไปมาซึ่งยังคง
แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนที่ยังมีอยู 

 

4.3   สภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ศึกษา 
 
  หมู 1 บานปากน้ําโจโล หมู 7 บานหลังวัด หมู 8 บานไร หมู 10 บานทาลานลาง และ
หมู 11 บานบางทองหลาง เปนหมูบานที่อยูในตําบลปากน้ํา มีประชากรทั้งหมด 668 ครัวเรือน 
ลักษณะการตั้งบานเรือนมี 2 รูปแบบ คือ แบบกระจายตัว และแบบกระจุกตัว โดยทั่วไปราษฎรจะ
ตั้งบานเรือนไปตามเสนทางคมนาคมสําคัญของหมูบาน คือ หมู 1 บานปากน้ําโจโล บานเรือนจะ
กระจุกตัวอยูบริเวณสองฝงถนนสายหลักของหมูบาน ไดแก บริเวณถนนวนะภูติ และวนะภูติ 1-2 
จนถึงถนนที่ถึงริมฝงแมน้ําบางปะกง ดานหลังโรงพยาบาลบางคลา (แสดงดังแผนภาพที่ 12) และ
กระจายตัวอยูตามพื้นที่ที่เปนสวนมะมวง หมาก  ดงตาล หมู 7 บานหลังวัด บานเรือนจะกระจุกตัว
อยูบริเวณถนนสายปากน้ํา-หัวไทร และถนนสายรองไดแก ถนนสุขาภิบาล 2  และกระจายตัวอยู
บริเวณถนนสุขาภิบาล 3 พื้นที่สวนหมาก สวนมะมวง ดงตาล บอกุง (แสดงดังแผนภาพที่ 13) หมู 8 
บานไร   บานเรือนกระจุกตัวอยางหนาแนนอยูดานขางถนนวนะภูติ 4 และสองขางของถนน
สุขาภิบาลซอย 4 จนถึงสวนที่ติดริมฝงแมน้ําบางปะกง สวนบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนสวน
พืชผล ไดแก สวนมะพราว ดงตาล บอกุง บานเรือนจะมีลักษณะกระจายตัว (แสดงดังแผนภาพที่ 
14) หมู 10 บานทาลานลาง หมูบานนี้มีลักษณะการตั้งบานเรือนกระจายตัวอยูตามสวนพืชผล
ประกอบดวยสวนหมากปลูกแบบยกรอง กลางสวนเปนพลู วานหางจระเข ตะไคร มะมวง ขอบคัน
รองสวนปลูกมะพราว บอกุง ดงตาล (แสดงดังภาพที่ 15) หมู 11 บานบางทองหลาง บานเรือนจะ
กระจุกตัวอยูที่ถนนสายรองสุขภิบาล 1 - 2 ริมฝงแมน้ําบางปะกง และปากคลองวัดบางหวา และมี
ลักษณะกระจายตัวอยูบริเวณดงตาล บอกุง และสวนพืชผล (แสดงดังแผนภาพที่ 16) ลักษณะเปน
ชุมชนเมืองบานเรือนสวนใหญเปนตึกแถวบนเปนเรือนไมชั้นเดียว และเรือนไมใตถุนสูงแบบ
ชนบททั่วไป สภาพการตั้งถ่ินฐานของชมุชนตําบลปากน้ํา แสดงดังภาพที่ 11 – 16 
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ภาพที่  11  แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แสดงพื้นที่ทําการวจิัย 
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      ภาพที่  12  แผนที่ชุมชน หมู  1  บานปากน้ําโจโล    

 
หมู  1  บานปากน้ําโจโล 
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       ภาพที่  13  แผนที่ชุมชน หมู  7  บานหลังวัด    

หมู  7  บานหลังวัด 
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      ภาพที่  14  แผนที่ชุมชน หมู  8  บานไร    

หมู  8  บานไร 
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      ภาพที่  15  แผนที่ชุมชน หมู  10  บานทาลานลาง    

หมู  10  บานทาลานลาง 
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ภาพที่  16  แผนที่ชุมชน หมู  11  บานบางทองหลาง    

หมู  11  บานบางทองหลาง 
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 4.3.1 องคกรทางศาสนา 
 
  วัดเปนศูนยกลางของหมูบานเปนที่ขัดเกลาอบรมหลอหลอมวิถีชีวิตของ
ชาวบานมานานกวา 200 ป เปนที่กลอมเกลาจิตใจและแสดงถึงความเปนพุทธศาสนิกชนที่นับถือ
ศาสนาพุทธ เปนศูนยรวมในการพบปะพูดคุยกันในงานประเพณีสําคัญ ๆ แสดงถึงความสมัคร
สมานสามัคคีและรักใครกลมเกลียวกนัฉันพี่นอง และเปนสถานที่สําหรับการประกอบกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  ประเพณี พิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน ชุมชนปากน้ํามีวัด 3 วัด ประกอบดวย 

 
  วัดปากน้าํ 
 
  วัดปากน้ําตั้งอยูที่หมู 7 ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนวัดที่
ใหญและเกาแกที่สุดของตําบลปากน้ํา จากการสัมภาษณพระสมจิตต เวชสถล ฉายา สมจิตต เขมะ
จิตโต เจาอาวาสวัดปากน้ํา ป 2546 และนายเจตต  สมสกล อายุ 81 ป อดีตเจาอาวาสวัดปากน้ําองคที่ 6 
ซ่ึงมีฉายาวา เจตต เขมะวะโร ทานเปนคนเกาแกของตําบลปากน้ําและบวชที่วัดนี้นานถึง 10 พรรษา 
ทานกลาววา “ไมเคยมีประวัติวัดปากน้ําวาสรางขึ้นเมื่อใด แตจากการประมาณอดีตของเจาอาวาส
ตั้งแตรูปที่ 1 เปนตนมาจนถึงรูปที่ 8 ในปจจุบัน นาจะประมาณไดวามีอายุไมต่ํากวา 200 ป” เดิมวัด
นี้มีชื่อเต็ม ๆ วัดปากน้ําโจโลตามประวัติศาสตรที่กลาวแลว ตอมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
เห็นวา ปากน้ําโจโล เปนชื่อเรียกยาก จึงตัดคําวา “โจโล”  ออก ปจจุบันจึงมีชื่อวา “วัดปากน้ํา”   
  วัดปากน้ํามีส่ิงที่เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเปนความเชื่อที่ชาวชุมชนตําบล
ปากน้ําปฏิบัติและเลาขานสืบตอกันมา ไดแก หลวงพอโต ประดิษฐานอยูในมณฑป ชาวบานกลาววา
เปนพระศักดิ์สิทธิ์  สําหรับปูชนียวัตถุภายในวัดคือธรรมาสนเทศน 1 หลัง ถือวาเปนศิลปะเกาแก
สรางในป 2473  ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2493 ทางวัดจึงไดมีการสรางโบสถใหม ผูใหสัมภาษณกลาววา 
“วัดปากน้ําไมเคยมีผาปาจากภายนอกตําบลมาทําที่วัดนี้ การดําเนินงานตาง ๆ ของวัดไดจากเงิน
บริจาคของผูมีจิตศรัทธาในพื้นที่” วัดปากน้ําซึ่งเปนวัดแหงแรกของชุมชนตําบลปากน้ํา จึง
เปรียบเสมือนศูนยรวมจิตใจ ความศรัทธา ความสัมพันธ และความสามัคคีของชาวบาน ในการ
ประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนา บรรเทาทุกขทางจิตใจตามความเชื่อ และการจัดงานประเพณี    
ตาง ๆ ของชุมชน    
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  วัดเทพมุนี 
 
  วัดเทพมุนีเดิมเปนสํานักสงฆสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2537 โดยพระครูภาวนาสิทธิคุณ 
หรือ หลวงพอบัญชา ตอมาในป พ.ศ. 2542 จึงไดตั้งเปนวัด จากการสัมภาษณหลวงพอปญญา เจาอาวาส
วัดเทพมุนี ทานเลาวา เดิมทานจําพรรษาอยูที่วัดบางเสาธง บางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ ตอมาไดมี
โรงงานมาตั้งจํานวนมากทําใหไมสามารถขยายวัดบางเสาธงนอกได และวัดไมสงบ เปนที่ไมสัปปายะ 
หลวงพอจึงไดมาหาซื้อที่จากญาติ ๆ  จํานวน 13 ไร 3 งาน 33 ตารางวา เจาของที่ถวายใหทางวัดอีก 
10 ไร ตอมาทานไดซ้ือที่เพิ่มเติมอีก ปจจุบันมีเนื้อท่ี 50 ไรเศษ จุดมุงหมายที่หลวงพอบัญชามาสราง
วัดเทพมุนีที่ตําบลปากน้ํานี้ เพราะตองการเผยแพรและสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่วัดนี้จะจัดใหผูมี
จิตศรัทธาไดมาทําบุญในทุกวันเสาร อาทิตย ตอจากนั้นเปนการปฏิบัติธรรม สําหรับการปฏิบัติ
ธรรมบําเพ็ญภาวนาวันจันทรถึงศุกรจะจัดเปนรอบ คือ รอบเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. และ รอบเวลา 
19.00 น. ทางดานการปฏิบัตินั้นหลวงพอกลาววา ตองการใหผูที่บําเพ็ญบารมีไดมาศึกษาปฏิบัติ 
และหลวงพอเองก็ไดปฏิบัติเสริมความรูใหตนเองไมหยุด หลักการของการฝกปฏิบัติหลวงพอให
ความสําคัญของกายเนื้อของคนวาเปนกายที่มีอานุภาพและประสิทธิภาพสูง การฝกปฏิบัติจะชวยให
เรายับยั้งชั่งใจอยางมีเหตุมีผล เมื่อมีปญหาสามารถที่จะแกไขปญหาได ผูที่มาฝกปฏิบัติจะ
นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ หรือนั่งหอยเทาบนเกาอี้ก็ได ใหอยูในทาที่สบาย ๆ หลับตานึกใหเห็นจุด
ใส ๆ ใหอยูกลางทองเหนือสะดือ 2 นิ้ว นึกและฝกเชนนี้ทุกวันจนชํานาญสามารถเห็นตนเอง ซ่ึง
หลวงพอกลาววา คือดวงวิญญาณของเราอีกรูปหนึ่ง ปรากฏอยูในจุดใส ๆ นั้น ถาผูปฏิบัติทําได
เชนนี้จะทําใหพัฒนาตนเองขามภพขามชาติ จิตมีพลัง กายมีพลัง ที่จะประกอบกิจการตาง ๆ ให
สําเร็จได 
  ที่วัดแหงนี้มีพระจากทองถ่ินอื่น แมชี ชีพราหมณ และบุคคลทั่วไปมาฝกปฏิบัติธรรม 
เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในตําบลปากน้ํา ตําบลบางคลา และจังหวัดใกลเคียง 

 
  วัดกกสับ 
 
  วัดกกสับตั้งอยูที่หมู 4 บานหนองนา ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา วัดนี้ไดตั้งขึ้น
ภายหลังวัดปากน้ําเพื่อใหพุทธศาสนิกชนที่อยูใกลเคียงไดมาทําบุญและปฏิบัติธรรม สวดมนต
ภาวนา มีการจัดอบรมธรรมะ บวชพราหมในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ วัดกกสับจึงเปนศูนยรวมจิตใจ
ที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของชุมชน 
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 4.3.2 วิถีชีวิตของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 

