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Abstract
This paper aims To study the community enterprise, community Plain weave
headland Tha Lang. Ayutthaya Ayutthaya And to determine the identity of the Muslim
community, Tambon Laem Thong Lang. Ayutthaya Ayutthaya The methodology of the
study. And a research period of 12 months from October 2013 to October 2014.
The results showed that Muslim community enterprise with operations in Plain
weave pattern is not official. With no structure and no executive management group.
Operations would be centralized into contact with external customers. The Muslim
community will serve production Plain weave, to submit to the mediator. By
intermediaries to accept orders from outside the community. Then the amount of
goods ordered and produced and distributed to families in the community, each family
is to produce a piece of carp carp family are different. Paintings and family Fish pattern
The mediator may serve households bunch Plain weave or may be made by the
manufacturer. To be sent to customers. It can also be sold outside the community.
Identity of the Muslim community, Tambon Laem Thong Lang. Ayutthaya
Ayutthaya is an identity that is being called. "Carp community" with the image being
viewed. A community with a long history of making Plain weave hundreds of years.
Plain weave and is a production of the Province and Canada. The Plain weave was
made into a symbol of Thailand, the Thailand generally known.
Factors that make the carp identity is maintained, namely the Muslim
community a kinship high. And settled in the same area intensively. Make the
relationship closer together. And almost all people are Muslims. Therefore, the main
practical daily were similar. Or women who mostly live in the community. And home
care The whole point of such Therefore, the factors that cause the carp community
existence dating. The external factors that enhance community identity carp existence,
namely Plain weave is not becoming of Ayutthaya. In the context of tourism Therefore,
the major tourist souvenirs back home. Plain weave is the guests to take home. To be
remembered for that recognition. I visited Ayutthaya.
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บทที่ 1
บทนำ
1.ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
ประเทศไทย เป็ นดิน แดนที่อุดมสมบูรณ์ด้ว ยทรัพยากรธรรมชาติ และมีวัฒนธรรมต่างๆ
มากมายในแต่ละท้องถิ่น ดังเช่น งานหัตถกรรมต่างๆ ที่ปรากฏตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงาน
หัตถกรรมจักสาน นอกจากเพื่อประโยชน์ใช้สอยในการดารงชีวิตแล้ว ยังแสดงถึงความแตกต่างของแต่
ละท้องถิ่น และเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เช่น กระติ๊บข้าวจะพบมากในภาคอีสาน เครื่องเขินจะพบ
มากในภาคเหนือ ย่านลาเพา และเสื่อกระจูดจะพบมากในภาคใต้ งอบพบมากในภาคกลาง ส่วน
ปลาตะเพียนสานหรือเรียกว่า “ปลาตะเพียนสานใบลาน” จะพบมากในภาคกลางและแหล่งผลิตที่
สาคัญก็คือ พื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่อยู่คู่เมืองพระนครศรีอยุธยามา
นับร้อยปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากหลักฐานการสานปลาตะเพียนใบลานนั้น เริ่มทากันครั้งแรกในสมัยอยุธยา ซึ่งสมัยก่อ น
คนมุสลิมแถบเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้อาศัยอยู่ในเรือตามแม่น้าลาคลองและมีอาชีพพายเรือขาย
เครื่องเทศ ถ้วยชาม หม้อ ไห และของเล่นอื่นๆ ซึ่งคนไทยเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “ชาวเรือแขกเทศ” ซึ่ง
ชาวเรือแขกเทศกลุ่มนี้ได้เริ่มทาปลาตะเพียนสานขึ้น เนื่องจากชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเรือ มีความผูกพัน
กับน้าและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีความคุ้นเคยกับรูปร่างลักษณะของปลาตะเพียนจากวิถีชีวิตที่อาศัย
อยู่กับน้า จึงเริ่มนามาจักสานโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ใบมะพร้าว ใบตาลและใบลาน เป็น
ต้น และได้ยึดเป็นอาชีพสืบทอดต่อๆ กันมา โดยนามาจักสานเป็นรูปร่างปลาตะเพียน แล้วทาสีสันให้
สะดุดตาเด็กๆ นามาแขวนให้เด็กอยากไขว่คว้า ขณะนอนอยู่ในเปล เพื่อให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน
และมีความเชื่อว่า เมื่อแขวนปลาตะเพียนสานให้เด็กดูแล้ว จะทาให้เด็กมีความมานะพากเพียร มี
ความก้าวหน้าในอนาคต มีความสมบูรณ์แข็งแรง ต่อมาจึงนิยมนามาเป็นของขวัญให้กับผู้อื่น ใน
โอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ เพราะเชื่อว่าปลาตะเพียนสาน เป็นสิริมงคล หากนาไป
แขวนที่บ้านหรือร้านค้า จะทาให้ครอบครัวมีความก้าวหน้า ร่ารวย สมบูรณ์และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น
อีกด้วย
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การสานปลาตะเพียนของคนมุสลิมจังหวัดอยุธยานั้น สมัยก่อนจะ
ทากัน ในช่ว งเวลาที่น้ าไหลเชี่ย ว เพราะคนสมัยก่อ นจะประกอบอาชี พล่ องเรือเครื่องเทศ ดังนั้ น
ช่วงเวลาน้าไหลเชี่ยวรุนแรง คนมุสลิมจึงไม่นิยมล่องเรือไปขายของ แต่จะหันมาประกอบอาชีพอื่น
เช่นการสานปลาตะเพียนอยู่ตามบ้านเรือน
ปัจจุบัน คนมุสลิมที่เรียกว่า “แขกเทศ” ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชุมชนหัวแหลม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกล้เคียง และมีการรวมกลุ่ม เครือญาติกันภายในชุมชน และทาปลา
ตะเพี ย นสานสื บ ต่ อ มาจากบรรพบุ รุ ษ จึ ง ท าให้ ปั จ จุ บั น ชุ ม ชนหั ว แหลม และชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง
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กลายเป็นแหล่งผลิตปลาตะเพียนสานใบลานที่สาคัญของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาและของประเทศ
ไทย และเป็นสินค้าโอท๊อป(OTOP) ที่สาคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน
คนบ้านหัวแหลม ได้นาวัสดุจากธรรมชาติมาดัดแปลง ทาเป็นโมบายปลาตะเพียน ถือเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างเป็นกอบเป็นกา คนในชุมชน กล่าวถึง
ประวัติการสานปลาตะเพียนในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญา โดยกล่าวว่า
“ปู่ย่าตายายเล่ากันต่อ ๆ มาว่ามีอยู่วันหนึ่ง กษัตริย์ในสมัยก่อนจะ
เป็นพระองค์ใดก็ไม่ทราบเหมือนกัน อยากจะสานปลาตะเพียนเพื่อเป็นของเล่น
ไว้แจกเด็ก ๆ ในระหว่างทางที่พระองค์เดินทางไปในที่ต่าง ๆ จึงสั่งให้ทหารไป
ตัดใบลานให้เลือกใบสวย ๆ เรียว ๆ และก็นาไปตากแดดสักพักพอให้ใบอ่อน
แล้ ว จั งน ามาสานเป็ นปลาตะเพียนโดยที่พระองค์เป็นคนคิดวิธีและบอกให้
ทหารทาตาม แต่ทหารสานไม่ถูกใจ พระองค์จึงหาคนอาสามาสานให้ บังเอิญ
เชด มูฮัมหมัด พ่อค้าเครื่องเทศนาเรือมาจอดเทียบฝั่งพอดี ประกอบกับออก
ทะเลบ่อย จึงสามารถสานปละตะเพียนออกมาได้อย่างสวยงามเป็นที่ถูกใจ
ปลาตะเพียนสานจึงได้กลายเป็นของเล่นของเด็ก ๆ และได้มีการถ่ายทอด
วิธีการทาและดัด แปลงจนกลายมาเป็น โมบายปลาตะเพี ยนจนถึงการสาน
รูปแบบอื่น ๆ จนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบัน”
ปัจจุบัน คนมุสลิมชุมชนหัวแหลม และชุมชนใกล้เคียงที่เป็น กลุ่มเครือญาติ ได้รวมกลุ่มกัน
อย่างหลวมๆ ภายใต้ชื่อว่า “กลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน ” โดยได้ยึดอาชีพการสานปลาตะเพียน
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีการสั่งซื้อสินค้าจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และวางขายทั้งใน
ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของฝาก ตามตลาดต่าง ๆ ซึ่งปลาตะเพียนสานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
กลายเป็นเสมือนหัวใจในการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ สร้าง
เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองให้แก่ชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน
จากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมในกระแสโลกาภิ วั ต น์ ที่ สั ง คมไทยต้ อ งเผชิ ญ และเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบต่องานหัตถกรรมจักสานปลาตะเพี ยนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปลาตะเพียนสานที่เคยเป็ นเครื่องแขวนและเครื่องเล่นของเด็กก็ล ดบทบาทหน้าที่ความสาคัญลง
ประกอบกั บ ภายหลั ง ที่มี การเข้ามาตั้ งถิ่ นฐานของคนภายนอกมากขึ้น และการพั ฒ นาทางด้า น
การศึกษา อาชี พ สั งคม และเศรษฐกิจ ท าให้ คนรุ่นหลั ง เริ่มละทิ้ง ภูมิปั ญญาท้อ งถิ่น และความ
ประณีตในการผลิตงานหัตถกรรมของตนเอง การสานปลาตะเพียนจากวัสดุธ รรมชาติ จึงเริ่มสู ญ
หายไป
ปัจจุบันยังคงเหลือแหล่งผลิตปลาตะเพียนสานที่ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด คือ พื้นที่ จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา บริเวณที่ชุมชนหั วแหลม ตาบลท่าวาสุ กรี อาเภอพระนครศรีอยุธ ยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซี่งยังคงมีผู้ผลิตปลาตะเพียนสานเป็นอาชีพหลัก และธารงรักษางานหัตถกรรมนี้ไว้
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และบางส่วนก็ผลิตเป็นอาชีพเสริม ในยามที่ว่างเว้นจากงานประจา ซึ่งการผลิตหัตถกรรมจักสานปลา
ตะเพียนขึ้น เพื่อใช้เป็นสินค้าท้องถิ่นนั้น มีอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และ
นับวันยิ่งมีคนในชุมชนผลิตกันน้อยลง แต่ทั้งนี้ การผลิตปลาตะเพียนสานใบลาน ก็ยังเป็นการสานสาย
สัมพันธ์ของคนมุสลิมในพื้นที่ โดยเป็นกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนหัวแหลม
ชุมชนหัวแหลมแห่งนี้ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของคนมุสลิม ซึ่งเชื่ อว่าเข้ามาตั้งรกรากในประเทศ
ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ประมาณ 300-400 ปีมาแล้ว หรืออาจ
เป็นกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนจากภูมิภาคอื่นๆ มายังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวาระต่างๆ กันตาม
เหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย ชาวมุสลิมกลุ่มนี้ มีวิถีชีวิตแบบชาวเรือ ดารงชีพด้วยการเร่
เรื อ ขายสิ น ค้ าที่ จ าเป็ น ในชีวิ ตประจาวัน ไปตามเมื องต่า งๆ ผ่ านทางแม่น้าส าคัญ ที่ไ หลผ่ า นเมือ ง
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีว่า แขกเทศ หรือแขกแพ และนิยมขายสินค้า คือ “เครื่องเทศ”
จนกลายเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไป คนมุสลิมกลุ่มนี้สานปลาตะเพียนจากใบลาน และนาไปเร่ขาย
ตามชุมชนต่างๆที่เรือล่องไปถึง แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สภาพสังคมของเมืองพระนครศรีอยุธยา
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการพัฒนาด้านต่างๆ ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม ได้ค่อยๆ เลือน
หายไป อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เห็นได้อย่าง
ชัดเจน คือ ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่กับเรือกลุ่มนี้ ได้เลิกดารงชีวิตแบบเดิมที่เคยอาศัยอยู่ในเรือ เปลี่ยน
มาตั้งบ้านเรือนตามริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเป็นหลักแหล่งแน่นอน และยังกระจัดกระจายอยู่บริเวณที่
เคยเป็นตลาดน้าหรือเรียงรายตามริมฝั่งแม่น้า
ปัจจุบัน“กลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน” เป็นมีการดาเนินงานโดยกลุ่มคนมุสลิม ซึ่งทา
หน้ า ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ปลาตะเพี ย นจั ก สานใบลาน และท าให้ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว กลายเป็ น ตั ว แทนหรื อ
เอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา และเป็นสินค้าที่ระลึกที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว
และคนทั่วไป ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ผู้ผลิตปลาตะเพียน
จักสานใบลานรุ่นเก่าๆ มีรายได้จากงานหัตถกรรมนี้ มีแรงจูงใจที่จะสืบทอดอาชีพสานปลาตะเพียน
ใบลานกัน ต่อ ไปได้ แต่ ใ นอนาคต หากมรดกทางวั ฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ดัง กล่ า วนี้ ขาดการส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น และปลูกฝังให้ คนรุ่น ใหม่ได้เห็นถึงคุณค่า ด้วยเหตุผ ลความจาเป็นและข้อจากัดหลาย
ประการ อาทิเช่น วัตถุดิบสาคัญ คือใบลาน ที่หายากและมีราคาสูงขึ้น ประการต่อมาคือการพัฒนา
ของรัฐ ที่มุ่ง พัฒ นาสู่ ความเป็ น เมืองเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะขยายตัวขึ้นในภูมิภาค ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมและความเชื่อต่างๆ ทาง
สังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ จึงอาจจะทาให้ คน
มุสลิมในชุมชนหัวแหลมเลิกอาชีพสานปลาตะเพียนใบลาน และหันไปประกอบอาชีพอื่น จึงทาให้งาน
หัตถกรรมปลาตะเพียนสานใบลานต้องสูญหายไป ขณะเดียวกัน ก็อาจส่งผลให้เกิดความล้มสลายของ
ชุมชนได้ เนื่องจากความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีลดน้อยลง
ด้ว ยเหตุ นี้ เ อง ผู้ วิจั ย จึ ง มี ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ องกลุ่ ม จั กสานปลา
ตะเพียนใบลาน ซึ่งเป็น กิจกรรมของกลุ่มคนชุมชนหัวแหลมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปลา
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ตะเพียนสานใบลาน ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและคนไทย เป็นความภูมิใจของคน
พระนครศรีอยุธยา โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาว่า กลุ่มคนมุสลิมมีการรวมตัวกันอย่างไร และมีการ
จัดการกลุ่มปลาตะเพียนสานใบลานอย่างไร นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคน
มุสลิมได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการรวมกลุ่มปลาตะเพียนสาน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของคนมุสลิมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไร
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน ชุมชนหัวแหลม
ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องคนมุ ส ลิ ม ชุ ม ชนหั ว แหลม ต าบลท่ า วาสุ ก รี
อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. คำถำมหลักกำรวิจัย
กลุ่มคนมุสลิม ชุมชนหัวแหลมมีการรวมกลุ่มกันทากิจกรรมการสานปลาตะเพียนใบลาน เพื่อ
จาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จนผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสานใบลาน กลายเป็นอัตลักษณ์ของคนมุสลิม
ชุมชนหัวแหลมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไร
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 บุคคล กลุ่ม องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมทั้งในและนอกชุมชนที่
สนใจสามารถได้รับความรู้และเข้าใจถึง การดาเนินงานของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน
และมองเห็นคุณค่าของหัตถกรรมท้ องถิ่นที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมถึง มี
การสืบทอดให้เป็นมรดกท้องถิ่นและชาติต่อไป
4.2 หน่วยงานระดับท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่นให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง เผยแพร่วัฒนธรรมที่
ดีงามของชุมชนมุสลิมให้แก่บุคคลทั่วไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางตรงจากการสัมผัสในพื้นที่จริง
และทางอ้อม เช่น ผ่านสื่อต่างๆ และชุมชนอาจมีการต่อยอดไปสู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
แห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.3 ผลงานวิจัย สามารถสรุปเป็นเอกสาร เพื่อใช้ประกอบในการบรรยาย สัมมนา เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนในการประชุมวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.ขอบเขตกำรวิจัย
5.1 ขอบเขตพื้นที่ ศึกษาพื้นที่ชุมชนหัวแหลม ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีระบบเครือญาติรวมกัน
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5.2 ขอบเขตเนื้อหา แบ่งออกได้ดังนี้