  ชีวิตประจําวันของชุมชนตําบลปากน้ํามีลักษณะเหมือนกับชาวชนบทโดยทั่วไป
ที่มีอาชีพทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว โดยภารกิจในชีวิตประจําวันของแตละวันชาวบานจะตื่นนอน
ประมาณตี 4 – ตี 5 เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร เมื่ออาบน้ํากินขาวแลวจะออกไปนา ไปสวน ที่อยูติด
กับบาน ผูที่มีอาชีพเล้ียงกุง จะตองมีภาระในการใหอาหารกุงคือ ถาเปนกุงเล็ก จะใหอาหาร 2 เวลา 
ชวงเชาเวลา 6.00 - 7.00 น. และชวงเย็นเวลา 16.00 - 17.00 น. หากเปนกุงโตจะไปใหอาหาร 3 เวลา 
คือ เชา 6.00 - 7.00 น. กลางวัน 11.00 - 12.00 น. และเย็นเวลา 16.00 - 17.00 น. สวนใหญผูที่มีอาชพี
เล้ียงกุงจะขุดบอเดิมที่เปนที่สวน หรือดงตาล เปนบอกุงที่อยูใกลบานหรือไมไกลจากบานนัก ผูที่ทํา
อาชีพนี้จะสามารถวิ่งไป-กลับ ระหวางบานและบอเล้ียงกุงเพื่อรับประทานอาหารที่บานได  สวน
บุตรหลานที่อยูที่บานนั้นจะตื่นนอนประมาณ 6.00 น. แลวชวยทํางานบาน เด็กหญิงจะชวยแม
ทําอาหาร และชวยทํางานบานตามที่แมใชใหรับผิดชอบจนกลายเปนงานประจํา สวนเด็กชายกลับ
จากโรงเรียนจะเลนกับเพื่อนกอน หลังจากนั้นจึงกินขาวอาบน้ําทําการบาน และเขานอนประมาณ 
21.00 น. เด็ก ๆ จะเรียนที่โรงเรียนซึ่งอยูใกลหมูบาน คือโรงเรียนวัดปากนํ้า  ตั้งอยูในตําบลปากน้ํา 
และโรงเรียนดาราจรัส ตั้งอยูในตําบลบางคลา การเดินทางไปโรงเรียนจะมีการเดินทางดวยเทา 
รถจักรยาน รถจักรยานยนต และรถประจําทาง โรงเรียนจะเขาเรียนเวลา 8.00 และเลิกเรียนเวลา 
15.30 น. สวนคนหนุมสาวที่ทํางานโรงงานหรือบริษัทจะตื่นนอนประมาณ 6.00 น. กินขาวอาบน้ํา
และคอยรถจากโรงงานมารับตามเสนทางที่ผานหมูบาน สวนใหญทํางานอยูในบริษัท ทาคอม จํากัด 
ตั้งอยูอําเภอบางน้ําเปรี้ยว  และบริษัท S.K. ออโต จํากัด ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรมเกสเวยซิตี้ การ
ทํางานมี 2 ชวงเวลา คือชวงเชาเวลา 6.30 น. เลิกงานเวลา 14.30 - 18.00 น. ถามีลวงเวลา จะเลิกงาน 
20.30 น. ชวงกลางคืน เวลา 18.00 - 18.30 น. เลิกงานเวลา 4.00 - 4.30 น. หากทําลวงเวลา จะเลิก
ประมาณ 7.00 - 8.00 น. สําหรับคนเฒาคนแกมีหนาที่คอยดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอยูที่บานและชวย
ทํางานบาน ทุกคนในครอบครัวจะกลับมาบานในตอนเย็น แมบานหรือญาติผูใหญที่อยูที่บานจะ
ออกไปซื้อกับขาวมาประกอบอาหารเย็นหรือซ้ืออาหารสําเร็จรูปตามทองตลาดที่อยูในหมูบาน เชน 
ตลาดสดบางคลาอยูตัวอําเภอหางจากหมูบาน 2 - 3 กิโลเมตร และตลาดวัดปากน้ํา ซ่ึงจะมาตั้งขาย
นัดในทุกวันจันทรและวันพฤหัส บางครอบครัวจะเก็บผักสวนครัวที่ปลูกไวในบริเวณบานมา
ประกอบอาหารเย็น เวลารับประทานอาหารเย็นสวนใหญจะคอยพรอมกันเวลาประมาณ 18.30 น.    
  สําหรับชาวบานที่ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในปจจุบัน พ.ศ. 2548  มี
วงจรวิถีชีวิตประจําวันคือ ผูที่มีหนาที่ผลิตน้ําตาลจะตื่นประมาณ 4.00 - 5.00 น. เพื่อไปขึ้นตาล ที่อยู
ในบริเวณบานและอยูหางจากบานเนื่องจากตนตาลเปนพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งในพื้นที่ของ
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ตนเองและการเชาจากครัวเรือนอื่นโดยเหมาเปนไรหรือเชาเปนตน  สําหรับการเชาเปนไร ราคาไร
ละ 300, 500 หรือ 1,000 บาทตอป ขึ้นอยูกับความหนาแนนของจํานวนตนตาลในพื้นที่ การใหเชา
ราคาเทาใดนั้นขึ้นอยูกับผูใหเชาและผูเชาตนตาลจะตกลงกัน บางครอบครัวจะใหเชาเปนตน
เนื่องจากในพื้นที่ของตนเองมีตนตาลจํานวนมากเกินกําลังที่ตนเองจะทําได จึงใหเชาในราคา ตนละ 
100 บาทตอป  
  กิจกรรมประจําวันของผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดจะประกอบดวยผูทํา
หนาที่หาวัตถุดิบ หมายถึงเปนผูขึ้นตาลไปนําน้ําตาลสดมาจากตน มาสงตอผูทําหนาที่ผลิตโดยการ        
ตมหรอืเคี่ยว และผูทําหนาที่จําหนาย สําหรับผูที่ทําหนาที่หาวัตถุดิบ จะตองตื่นแตเชาเวลาประมาณ 
4.00 - 5.00 น. เพื่อออกไปเก็บกระบอกรองน้ําตาลสดลงมาสงผูทําหนาที่ดําเนินการผลิต บาง
ครัวเรือนทําเองทั้งหมดทั้งเก็บวัตถุดิบและผลิต ดังนั้น การไปนําน้ําตาลสดเพื่อมาผลิตตองขึ้นตน
ตาลหลายตนและหาบกระบอกน้ําตาลหรือใชจักรยานมาสงฝายทําหนาที่ตม ซ่ึงอาจเปนภรรยา หรือ
นอง การจะไดน้ําตาลสด 1 กระทะ ตองขึ้นตาลเพื่อเก็บน้ําตาลประมาณ 7 ตน เมื่อผลิตแลวไดผล
ผลิตเปนน้ําตาลสด   3 ถัง  ชวงเย็นเวลา 16.00 - 18.00 น. ผูทําหนาที่หาวัตถุดิบจะตองไปเก็บกระบอก 
น้ําตาลสดในชวงเย็นอีกรอบพรอมทั้งนํากระบอกตาลไปเปลี่ยนเพื่อรองรับน้ําตาลสําหรับเก็บใน
ตอนเชา ดังนั้นผูทําหนาที่นี้จะไมมีเวลาหยุด กิจกรรมจะหมุนเวียนอยูอยางนี้ในหนึ่งวัน ผูทําหนาที่
ตมจะทําหนาที่ตมเคี่ยวน้ําตาลสดและจัดใสภาชนะเปนแกลลอนหรือถังสงลูกคาที่มารอรับไป
จําหนายในราคาถังหรือแกลลอนละ 150 บาท และยังทําหนาที่ลางทําความสะอาดกระบอกตาลรม
กระบอกตาลใหแหง เพื่อเตรียมกระบอกตาลใหเรียบรอย ซ่ึงผูทําหนาที่ตมในรอบ 1 วันก็จะ
สาละวนอยูกับการตมและเคี่ยวน้ําตาลงบ  ลางกระบอกตาล รมกระบอกตาล บางครัวเรือนใน 1 คน
เปนทั้งผูหาวัตถุดิบและทําหนาที่ตมและเตรียมกระบอกรองน้ําตาลดวยตนเองทั้งหมดซึ่งครัวเรือนที่
ทําเชนนี้จะผลิตเฉพาะน้ําตาลสดเทานั้น  
  ดานผูทําหนาที่จําหนายไดแกผูที่มารับน้ําตาลจากผูผลิต บางครัวเรือนจะเปนนองสาว        
ลูกสาว หรือภรรยา บางครัวเรือนทําหนาที่ผลิตเทานั้นและสงใหกับลูกคาที่มารับไปจําหนายใน
ทองถ่ินอื่นมีทั้งในตําบลปากน้ํา ตัวอําเภอบางคลา ตัวจังหวัด และลูกคาที่มาจากจังหวัดใกลเคียง 
เชน ชลบุรี เปนตน สวนผูจําหนายจะเริ่มเปดรานเวลาประมาณ 8.00 น. ซ่ึงเปนรานท่ีสรางขึ้นมี
ลักษณะหลังคามุงจากและเขียนตัวหนังสือไวขางรานวาน้ําตาลสด ตั้งเรียงรายอยูหนาหมูบาน ผูทํา
หนาที่จําหนายที่หมูบานนี้เมื่อไดน้ําตาลสดมาเปนถังแลว จะทําหนาที่ตักใสถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม 
จําหนายในราคาถุงละ 20 บาท นําน้ําตาลงบที่รับมาบรรจุถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาขายหนาราน
กิโลกรัมละ 30 บาท ราคาสงกิโลกรัมละ 25 บาท งวงตาลสดที่ถูกตัดมาจากตนเนื่องจากเกินจํานวน
ที่จะใชในการผลิตน้ําตาลสด ผูจําหนายจะหั่นบาง ๆ ตากแหง จําหนายใหแกลูกคานําไปตมดื่มแก
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โรคเบาหวาน ในราคาถุงละ 10 บาท บางครั้งตาลตนตัวเมียที่ปลอยใหติดลูกก็จะมีลูกตาลสด
จําหนายดวย ลูกคาที่มาซื้อมีทั้งลูกคาที่มาเปนประจํา ชาวบานในทองถ่ิน ตางถิ่น   และหนวยงาน
ราชการที่นําไปเปนของวางรับรอง  นอกจากนี้ยังมีลูกคาที่เปนนักทองเที่ยว โดยบริษัททองเที่ยวที่
จัดนําเที่ยวกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา 1 วัน จะพาลูกคามาแวะที่นี่ อีกทั้งโรงเรียนที่จัดหลักสูตรเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินในหลายอําเภอไดพานักเรียนมาศึกษาดานภูมิปญญาทองถ่ินกิจกรรมการผลิต
น้ําตาลพื้นบาน ชาวบานจะจัดเตรียมการสาธิตตั้งแตขั้นการ นวดตาล อุปกรณขึ้นตาล ใหกับลูกคา
ไดชม และนักเรียนที่มาศึกษาดูงานทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี กรุงเทพฯ  หมูบานแหงนี้จึงมี
ลูกคาที่มาโดยรถตูหรือรถบัสเปนประจําทุกเดือน เปนการสรางรายไดใหแกผูประกอบอาชีพได
อยางดีทีเดียว สามารถเลี้ยงครอบครัวและสงลูกเรียนหนังสือได   
  ชุมชนตําบลปากน้ําทั้งผูที่ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดและผูที่ไมไดมี
อาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด จะมีเวลาวางในชวงเย็นหลังหมดภารกิจประจําวันคือหลังอาหาร
เวลาประมาณ 18.30 น. ดังนั้น ชวงที่มีเวลาวางอาจไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบานหรือชาวบานคนอื่น ๆ เพื่อ
พบปะ สังสรรค หรือพูดคุยกิจธุระ รวมทั้งการไปรวมงานกินเลี้ยงเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน 
แตงงานบุตรหลาน งานบวช งานศพ หรือ ไปวัดเวลาที่มีงานเทศกาลตาง ๆ สวนเด็กจะทําการบาน 
อานหนังสือ ดูโทรทัศนบางตามครอบครัว แตละครอบครัวซ่ึงสวนใหญจะเขานอนหลังจากดูละคร
ทางโทรทัศนจบแลวประมาณ 21.30 - 22.30 น. สําหรับผูทําหนาที่หาวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลนั้น
หากตนตองไปรวมงานในโอกาสตาง ๆ ของเพื่อนบานในตําบลก็จะไปขึ้นตาลเพื่อไปเก็บกระบอก
น้ําตาลในตอนเย็นใหเร็วกวาเวลาปกติ เพื่อนํามาตมสําหรับสงลูกคาหรือจําหนายในวันรุงขึ้น 
 

  4.3.3  ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และคติคําคม 
 

           ศาสนา 
 
           ศาสนาเปนสถาบันทางสังคม  สุพัตรา สุภาพ (2542, หนา 73 - 76); ทัศนีย ทอง
สวาง  (2549, หนา 189 - 190) และ แสงอรุณ กนกพงศชัย (2548, หนา 79 - 95) กลาววา สังคมไทยมี
ความผูกพันกับสถาบันทางศาสนาที่มีจิตใจเอื้อเฟอตอทุกศาสนา ศาสนาและความเชื่อเปนส่ิงที่พบ
เห็นไดทุกยุคสมัย ศาสนาทําหนาที่สงเสริมความเขาใจอันดีตอกัน ความสามัคคี ขจัดปญหาความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ชวยควบคุมสังคม ทําใหเกิดความเปนปกแผนมั่นคงในสังคม สนองความ
ตองการสวนบุคคล และชวยอบรมคนใหทํากิจกรรมที่ถูกตอง ลักษณะสําคัญของสถาบันศาสนาคือ 
ความเชื่อ  (Belief) พิธีกรรม (Rituals)  ความรูสึก (Feelings) การปฏิบัติทางศาสนา (Propitiation) 
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และสัญญลักษณ (Symbols) สําหรับสถาบันศาสนาในชุมชนตําบลปากน้ํา มีบทบาทอยางมากตอวิถี
การดํารงชีวิตของชาวบานตั้งแตเกิดจนตาย มีบทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนมี
ความสําคัญตอความมั่นคง ตลอดจนความสงบสุขในชุมชนตําบลปากน้ํา โดยทั่วไปชาวบานเกือบ
ทั้งหมดในตําบลปากน้ํานับถือศาสนาพุทธ มีวัดปากน้ําเปนศูนยกลาง อีกทั้งยังเปนสถานที่ที่ใช
สําหรับประชุมชาวบานทุกวันสําคัญทางศาสนา ประชาชนสวนใหญจะรวมกันไปทําบุญที่วัดและ
ไดชวยกันบูรณะพัฒนาวัด นับไดวาวัดและพุทธศาสนามีอิทธิพลตอชาวบานอยางมาก  มีการเทศนา
เพื่ออบรมสั่งสอนขัดเกลาและทําหนาที่ทํานุบํารุงศาสนาและวัดใหเจริญรุงเรืองและคงอยูตลอดไป 
อีกทั้งวัดยังใชเปนที่ประกอบพิธีทางศาสนาและเปนที่ยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
วัดปากน้ํามีคณะกรรมการมาดําเนินงานเพื่อพัฒนาวัดและทําพิธีกรรมทางศาสนาคณะกรรมการวัด
ประกอบไปดวยผูที่เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทของตน เชน ผูที่เปนมัคทายกของวัดปากน้ํา 
ทานเปนอดีตเจาอาวาสวัด ปจจุบันวัย 81 ป เปนสมณสงฆถึง 10 พรรษา และสึกมาเปนฆราวาสเมื่อ
ป 2506 ตอจากนั้นทานไดอุทิศตนในการงานบุญทางศาสนาวัดปากน้ําตลอดมา  ผูที่ทําหนาที่
ประสานงานระหวางวัดและชาวบานในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
เชน งานบวชนาค งานศพ และอื่น ๆ จากการสังเกตการณและรวมทําบุญพบวา ชาวบานจะมารวม
ทําบุญ และรวมบริจาคทรัพยเมื่อวัดมีกิจกรรมงานบุญที่วัดตองขอรับบริจาค ชาวบานเชื่อวาการ
ทําบุญจะถือวาไดบุญ  และมีการชําระหนี้สงฆ เชนการบริจาคชวยคาน้ํา คาไฟฟา นอกจากนี้ยังมี
การบริจาคเครื่องใชตาง ๆ ใหพระ รวมถึงการทําบุญถวายสังฆทานใหแกผูที่ลวงลับไปแลว หรือ
เปนการทําบุญเพื่อสะเดาะเคราะห การดูโชคชะตา เมื่อกลาวถึงทางปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
ศาสนาและพิธีกรรมทั้งทางศาสนาและพิธีกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันของชาวบานตําบลปากน้ํา 
อาจกลาวไดวา ชาวบานมีระบบความเชื่อทางศาสนาแบบชาวบาน ความเชื่อดังกลาวเปนความเชื่อที่
ผสมผสานกันอยางเหนียวแนนระหวางศาสนาพุทธ  ศาสนาพราหมณ และความเชื่อทางไสยศาสตร 
ชุมชนตําบลปากน้ําจะปฏิบัติเชนนี้สืบตอกันมา โดยมีพุทธศาสนาเปนแกนกลางที่มีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิตของชาวบาน  ทําใหเกิดความสามัคคี ความเปนปกแผน  สรางความเปนระเบียบ และ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกของชุมชนอยางเหนียวแนนอีกดวย ระบบความเชื่อทางศาสนาชวย
ควบคุมพฤติกรรมคนในตําบลปากน้ําใหผูกพันชาวบานเขาดวยกันถือไดวาเปนโครงสรางของ
สังคมอีกโครงสรางหนึ่ง ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาลักษณะการตั้งถ่ินฐานทางกายภาพของชุมชน
หมูบานที่เปนกระจุก มีวัดเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบาน ดังนั้น ความคิด
ความเชื่อและพฤติกรรมตาง ๆ ของชาวบาน จึงมาจากอิทธิพลทางศาสนา เชน  การบวชพระ ถือเปน
การทําบุญอันยิ่งใหญของผูที่มีบุตรชาย เมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณ พอแมจะใหลูกบวชพระ ซ่ึงเชื่อ
วาพอแมจะไดเกาะชายผาเหลืองขึ้นสวรรคกับลูก  หรือ บวชเณร เพื่อแสดงความกตัญูตอบิดา 
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มารดา และญาติ ๆ การทําบุญตักบาตรในวันพระ ใสบาตรพระสงฆ สามเณร ที่บิณฑบาตในตอนเชา 
การถือศีลวันพระ ชาวบานที่มาทําบุญจะใสเสื้อผาที่สวยงาม แสดงอาการสงบ ไมสงเสียงดัง ฟง
พระสวดมนต รับศีลดวยความตั้งใจ  ทําบุญตามประเพณีของชาวบาน เชน ทําบญุวันสงกรานต  รด
น้ําดําหัวผูใหญเพื่อขอพรในวันขึ้นปใหมไทย กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นที่วัด นอกจากการปฏิบัติตาม
หลักของพุทธศาสนาแลว ยังปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี สืบตอมา ชาวบานกลาววา 
นอกจากจะไดบุญแลวยังไดรับความสนุกสนานรื่นเริงดวย 
 