1) ศึ ก ษาประวั ติ ก ลุ่ ม จั ก สานปลาตะเพี ย นใบลาน กระบวนการท างาน เครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ของกลุ่ม การจัดการ รวมถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม จักสานปลาตะเพียน
ใบลานชุมชนหัวแหลม
2) ศึ ก ษาการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข องคนมุ ส ลิ ม ชุ ม ชนหั ว แหลม ต าบลท่ า วาสุ ก รี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สะท้อนผ่านกิจกรรมปลาตะเพียนสานใบลาน
6. ข้อตกลงเบื้องต้น
การวิจัยในครั้งนี้ พื้นที่ศึกษาอยู่ที่ชุมชนหัวแหลม ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งหัวข้อการศึกษาออกดังนี้
6.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชนหัวแหลม ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมภายในชุมชนบ้านหัวแหลม ตาบล
ท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.2 การศึกษากระบวนการสานปลาตะเพียนในลาน ทั้งในด้าน ประวัติความเป็นมา การ
ผลิต การรวมกลุ่ม การจัดการ การตลาด และการสร้างผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของคนใน
ชุมชนหัวแหลม
7. ข้อจำกัดของกำรวิจัย
บุ คคลในชุมชนมีอยู่ เป็ น จ านวนมาก ผู้ วิจัย จึงไม่ส ามารถทาการศึกษาได้ทั้งหมดทุกคน
เนื่ องจากความจ ากัดทางด้านเวลา งบประมาณ ความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงทาการศึกษาข้อมูลเฉพาะบุคคลที่สาคัญในชุมชนที่เรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูลหลัก”
โดยจะสัมภาษณ์คนในพื้นที่ชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นสาคัญ และบุคคลในชุมชนภูเขาทอง ซึ่งเป็นพื้นที่
ใกล้เคียงเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มสานปลาตะเพียน
8. นิยำมศัพท์เฉพำะ
ปลำตะเพียนสำน หมายถึง งานหัตถกรรมสานเป็นรูปปลาตะเพียน ซึ่งใช้วัสดุ คือ ใบลาน ซึ่ง
การสานปลาตะเพียนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะสินค้าของจังหวัด
แขกเทศ หมายถึง ชาวไทยมุสลิมกลุ่มที่มีเชื้อสายจากแถบภูมิภาคเปอร์เซีย และปัจจุบันได้
อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่วนอืน่ ๆของประเทศไทย
วิสำหกิจชุมชน หมายถึง การจัดการทรัพยากรชุมชนโดยคนในชุมชนเอง อย่างสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง และความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น หมายถึง โครงสร้างความสั มพันธ์ของกลุ่ มคนในพื้นที่หนึ่งๆ ที่เข้าใจการจัด
ความสัมพันธ์ร่วมกัน ทั้งผู้คน พื้นที่ และทรัพยากรแวดล้อม ซึ่งผู้คนในท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกัน
ทั้ง เรื่อง ความเป็นมา เชื้อชาติ ความเชื่อ และวิธีปฏิบัติ แต่สามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งๆ ได้
ภายใต้การยอมรับระบบความสัมพันธ์ร่วมกัน
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อัตลักษณ์ หมายถึง กระบวนการสร้างตัวตนที่เราต้องการแสดงให้คนอื่น เห็น หรือรูปร่าง
ตัวตนที่คนอื่นมองว่าเป็นเรา ซึ่งอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้
9. กรอบควำมคิดในกำรวิจัย

วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาปลา
ตะเพียนสานของ
คนมุสลิมชุมชน
หัวแหลมในอดีต

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของ
คนภายนอกท้องถิ่น

การดารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนมุสลิม

วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาปลา
ตะเพียนสานของ
คนมุสลิมชุมชน
หัวแหลม
ในปัจจุบัน

หัตถกรรมปลาตะเพียนสาน

วิสำหกิจชุมชนปลำตะเพียนสำน

อัตลักษณ์คนมุสลิมชุมชนหัวแหลม

จากกรอบความคิ ดในการวิจั ย อธิ บายว่ า การเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากภายนอกที่เข้ามายังเมืองพระนครศรีอยุธยา มีผลทาให้
คนมุสลิมสูญเสียลักษณะเฉพาะกลุ่ม เกิดผลกระทบทาให้วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มคนมุสลิมเปลี่ยนแปลง
ไป และส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นกลุ่มคน
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มุสลิมจึงมีการรวมกลุ่มกัน ผ่านกิจกรรมการสานปลาตะเพียน เพื่อจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
เพื่อเป็นการสร้างรายได้และทาให้ชุมชมมุสลิมสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการรวมกลุ่มในการสาน
ปลาตะเพียน นอกจากสร้างรายได้ให้คนในชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของคนมุสลิม
ในท้องถิ่นชุมชนหัวแหลมอีกด้วย ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยตั้งคาถามว่า ชุมชนปลาตะเพียนสานมีการ
รวมกลุ่มกัน อย่ างไรและ สิ นค้าปลาตะเพียนสานใบลาน กลายเป็นอัตลักษณ์ของคนมุส ลิมชุมชน
หัวแหลมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างไร
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคนมุสลิม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาชุมชนหัวแหลมเป็นสาคัญ
เนื่ องจากเป็ น ชุมชนที่ ผ ลิ ตหั ต ถกรรมปลาตะเพีย นสานใบลาน ประกอบกับชุมชนหั ว แหลมยัง มี
ความสาคัญโดดเด่นด้วยอีกประการหนึ่ง กล่าวคือเป็นชุมชนมุสลิมซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ถือว่าเป็น
กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการเจริญเติบโตของเมือง
พระนครศรีอยุธยามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในบทที่ 2 ผู้วิจัยจาแนกออกได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือกรุงศรีอยุธยาในอดีตนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญในฐานะที่
เคยเป็นราชธานีเก่าของประเทศไทยในอดีต เป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งใน
ดิ น แดนเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยเฉพาะการเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการค้ า ขายในภู มิ ภ าคและ
ประวัติศาสตร์ทางสังคมของพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่มีการผสมผสานของคนหลายชนชาติ
หลายเผ่าพันธุ์ ทาให้เมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางด้านสังคมวัฒนธรรม
ปัจจุ บัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ 2,547.62 ตารางกิโ ลเมตร หรือ
ประมาณ 1,597,900 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.46 ของพื้นที่ภ าคกลาง ตั้งอยู่ในภาคกลางของ
ประเทศ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง เป็นบริเวณที่ลุ่มภาคกลาง ตั้งอยู่ที่
ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 101 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
เหนือประมาณ 75 กิโลเมตร
ในยุคประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1,300 ปีของสังคมไทย อาณาจักรอยุธยา ได้รับการ
บั น ทึ ก ว่ า เป็ น ยุ ค สมั ย ที่ ย าวนานที่ สุ ด และมี ค วามยิ่ ง ใหญ่ รุ่ ง เรื อ งมากกว่ า 4 ศตวรรษ มี
พระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ 5 ราชวงศ์ โดยมีราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ครองอานาจอยู่ได้
นานกว่าราชวงศ์ใด ด้วยช่วงเวลาการเป็นราชธานีที่ยาวนานนี้เอง ทาให้มีพัฒนาการและความ
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งที่ ป รากฏหลั ก ฐานให้ เ ห็ น ชั ด เจน ทั้ ง ด้ า นการปกครอง เศรษฐกิ จ การค้ า สั ง คม
วัฒนธรรม และการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ
การเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของอยุธยา ปรากฏตามพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ์ ที่ได้กล่าวถึงการสร้างวัดพนัญเชิง ในปี พ.ศ. 1867 อันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้ง
ชุมชนมาก่อน ต่อมา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จึงได้ทรงสถาปนาอยุธยาเป็นราช
ธานี เมื่อ พ.ศ. 1893 ณ ชัยภูมิอันเหมาะสมของเกาะเมืองที่ล้อมรอบด้วยแม่น้าที่สาคัญถึง 3 สาย
คือ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าป่าสัก และแม่น้าลพบุรี (คลองเมือง) ซึ่งเมื่อวัดระยะทางรวมกันของ
แม่น้าที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยาในปัจจุบันนี้ มีความยามถึง 199.5 กิโลเมตร และยังอยู่
ไม่ไกลจากแม่น้าท่าจีนและแม่น้าบางปะกง ดินแดนนี้อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก สะดวกแก่การติดต่อค้าขายทางทะเลกับต่างประเทศ เป็นผลให้การปกครอง เศรษฐกิจ
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ระบบสังคมและวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเจริญรุดหน้าอย่างที่ไม่มีอาณาจักรใด ๆ เป็นมาก่อน (กรม
ศิล ปากร, 2515) จนกระทั่ งต้องเสี ย เอกราชแก่พม่า สิ้ นสภาพราชธานี ในปี พ.ศ. 2310 แล้ ว
อยุธยาได้กลายเป็นหัวเมืองในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์
การเสียกรุงครั้งที่สองเสมือนการสูญสิ้นไปทั้งหมด ไม่ว่าผู้คนและสิ่งปลูกสร้างที่นครราชธานี
ของไทยแห่ งนี้ ได้สั่ งสมมาเป็ น เวลานานกว่า 400 ปี คนกรุงเก่าได้แตกกระสานซ่านเซ็ นกัน ไป
บางส่วนถูกกวาดต้อนไปยังประเทศพม่า ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบเมืองมัณฑะเลย์ คนที่ ไม่ถูกกวาดต้อน
บางส่วนติดตามพระเจ้ากรุงธนบุรีมาอยู่เมืองใหม่ ดังกล่าวกันว่าชาวฝั่งธนคือคนกรุงเก่า (สารคดี,
2528:160) และคนกรุงเก่าส่วนหนึ่งหลบหนีภัยสงครามก็ย้อนกลับมาทามาหากินอยู่ตามถิ่นฐานบ้าน
เดิมของตนทั้งในตัวเกาะเมืองอยุธยาและนอกเกาะเมือง ตามบันทึกของชาวฝรั่งเศส ประมาณว่าใน
ราวปี พ.ศ. 2377 อยุธยามีประชากรราว 4 หมื่นคน
ในช่วงต้นกรุ งรั ตนโกสิน ทร์นั้น อยุธยาก็ยังมีคนหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ห ลายกลุ่ ม
ด้วยกัน อาทิ ชาวมอญ ญวน ลาว จีน และมุสลิม ชาวมอญตั้งบ้านเรือนอยู่ ที่บ้านเสากระโดง
อาเภอบางปะอิน ชาวมอญเหล่านี้แต่เดิมมีอาชีพค้าขายทางเรือ ส่วนมากไปรับซื้อใบจากที่ปากน้า
สมุทรปราการบรรทุกมาขายที่อยุธยาเลยขึ้นไปจนถึงนครสวรรค์
ชาวญวน ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่ตาบลสาเภาล่ม คนอยุธยาเรียกบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ว่า
เป็นบ้านญวน นับเป็นชุมชนใหญ่กว่าร้อยหลังคาเรือน ส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมัน
คาธอลิก มีวัดนักบุญโยเซฟเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในอดีตชาวญวนมีฝีมือในการต่อเรือ ถักทอแห
สวิง และทามาหากินในลาน้าเจ้าพระยาเช่นกัน ปัจจุบันชาวญวนขยายตัวไปตั้งบ้านเรือนตามท้องที่
ต่าง ๆ เช่น บ้านแพน เจ้าเจ็ ด เสนา โดยเฉพาะที่บางไทร มีชาวญวนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจน
เรียกว่าเกาะญวน และยังใช้ภาษาญวนในพิธีกรรมทางศาสนา
ชาวลาว อาศัยอยู่ในเขตอาเภอนครหลวง ตั้งบ้านเรือนเรียงรายกันไปตามริมแม่น้าป่าสัก ที่
บ้านสามไถ ต้นโพธิ์ และไผ่หนอง ชาวลาวเคยเป็นช่างฝีมือทั้งช่างทอง ช่างทอผ้า และช่างตีเหล็ก
คนลาวจากพื้นที่แห่งนี้ได้นามีดไปจาหน่ายที่บ้านอรัญญิกที่อยู่เหนือลาน้าป่าสักไม่ห่างกันมากนัก มีด
อรัญญิกจึงเรียกชื่อตามแหล่งจาหน่าย ไม่ใช่แหล่งผลิต
ชาวจีน เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่นบริเวณวัดพนัญเชิง และริมน้าฝั่งตรงข้ามกับวัด แต่
ปัจจุบันอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณหัวรอ ตลาดเจ้าพรหม มีทั้งจีนแต้จิ๋วและไหหลา ส่วนมาก
ประกอบอาชีพทาธุรกิจโรงเลื่อยไม้ และยังมีฝีมือในการต่อเรือเช่นเดียวกับชาวญวนด้วย ปัจจุบัน
ชาวจีนในเมืองอยุธยารวมตัวกันเป็นสมาคม ชมรม มูลนิธิ ซึ่งมีบทบาทช่วยเหลือสาธารณะกุศลใน
อยุธยาอย่างมาก
ชาวมุสลิม มุสลิมในพระนครศรีอยุธยามีอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก โดยเข้ามาเพื่อค้าขายและ
พึ่งพระบรมโพธิสมภารจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ มีการสืบสายเผ่าพันธุ์ของพ่อค้ามุสลิม ที่เข้ามาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารตั้งแตครั้งเป็นราชธานีรวมถึงสมัยที่มีการเกณฑ์ชาวมุสลิมจากทางใต้ขึ้นมาเป็นเชลย
จึงทาให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชากรชาวมุสลิมประมาณ 70,000 คน และยังปรากฏมี
มัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว จานวนถึง 56 แห่ง ถือได้ว่ามีประชากรมุสลิมและมัสยิดมากเป็น
อันดับสองรองจากรุงเทพ (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 2530)

10

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรง
ดารงตาแหน่ งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเห็นว่าแต่ละแขนงมีพื้นที่กว้างขวาง ทั้งจานวน
ประชากรก็มากเกินกว่าที่แขวงจะรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง จึงได้ทรงแบ่งแยกแขวงเดิ มออกไป แขวง
อุทัย เป็นแขวงอุทัยใหญ่ และแขวงอุทัยน้อย แขวงนครเป็นแขวงนครใหญ่ และแขวงนครน้อย
แขวงเสนา เป็นแขวงเสนาใหญ่และแขวงเสนาน้อย มีแต่แขวงรอบกรุงที่คงอยู่ตามเดิมไม่ได้แบ่งแยก
รวมเป็ น 7 แขวง จนมีการปฏิรูป การปกครอง รวมอยุธ ยาเข้ากับหั ว เมืองต่าง ๆ เป็นมณฑล
เทศาภิบาลในปี พ.ศ. 2438 จานวนประชากรหนาแน่นขึ้น จึงขยายจาก 7 แขวงเพิ่มเป็น 11
แขวง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2459 ได้ขยายเพิ่มเป็น 12 แขวง และเปลี่ยนชื่อเรียกจาก
แขวงเป็นอาเภอต่าง ๆ เช่น แขวงนครใหญ่เปลี่ยนเป็นอาเภอมหาราช แขวงเสนาใหญ่เปลี่ยนเป็น
อาเภอผักไห่ เป็นต้น
ครั้ น ถึ ง พ.ศ. 2469 สมั ย รั ช กาลที่ 7 เปลี่ ย นชื่ อ จากจั ง หวั ด กรุ ง เก่ า เป็ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังคงเรียกอาเภอเมืองว่าอาเภอกรุงเก่าอยู่
จนปี พ.ศ. 2500 ได้บูรณะเกาะเมืองเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศสภาพพม่า จึงเปลี่ยนชื่อ
อาเภอกรุงเก่ามาเป็นอาเภอพระนครศรีอยุธยา
2. ความเป็นมาของคนมุสลิมบ้านหัวแหลม
ชาวมุสลิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งเป็นชาวอาหรับ เปอร์เซีย ซึ่ง
เดินทางโดยเรือเข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย ตลอดจนตั้งหลักแหล่งอยู่ทางใต้ของไทย มีทั้งชาว
เปอร์เซียซึ่งนับถือนิกายชีอะห์และนิกายซุนนะห์ แม้ว่าจะมีการตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจานวนมากทาง
ดินแดนทางภาคใต้ ในแถบสงขลา พัทลุง แต่ก็พบว่ามีอยู่จานวนไม่น้อยที่ตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยา
ก็เพราะว่าแต่แรกที่ล่องเรือเข้ ามาค้าขายนั้น พระนครศรีอยุธยาเป็นดินแดนที่มีทาเลที่ดี เหมาะสม
แก่การตั้งเป็นกาปง หรือหมู่บ้าน ย่านที่ชาวมุสลิมได้เลือกตั้งรกรากอาศัยอยู่ คือ แถบหัวแหลม
ด้านทิศเหนือของเกาะเมืองอยุธยา และย่านคลองตะเคียน โดยอาศัยอยู่บนแพริมฝั่งแม่น้าป่าสัก
จนมีการเรี ยกขานมุสลิมกลุ่มนี้ว่า แขกเทศ อันหมายถึงแขกต่างประเทศ หรือแขกแพ (เสาวนีย์
จิตต์หมวด, 2431 : 120)
นอกจากนี้แล้วยังปรากฏว่า ศาสนาอิสลามได้ถูกเผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนกรุงศรีอยุธยาโดย
ผ่านทางดินแดนมลายู หรือที่เรียกว่าอาณาจักรปัตตานีด้วย เป็นการเข้ามาของชาวอาหรับ และ
อินเดียซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม เพื่อทาการค้าขายและเผยแพร่ศาสนาในราวปี พ.ศ. 1980 (อุทัย
หิรัญโต 2521, 14-16) ต่อมาปัตตานี ได้ยกฐานะเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาเหมือนเมือง
ต่าง ๆ ในแหลมมลายู จึงถือได้ว่า อิสลามได้เข้ามายังดินแดนที่เป็นประเทศไทยตั้งแต่สมัยนี้เอง
การคงอยู่ของชุมชนมุสลิมในพระนครศรีอยุธยา ยังคงสืบต่อมาจนกระทั่งราชธานีได้เสีย
ให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ขณะนั้น ปรากฏเอกสารว่า บ้านเรือนของชาวเมืองถูกเผาผลาญจนสิ้น
รวมทั้งบรรดาชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแพ จอดขายสินค้าอยู่ ณ ตาบลหัวแหลม หัวรอ และคลอง
ตะเคียน นับร้อย ๆ ครัวเรือน ก็พากันอพยพหลบภัยลอยแพหนีข้าศึกมาจอดพานักอยู่ที่ตาบลคลอง
บางหลวง ตั้งแต่ตาบลบางกอกใหญ่ ไปจนถึง วัดเวฬุราชินทั้งสองฝั่ง (หลวงพิพิธเภสัช, 2512 : 5)
ช่ว งเวลาที่ส าคัญอีกช่ว งหนึ่ ง ที่มุส ลิ มได้โ ยกย้ายเข้า มาอยู่ในดินแดนอยุธ ยา และภูมิภาคอื่น ๆ
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ใกล้เคียง น่าจะเป็นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งได้อพยพชาวมุสลิม
ปัตตานีมาไว้ที่ภาคกลางของไทย 2 ครั้ง คือ พ.ศ. 2329 และ พ.ศ. 2334 เพื่อเป็นการเพิ่ม
จานวนพลเมืองในระยะแรกของการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาได้เกิดกบฏปัตตานีขึ้นในปี พ.ศ.