  ความเชื่อ  
 
  สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณของชุมชนตําบลปากน้ํายังคงปฏิบัติ
กันอยูบาง เชน การเกิด การตั้งชื่อ การทําขวัญ การโกนจุก การขึ้นบานใหม  การตั้งศาลพระภูมิ และ
งานอื่น ๆ  ทางดานความเชื่อที่เกี่ยวกับไสยศาสตร   ในบริเวณวัดปากน้ํามีศาล 1 ศาล เปนท่ีเคารพ
นับถือสักการะกราบไหวของชาวบานมานานแลว  คือ  “ศาลเจาพอสมวงศ”  เปนศาลอยูใตโคนโพธิ์  
ชาวบานเชื่อวาศักดิ์สิทธ์ิ หากมีเร่ืองทุกขรอนจะมาจุดธูปขอใหเจาพอชวยเหลือ  เมื่อไดสมประสงค 
จึงเชื่อวาศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลใหสมปรารถนาไดและมีความเชื่อถือปฏิบัติสืบตอกันมา     
ผูใหสัมภาษณคนหนึ่งกลาววา “ศักดิ์สิทธิ์ ลูกไมยอมไปโรงเรียน ไปจุดธูปบอกเจาพอ เดี๋ยวนี้ไป
โรงเรียนทุกวัน” นอกจากนี้ยังถือเปนประเพณีวา ผูที่จะบวชพระที่วัดปากน้ํา เมื่อเปน “นาค” ตองมา
บอกลาบวชกับเจาพอสมวงศทุกคนและมีศาลเจาแมพวงทองเปนศาล 2 หลังอยูในบริเวณหนาบาน
อดีตเจาอาวาสวัด มีคนมากราบไหวขอใหชวยเชนกัน สําหรับประเพณีและความเชื่ออีกอยางหนึ่ง
ของชาวปากน้ําคือประเพณีแขงเรือ ที่วัดปากน้ําอดีตจะมีประเพณีแขงเรือเปนประจําทุกป แต
ปจจุบันจะจัดเปนบางป เรือที่โดงดังเปนที่รูจักเลื่องลือไปทั่ว ชื่อวา “มาเทศ”  สรางจากไมตะเคียน
ทั้งตน กอนนําเรือลงแขงจะตองมีพิธีไหวแมตะเคียน ดวยผาสามสีผูกที่หัวเรือ เมื่อนําเรือลงแขงจะ
ชนะทุกคร้ัง ผูใหสัมภาษณคนหนึ่งกลาววา “พายวิ่งฉิวมาก”  จึงเปนความเชื่อที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
เมื่อจะมีการนําเรือลงแขงขันของชาวชุมชนตําบลปากน้ํา การกระทําดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา 
การที่ชุมชนไดกระทําการใด ๆ ที่เปนความเชื่อแลวเกิดเปนผลสําเร็จ จะมีการปฏิบัติซํ้า ๆ ตามความ
เชื่อ เมื่อไดปฏิบัติแลวคนผูนั้น หรือคนกลุมนั้น จะมีความเชื่อมั่นทางจิตใจ มีกําลังใจ และความฮึก
เหิมที่จะปฏิบัติการแขงขันใหสําเร็จได 
 สําหรับความเชื่อที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของ
ชุมชนตําบลปากน้ํา ซ่ึงเชื่อวา หากใครเดินผานตนตาลที่มีกระบอกน้ําตาลแขวนอยู เขาสามารถยก
กระบอกน้ําตาลดื่มไดเลย ไมตองขอเจาของ เพราะชาวปาตาลถือเคล็ดวา “หามขอ” หรือ หากใคร
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เดินผานมาแลวขอน้ําตาลสดดื่ม “หามปฏิเสธ” มิฉะนั้นจะทําใหตาลตนนั้นน้ําตาลแหง ไมมีน้ําตาล
ออกมาเหมือนปกติ     ซ่ึงก็เปนความเชื่อเฉพาะทองถ่ินของชุมชนตําบลปากน้ําที่ประกอบอาชีพทํา
ตาล อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการสั่งสอนใหมีความเชื่อสืบตอกันมานั้น อาจเปนเพราะวาน้ําตาล
สดที่หาได หากมีคนที่ ผานมาอยากดื่ม ก็ใหแบงปนกันใหดื่มได ไมใหหามหวง เปนการอบรมสั่ง
สอนใหมีจิตใจเอื้อเฟอ เผ่ือแผ และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของคนในชุมชนนั่นเอง 
  นอกจากนี้ดานความเชื่อที่สืบตอกันมามักเกี่ยวโยงกับผีสางเทวดา พระภูมิเจาที่ 
คลาย ๆ กับชุมชนของคนไทยทั่ว ๆ ไป เชน การไหวเจาที่ในวันตรุษจีน และไหวเจาที่รถในวัน
เดียวกัน โดยนําดอกไมสดติดไวที่ทะเบียนรถดานหนารถซึ่งเชื่อวาจะทําใหขับขี่รถไดปลอดภัย
ตลอดป การมีพระภูมิเจาที่ การไหวบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว การทําบุญวันสงกรานต และ
ประเพณีวันลอยกระทง สําหรับงานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาที่ชาวบานเขารวมในรอบ 1 ป 
ของชุมชนตําบลปากน้ํา แสดงดังตารางที่ 6 
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ตารางที่  6  แสดงประเพณพีิธีกรรมทางศาสนาในรอบ 1 ป ของชุมชนตําบลปากน้าํ 
 

ประเพณีและพิธีกรรมทาง
ศาสนาของชุมชนตาํบลปากน้ํา 

ชวงเวลา กิจกรรม 

1. วันขึ้นปใหม 1 มกราคม จัดทําบุญ 
2. วันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน 3 (มีนาคม) จัดทําบุญ 
3. งานประจําป (ตรุษไทย) วันสิ้นเดือน 4 (มีนาคม) จัดทํ าบุญและ เปดมณฑปให

ชาวบานไดทําบุญปดทองหลวง
พอโต และมีงานฉลองจัดใหมี
มหรสพแสดงกลางคืน  เ ช น 
ภาพยนตร ลิเก  

4. งานบุญสงกรานต กลางเดือน 5 (13-15 เม.ย.) จัดทําบุญ 
5. วันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 (พฤษภาคม) จัดทําบุญ 
6. งานบุญวันเขาพรรษา กลางเดือน 8 (กรกฎาคม) จัดทําบุญมีการถวายผาอาบน้ําฝน

แดพระภิกษุบวชใหม 
7. งานทําบุญเทศนมหาชาต ิ  แรม 8 ค่ํา เดือน 11 (ตุลาคม)  
8. งานบุญสารทไทย เดือน 9 (สิงหาคม) ชาวบานจะทําบุญดวยกระยาสารท 
9.  งานบุญวันออกพรรษา กลางเดือน 11 จัดทําบุญ 
10. งานทําบุญทอดกฐิน วันแรม 1 ค่ํา ถึงขึ้น 15 ค่ํา 

เดือน  (ธันวาคม) 
ทําบุญถวายผาพระกฐนิ 

11. งานบุญผาปาหมู กลางเดือน 12 (ธันวาคม) ชาวบานในตําบลปากน้ํามารวม
บุญโดยใสเงินในกระปองผาปาที่
ท า ง วั ด ป า ก น้ํ า ตั้ ง ไ ว เ ป น
สวนกลาง 1 กระปอง 

12. วันลอยกระทง กลางเดือน 11 เทศบาลจัดในวัดปากน้ําใหมีการ
ประกวดกระทง และมีงานแสดง
มหรสพ  

13.  งานบุญวนัพระ เดือนละ 4 คร้ัง ขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น  
15 ค่ํา แรม 8 ค่ํา และแรม 15 ค่ํา 

ทําบุญ 

14.งานฉลองใหอดีตเจา อาวาส จัดบางป ทําบุญ 
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  ประเพณี พิธีกรรม  
 