2351 และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดกบฏขึ้นที่เมืองไทรบุรี และหัว
เมืองต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละครั้ง พระมหากษัตริย์ไทยจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกทัพไปปราบปราม ผล
ของการปราบปรามแต่ละครั้ง ก็คือ ชาวมุสลิมจะถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลย ที่กรุงเทพและเมือง
ใกล้ เคีย ง อาทิ ย่านสี่แยกบ้ านแขก ทุ่งครุ พระประแกง บางคอแหลม มหานาค พระโขนง
คลองตัน มีนบุ รี หนองจอก นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี รวมถึงพระนครศรีอยุธยาด้ว ย
เชลยเหล่านี้หากเป็นคนชราก็จะให้อยู่ แถบเมืองไชยา ส่วนที่เป็นคนหนุ่มสาว หรือ อายุน้อย ก็ให้
อพยพโยกย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองพระนครศรีอยุธยา และมีที่ทากินอยู่ที่นี่ ผู้นับถืออิสลามนิกายซุน
นะห์กลุ่มนี้เอง มีสัญชาติญาณของนักเดินเรือทะเลค้าขาย และชอบอยู่ริมน้าเช่นเดียวกับบรรพชน
จึงได้เป็นต้นกาเนิดของแขกแพเมืองศรีอยุธยาในเวลาต่อมา (สุภัทร สุนคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, 2530
: 182)
อย่างไรก็ดี แม้หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว ชาวแขกแพได้พากันล่องแพอพยพลงมา
อาศั ย อยู่ ในแถบริ มฝั่ งแม่ น้ าเจ้ า พระยา ส่ ว นหนึ่ง ตั้งรกรากอยู่แล้ ว ประกอบอาชีพ ดั้งเดิม คื อ
ค้าขาย โดยใช้แพซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเปิดเป็นร้านค้าขาย อันแสดงถึงความคิดที่เชี่ยวชาญและรอบรู้ใน
การพาณิช ย์ เนื่ อ งจากในยุ ครั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น นั้น ถื อได้ว่ าแม่ น้าและล าคลองเป็นเส้ น ทาง
คมนาคมหลักที่สาคัญ ชาวเมืองต่างพากันสัญจรไปมาทางน้า ชาวแขกแพจึงขายสินค้าได้จานวนมาก
(ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2517 : 76)
ในขณะเดี ย วกั น แขกแพจากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ได้ อ าศั ย พ านั ก อยู่ บ ริ เ วณล าน้ า
เจ้าพระยาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แล้วจึงหวนกลับไปยังอยุธยาเพื่อตั้งถิ่นฐานเหมือนเดิม จึงทาให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีชาวไทยมุสลิมอยู่จานวนมาก
ชาวมุสลิมนั้นได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองพระนครศรีอยุธยามาตั้งแต่ครั้งสมัยที่อยุธยามี
ความสัมพันธ์ทางการค้า และการทูตกับนานาประเทศ ชาวมุส ลิมได้มีบทบาททางการเมืองและ
เศรษฐกิจเรื่อยมา บางกลุ่มได้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา ขณะที่บางกลุ่มยังคงนับถือศาสนาอิสลาม
ดังเดิม อย่างไรก็ดี ประวัติศาสตร์อยุธยาปรากฏอยู่หลายครั้งว่า มุสลิมมีการรวมตัวอยู่เป็นชุมชน
ของตัวเอง เช่น ชุมชนแขกคลองตะเคียน ชุมชนแขกตะเกี่ย เป็นต้น (ส.พลายน้อย, 2504 : 30)
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ชุมชนมุสลิมในจั งหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชุมชน ซึ่งก็ได้
อยู่อาศัยสืบต่อกันมานับร้อยปี โดยเฉพาะชุมชนใหญ่อย่างชุมชนมุสลิมเชื้อสายมลายู ซึ่งมักจะตั้งถิ่น
ฐานอยู่แถบคลองตะเคียน หรือตะเกี่ย ทางทิศตะวันตก และทิศใต้ของเกาะเมือง ชุมชนนี้เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ มีมัสยิดเป็นศูนย์รวมความเชื่อของตนเอง
ชุมชนมุสลิมเชื้อสายอาหรับ – เปอร์เซียนั้น จะอาศัยอยู่แถบทิศเหนือของเกาะเมือง ในย่าน
ที่เรียกกันติดปากว่า หัวแหลม การตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมในย่านนี้ ยังไม่เป็นการถาวรเทียบเท่า
กับ ชุมชนด้านทิศใต้ของเกาะเมือง เนื่องจากในระยะก่อนหน้านี้ คนกลุ่ มนี้ยังไม่นิยมปลู กสร้าง
บ้านเรือนอาศัยอยู่บนบก แต่นิยมอาศัยอยู่ในแพ เรียงรายตามริมแม่น้าเจ้าพระยา และบริเวณริม
คลองเมื อ ง คนไทยทั่ ว ไปจึ ง นิ ย มเรี ย กติ ด ปากว่ า แขกเทศ ยั ง ชี พ ด้ ว ยการค้ า ขายเป็ น หลั ก
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เช่นเดียวกับบรรพบุรุษ สินค้าที่เร่ขายไปตามลาน้านั้นเรียกกันว่า เครื่องเทศ ซึ่งหมายถึง ข้าวของ
เครื่องใช้ทั่วไปที่ขายโดยแขกเทศ อาชีพนี้เจริญรุ่งเรืองดี เนื่องมาจากคนไทยนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่
ริมน้า ดังนั้นการเดินทางสัญจรไปตามลาแม่น้าของชาวแขกเทศเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อการบรรทุกสินค้า
สาหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายในฐานะพ่อค้าคนกลาง
ถึงแม้ว่าหัวแหลมจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยใหญ่ของชาวมุสลิมเชื้อสายอาหรับ – เปอร์เซีย แต่
ในละแวกใกล้เคียงที่ห่างออกไป เช่น แถบทุ่งภูเขาทอง บ้านป้อม ก็มีชาวมุสลิมกลุ่มเดียวกันนี้
อาศัยอยู่กระจัดกระจายกันไปตามฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาทางทิศเหนือขึ้นไปของเกาะเมือง ในครั้งก่อน
ชุมชนแถบนี้แทบจะแยกความสัมพันธ์กันฉันท์เครือญาติกันไม่ได้ เพราะล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกัน
มาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
แม้ว่าจะยังไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารระบุชัดว่า ชุมชนหัวแหลมมีกาเนิดขึ้นมาแต่สมัยใด
เนื่องจากยังไม่พบเอกสารประวัติศาสตร์ที่ได้เอ่ยถึงไว้ แต่จากคาบอกเล่าของชาวบ้าน มีความเชื่อใน
ตานานที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นว่า ชุมชนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งที่เป็นราชธานี
บริเวณที่เป็นแง่แหลมนั้น เคยใช้เป็นที่ประหารนักโทษหรือที่เรี ยกว่า ย่านกุดหัว ซึ่งคนไทยนับถือ
พุทธศาสนามีความเชื่อว่า ไม่เหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ดังนั้นย่านนี้จึง
เป็นที่อยู่ของผู้ที่นับถือศาสนาอื่น คือ อิสลาม เรื่อยมา
ต่อมาหลั กจากเสี ย กรุ งให้ กับ พม่า กรุงศรีอ ยุธ ยามีส ภาพกลายเป็ นเมืองร้ าง ชาวเมือ ง
โดยเฉพาะมุสลิมในอยุธยาจานวนมากถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยศึกที่พม่า จนถึงสมัยที่เจ้าพระยาจักรี
ในขณะที่ดารงยศเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้รวบรอบผู้คน กาลังพล เข้าตีจันทบุรีคืนจากพม่า