  จากการสัมภาษณ การสังเกตอยางมีสวนรวม และไมมีสวนรวม พบวาชาวตําบล
ปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตสืบทอดเปน
วัฒนธรรมในรอบ 1 ป ดังนี้ 
  1.  งานบุญสงกรานต เปนงานบุญที่ทําในชวงกลางเดือน 5 คือชวงระหวางวันที่ 
13-15 เมษายน ของทุกป จะมีการทําบุญวันสงกรานตที่วัดปากน้ํา ชาวบานจะกวน “ขนมเปยก” ใน
ภาคกลางจะเรียกวา กาละแม ชุมชนตําบลปากน้ําจะเรียกทั้งสองชื่อ มาทําบุญในงานบุญสงกรานตนี้  
นอกจากงานทําบุญแลวเทศบาลตําบลปากน้ําจะจัดใหมีขบวนแหและประกวดนางสงกรานตใน
อดีต สงกรานตในป พ.ศ. 2547 เทศบาลไดจัดงบประมาณใหหมูบานที่จัดประกวดตกแตงรถขบวน
หมูบานที่ประสงคเขารวมงานหมูบานละ 5,000 บาท เรียกวาประกวดหมูบาน ขบวนแหจะเดินจาก
หมูบานที่จัดมาหยุดรวมกันที่เทศบาลตําบลปากน้ําตอจากนั้นจึงเคลื่อนตัวเปนขบวนมาในบรเิวณวดั
ปากน้ํา นอกจากการจัดประกวดแลว ยังมีพิธีการสรงน้ําพระ โดยชาวบานจะนําน้ําสะอาดผสมกับน้ํา
อบไทยมาสรงน้ําพระพุทธรูป และพระภิกษุสงฆ ตลอดจนผูเฒาผูแก เพื่อเปนการขอพรและเพื่อ
ความเปนสิริมงคลในวันขึ้นปใหมไทย การสรงน้ําแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญูกตเวทีตอ
ผูมีพระคุณ กลางคืนที่วัดปากน้ําจะมีมหรสพและการละเลนหลากหลาย เชน ลิเก ภาพยนตร และใน
วัดแจงที่อยูติดกับวัดปากน้ํายังมีการกอเจดียทรายประดับประดาตกแตงอยางสวยงามดวย 
นอกจากนี้อาจกลาวไดวา วันสงกรานตเปนเทศกาลของครอบครัว เพราะเปนเทศกาลที่ญาติพี่นอง
และเพื่อนฝูงที่ไดไปทํางานตางถิ่นไกลจากบานไดกลับมาเยี่ยมเยียนครอบครัว และญาติผูใหญใน
ชุมชน มีการเลนสาดน้ํากันสนุกสนาน เด็ก ๆ และวัยรุนจะมาตั้งถังน้ําบริเวณริมถนนและสาดรถที่
แลนผานไปมาตั้งแตกอนวันสงกรานตโดยเฉพาะวันที่ 13 เมษายน จะเปนวันที่มีการเลนสาดน้ํา 
และเปนวันที่ครึกครื้นที่สุดในชุมชนแหงนี้ 
  2.  งานบุญเขาพรรษา ชาวบานจะทําบุญเขาพรรษากันในวันเพ็ญเดือน 8 ซ่ึงจะ
อยูในราวกลางเดือนกรกฎาคมของทุกป การทําบุญในวันดังกลาวเพื่อใหพระสงฆไดอยูจําพรรษาที่
วัดเปนเวลา 3 เดือน เรียกวา 1 พรรษา ดวยเปนชวงฤดูฝนในครั้งพุทธกาลพระสงฆจะตองออกไป
บิณฑบาตเปยกฝน พระพุทธเจาจึงกําหนดวาฤดูฝนใหพระสงฆจําพรรษาอยูที่วัดเปนเวลา 1 พรรษา 
ชาวบานจะทําบุญกันดวยผาอาบน้ําฝน และชวงนี้จะมีพระบวชใหมที่บวชกอนเขาพรรษาดวย     
ชาวบานทั้งที่อยูอาศัยในตําบลปากน้ําและตําบลบางคลาซึ่งอยูติดกันมักจะนิยมมาทําบุญที่วัดนี้  
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  3.   วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 เปนวันที่พระพุทธเจาประสูติ 
ตรัสรู และปรินิพพาน ปจจุบันไดกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันสากลของโลก ที่วัดปากน้ําไดจัด
ใหมีการทําบุญ 2 วัน วันแรกตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ชาวบานจะมาทําบุญกันเนืองแนน โดยนํา
อาหารคาว หวาน ผลไม ส่ิงที่ขาดไมไดคือน้ําดื่ม นํามาแบงเทลงในเหยือกน้ําที่ทางวัดเตรียมไวให
จนครบ 9 เหยือก ดอกไมสวนมากชาวบานจะเก็บดอกไมที่ปลูกไวในบริเวณบานมาทําบุญ เทาที่
ผูวิจัยสังเกตจะพบวาสวนมากเปนดอกเข็มและดอกบานไมรูโรย ธูป เทียนบูชาพระพุทธ รับศีลจาก
พระสงฆ ถวายภัตตาหาร ชวงนี้จะมีพระสงฆ 1 รูป เทศนเปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวันวิสาขบูชา 
ชาวบานจะทําบุญตามศรัทธาโดยนําปจจัยใสลงในขันขนาดใหญที่ทางวัดจัดเตรียมไวแลวบริเวณ
หนาพระสงฆที่ทําหนาที่เทศน  ชาวบาน เรียกวา “ติดกัณฑเทศน” เมื่อพระสงฆที่ฉันภัตตาหารเสร็จ
จะคอยใหพระเทศนใหจบ และพระสงฆทุกรูปจะใหพร ชาวบานจะกรวดน้ํา โดยนําน้ําใสแกว        
เทรดลงบนนิ้วช้ีกลาวอุทิศสวนกุศลใหแกญาติที่ลวงลับไปแลว บางคนก็กลาวในใจ ชาวบานเรยีกวา 
กรวดแหง เมื่อพระสวดถึงบทที่วา สัพพี ติโย ชาวบานจะหยุดการกรวดน้ํา และพนมมือรับพร 
เปนอันวาเสร็จพิธี 
  4.   งานบุญออกพรรษา เปนการทําบุญในวันเพ็ญเดือน 11 คือเดือนตุลาคม 
หลังจาก พระสงฆและสามเณรไดอยูจําพรรษาที่วัดเปนเวลา 1 พรรษา ครบ 3 เดือนแลว และเปน
ชวงเวลาที่พระบวชใหมกอนเขาพรรษาจะไดลาสิกขาบทดวย งานบุญนี้ทั้งพระสงฆและสามเณรจะ
เขาไปในโบสถเพื่อทําพิธีมหาปวารณาออกพรรษา ชาวบานจะมารอบริเวณรอบ ๆ โบสถ เพื่อใส
บาตรแดพระภิกษุสงฆและสามเณร ประเพณีงานออกพรรษานี้ชาวบานจะทําขาวตมมัด หรือลูกโยน 
หมายถึง การนําใบของตนจากมาหอขาวเหนียวมีไสกลวยและมัดเหลือหางจากเพื่อโยนใสบาตร
พระสงฆและสามเณร ตามประเพณีโบราณตามหลักพระพุทธศาสนา กลาวคือ ชวงเขาพรรษา
พระพุทธเจาไดทรงเสด็จโปรดเทวดาบนสรวงสวรรคชั้นดาวดึงส  ออกพรรษาพระพุทธเขาเสด็จลง
มาพุทธศาสนิกชนผูมีใจบุญและมีจิตศรัทธาไดมารอใสบาตรพระพุทธเจาอยางเนืองแนน คนที่อยู
หางไมสามารถใสบาตรไดถึงจึงตองโยนสิ่งที่ตองการถวายลงบาตร  จึงเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอ
กันมา   ชาวบานที่มารอใสบาตรนอกจากจะเตรียมขาวตมมัด ขาวตมลูกโยนแลว การใสบาตรจะมี
การใสดวยขาวสวยและขาวสารอาหารแหงเพื่อเก็บไวไดนาน 
  5.  การทําบุญทอดกฐิน  หลังจากออกพรรษา  พุทธศาสนิกชนมักจัดงาน
ทอดกฐินโดยบอกบุญกับญาติมิตรสหายใหมาทําบุญดวยกัน เรียกวา “กฐินสามัคคี”  ทํากันใน
ระหวางวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12  กอนมีการทอดกฐินจะมีการฉลองกฐินกัน
เปนที่ครึกครื้น กลางคืนมีมหรสพตาง ๆ ฉลอง การทอดกฐินมาไดทั้งทางบกและทางเรือ เมื่อนํา
ขบวนองคกฐินขึ้นไปบนวัด หลังจากที่พระกรานกฐินและฉันภัตตาหารเพลเรียบรอยแลว ตอนบาย
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มักจะจัดแขงเรือยาวเปนที่สนุกสาน เรือยาวที่มีชื่อเสียงโดงดัง ฝพาย 50 คน ของวัดปากน้ํา ช่ือเรือ 
“มาเทศ”  ปจจุบันหากวัดไหนจัดแขงเรือจะมาขอยืมมาเทศไปแขง เพราะวิ่งฉิวดี กฐินอีกแบบหนึ่ง
เรียกวา “จุลกฐิน” หมายถึงการทําทุกอยางใหเสร็จภายในวันเดียวตั้งแตเย็บสบง จีวร ยอมสี ซ่ึงตอง
เกณฑคนมาชวยกันเพื่อใหงานเสร็จภายในวันเดียว ดังนั้น เมื่อใครกระทําการรีบมาก ๆ จึงมักจะ
กลาวกันวา “รีบอยางกับจุลกฐิน” เปนตน  
  6.  การทําบุญสารทไทย จะมีขึ้นในเดือน 9 คือ เดือนสิงหาคม การทําบุญในวัน
สารทไทยนี้ ชาวบานนิยมทําบุญดวยขาวกระยาสารทกันทุกครัวเรือน บางครัวเรือนมีการกวน
กระยาสารท ปจจุบันมีขายสําเร็จ ในอําเภอบางคลา และใกลเคียง ซ่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทรามีกระยา
สารทที่ขึ้นชื่อวาอรอยมากดวย  
  7.  การทําบุญตรุษไทย จะมีการทําบุญชวงสิ้นเดือน 4 คือเดือนมีนาคม งานบุญ
นี้ชุมชนตําบลปากน้ําจะกวนขาวเหนียวแดงมาทําบุญ ทางวัดปากน้ําจดัใหมีการทําบญุ 2 วัน 
หลังจากทําบญุเสร็จแลวชาวบานจะลงมากอพระทรายกนัที่บริเวณวดั ปจจุบันไมมกีารกอพระทราย 
มีเพียงการทําบุญเทานั้น และทางหนวยงานกําลังร้ือฟนใหมีประเพณีนีข้ึ้นมาใหม 
 8. ประเพณีทําบุญขึ้นบานใหม เมื่อเจาของบานมีความประสงคจะทําบุญบาน 
โดยมากจะเปนบานที่ปลูกขึ้นมาใหม เจาของบานจะนิมนตพระ จํานวน 9 รูป มาฉันเชาหรือเพล         
ที่บาน รวมทั้งเจิมหนาบานและประพรมน้ํามนตรอบ ๆ บานทั้งหมด รวมทั้งผูที่มารวมทําบุญเพื่อ
เปนสิริมงคลและเชื่อวาจะทําใหผูที่อยูอาศัยในบานมีความเจริญ อยูอยางรมเย็นเปนสุข 
  9. ประเพณีบวชเณร  พอแมที่ไมสามารถสงลูกชายไปเรียนหนังสือได             
ในระดับมัธยมศึกษารวมทั้งไมมีเวลาดูแลบุตรในชวงปดภาคเรียน จะนําบุตรชายมาบวชเณร ถือศีล 
10 ขอ สวดมนต ปฏิบัติธรรม และเพื่อใหพระไดชวยอบรมสั่งสอนใหมีความรูตอไป 
  10. การบวชพระ   ชายไทยจะบวชเปนพระเพื่อเขาสูรมกาสาวพัสตรได ตองมี
อายุครบ 20 ปบริบูรณ สวนมากแลวนิยมบวชในชวงฤดูกาลเขาพรรษาเปนเวลา 3 เดือน เรียกวา 
บวช 1 พรรษา เมื่อบวชแลวพระสงฆจะจําวัดที่วัดตลอดทั้งพรรษา ครอบครัวที่มีลูกชายอายุครบ
บวชจะตองใหลูกชายบวชเปนการทดแทนคุณบิดามารดา ถือไดวาเปนการทําบุญครั้งใหญใหกับ
บุพการีที่ไดตั้งครรภอุมชูเล้ียงดูมาจนเติบใหญ ประเพณีบวชพระที่วัดปากน้ํา เปนวัดฝายมหานิกาย 
ผูบวชจะตองไปหัดขานนาคกับพระที่วัดจนคลองกอน  พอแมและผูบวชจะบอกบุญไปยังญาติ            
พี่นองและเพื่อนบานใหมารวมบุญงานบวช ทางบานจะเตรียมเครื่องบวช ซ่ึงประกอบดวย ผาไตร 
บาตร  ตาลปตร  ยาม  รองเทา  ปนโต  หมอน  ผาหม  กระติกน้ํา  จาน  ชอนสอม  รม  แกวน้ํา                            
บางครอบครัวพิมพการดเชิญใหมารวมงานกินเล้ียงฉลองบวชที่บานตอนเย็น กลางคืนมีการทํา       
ขวัญนาค ซ่ึงเปนบทที่กลาวถึงบุญคุณบิดามารดา รุงเชาจะเปนพิธีแหนาคไปวัดมีกลองยาวแห
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นําหนาขบวนจากบานมาที่วัด โดยการนํานาคแหรอบโบสถ 3 รอบ แลวจึงเขาพิธีอุปสมบทกับพระ
อุปชฌายในโบสถ เปนการเสร็จพิธี 
   11. ประเพณีเก่ียวกับการตาย มีความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับการตาย
หลากหลายในตําบลปากน้ํา คือ ถามีบุคคลภายในบานลมเจ็บและเสียชีวิตที่บานใหตั้งศพบําเพ็ญ
กุศลไวที่บาน หากไปเสียชีวิตที่อ่ืน เชน โรงพยาบาล จะตั้งบําเพ็ญกุศลไวที่บานหรือที่วัดก็ได แต
กรณีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ ชาวบานเรียกวา “ตายโหง” จะตองตั้งศพบําเพ็ญกุศลไวที่วัดเทานั้น แตมี
บางครอบครัวที่มีผูเสียชีวิตดวยอุบัติที่บานและตั้งศพที่บาน ในหมูบานที่ 12 ตําบลปากน้ํา ไดมี
ครอบครัวหนึ่งลูกชายผูกคอตายนอกบาน บิดาไดนําศพมาบําเพ็ญกุศลที่บาน ในเวลาตอมาบิดา 
มารดา และลูกคนอื่น ๆ ไดเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุทุกปติดตอกันเปนเวลา 5 ป รวมผูเสียชีวิต 5 คน จึง
กลายเปนตํานานของหมูบาน และเปนความเชื่อวาถามีคนตายดวยอุบัติเหตุหากนําศพมาบําเพ็ญกุศล
ที่บานจะมีการตายตอ ๆ กันมา   ญาติพี่นองจะนําศพไปทําพิธีทางศาสนาที่วัด ซ่ึงชุมชนตําบล
ปากน้ํา จะนําศพมาบําเพ็ญกุศลที่วัดปากน้ํา มีการอาบน้ําศพและนิมนตพระ 4 รูป มาสวดบังสุกุล
เพื่ออุทิศสวนกุศลใหดวงวิญญาณของผูตายไปสูในที่สุคติ โดยทั่วไปจะสวดบังสุกุล 7 วัน วันรุงขึ้น
เจาภาพจะทาํบุญเลี้ยงพระเพล บายมีเทศนแลวจึงชักศพขึ้นสูเมรุทําพิธีฌาปนกิจหรือเผาศพ เจาภาพ
จะเชิญแขกที่เคารพนับถือ ญาติผูใหญของผูเสียชีวิตขึ้นไปชักผาบังสุกุล โดยมีพระสวดบังสุกุลดวย 
เมื่อจบขั้นตอนนี้แลวแขกที่รวมงานจึงเขารวมพิธีใสไฟโดยใชดอกไมจันทนที่ทางเจาภาพได
จัดเตรียมไวใหแลว แขกจะรวมทําบุญและรวมไวอาลัยใหกับผูตาย  ทางเจาภาพจัดเตรียมของชํารวย
ไวแจกผูมารวมงาน เชน หนังสือที่มีประวัติของผูตาย หรือของชิ้นเล็ก ๆ เชน ผาขนหนู ยาดม ยาแก
ปวดหัว ยาหมอง ปากกา ชอนกาแฟ ขันน้ําอลูมิเนียมเล็ก ๆ แกวน้ํา โดยพิมพสติกเกอรช่ือและวันที่
ฌาปนกิจของผูตายติดไวดวย ตอนเชาญาติพี่นองจะมาเก็บอัฐิบรรจุไวในโกฏขนาดเล็กเพื่อตั้งบูชาที่
บาน หรืออาจเก็บไวในที่ทางญาติไดจัดเตรียมไวแลวที่วัด เปนตน  
  12. ประเพณีโกนจุกและโกนเปย ชุมชนตําบลปากน้ําจะไวจุกหรือเปยใหกับลูก 
หากลูกตนเองมีสุขภาพไมคอยแข็งแรง เล้ียงยาก โดยเชื่อวาการไวจุกเด็กไดเปล่ียนเปนคนละคน
แลว ส่ิงตาง ๆ  ที่เปนอยูจะหายไป เพราะเปนคนใหม การทําพิธีโกนจุกและโกนเปยจะทําพิธีเมื่อ
เด็กมีอายุ 7, 9 หรือ 12 ป บางครอบครัวจะทําพิธีใหญโตแจกการด เชิญแขกมารวมงาน บางครอบครัว 
ใชบอกญาติพี่นอง เพื่อนบาน พิธีจะเริ่มจากบิดามารดาของเด็กจัดเตรียมสถานที่โดยทําลานหรือ
สรางปะรําสําหรับโกนจุกหรือเปยไวนอกบานบริเวณหนาบาน ตกแตงลานหรือปะรําดวยฉัตร ตาม
ฐานะของแตละครอบครัว ตอนเย็น นิมนตพระ 9 รูป มาทําขวัญจุก หรือ ทําขวัญเปยที่บาน เวลา
ประมาณ 17.00 -18.00 น. การแตงกายเด็กหญิงจะแตงกายดวยเสื้อคอกระเชา นุงโจงกระเบนทั้งพิธี
ตอนเย็นและเชา  สวนเด็กชายใสเส้ือคอกลม สวมกางเกงธรรมดา บางครอบครัวเด็กชายจะแตงชุด
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ขาว รุงเชาเปนการฉลองเลี้ยงพระเชา บิดามารดาตองเตรียมน้ําใสตุมไวใหพระทําน้ํามนตสําหรับให
เด็กอาบ เมื่อพระสวดมนตฉันเชาเสร็จจะมาโกนจุกหรือโกนเปยใหเด็กที่ลานหรือปะรําที่ไดเตรียม
ไวแลว เมื่อเด็กไดโกนจุกหรือเปยออกไปแลว ในระยะ 7 วัน พอแมจะตองดูแลเด็กใหอาบน้ํามนตที่
ไดเตรียมไวในตุมจนครบ  7 วัน จึงเปนอันเสร็จพิธี ปจจุบันยังคงมีการทําพิธีแบบเดิมอยูบาง แตบาง
ครอบครัวจะเตรียมอาหารคาว หวานมาที่ วัด พระสวดมนตฉันอาหารแลว ทําพิธีโกนจุก/หรือเปยที่
ลานวัด เปนอันเสร็จพิธีเชนกัน 
 13. ประเพณีแตงงาน ชุมชนตําบลปากน้ํามีประเพณีการประกอบพิธีแตงงาน
ดวยวิธีสากล เชนเดียวกับชุมชนอ่ืน ๆ ตามเชื้อสายของบิดา มารดา เชน เชื้อสายจีน เชื้อสายเขมร 
และเชื้อสายไทย การครองเรือนเปนการมีครอบครัวใหม โดยที่หนุมสาวจะเลือกคูครองกันเอง  การ
แตงงานจะเริ่มจากเถาแกฝายชายจัดหาผูใหญที่เคารพนับถือ เรียกวา เถาแก หรือพอแมของตนเอง
ไปเจรจาสูขอ ฝายหญิงจะเรียกสินสอดทองหมั้นจํานวนหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันวาฝายชายมีฐานะ
ดีพอที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานของตนใหมีความสุขได ตอจากนั้นจะเปนการหาฤกษแตงงานโดยให
พระหาฤกษและเลือกวันมงคลเพื่อให ฝายชายจัดเตรียมขันหมากซึ่งประกอบดวย หมาก พลู และ
สินสอดทองหมั้น ยกขบวนไปยังบานฝายหญิง มีการกั้นประตูฝายเจาบาวจะผานเขาไปในบานได
ตองใหซองที่ใสธนบัตรไวจึงผานไปไดซ่ึงก็มีหลากหลายวิธี เชนใชเข็มขัดกั้น ใชเชือกกั้น เพื่อ
ทดสอบความอดทนและความพยายามของเจาบาว พิธีการแตงงานจะเปนแบบภาคกลางโดยทั่วไป 
กลาวคือ ฝายเจาบาวจะยกขบวนขันหมากมาบานเจาสาวโดยจัดขนมเรียกวาขันหมากมาเปนคูเพื่อ
ความราบรื่นในชีวิตสมรสของคูบาวสาว เจาบาวเจาสาวตักบาตรรวมกัน มีพิธีรดน้ําอวยพร               
คูบาวสาว กลางคืนทําพิธีสงตัวตามฤกษที่ไดกําหนดไวแลว มีผูใหญที่เปนคูที่อยูกันอยางมีความสุข
ปูที่นอนใหโอวาทใหศีลใหพรคูบาวสาวจึงถือวาเสร็จพิธี หลังการแตงงานแลว สวนใหญฝายชาย
หรือฝายหญิงจะแยกมาอยูตางหาก มีทั้งการปลูกบานที่ไดรับแบงสวนจากมรดกของฝายใดฝายหนึ่ง 
ถึงแมจะแยกครอบครัวออกมาก็จริง แตก็ยังอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ดังนั้น ครัวเรือนที่อยูใกล ๆ 
กัน หลาย ๆ หลังคาเรือน ในหมูบานเดียวกันหรือหมูบานใกล ๆ กันมักจะเปนญาติพี่นองกัน 
  14. ประเพณีงานบุญปาตาล  ชาวชุมชนตําบลปากน้ําที่ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล
พื้นบานจากตนตาลโตนด ซ่ึงเปนอาชีพที่สืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ในอดีตเกือบจะ
ประกอบอาชีพทําตาลกันแทบจะทุกครัวเรือน เพราะพื้นที่บริเวณปากน้ํามีตนตาลขึ้นอยูอยาง
หนาแนน การปนขึ้นไปเก็บน้ําหวานจากตนตาล หากไมระวังอาจพลัดตกลงมาได ซ่ึงไดมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นกับหลายคน ดังนั้น นายประสิทธิ์ นพพะ ซ่ึงเปนผูใหญบานในสมัยนั้น ประมาณป พ.ศ. 
2500 ไดปรึกษาหารือกับชาวบานจัดประเพณีงานบุญปาตาลขึ้น โดยจัดในบริเวณลานปาตาลหมู 8  
บานไร พิธีกรรมคือนิมนตพระสงฆมา 9 รูป ฉันภัตตาหารเชา ชาวบานนําอาหารคาว หวาน มารวม
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ทําบุญ เพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูที่เสียชีวิตจากการตกลงมาจากตนตาล และอุทิศสวนกุศล
ใหบรรพบุรุษ กลางคืนมีภาพยนตรฉลอง ในพิธีงานบุญพระสงฆเจริญพระพุทธมนต ฉันภัตตาหาร
แลว ผูมารวมงานจะรวมกันรับประทานอาหาร  และสวนหนึ่งจะแบงใหผูมารวมงานนาํกลับไปฝาก
ลูกหลานที่บาน  
  ประมาณป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ดังที่ไดกลาวแลวคือ ชาวบานหลายครัวเรือนได
เปลี่ยนอาชีพจากการทําตาลมาเลี้ยงกุงกุลาดํา ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทําตาลลดนอยลงเร่ือย ๆ 
ประมาณป พ.ศ. 2544 - 2547  ประเพณีงานบุญปาตาลไดหายไปจากชุมชน ตอมาหนวยงานภาครัฐที่มี
สวนเกี่ยวของ ไดร้ือฟนใหมีการจัดขึ้นใหมโดยเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2547 ในป พ.ศ. 2548 ผูวิจัยไดมี
สวนรวมในการประชุมของคณะกรรมการชุมชนเรื่องการจัดประเพณีงานบุญปาตาลเมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2548 คณะกรรมการประกอบดวยนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา สมาชิกสภาเทศบาล 
ผูใหญบาน ผูนําชุมชน เกษตรตําบล รวมจํานวน 9 คน ที่วัตถุประสงคเพื่อร้ือฟนประเพณีงานบุญปา
ตาลใหเปนงานบุญประจําป โดยเชื่อวา ผีสางรอรับบุญ หากไมทําจะถูกสาปแชง การประชุมในวัน
นั้นจึงมีมติกําหนดใหวันที่ 1 เมษายน ของทุกป เปนวันประเพณีงานบุญปาตาล และใชสถานที่คือ
บริเวณหมูบานน้ําตาลสด หมู 11 บานบางทองหลาง เปนสถานที่จัดงาน 
  วัฒนธรรมของชุมชนตําบลปากน้ํา มีลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน คนใน
ชุมชนใหความรวมมือรวมใจและมีจิตสํานึกตอการทํางานของสวนรวม โดยเฉพาะในการพัฒนา
ชุมชนของตน ดังที่เจาอาวาสวัดปากน้ําไดกลาวไวในการสัมภาษณตอนหนึ่งวา “...วัดนี้ไมเคยมี
ผาปาที่มาจากภายนอกตําบลเลย เมื่อเวลาที่ทางวัดจะทํางานอะไร หรือกอสรางอะไร บอกบุญไป
ชาวบานก็มารวมกันทําบุญ งานก็สําเร็จเร็ว...” และยังพบวา เมื่อหมูบานไดรับเงินชวยเหลือจาก
รัฐบาลเพ่ือพัฒนาหมูบาน ชาวบานจะรวมกันเปนคณะกรรมการดําเนินงานของหมูบานดวยความ
เต็มใจ เสียสละ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง  และจากการที่ผูวิจัยไปรวมงานบุญตาง ๆ ที่วัดปากน้ํา ซ่ึง
เปนวัดศูนยรวมของชาวตําบลปากน้ํา จะพบวา ถาเปนงานบุญใหญ ๆ ชาวบานจะมาทําบุญจนแนน
ศาลา แสดงใหเห็นวาวัดเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบาน  รวมทั้งงานกุศลใด ๆ ที่จัดในบานเจาภาพ 
ผูที่มาชวยงานถาเปนคนดั้งเดิมในทองถ่ินมักจะนําขาวสวย  อาหารคาวหวานมารวมชวยงาน ซ่ึง
ผูนําชุมชนทานหนึ่งไดกลาวกับผูวิจัยในระหวางที่สัมภาษณวา “...ผมตองขอตัวไปรวมงานบวช
กอน  ไปชวยงานเขา... ” และไดเชิญชวนผูวิจัยไปรวมงานดวย แสดงใหเห็นถึงความมีน้ําใจโอบ
ออมอารี  มีความเปนมิตร และความสัมพันธระหวางคนในชุมชนที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกนั ทําให
มีกําลังคนและกําลังแรงงานที่ชวยเหลืองานกันใหสําเร็จลุลวงไปได 
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  คติคําคม 
 
   ผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตาํบลปากน้ํา จะมีคติคําคมคู
กันอยู 2 ประโยค และใชในวาระที่ตางกัน คือ ในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม น้ําตาล
ใหผลผลิตมาก ชาวบานผลติน้ําตาลกันเกอืบทุกครัวเรือน จะมีคติคําคมวา “ทําตาลดี ไดตังทุกวัน”  
เนื่องจากเปนชวงที่ฤดูตาลใหผลผลิตน้ําตาลมากดังนั้นเกือบทุกครัวเรือนจะสะพายกระบอกตาลเพื่อ
ไปเก็บน้ําตาล เสียงกระบอกตาลกระทบกนัดังกรุงกริ๋งจงึมีคําคมนี้ขึ้น และเมื่อถึงฤดทูี่ตาลให
ผลผลิตน้ําตาลนอย  ชาวบานจะมีคําคมวา “ส้ินเสียงกระบอกตาล ก็หมดตัง” คือเมื่อหมดฤดูกาลทํา
ตาลชาวบานจะไปทําอาชีพอ่ืน สวนใหญจะเปนการทํานา จึงเปนที่มาของคําคมดังกลาว 

 
4.4   ครอบครัวและเครือญาติ 
  
  โครงสรางทางสังคมในชุมชนตําบลปากน้ําจะมีลักษณะเชนเดียวกับภาคอื่น ๆ ใน
สังคมไทย คือ จะมีความผูกพันในระบบเครือญาติอยางใกลชิด โดยที่สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 
ซ่ึงหมายถึงกลุมคนที่เปนญาติกันโดยสายเลือด การแตงงานหรือการรับไวเปนญาติกัน คนเหลานี้จะ
ใชชีวิตประจําวันรวมกัน และสมาชิกแตละคนของครอบครัวจะแสดงบทบาทตามสถานภาพหรือ
ตําแหนงในครอบครัวของตนตามความคาดหวังของสังคม โดยทั่วไปครอบครัวในชุมชนตําบล
ปากน้ํามี 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) และครอบครัวขยาย (Extended 
Family) จากการสังเกตและสัมภาษณพบวาครอบครัวของหมูบานในตําบลปากน้ํามีลักษณะเปน
ครอบครัวขยายมากกวาครอบครัวเดี่ยว สําหรับครอบครัวเดี่ยวจะเปนครอบครัวที่มีแค 2  ชั่วชีวิต 
ไดแก รุนพอแมและรุนลูก ๆ เทานั้น  ครอบครัวในชุมชนตําบลปากน้ําจะมีญาติผูใหญ เชน ปู ยา ตา 
ยายอยูดวยรวมกัน เมื่อทานเหลานั้นถึงแกกรรมไป ก็จะกลายเปนครอบครัวเดี่ยวเพราะสมาชิก
ครอบครัวเหลือเพียง 2 รุน คือ พอแมและรุนลูก ๆ 
  จากการสํารวจการถือครองที่ดินของชุมชนหมูบานที่ศึกษาจํานวน 100 ครัวเรือน และ
จากการสังเกต สัมภาษณ พบวา พอแมจะปลูกบานในเนื้อที่ผืนใหญ เมื่อลูกโตพอแมจะแบงที่ดิน
ใหกับลูก ๆ และพบวา การถือครองที่ดินในชวง 5 ปลดลงรอยละ 19 เนื่องมาจากการแบงเปนมรดกให
ลูก ๆ สูงถึงรอยละ 52  (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ลูกชายหรือลูกสาวเมื่อแตงงานจะปลูกบานอยูใน
บริเวณใกล ๆ กันกับบานพอแมเรียงรายกันไปตามเนื้อที่ที่ไดจัดสรรกันแลวในบริเวณเขตบานของพอ
แม หรือในหมูบานเดียวกัน หรืออาจยายไปอยูที่อ่ืนก็ได แตมักอยูในหมูบาน ตําบล อําเภอใกลเคยีงกนั 
การแยกครอบครัวออกไปเชนนั้น ทําใหเกิดครอบครัวเดี่ยวอีกครอบครัวหนึ่ง และเมื่อมีลูกครอบครัว
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จะเปนครอบครัวขยายอยางสมบูรณอีกครั้งหนึ่ง  หากเปนลูกสาวแตงงานถาเปนลูกคนโตจะแยก
ครอบครัวไปอยูกับครอบครัวของสามี สวนใหญพอแมจะอยูกับลูกชายหรือลูกสาวในบานเดิมของพอ
แม ระบบครอบครัวแบบขยายของชุมชนตําบลปากน้ําดังกลาวนี้มีความสําคัญมากตอระบบเครือญาติ
ในชุมชน เพราะวาไดทําใหเกิดเครือญาติท่ีเกี่ยวดองทางสายเลือดและโดยการแตงงานกระจายอยูใน
หมูบานเดียวกันหรือในหมูบานใกลเคียง ทําใหมีระบบเครือญาติใกลชิดสนทิสนมกนัในหลายหมูบาน
ในตําบลเดียวกัน และยังไดขยายไปยังตําบลใกลเคียงดวย นับไดวาระบบเครือญาติของชุมชนตําบล
ปากน้ําผูกพันกันอยางเหนียวแนนระหวางญาติโดยสายเลือดและโดยการแตงงาน  ดังนั้นชาวบานใน
ตําบลปากน้ําจึงรูจักมักคุนกันทั้งหมดทุกครัวเรือนหากเปนลูกหลานรุนใหมไปอยูตางถ่ินกลับมาบอก
คนเฒาคนแกวาพอแมชื่ออะไรหรือหลานใครก็จะรูจักกันทั้งหมดเพราะตางก็อยูมานานเปนคนดั้งเดิม
ของปากน้ํา ดังนั้น เมื่อผูวิจัยเขาไปในหมูบาน และไปรวมงานบุญครั้งแรก เมื่อเขาไปพูดคุยกับคนแก 
ผูวิจัยถูกถามวา “มาคนเดียวใชมั้ย เพราะมองไปแลวไมเห็นมีใครแปลกหนาอีกเลย รูจักทั้งนั้น เปนคน
ที่ไหนละ?”  จากคํากลาวทักทายนี้ อาจกลาวไดวา ชุมชนตําบลปากน้ํามีโครงสรางทางสังคมที่มี
ความสัมพนัธใกลชิด มีความผูกพันกัน รูจักกันหมด  เมื่อมีคนแปลกหนามาจะสามารถรูไดทันที    
  ดานการเคลื่อนยายถ่ินที่อยูของคนในชุมชนนั้น จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 100 
ครัวเรือน ใน 5 หมูบาน พบวา ประชาชนสวนใหญมีถ่ินกําเนิดในหมูบานไมเคยเคลื่อนยายไปที่อ่ืน
สูงถึงรอยละ 70.10  รองลงมาคือเปนคนที่ยายมาจากหมูบานอื่น หรือตําบลอื่น ซ่ึงการยายถ่ินนี้ สืบ
เนื่องมาจากการแตงงานจึงไดเขามาอยูในหมูบาน และยังพบวา ครัวเรือนสวนใหญมีสมาชิกอยู
ระหวาง 1-5 คน ซ่ึงประกอบดวย พอ แม ลูก ถาลูกโตหรือเรียนหนังสือจบแลวสวนใหญจะออกไป
ทํางานนอกหมูบาน มีทั้งการไป ๆ มา ๆ ในชวง 10  วัน ถึง 1 เดือน จึงกลับมาหมูบาน และที่ออกไป
ทํางานนอกหมูบานอยางถาวรซึ่งมีนอยที่สุดเพียงรอยละ 4.12 เทานั้น (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 
  จากการสํารวจพื้นที่ พบวา ที่อยูอาศัยปลูกหางกันประมาณหลังคาเรือนละ 300 - 500 
เมตร ตามอาณาเขตการครอบครองที่ดิน แตละหลังคาเรือนที่บริเวณใกล ๆ กัน มักจะเปนญาติที่นองที่
บรรพบุรุษแบงที่ดินเปนมรดกให การไปมาหาสูจึงเปนไปอยางงายและครอบครัวมีความอบอุน จาก
ขอมูล จปฐ. 1 รายงาน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 สํารวจครอบครัวมีความอบอุน สําหรับครัวเรือนที่
ไมผานเกณฑ หมูที่ 1 ปากน้ําโจโล มี 1 ครัวเรือน หมู 7 บานหลังวัดมี 1 ครัวเรือน หมู 8 บานไร มี 2 
ครัวเรือน หมู 10 บานทาลานลาง มี 11 ครัวเรือน และหมูที่ 11 บานบางทองหลางไมพบครัวเรือนที่ไม
ผานเกณฑ อยางไรก็ดี ชาวบานมีการชวยเหลือกันแบบญาติ และท่ัวถึงกันทั้งหมูบานของตนเองและ
หมูบานอื่นในตําบลเดียวกัน เพราะความเกี่ยวดองเปนญาติกันทั้งทางสายเลือดและตางสายเลือด จึงมี
ความผูกพัน มีความรักสามัคคี กอใหเกิดการชวยเหลืองานกันฉัน ญาติ พี่ นอง และเพื่อนบาน จัดเปน
กลุมทางสังคม (Social Groups) ประเภทกลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ที่มีการติดตอกันทางสังคม 
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และมีการปะทะสังสรรคทางสังคม ซ่ึงสมาชิกในกลุมมักจะคบหาสมาคมกันมีความสัมพันธกนั กลุมมี
ความสนิทสนม เปนกันเอง มีความเปนสวนตัว และมีความสัมพันธเฉพาะหนา ขาดการจดัระเบยีบทาง
สังคม แตสมาชิกในกลุมจะเกิดการเรียนรูระเบียบของสังคมอยางใกลชิด พอแมมีอิทธิพลตอลูกมาก
ที่สุด  เปนกลุมที่มีอิทธิพลตอความนึกคิด ใหความรักและแนวทางในการปฏิบัติในดานตาง ๆ อยางไร
ก็ตามกลุมทางสังคมนี้จะขาดความยุติธรรม เพราะสมาชิกรักพวกพอง ทําใหเกิดความลําเอียงและเลน
พรรคเลนพวก เปนตน อยางไรก็ตามกลุมปฐมภูมินี้เปนกลุมที่มนุษยขาดมิได   
 สําหรับสถาบันครอบครัวของกลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักจะพบทั้งระบบครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย  ผังเครือญาติ จะสามารถ
ถอดความสัมพันธในเชิงเครือญาติหรือเชิงสายเลือดในชุมชน ผูวิจัยไดถอดผังเครือญาติซ่ึงถือวามี
ความสําคัญตอการทําความเขาใจชุมชนและสังคม เพราะเครือญาติเปนความสัมพันธที่เปนรากฐาน
ที่สุดของชีวิตครอบครัวและมีความเกี่ยวของกันไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวของกับการผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนด ดังนั้น การถอดผังเครือญาติจึงมีสวนสําคัญในการทําความเขาใจระบบ
ความสัมพันธในครอบครัวและชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาระบบเครือญาติการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล 
จากตาลโตนด จํานวน 7 ครัวเรือน จากผูประกอบอาชีพทั้งหมด 22 ครัวเรือน เพื่อนําผลหรือ
ขอเท็จจริงที่ศึกษาไดไปใชในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตอไป 
 