ได้ ก็เคลื่อนทัพกลับมายังพระนครศรีอยุธยา ครั้นเห็นว่าเมืองทรุดโทรมเกินกาลังที่จะซ่อมแซมได้ ก็
จึงได้โยกย้ายไปสร้างเมืองใหม่ที่กรุงเทพฯ คงมีแต่ชายหญิงชาวมุสลิมคู่หนึ่งที่ตามทัพของเจ้าพระยา
จักรี ได้ทูลขออยู่พานักบริเวณหั วแหลมซึ่งเป็นบ้านเดิมก่อนเสี ยกรุง และได้มีลูกหลานสืบตระกูล
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
3.สภาพทั่วไปของชุมชนหัวแหลม
ชุมชนมุสลิมหัวแหลมซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่มีพื้นที่อยู่ด้านทิศเหนือของเกาะเมือง บริเวณที่เป็น
จุดที่คลองเมืองหรือแม่น้าลพบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยา ในระยะหลังจากที่มีการจัดการ
ปกครองด้วยระบบบริหารราชการของกระทรวงเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทาให้
พื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ในพระนครศรีอยุธยาถูกจัดแบ่งด้วยเขตการปกครองแทน และเมื่อมีการแบ่งเขต
การปกครองดู แลรั บ ผิ ด ชอบใหม่ ก็ท าให้ พื้ นที่ เกาะเมือ งพระนครศรี อยุธ ยาและนอกเกาะเมือ ง
บางส่วนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน 2 หน่วย คือ เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา และ
อาเภอพระนครศรีอยุธยา และชุมชนหัวแหลมได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยเช่นกัน คือ ชุมชน
หัวแหลม ตาบลท่าวาสุกรี อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบางเมืองนครศรีอยุธยา และชุมชนหัวแหลม
ตาบลภูเขาทอง อยู่ภายใต้การดูแลของอาเภอพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ชุมชนหัวแหลม เขตตาบลท่าวาสุกรี เป็นชุมชนที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
มุสลิม รู้จักการทาหัตถกรรมปลาตะเพียนสานจากใบลานกันเกือบแทบทุกหลังคาเรือน จนทาให้
ชุมชนนี้มีความแตกต่างไปจากชุมชนอื่น ๆ ใกล้เคียง แม้กระทั่งชาวหัวแหลมในเขตตาบลภูเขาทอง
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ซึ่งมักจะถูกเรียกว่าชาวภูเขาทอง ก็ไม่พบว่ามีอาชีพหลักคือการสารปลาตะเพียนเช่นชาวหัวแหลม
คงมีเพียงบางบ้านเท่านั้นที่รู้จักและนิยมทาปลาตะเพียนสาน
ถึงแม้ว่าบริเวณที่เรียกกันว่าชุมชนหัวแหลมจะมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่รวมถึงบางส่วนของ
ตาบลภูเขาทอง และตาบลบ้ า นป้อ มด้ว ย ดั งที่ได้ กล่ า วถึงไว้แล้ ว ว่าในการวิจัย ครั้ง นี้ได้ก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ของการวิจัยจากัดอยู่ในชุมชนหัวแหลม ที่อยู่ในเขตตาบลท่าวาสุกรี โดยมีเทศบางนคร
ศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานดูแลโดยตรง ด้วยเหตุผลสาคัญคือ ชุมชนหัวแหลม เขตตาบลท่าวาสุกรีนี้
มีความหนาแน่นของผู้ผลิตปลาตะเพียนสานจากใบลานมาก
3.1 ลักษณะทางกายภาพของชุมชน
ชุมชนหัวแหลม ตาบลท่าวาสุกรี เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครศรี
อยุธยา แต่เดิมเทศบาลนครศรีอยุธยามีฐานะเป็นสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า ถูกยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
โดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2475 2481 และ 2505 ตามลาดับ ปัจจุบันนี้มีพื้นที่ประมาณ 14
ตารางกิโลเมตร รับผิดชอบ 10 ตาบล ได้แก่
1. ตาบลประตูชัย
2. ตาบลหอรัตนไชย
3. ตาบลท่าวาสุกรี
4. ตาบลหัวรอ
5. ตาบลกะมัง
6. ตาบลบ้านเกาะ
7. ตาบลคลองสระบัว
8. ตาบลหันตรา
9. ตาบลคลองสวนพลู
10. ตาบลเกาะเรียน
เทศบาลนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการจัดแบ่งการปกครองในแต่ละตาบลออกเป็นชุมชนย่อย
ขึ้น รวมทั้งสิ้น 16 ชุมชน คือ
1. ชุมชนอาการสงเคราะห์
2. ชุมชนวัดยม
3. ชุมชนวัดป่าโค
4. ชุมชนวัดมหาโลก
5. ชุมชนสวนสมเด็จ
6. ชุมชนวัดศรีสรรเพชญ์
7. ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม
8. ชุมชมแมกซิโก
9. ชุมชนวัดพนัญเชิง
10. ชุมชนท่าน้าวัดประดู่และคลองทราย
11. ชุมชนวัดตองปุ
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12. ชุมชนเกาะลอย
13. ชุมชนวัดขุนแสน
14. ชุมชนวัดวงษ์ฆ้อง
15. ชุมชนวัดศาลาปูน
16. ชุมชนหัวแหลม
สาหรับตาบลท่าวาสุกรีนั้น ประกอบไปด้วย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดศาลาปูน ชุมชนวัด
วงษ์ฆ้อง และชุมชนหัวแหลม ซึ่งเป็นชุมชนที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสามชุมชนมีจานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎรสารวจเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2540 ทั้งสิ้น 8,035 คน เป็นชาย 3,949 คน เป็น
หญิง 4,086 คน สาหรับชุมชนหัวแหลมได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
3.2 อาณาเขตชุมชนหัวแหลม
ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 1 ตาบลภูเขาทอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ชุมชนวัดศาลาปูน และหมู่ 1 ตาบลคลองสระบัว
ทิศใต้ ติดกับ ตาบลประตูชัย
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านป้อม
3.3 จานวนครัวเรือน
ชุมชนหัวแหลม มีจานวนบ้านเรือนประมาณ 78 หลังคาเรือน มี 105 ครอบครัว (ไม่
ชัดเจน)
3.4 จานวนประชากรในชุมชน
แยกเป็น ชาย 147 คน หญิง 221 คน รวมทั้งสิ้น 368 คน และแยกตามอายุ (ไม่
ชัดเจน)
3.5 สาธารณูปโภค
3.3.5.1 ไฟฟ้า เข้าสู่ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516
3.3.5.2 แหล่งน้า เนื่องจากชุมชนได้ใช้น้าประปาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก่อนหน้านั้น
และปัจจุบันยังต้องนาน้าจาก 3 แหล่งมาเพื่อใช้สาหรับอุปโภคบริโภค คือ
1) คลองเมือง หรือแม่น้าลพบุรีที่ไหลผ่านเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ทางทิศเหนือไปบรรจบกับลาน้าเจ้าพระยา
2) คลองมหานาค
3) แม่น้าเจ้าพระยา
3.3.5.3 ถนน ในอดีตการคมนาคมในชุมชนใช้ทางน้าเป็นหลัก ดังนั้นแทบทุกบ้าน
จะต้องมีเรือไว้เป็นพาหนะ ปัจจุบันนี้การคมนาคมทางเรือยังคงสะดวกและเข้าถึงชุมชนได้โดยง่าย
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เช่นเดิม มีถนนลาลองเข้าสู่ชุมชนมานานแล้ว แต่ได้งบประมาณลาดยางโดยกรมชลประทานเข้าสู่
ชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา
3.6 เศรษฐกิจและการยังชีพ
จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสของชุมชน พบว่า ชาวมุสลิมหัวแหลมซึ่งมีเชื้อสายแขกอาหรับ
– เปอร์เซีย จะมีนิสัยชอบอาศัยอยู่ในแพหรือเรือตลอดทั้งปี ไม่มีการสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย
ถาวรเช่นคนไทยพุทธทั่วไป ชาวมุสลิมจะอยู่อาศัยกันในเรืองเครื่องเทศ หรือเรือข้างกระดานกันทั้ง
ครอบครัวมาเป็นเวลานานร่วมร้อยปี ยึดอาชีพขายของเร่ไปตามลาน้าเป็นอาชีพหลัก สินค้าที่ขาย
เรียกว่า เครื่องเทศ เรือจึงทาหน้าที่เป็นทั้งบ้าน ยานพาหนะ และร้านขายของ เรือชนิดนี้มีศัพท์
เรียกเฉพาะว่า เรือข้างกระดาน
เรือข้างกระดาน เป็นเรือแจวใช้ไม้แผ่นกระดานประกอบขึ้นเป็นตัวเรือ ท้องเรือคล้ายเรือ
ส าปั้ น สวนแต่ แ บนกว่ า และหางเสื อ กว้ า งกว่ า เรื อ ส าปั้ น สวน ตอนกลางมี ป ระทุ น เก๋ ง กรุ ด้ ว ย
แผ่นกระดาษรางลิ้นหลังคาโค้งเล็กน้อย เพื่อเวลาฝนตก น้าฝนจะได้ไม่ขังหลังคาสังกะสี จึ งเรียกว่า
เรือข้างกระดาน หัวท้าย ตอนท้ายมีที่นั่งระหว่างเสาเก๋งท้าย เพื่อให้คนนั่งถือหางเสือ คนท้ายต้อง
ถือท้ายไปด้วย มองแล้วเป็นธรรมชาติมาก
เรือข้างกระดานนับว่าเป็นเรือที่สวยงามชนิดหนึ่งในประเภทเรือค้าขาย มีรูปร่างสวยกว่าเรือ
กระแซง เพราะมีขยายยกทั้งหัวและท้าย มีแจวหัวและแจวท้ายแต่ไม่ใหญ่นัก ขนาดกะทัดรัด
ขนาดยาวประมาณ 8 – 9 เมตร กว้าง 2 เมตร มีแอกหัวท้าย ที่ท้ายเรือติดหางเสือ ปัจจุบันนี้
เรือข้างกระดานเกือบไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เนื่องจากการเดินเรือค้าขายในแบบดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลง
ไป (ไพฑูรย์ ขาวมาลา, 2539 : 37)
เรือข้างกระดานที่เป็นร้านขายของชาวมุสลิมหัวแหลมนั้น ถูก ใช้เป็นเรือขายสินค้ามาโดย
ตลอด เครื่องเทศนั้นมีหลายอย่าง เช่น เครื่องใช้ในครัว กระชอน ถ้วย ชาม ช้อน กระต่ายขูด
มะพร้าว หม้อ ถังน้า ข้าวสาร หวดนึ่งข้าวเหนียวและเครื่องใช้ในบ้าน เปลญวน รวมทั้งผ้าผ่อน
ท่อนสไบ ฯลฯ รวมไปถึงชฎาใบลาน และปลาตะเพียนใบลานด้วย ดังนั้นขนาดของเรือจึงต้องใหญ่
พอสมควร โดยมากมีขนาดบรรทุกประมาณ 2 ตัน
การค้าขายทางน้ามีการขึ้นล่องเรือค้าขายกันเป็นกลุ่ม แวะพักค้างตามจุดต่าง ๆ ในลักษณะ
ที่เรียกว่าค่าที่ไหนก็นอนที่นั่น ด้วยความเคยชินกับชีวิตและความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย เมื่อขึ้นไป
ขายของทางเหนือ ไปจนถึงจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ปากน้าโพ ล่องใต้ลงไปถึงสมุทรสงคราม
เมื่อสินค้าหมด จึงจะล่องไปซื้อของจากแหล่งสินค้า หรือตลาดใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ มาขายใหม่
แต่ในระหว่างออกเรือเร่ค้าขาย ชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างสานปลาตะเพียนใบลานขึ้น ทาสี
แล้วห้อยแขวนโชว์ไว้ในเรือ จั ดได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตได้เองในครัวเรือนไม่ต้องซื้อหามา ต่างไปจาก
สินค้าเครื่องเทศอื่น ๆ
ชาวบ้านหัวแหลมกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเรือเรื่อยมา บางคนที่ไม่ได้ออกเรือค้าขาย ก็ปักหลัก
แหล่งสร้างแพขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้าจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งเมื่อประมาณ 40 ปีที่
ผ่านมา (ราวปี พ.ศ. 2500) จึงได้มีการทยอยโยกย้ายออกจากแพมาสร้างบ้านเรือนถาวรอยู่บนบก
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เนื่องจากต้องการความเป็นหลักแหล่งแน่ชัด ประกอบกับมีทรัพย์สินเงินตราเพียงพอที่จะซื้อหาที่ดิน
ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่บนฝั่งแม่น้าด้านนอกเกาะเมืองเป็นจานวนหลายครัวเรือน
ภายหลังที่ชาวมุสลิมกลุ่มนี้ได้โยกย้ายขึ้นมาสร้าง เรือนแพ หรือบ้านเรือนยกใต้ถุนสูงอยู่บน
ฝั่งแม่น้าแล้ว ก็ยังคงยึดอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลักอยู่ ปลาตะเพียนเป็นสินค้าที่นาติดตัวมาด้วย
ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่บนเรือนแพแล้วก็ตาม พื้นที่ส่ว นหนึ่งของแพยังถูกใช้เป็นบริเวณสานตัวปลา
เขียนลาย ลงสี แต่ในระยะต่อมาหลังจากที่อาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งแล้ว เด็กและคนรุ่นใหม่ก็ได้เริ่ม
เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนมากขึ้น แต่ก็ยังใช้เวลาว่าฝึกหัดสานปลา ภายหลังต่อมาได้เติบโต
ไปประกอบอาชีพรับจ้างเอกชน รับราชการ และค้าขายธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น การสานปลาตะเพียน
ก็จากัดอยู่ในกลุ่มแม่บ้านและผู้ว่างงานประจา ประกอบกับชาวมุสลิมกลุ่มนี้ไม่นิยมประกอบอาชีพ
กสิกรรมแต่อย่างใด ดังนั้นแทบทุกครัวเรือนจึงมีผู้รู้จักวิธีการสานปลาตะเพียน บ้างก็ยึดเป็นอาชีพ
หลัก บ้างก็ทาเป็นอาชีพเสริมมาอย่างต่อเนื่อง
3.7 ครอบครัวและเครือญาติ
ลักษณะครอบครัวของชาวชุมชนหัวแหลมมีทั้งครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย โดยเฉลี่ย
แล้วครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกประมาณ 5 คน ประกอบด้ว ยคน 3 รุ่น เมื่อมีการแต่งงานสร้าง
ครอบครัวใหม่ ยังนิยมอยู่ร่วมกับครอบครัวเดิม ชาวมุสลิมหัวแหลมมักมีบุตรมากเนื่องจากข้อห้าม
ทางศาสนามิให้คุมกาเนิด
ชาวชุมชนมุสลิมประกอบด้วยสกุลต่างๆ จานวน 4 สกุลหลัก ได้แก่ ทาสีซือ หมดมนฐิน มีพล
กิจ และพุตตาล ซึ่งจะเป็นเครือญาติกันในชุมชน และส่วนหนึ่งจะเป็นการแต่งงานเข้ามาในสายสกุล
ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีลักษณะใกล้ชิดสนิทสนม เช่นเดียวกันกับครอบครัวไทยในชนบท
ทั่วไป และพบว่าในชุมชนมีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกันอยู่มาก เห็นได้จากนามสกุลเดียวกัน
นอกจากนี้แล้ว ชาวมุสลิมหัวแหลมยังให้ความสาคัญกับญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านมาก เช่น การ
หยุ ดภารกิจ การงานเพื่ อไปร่ วมช่ว ยพิธีแต่งงานของสมาชิกในชุมชน ในลั กษณะของการเอาแรง
เป็นไปอย่างสม่าเสมอ เป็นต้น
3.8 การจัดระเบียบทางสังคม
ชุมชนหัว แหลมอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเทศบาลนครศรีอยุธยา มีคณะกรรมการ
ชุมชนเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลให้ดูแลปกครอง มีสานักงานอยู่ที่ที่ทาการชุมชน
หัวแหลม โดยคณะกรรมการชุมชนถูกเลือกขึ้นจากสมาชิกในชุมชน มีนโยบายคือ เพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง อันเป็นการป้องกันและช่วยกัน