แผนผังระบบเครือญาติการประกอบอาชพีทําน้ําตาลจากตาลโตนดในชุมชนตําบลปากน้ํา 
 
                              =      สัญลักษณแทนผูหญิง                =              สัญลักษณแทนผูใหขอมูล 

                              =      สัญลักษณแทนผูชาย                  =              สัญลักษณแทนการแตงงาน 

                              =      สัญลักษณแทนการตาย   

                              ≠   สัญลักษณแทนการหยาราง     

                                        1   2  …   =  สัญลักษณแทนการมีบุตรและไปอยูตางถ่ิน   

                                       (ตัวเลขแสดงลําดับบุตร)   

                              =     แสดงผูใหขอมูลและประกอบอาชีพทําน้ําตาลโตนด 

                              =     แสดงผูใหขอมูลไมไดประกอบอาชีพทําน้ําตาลโตนด 
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                                                                     = 
    พุม                   ชั้น 
        
                  6 
สาโรช        สาคร        ระเดน       สําเริง             เอก          สมชาย        สมจิตร           รัชนี 

 
ภาพที่  17  แสดงเครือญาติลําดับชั้นแรกของนางพุม – นายชั้น โลหะเจริญ 

 
 
 
 

                                                                        
                                                                          = 
                                                        สาโรช                สมพงษ 
 
 
   อดุลย           สามารถ     สะอาด     พันธุทิพย    ชาติชาย       ทัศนีย         ชุมพล           อุทัย 
 
                                       =                                  =                                    ‡     
                      สมชาย     สมนึก            สมจิตร         มนสั               รัชนี              ก         
                        
 
                             
                               จักรี           ทิพรัตน      รังสรรค     ขนิษฐา     ภัชรพล                แนน 
 

 
ภาพที่  18   แสดงเครือญาติลําดับชั้นที่สองและสามของนางพุม - นายชั้น (แสดงเฉพาะ  
                                  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด)   
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                                                                  = 
             สัมฤทธิ์        บุญมา 
 

                                        ‡       
                             สมาน          เตี้ย                                      พระเฉลิม    
 
        
                  วิชา                                      สุ 

           
แผนภาพที่  19  แสดงผังระบบเครือญาติการผลิตน้ําตาลของนายสมาน โลหะเจริญ 

 
                                                                                = 
                                             ประสรรค                    ล้ินจี่                                                 
 
 
                                                                                                 = 
     สรวุฒิ                 เอมอร              บังเอิญ           แสนสุข              เรณู              วิสูท              มุกดา 
 
 
                                                                    ออบ                                           ธันวา 
 
ภาพที่  20 แสดงผังระบบเครือญาติการผลิตน้ําตาลของนางลิ้นจี่  ภูทิม 
 
  จากขอมูลที่ไดแสดงผังระบบเครือญาติของผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด
ของตําบลปากน้ํา จะพบความสัมพันธเชื่อมโยงกลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลในลักษณะเครือ
ญาติและไมใชเครือญาติ แสดงดังภาพที่ 21 
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                                                                 รัชนี 

 
 

                                     
                                      สมพงษ         สมจิตร                            เอก 
 
 
                                                                                สมชาย 
 
 
ภาพที ่ 21  แสดงผังความสัมพันธเชื่อมโยงกลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
  
 จากผังแสดงความสัมพันธของระบบเครือญาติการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในชุมชน
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา คร้ังนี้ ผูวิจัยจะไดนําไปใชเปนขอมูลประกอบ
การศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตอไป 
 

4.5  ระบบเศรษฐกิจ 
   
  ราษฎรที่อาศัยอยูในหมูบานตาง ๆ ของ เมืองฉะเชิงเทราสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทําการผลิตแบบพอยังชีพเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในครอบครัว ไมวาจะเปนอาหาร 
ไดแก ขาว ปลา ผัก ผลไม เครื่องใชไมสอยตาง ๆ เพื่อใชในชีวิตประจําวัน ถาเหลือใชจะนําไป
แลกเปลี่ยนภายในหมูบาน หรือระหวางหมูบาน ลักษณะการแลกเปลี่ยนทําใหสังคมไมมีความ
จําเปนตองใชเงิน ซ่ึงในสมัยกอนหายาก ตอมาชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากทํามาหากินในเมืองไทย มี
ความถนัดและชํานาญในการคาขาย ไดเขามาในหมูบานนําของมาขายโดยแลกกับขาวเปลือก แทนเงิน 
  ชวงรัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ 1 โดยเฉพาะอยางยิ่งสมัยรัชกาลที่ 2 - 3 กอนสนธิ 
สัญญาบาวริ่ง การคาสําเภาไทยกับตางประเทศเจริญรุงเรือง สินคาบางชนิดถูกผูกขาดโดย           

ชุมพล สําเริง 

อดุลย 
บังอร 

ผูใหญจําจําลอง 
น้ําตาลมะพราว 
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พระคลังสินคาหามประชาชนซื้อขาย ไดแก ขาว เรว ฝาง พอคาตางประเทศตองติดตอกับพระ
คลังสินคาเทานั้น เมื่อไมมีความจําเปนตองใชแรงงานเกณฑในระบบไพร  ไพรเหลานี้จะตองสง
ส่ิงของที่ทางราชการตองการแทนสวนมากเปนของปา ไดแก เรว กระวาน รง ไมขี้ผ้ึง ซ่ึงเปนสินคา
สําคัญในการคากับตางประเทศ โดยเฉพาะ “เรว” เปนของปาที่มีความอุดมสมบูรณในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จากอิทธิพลของพอคาชาวจีนในเมืองฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก ไดตั้งบานเรือน 
ทําสวนออย  ตั้งโรงหีบน้ําตาลทรายขายสงกําปน จีนเรือจร จีนหัวเมืองอ่ืน ๆ สงผลใหเศรษฐกิจใน
เมืองฉะเชิงเทราเจริญขึ้น และขยายตัวออกไปอยางไมหยุดยั้ง ทัศนีย ทองสวาง (2549, หนา 63) 
กลาววา  ระบบเศรษฐกิจมีความสําคัญตอสังคมและมนุษยที่ตองแสวงหาสิ่งตาง ๆ มา เพื่อสนอง
ความตองการของตนเองทั้งความตองการทางดานรางกายและความตองการทางดานจิตใจ ทําให
มนุษยตองเขาไปเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได กระบวนการในการ
แสวงหาอาหาร การผลิตอาหาร การบริโภคตาง ๆ ลวนเปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสรางทางสังคมของแตละสังคมเปนสําคัญ ในสังคมที่ระบบโครงสรางของ
สังคมไมยุงยากซับซอน พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคมนั้นจะไมยุงยากซับซอนดวย จึง
อาจกลาวไดวา ระบบเศรษฐกิจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การที่ชาวจีน
มาตั้งรกรากการผลิตน้ําตาลจากออยที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น สันนิษฐานวานาจะเปนผลมาจากท่ี
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลามีการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดอยางแพรหลายในอดีตทั้งการสงน้ําตาล
บํารุงกองทัพ การยังชีพในครัวเรือน และเพื่อการคา การศึกษาประวัติศาสตรหรือการเรียนรูที่
เกี่ยวกับเหตุการณในอดีตมีผลตอการพัฒนาทุกดาน สามารถนํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ในปจจุบันและอนาคตได ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากตอการพัฒนาทางการเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  สังคมและพัฒนาประเทศชาติตามลําดับ  

 

  4.5.1  ระบบเศรษฐกิจของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 
  จากการสัมภาษณ การออกสํารวจพื้นที่ และจากการตรวจเอกสาร เกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจที่เนนการประกอบอาชีพตาง ๆ ในตําบลปากน้ํา พบวา มีการประกอบอาชีพหลายอยาง
แบงเปนกลุม มีกลุมชาวสวน กลุมชาวนา การเลี้ยงสัตว  กลุมแรกชาวสวน  สวนที่ชาวบานนิยมทํา
กัน ไดแก สวนมะมวง   มะมวงพันธุที่นิยมปลูกและขึ้นชื่อคือ พันธุเขียวเสวย ฟาล่ัน มันเดือนเกา 
สวนมะพราว สวนหมาก สวนพลู ผูมีอาชีพทําสวนสวนใหญจะทําพื้นที่เปนรองเรียกวา “รองสวน” 
ริมพื้นที่สวนทั้งหมดจะยกคันดินสูง การระบายน้ําระหวางรองสวนนั้น จะใชประโยชนของตาล
ชาวสวนจะนําลําตนมาทะลุใหตรงกลางลําตนกลวงเปนรูใชแทนทอน้ําฝงไวในคันดินเปนทาง
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ระบายน้ําเขาสวนได ซ่ึงคันดินนี้สามารถใชปองกันน้ําทวมไดดวย  ทุกปชาวสวนจะตองโกยดินเลน
จากในน้ําขึ้นมาเสริมรองสวนและเสริมดินตามโคนตนของไมยืนตนที่ปลูกไว ในการยกรองสวน
เขาจะถือแรงกัน จํานวนคนที่ใชในการยกรอง 1 ชุด ประกอบดวย 5 - 7 คน ทําหนาที่ดังนี้ คนแรก
จะทําหนาที่ใชมือขุดดินแลวปนใหแนน สงตอขึ้นมาจนถึงคนสุดทายบนบก คนสุดทายใชดินเลน
นั้นโปะหรือยาไปตามรองสวนหรือโคนไมยืนตนที่ปลูกไว การยกรองสวนตองใชแรงมาก เจาของ
บานจึงตองจัดอาหารไวเล้ียงเปนระยะถึง 5 มื้อ คือ เชา กลางวัน เย็น และพักครึ่งอีก 2 มื้อ เวลาที่พัก
เรียกวา “ขุย” สันนิฐานวานาจะเปนภาษาจีน สําหรับในชวงพักครึ่งมักจะเปนการเลี้ยงอาหารเบา ๆ 
เปนขาวตมกับหัวผักกาดเค็มหรือปลาเค็ม ในสวน  1 สวนมีพื้นที่กวาง นอกจากจะปลูกไมผลเปน
หลักแลว ก็มักจะปลูกพืชอ่ืนแซมอยูตามริมสวนบางไมกี่ตน เชน ขนุน กระทอน มะปราง สมโอ ตรง
กลางที่เปนรองสวน ริมรองมักจะปลูกหมาก ตรงกลางรองจะปลูกพืชผักตาง ๆ อีก เชน พลู 
สับปะรด พันธุอินทรชิต  และปตตาเวีย  ตะไคร วานหางจระเข คะนา กวางตุง คื่นชาย พริกขี้หนู ใน
ทองรองซึ่งเปนน้ําชาวสวนจะปลูกขาวไวกินบางและเลี้ยงปลาเลี้ยงกุงไวดวย  มะมวงของบางคลา
เปนพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงเพราะมีรสชาติดีแตกตางออกไปตามพันธุ เปนอาชีพที่สรางรายได
ใหแกผูประกอบอาชีพทําสวนมะมวง และอาชีพขยายพันธุมะมวงโดยการทาบกิ่งขาย ซ่ึงลวนทํา
รายไดใหแกผูประกอบอาชีพนี้ไมนอย มีการทําสวนมะพราวเก็บขายเปนมะพราวออน ดื่มน้ําสด ๆ 
จากลูก มีบางครัวเรือนทําน้ําตาลจากมะพราว เรียกวา “น้ําตาลมะพราว” แตการทําน้ําตาลพื้นบานที่
ขึ้นชื่อที่สุดของชุมชนตําบลปากน้ําคือ “การทําน้ําตาลโตนด” ที่มีตนตาลขึ้นอยูโดยท่ัวไปทั้งในที่
สาธารณะ และพื้นที่ครอบครอง  ที่สรางรายไดใหแกชุมชนแหงนี้ที่สําคัญไดเปนอยางดี สวนหมาก 
จะใหผลผลิตแกเจาของสวนตลอดทั้งป นอกจากปลูกเปนสวนแลว บางรายอาจปลูกไวรอบสวน
มะมวง คนสมัยกอนนิยมกินหมากทั้งหญิงและชาย จึงมีทั้งสวนพลูปลูกคูกับสวนหมาก และหมาก
พลูยังเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา กลุมชาวนา จะทํานา
เพียงฤดูเดียว เรียกวา “นาป” จะเริ่มทําในชวงฤดูฝน  พันธุขาวที่ใชในพื้นที่ คือพันธุขาวดอกมะลิ 
105 ในตําบลปากน้ํามีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํานา 38 ครัวเรือน มีการทําไรสับปะรดบาง 7 
ครัวเรือน และปลูกพืชผักประมาณ 10 ครัวเรือน สําหรับกลุมที่ประกอบอาชีพเล้ียงสัตว ไดแก โค  
สุกร ไกพื้นเมือง ไกเนื้อ เปดเนื้อ การเลี้ยงปลา และที่ชาวบานนิยมทํากันมากในปจจุบันคือการ เล้ียง
กุงกุลาดํา ดวยทําเลที่ตั้งของตําบลปากน้ําที่อยูริมฝงแมน้ําบางปะกง น้ําที่เขามาในชุมชนตําบล
ปากน้ําทั้งจากคลองที่ขุดและคลองธรรมชาติ หลายอาชีพโดยเฉพาะชาวสวนหมาก หลายรายไถตน
หมากทิ้ง สวนตนตาลโตนดขายลําตน ขุดเปนบอเล้ียงกุงกุลาดํา ในระยะแรก ๆ กุงกุลาดําขายได
ราคาดี คนนิยมเลี้ยงตามกันมากขึ้น โดยการกูเงินจากหนวยงานของรัฐที่เปดใหชาวบานกูเงินไป
ลงทุน ตอมาทั้งการเล้ียงกุงที่เปนโรค ไดผลผลิตนอย ราคากุงตกต่ํามีปญหา หลายรายไดเปล่ียนไป
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เล้ียงปลาแทน ซ่ึงในชุมชนตําบลปากน้ํามีพื้นที่ที่ใชในการทําเกษตรกรรมทั้งหมดคิดเปนประมาณ 
14,073 ไร ที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตวจากอดีตจนถึงปจจุบัน จะพบวา  
ชุมชนตําบลปากน้ํามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประกอบอาชีพตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม    
ดํารงค  ฐานดี (2536, หนา 74) กลาววา การเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบหรือโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน มีการใชเงินตราเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยน สงผลใหแบบแผนของพฤติกรรมของคนที่
กระทําตอกันทางสังคมก็เปล่ียนแปลงตามไปดวย  
  จากการสํารวจดวยแบบสอบถามเชิงปริมาณ 100 ครัวเรือน ในหมูบานที่ 1, 7, 8, 
10, 11 พบวา ประชาชนสวนใหญมีที่ดินทํากินเปนของตนเองรอยละ 75 ไมมีที่ดินเปนของตนเอง  
รอยละ 20  จากการสัมภาษณระดับลึกพบวาผูที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง สวนใหญพอแมยังไมได
แบงมรดกให มีทั้งการอยูรวมในครอบครัวเดียวกัน แยกมาปลูกบานใหมในรั้วบานบนที่ดินผืน
เดียวกัน  และการแยกไปเชาบานอยูเพื่อการประกอบอาชีพ ครัวเรือนที่มีที่ดินเปนของตนเองรอยละ 
52.56 อยูระหวาง 1-10 ไร รองลงมารอยละ 25.64  มีที่ดินนอยกวา 100 ตารางวา การใชประโยชน
จากที่ดินสวนใหญปลูกบานเปนที่อยูอาศัยและมีปลูกพืชตาง ๆ ไวในบริเวณบานสูงถึงรอยละ 41.94  
รองลงมาเปนที่ทําสวนรอยละ 35.48 และอันดับสามคือที่ดินเปนบอเล้ียงกุงรอยละ 17.74 สําหรับ
ตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตร พบวา ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตไดจะมีพอคาคนกลางที่มาจาก
ที่อ่ืนมาซื้อพืชผลในหมูบานสูงถึงรอยละ 36.21 รองลงมาคือ พอคาหรือคนกลางที่เปนคนในพื้นที่
รอยละ 34.48 นอกจากนี้คือผูผลิตนําผลผลิตไปขายสงโดยตรงใหกับพอคาในตลาดใหญหรือนําไป
ขายใหแกผูบริโภคโดยตรง ซ่ึงจะทําใหไดราคาสูงขึ้น อยางไรก็ตามครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไมคอยไดผลสูงถึงรอยละ 47.73  และไดผลดีบางไมดีบางอยูที่รอยละ 27.27  ทั้งนี้
เนื่องมาจากสภาพดินไมดีรอยละ 27.45 รองลงมาคือขาดเงินทุนรอยละ 25.49 และขาดน้ํารอยละ 
23.53 (รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลในภาคผนวก ค) เนื่องมาจากสภาพของหมูบานที่ไดรับ
ผลกระทบจากน้ําเค็มจากแมน้ําบางปะกงในชวงหนาแลง สภาพดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลงและฝน
ไมตกตามฤดูกาล ชาวบานจึงไมมีน้ําจืดที่จะนํามาใชในการเกษตร ดังนั้นการทําอาชีพนอกภาค
เกษตรกรรมจึงเปนอาชีพหลักอีกทางเลือกหนึ่งของตําบล  

 

  4.5.2 การประกอบอาชีพของชุมชนตําบลปากน้ํา 
 

  ประชากรชาวปากน้ําสวนใหญเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงกุงกุลาดํา 
เล้ียงปลา โค สุกร   ทํานา ทําสวน ไดแก สวนมะพราว มะมวง หมาก สับปะรด คาขาย และรับจาง
ทั่วไป ดานการประกอบอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก การสานหมวกกุยเลย การทําน้ําตาลจาก
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ตาลโตนด และการเย็บจาก ซ่ึงเปนภูมิปญญาที่ไดสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาดังกลาวสืบตอ
กันมา อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนรวดเร็วมาก การกูเงินรัฐบาลออกมาทําธุรกิจของแต
ละครัวเรือนแผขยายไปทั่วเกือบทั้งตําบล  
  จากการสํารวจขอมูลเชิงปริมาณของกลุมตัวอยาง 100 ครัวเรือน ในหมู 1, 7, 8, 10 
และ 11  พบวา ประชาชนมีอาชีพรับจางทั่วไปรอยละ 26  ไดแก เย็บผา จักสาน รองลงมาคือ ทําสวน 
ทํานา เล้ียงสัตว และไมเคยการเปลี่ยนแปลงอาชีพรอยละ 27 ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันประกอบอาชีพเดิม
คือ ทํานา ทําสวน รับจาง นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 18 ในอดีตเคยประกอบอาชีพทําน้ําตาลจาก
ตาลโตนด ดานรายไดพบวา รายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน มากที่สุดรอย
ละ 60  รองลงมาคือ 5,001 - 10,000 บาทตอเดือนรอยละ 24  ปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้อาจวิเคราะหและอาจจําแนกไดวาเกิดจากกาลเวลา สถานที่ และความแตกตางที่เกิดข้ึน        
ดํารงค ฐานดี (2536, หนา 74 – 75)  กลาววา  การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  เชิงปริมาณ ไดแก จํานวนผลผลิตและรายไดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จํานวนแรงงานเพิ่มมากขึ้น 
และหนี้สินมีมากขึ้นหรือลดลง เปนตน การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพนั้น ไดแก การเปลี่ยนแปลง
แบบแผนของชีวิต มีความเจริญกาวหนาทางเทคนิค คานิยม ความคิด ความเชื่อ ความชํานาญพิเศษใน
การประกอบอาชีพ เปนตน ดานภาวะหนี้สินนั้น พบวา การที่รัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง ที่ไมมีเงินทุนและขาดโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน เพื่อ
นํามาพฒันาอาชีพสรางรายได ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินจําเปนเรงดวน โดยไดกําหนดนโยบายใน
การจัดตั้งกองทุนหมูบานสําหรับเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานเพื่อใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประชาชนในหมูบานไดพึ่งพาตนเองเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และ
จากการสํารวจหนี้สินของกลุมตัวอยางใน 5 หมูบาน 100 ครัวเรือน พบวา ประชาชนมีหนี้สินรอยละ 
58.16  และไมมีหนี้สินรอยละ 41.84 สําหรับครัวเรือนที่มีหนี้สินพบวาสวนใหญเปนหนี้กองทุน
หมูบานสูงที่สุดรอยละ 58.16  รองลงมาคือหนี้นอกระบบรอยละ 22.67  และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรรอยละ 21.33 (รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลในภาคผนวก ค)  และจากการ
สัมภาษณพบวาครัวเรือนกูเงินนอกระบบและกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.) มาลงทุนประกอบอาชีพเล้ียงกุงกุลาดํา ซ่ึงเปนตัวเลขที่คอนขางสูง ประกอบกับระยะหลังการ
เล้ียงกุงไมไดผล ชาวบานจึงยังมีหนี้สินจํานวนมาก บางรายประกาศขายบอกุง บางรายทิ้งบอรางไว
ไมกลาเสี่ยงที่จะเลี้ยงกุงตอไป สําหรับผูที่ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด พบวามี
บางครัวเรือนเปนหนี้กองทุนหมูบาน โดยกูมาเพื่อเปนคาเลาเรียนของบุตรหลาน และบางครัวเรือน
ไมมีหนี้สินซ่ึงพบวา ครัวเรือนดังกลาวดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีอาชีพเสริมในชวงที่
น้ําตาลใหผลนอย หรือไมใหผลผลิตในระยะหนึ่ง ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม แตครัวเรือน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 140 
 

ที่มีตนตาลจํานวนมากก็สามารถผลิตน้ําตาลไดในชวงนี้เชนกัน ดังนั้น น้ําตาลในชวงนี้จึงขายไดราคา
สูง ลูกคาจะเปนผูกําหนดราคา เพื่อใหผูผลิตเก็บน้ําตาลไวใหโดยการสั่งจองลวงหนา น้ําตาลที่ผลิต
ไดในชวงนี้จึงทํารายไดใหแกครัวเรือนอยางนาพอใจ 

 

  4.5.3  บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาอาชีพการผลิตน้ําตาล 
 

  ในชุมชนตําบลปากน้ํา มีบุคคลที่เปนผูใหขอมูลหลักและมีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนรวมไปถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษและสงเสริมอาชีพการทําน้ําตาลจากตาลโตนดหลาย
คน โดยที่ผูวิจัยควรที่จะไดกลาวถึงเพื่อจะไดวิเคราะหถึงบทบาทและทัศนะในการมีสวนรวมในการ
พัฒนาผลผลิตจากตาลโตนด เพื่อความชัดเจนและตรงกับปรากฏการณในชุมชน สวนมากจะเปนผูที่
คลุกคลีกับการชวยงานในชุมชน เปนผูนําชุมชน  ซ่ึงเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ ทั้งดานการ
สงเสริม การจําหนาย การผลิต การบริโภคน้ําตาลของชุมชน 

 

  4.5.4  ปญหาที่เก่ียวของกับความเปนอยูของชุมชน 
 

  คนในชุมชนชุมชนตําบลปากน้ํามีชีวิตและความเปนอยูที่คอนขางไมมีปญหา 
อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณ การตรวจเอกสาร และการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ สามารถสรุปปญหา
ที่เปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ คือ 
  1. ปญหาดานเศรษฐกิจ  เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีอาชีพทางดาน
เกษตรกรรม คือ ทํานา ทําสวน เลี้ยงกุงกุลาดํา จากสภาพดินฟาอากาศแปรปรวน ฝนไมตกตาม
ฤดูกาล สภาพน้ําเค็มที่ขึ้นมาถึงในหมูบานจากลําน้ําบางปะกงชวงหนาแลง ทําใหการเกษตรไมคอย
ไดผล ประชาชนจึงหันมาประกอบอาชีพเล้ียงกุงกุลาดํา แตตองประสบกับปญหาขาดทุนเปน           
สวนใหญ เนื่องจากการไมไหลเวียนของน้ํา น้ําที่มาตามคลองธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้นมีสภาพ
ตื้นเขินในบางสวน การเลี้ยงกุงในระยะหลังจึงลมเหลว ประชาชนมีหนี้สินทั้งหนี้นอกระบบและ
หนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  2. ปญหาดานแหลงน้ํา  ชุมชนทองถ่ินที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา       
ทําสวน เล้ียงสัตว ทั้งสัตวน้ํา เชน กุงกุลาดํา ปลา และสัตวบก เชน โค สุกร ไก เปนตน แหลงน้ําที่
ใชในการเกษตรสวนใหญอาศัยน้ําฝน นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ําบางปะกง เปน
แหลงน้ําธรรมชาติสายหลักที่ไหลผานปากน้ํา โดยจะมีชวงน้ําจืดระหวางเดือนพฤษภาคม-เดือน
ธันวาคม และชวงน้ําเค็มระหวางเดือนมกราคม-เมษายน  นอกจากนี้จะมีคลองที่เชื่อมจากแมน้ํา         
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บางปะกงไปตามหมูบานและคลองที่ขุดขึ้นเพื่อรับน้ําจากแมน้ําบางปะกงเขาหมูบานไดอีก เพื่อใช
เปนแหลงน้ําในการเกษตรของชุมชน เชน   คลองวัดปากน้ํา  คลองลัดบางหวา คลองบางพุทรา   
คลองหนองสลุด  คลองขุดใหม คลองทาลาด ซ่ึงเปนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่น้ําเค็มขึ้นถึง ทําใหมี
ปญหาในการทําการเกษตร  นอกจากนี้ยังมีบอขุดตามรองสวนเพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวงที่น้ําเค็ม
ขึ้น แตไมสามารถใชไดตลอดปในชวงแลง หนวยงานเทศบาลจะนํารถมาบริการน้ําใหครัวเรือน      
แตละหมูบาน นอกจากใชเพื่อการเกษตรแลว ยังใชเพื่อการอุปโภค บริโภค บางสวนไดจากแหลงน้าํ
ใตดินหรือน้ําบาดาลโดยขุดบอน้ําตื้นขึ้น คุณภาพของน้ําโดยมากเปนน้ําเค็มหรือกรอย  สวนน้ําดื่ม
มาจากน้ําฝนที่กักเก็บไวในชวงฤดูฝน สําหรับหมูบานที่อยูในเขตเทศบาลจะมีน้ําประปาจากการ
ประปาสวนภูมิภาค คือ การประปาบางคลา สงถึงหมูบาน ที่ใชแหลงน้ําดิบจากคลองทาลาด ขนาด
บรรจุ 80,000 ลูกบาศกเมตร กําลังการผลิต 40 ลูกบาศกเมตร   
    3.  ปญหาดานสาธารณูปโภค แมวาชุมชนจะมีแหลงน้ําที่ไดรับจากคลอง
ธรรมชาติ แตก็สามารถใชในการเกษตรไดระยะหนึ่งในชวงฤดูฝน ชุมชนจะไดน้ําจืดจากคลองลัด
บางหวาที่ไหลมาจากปราจีนบุรีและคลองทาลาดที่มีระยะทางจากปากน้ําบางปะกงจนถึงอางเก็บน้ํา
สียัด อยางไรก็ตามครัวเรือนที่อยูหางไกลคลอง ตองขุดลําปะโดงหรือคลองเล็ก ๆ เขาตามรองสวน
จะประสบปญหาเดือดรอนเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร รวมทั้งน้ําดื่มซ่ึงสวนใหญไดจากน้ําฝน การแกไข
ปญหานี้โดยทางเทศบาลตําบลปากน้ําไดนําน้ํามาแจกใหชาวบานสัปดาหละ 1 ครั้งในชวงหนาแลง 
ประกอบกับรัฐบาลไดจัดสรรเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพหมูบานตามขนาดของหมูบาน เรียกวา เงินทุน 
S M L อักษร S (Small) หมายถึง หมูบานขนาดเล็กมีประชากรไมเกิน 500 คน จะไดรับเงินแกไข
ปญหาความเดือนรอน 200,000 บาท อักษร M (Meduim) หมายถึง หมูบานขนาดกลางมีประชากร
ไมเกิน 1,000 คน ไดรับเงินแกไขปญหาความเดือนรอน 250,000 บาท และ L (Large) หมายถึง 
หมูบานขนาดใหญที่มีประชากรมากกวา 1,000 คนขึ้นไป ไดรับเงินแกไขปญหาความเดือดรอน 
300,000 บาท การที่รัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณใหเขาถึงชุมชนเพื่อแกไขปญหาตามความ
ตองการของชมุชนโดยสวนรวมนั้น  ทําใหแตละหมูบานสามารถเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น 

 

4.6  สรุป : สภาพแวดลอมทางกายภาพทั่วไปของชุมชนตําบลปากน้ํา 
  

  จากการศึกษาสภาพแวดลอมโดยทั่วไป ประกอบดวย ที่ตั้ง อาณาเขต เสนทาง
คมนาคม ภูมิหลังและความเปนมาของชุมชนตําบลปากน้ํา ลักษณะภูมิประเทศ การใชที่ดิน สภาพ
เศรษฐกิจ การศึกษา  พบวา ชุมชนตําบลปากน้ํามีผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการชวย
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ดําเนินการรวมในกระบวนการของชุมชน มีกองทุนหมูบานที่รัฐบาลสนับสนุน มีวัดเปนศูนยรวม
ของชุมชน มีงานประเพณีทองถ่ิน มีทรัพยากรทองถ่ิน คือ พืชตาลโตนด และมีภูมิปญญาดานการ
ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑจากตาลโตนดอันเปนเศรษฐกิจของชุมชน ในรูปของอาหาร 
เครื่องดื่ม และเปนยารักษาโรค มีความเชื่อและประเพณีทองถ่ิน เปนตน ชุมชนมีพื้นที่สวนใหญเปน
ที่ราบ เหมาะตอการทําการเกษตร  ทําสวน เล้ียงสัตว ติดกับชุมชนแหงนี้เปนแมน้ําบางปะกง
สามารถลองลําน้ําบางปะกงได และมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญไดแก  คางคาววัดโพธ์ิ ศาลสมเด็จ       
พระเจาตากสินมหาราช พระสถูปเจดีย เกาะลัด หางออกไปราว 10 กิโลเมตร เขตกิ่งอําเภอคลอง
เขื่อน มีเขื่อนทดน้ําบางปะกง ที่มีแผนพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวตอไป นอกจากนี้ยังมีการทองเที่ยว
เชิงเกษตรในเขตกิ่งอําเภอคลองเขื่อน สามารถใชถนนเสนตัดผานมายงัชุมชนตําบลปากน้ําเพื่อการ
ทองเที่ยวในอําเภอบางคลา สําหรับการเกษตรหลัก ไดแก การทํานา ทําสวนมะพราว และสวน
หมาก ดานภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานที่สําคัญของอําเภอบางคลาไดแก น้ําตาล
พื้นบานจากตาลโตนด ที่มีการทําเปนอาชีพสืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึงปจจบุัน เปนเอกลักษณของ
ชุมชนตําบลปากน้ํา ในชื่อวา น้ําตาลสดปากน้ํา  และจักสานหมวกกุยเลย นอกจากนี้ยังมีพืช
สมุนไพรพื้นบานทั่วไป เชน ฟาทะลายโจร ขมิ้นออย หญาหนวดแมว ใบบัวบก ฯลฯ  พืชสมุนไพร
เหลานี้ไดนํามาใชประโยชน 2 รูปแบบ คือ ใชเปนยารักษาโรคตามความเชื่อ และนํามาใชประกอบ
อาหาร หรือทําเปนเครื่องดื่ม เปนตน 

 

  4.6.1 ลักษณะของชุมชนที่เอ้ือตอการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริม
ผลผลิตจากตาลโตนด 
 
  1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน  ชุมชนตําบลปากน้ํามีลักษณะการตั้ง         
ถ่ินฐานของประชาชนในชุมชนที่เปนทางผานไปสูแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในตําบล อําเภอ จังหวัด 
และในตําบลใกลเคียง อีกทั้งการตั้งถ่ินฐานของบานเรือนที่มีความใกลชิดกัน มีบานหลายหลังตั้งอยู
ในบริเวณเขตรั้วเดียวกันในกลุมเครือญาติ เปนลักษณะที่งายตอการติดตอสัมพันธกัน การรวมตัว
และการสื่อสารซึ่งกันและกัน ผลการศึกษาดังกลาวเปนปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาผลผลิตน้ําตาลใน
ชุมชน สามารถใชเปนแหลงศึกษาและสืบทอดวัฒนธรรมการทําน้ําตาล เพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคมใหอยูรวมกันได 
  2) ดานสังคม เนื่องจากวัฒนธรรมการทําน้ําตาลจากตาลโตนดเปนมรดกทาง
สังคม สังคมจะอยูไดก็เพราะคนในสังคมนั้น ๆ มีแนวประพฤติปฏิบัติที่สอดคลองเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันทั้งในรูปแบบของการประกอบอาชีพ การนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิตประวัน  และ
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การที่คนในสังคมรวมตัวกันไดก็เนื่องมาจากวัฒนธรรมการทําน้ําตาลพื้นบาน ทําใหเกิดการ
รวมกลุมทางสังคม ซ่ึงเปนแนวทางที่อยูรวมกันอยางถอยทีถอยอาศัยกัน อันเปนผลทําใหสราง
มรดกสืบทอดตอ ๆ กันมา 
  3) ดานเศรษฐกิจ เมื่อทองถ่ินมีคนมากข้ึน มีการสนับสนุนแบบพหุภาคี ความ
ตองการบริโภคอุปโภคก็ยอมมีมากขึ้น ทําใหมีการพัฒนาผลผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดเพื่อสนอง
ความตองการของคน กอใหเกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินคาและความตองการของแตละทองถ่ิน 
ตลอดจนการทองเที่ยวซ่ึงเปนประโยชนในทางเศรษฐกิจชุมชน การขายสินคาไดปริมาณมากข้ึน ขาย
ไดมูลคาสูงขึ้น สรางรายไดใหแกชุมชน จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 100 ครัวเรือน ใน 5 หมูบาน 
พบวา มีการใชประโยชนจากตาลโตนดในทุกครัวเรือนแตกตางกันไปทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต โดยเฉพาะการใชน้ําตาลโตนดในการประกอบอาหารมีสูงถึงรอยละ 20.97 รองลงมาเปนขนม
ตาลและน้ําตาลสดและสวนอื่น ๆ ของตาล เชน ผล รอยละ 19.62 ลําตน ใบ และสวนอื่น ๆ ทั้งหมด 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค) ดังนั้น ผลผลิตจากตาลจึงสรางรายไดใหแกชุมชนไดเปนอยางดี 
  4) ขนบธรรมเนียมประเพณี จากการที่ชุมชนทองถ่ินมีการประกอบอาชีพผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนดเปนอาชีพหลัก สืบทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปจจุบัน ชุมชนไดสราง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกวา “งานบุญปาตาล” ขึ้น รวมทั้งงานบุญ ประเพณี อ่ืน ๆ ของชุมชน
ที่ไดจัดใหมีขึ้นเปนประจําป งานบุญนี้นับไดวาเปนการสรางขวัญ กําลังใจ เปนศูนยรวมทางจิตใจ 
รวมไปถึงการไดบันเทิง เปนการพักผอนและสรางความสัมพันธของคนใหสามารถรวมตัวกันได
อยางเหนียวแนน  เปนการแสดงออกใหเห็นถึงความรัก สามัคคีของคนในชุมชน 
 

  4.6.2 ปจจัยที่เอ้ือตอการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด 
 

   การทําน้ําตาลจากตาลโตนด อาจกลาวไดวาเปนการประกอบอาชีพหลักของคน
ในชุมชนตําบลปากน้ําที่สืบทอดภูมิปญญาจากบรรพบุรุษตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เนื่องจากภาวะ
ทางดานสังคมและเศรษฐกิจมิไดหยุดนิ่งอยูกับที่ แตมีการเคลื่อนไหว (dynamics) ตลอดเวลา  การ
อนุรักษและสงเสริมการทําน้ําตาลจากตาลโตนด จึงเปนการสงเสริมใหคนที่ประกอบอาชีพผลิต
น้ําตาล ไดเห็นคุณคาของวัฒนธรรมภูมิปญญาที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน สามารถ
สรางรายไดใหกับครัวเรือนไดอยางแนนอน เปนอาชีพที่ไดรับการสงเสริมใหมีมูลคาเพิ่มจากการ
ผลิตอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน คนในชุมชนเห็นคุณคาและความสําคัญของน้ําตาล เปนการอนุรักษ
ใหการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลคงอยูเปนเอกลักษณของชุมชน โดยที่ชุมชนตําบลปากน้ํามีสภาพ
ความเหมาะสม เอื้อตอการพัฒนารูปแบบเพื่อการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด ดังนี้ 
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  1)  การที่ทุกคนในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมที่เขามามีสวนรวม เพื่อการเก็บ
รักษาวัฒนธรรมพื้นบานการประกอบอาชีพทําน้ําตาลจากตาลโตนด  จากการสํารวจกลุมตัวอยาง 
100 ครัวเรือน ใน 5 หมูบาน พบวา เห็นควรใหอนุรักษตาลโตนดใหเปนอาชีพที่เปนเอกลักษณของ
ตําบลสูงถึงรอยละ 93  มบีุคคลที่มีสวนรวมในการอนุรักษประกอบดวย ผูผลิต ผูจําหนาย ผูบริโภค 
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งองคกรเอกชนและภาครัฐ ไดแก เทศบาลตําบลปากน้ํารอยละ 32.67 
เกษตรอําเภอ/ตําบลรอยละ 27.72  พัฒนาชุมชน รอยละ 13.86 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสงเสริม
เกษตรรอยละ 12.87  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รอยละ 8.91 และองคการพัฒนาเอกชน (non-
governmental organization : NGO) รอยละ 1.98 (รายละเอียดในภาคผนวก ค) ใหการสนับสนุน ซ่ึง
มีสวนทําใหการผลิตน้ําตาลยังคงอยูมาอยางมีคุณคาและมีประโยชนจนปจจุบัน เพื่อใหคนรุนหลัง
ไดมีโอกาสชื่นชมกับความสามารถของบรรพบุรุษของตนและเห็นคุณคาของทรัพยากรตาลโตนดที่
มีอยูในชุมชน   
  2)  ทรัพยากรธรรมชาติแวดลอมของชุมชน จากสภาพที่ชุมชนมีแมน้ําสายหลัก 
คือแมน้ําบางปะกง มีการคมนาคมที่สะดวก ชุมชนอยูใกลเมืองใหญและแหลงทองเที่ยว และชุมชน
มีตนตาลโตนดที่มีอยูตามธรรมชาติสามารถมาผลิตเปนน้ําตาลพื้นบานซึ่งเปนผลผลิตของชุมชนได
โดยสะดวก จากสภาพดังกลาวจึงเหมาะสมที่พัฒนาผลผลิตน้ําตาลใหมีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อยก
มาตรฐานผลผลิตของชุมชนใหตรงกับความตองการของตลาดและยุคสมัยปจจุบัน  
  จากลักษณะสภาพของชุมชนตําบลปากน้ําดังกลาว จะเปนสวนชวยสงเสริมให
คนในชุมชนมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองสูง สามารถประกอบ
อาชีพที่พึ่งพาตนเองได และจากการวิเคราะหสภาพของชุมชนแลวนั้น พบวา ชุมชนมีปจจัยที่เอื้อตอ
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิต ผูวิจัยจะไดศึกษาสภาพการผลิตผลผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนดของชุมชนโดยละเอียดในบทตอไป 