แก้ไขปัญหาของชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลและชุมชน คณะกรรมการชุมชน
จะต้ อ งผ่ า นการสรรหาโดยกระบวบการเลื อ กตั้ ง แบบประชาธิ ป ไตย มี ว าระครั้ ง ละ 2 ปี
ประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษา 3 คน และกรรมการอีก 15 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน
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3.9 ศาสนา
ชาวชุมชนหัวแหลมส่วนใหญ่ร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ที่เหลือนับถือพุทธศาสนา
มีมัสยิด 1 แห่ง ชื่อ ดารุสซุนนะห์ โต๊ะอิหม่าม ชื่อ มนูญ มีพลกิจ เป็นทั้งผู้นาศาสนาและผู้
อาวุโสของชุมชน เด็กทุกคนเมื่อถึงวัยเรียนจะต้องเรียนอ่านภาษาอาหรับ เพื่อศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน
ควบคู่ไปด้วย คติและความเชื่อส่วนใหญ่จึงเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม อาทิ กาหนดว่า
มุส ลิมต้องไม่นับ ถือรู ปเคารพ หรือบูช าวัตถุสิ่ งของใด ๆ ต้องไม่คุมกาเนิด ไม่นาเอาเงินทองไป
แสวงหาผลกาไรจากการออมเงินฝากธนาคาร เล่นแชร์ และปล่องเงินกู้ เป็นต้น
3.10 ประเพณีและความเชื่อ
เนื่ อ งจากชุ ม ชนหั ว แหลมมี ป ระชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวไทยมุ ส ลิ ม ดั ง นั้ น ประเพณี แ ละ
กิจกรรมที่มีขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นประเพณีเนื่องในศาสนา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคนใน
สังคมหัวแหลม
3.10.1 การเกิด วัฒนธรรมการเกิดของชาวหัวแหลมในปัจจุบันคล้ายกับชาวไทยพุทธ
ทั่วไป มีการฝากครรภ์ในโรงพยาบาล ระวังรักษาสุข ภาพให้สมบูรณ์จนคลอด เมื่อคลอดแล้วจะมี
การเชิญญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสในชุมชน หรือที่เรียกว่าโต๊ะอิหม่าม มาทาพิธีโกนผมไฟ รวมทั้งตั้ง
ชื่อภาษาอาหรับให้เด็ก ในพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานด้วย
3.10.2 การแต่งงาน การแต่งงานของชาวหัวแหลมก็ไม่ต่างจากไทยพุทธมากนัก ชาว
หัวแหลมถือว่าการแต่งงานเป็นการทาหน้าที่ของมุสลิมในการสืบสายตระกูล คนมุสลิมยึดถือเชื่อมั่น
ในญาติพี่น้อง การแต่งงานจึงถือว่าเป็นการขยายวงศ์ว่านเครือ แม้ว่าตามหลักศาสนาจาเป็นจะต้อง
แต่งงานกับคนร่วมศาสนาเท่านั้น แต่ชาวหัวแหลมหลายคนก็แต่งงานกับคนต่ างศาสนา และบาง
ครอบครัวสามีก็สามารถมีภรรยามากกว่า 1 คนได้ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม แต่ก็เป็นไป
ต่อเมื่อสามารถให้ความยุติธรรมกับภรรยาทั้งสี่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ประเพณีการแต่งงานที่ทากันมา
เริ่มตั้งแต่มีการสู่ขอ หมั้น แห่ขันหมาก แต่งงาน และงานเลี้ยง แต่ดูเหมือนว่าแต่ละขั้นตอนจะ
เรียบง่ายไม่ยุ่งยากมากนัก
3.10.3 การตาย เมื่อมีบุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตลง ญาติพี่น้องจะไปแจ้ง
ให้ ท างมั ส ยิ ด ทราบ มั ส ยิ ด ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางกระจายข่ า วไปยั ง ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง ขั้ น ตอน
ต่อจากนั้นเริ่มจากการอาบน้าศพ โดยผู้ที่อาบต้องเป็นเพศเดียวกันกับผู้ตาย หลังจากนั้นโต๊ะอิหม่าม
เป็นผู้ห่อศพด้วยผ้าขาว ก่อนห่อจะให้ญาติมาดูหน้าศพครั้งสุดท้ายเพื่อขอขมาศพ โรยศพด้วยเครื่อง
หอม จากนั้นจึงทาพิธีละหมาดให้แก่ศพ ก่อนนาศพวางบนแคร่ หย่อนใส่ลงในหีบศพ แล้วนาไปฝัง
ในสุสานที่เรียกว่า กูโบ พิธีฝังศพกระทาตามศาสนบัญญัติ คือต้องทาให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากเสียชีวิต ห้ามเผาศพโดยเด็ดขาด
3.10.4 การละหมาด ถือเป็นศาสนกิจที่สาคัญยิ่งของชาวมุสลิมหัวแหลม ปกติแล้วจะ
ทาพิธีละหมาดวัดละ 5 ครั้งเป็นประจาทุกวัน เมื่อถึงเวลาละหมาดจะได้ยิน เสียงตามสายสวดคา
ละหมาดดังไปทั้งชุมชน ผู้ที่ไม่เข้าละหมาดถือว่าเป็นมุสลิมไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามมุสลิมหัวแหลม
บางรายก็ไม่เคร่งครัดนัก การละหมาดยังกระทาในโอกาสต่าง ๆ กันไปอีกได้แก่ ละหมาดวันศุกร์
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สาหรับผู้ชาย ละหมาดให้คนตาย ละหมาดให้เกียรติแก่มัสยิด ละหมาดในวันตรุษหลังจากสิ้นสุด
การถือศีลอดในเดือนรอมดอน เป็นต้น
3.10.5 การถือศีลอด เป็นการงดเว้นจากการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ร่วมประเวณี
โดยต้องรักษาร่างกาย คาพูด และจิตใจให้ผ่องใส ปราศจากการทาชั่ว ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนลับ
ขอบฟ้า ในแต่ละปีชาวหัวแหลมจะถือศีลอดคนละ 1 เดือน (ประมาณ 30 วัน) ตรงกับเดือนที่
9 ของฮิจเราะห์ศักราช หรือที่เรียกว่า เดือนรอมดอน ในคืนก่อนวันแรกของการถือศีลอดจะมีการ
ทาบุ ญที่มัส ยิด อ่านคัมภีร์ อัล กุร อาน นาอาหารมาเลี้ยงกัน ในช่ว งเดือนรอมดอนแต่ละบ้านจะ
เตรียมอาหารไว้เพื่อรับประทานได้วันละ 2 มื้อ คือ มื้อก่อนสว่าง และมื้อหลังพระอาทิตย์ตกแล้ว
เท่านั้น
3.10.6 การทาบุญออกบวช วันตรุษของอิสลามมี 2 วัน คือ วันตรุษอีดิลฟิตรี (ออก
บวชเล็ก) และวันตรุษอีดิลอัฎฮา (ออกบวชใหญ่) วันออกบวชเล็กนั้นเป็นวันรื่นเริงแห่งการเฉลิม
ฉลองหลังจากการถือศีลอดครบ 1 เดือน ในวันนี้ชาวมุสลิมหัวแหลมจะพากันสวมใส่เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งการชุดใหม่ไปร่วมกันละหมาดที่มัสยิด บริจาคทาน ไปเยี่ยมสุสาน และพบปะญาติพี่น้อง หรือ
ไปพักผ่อน ส่วนวันออกบวชใหญ่เป็นวันฉลองรื่นเริงอีกครั้งหลังจากวันออกบวชเล็กไปประมาณ 70
วัน เป็นช่วงที่ทั่วโลกกระทาพิธีฮัจย์ที่เมืองเมกกะ มีกิจกรรมคล้ายคลึงกับวันออกบวชเล็ก
4. หัตถกรรมปลาตะเพียนสานใบลาน
ปลาตะเพียนสานใบลานนั้น จัดได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมที่มีกาเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ผลิต และมีจุดกาเนิดขึ้นเช่นเดียวกันกับงานหัตถกรรมอื่น ๆ คือการทาด้วยฝีมือ การ
ช่างหัตถกรรมเกิดขึ้นเมื่อถึงระยะที่มนุษย์มีการวิวัฒนาการขึ้น อยู่ร่ว มกันเป็นสังคม รู้จักการใช้
เทคโนโลยี ช่ ว ยแสวงหาอาการได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ไม่ ข าดแคลน จนท าให้ มี เ วลาว่ า งพอที่ จ ะคิ ด
สร้างสรรค์งานอื่น ๆ ขึ้น เป็นไปตามความถนัด ความสามารถในการผลิต ซึ่งเป็นรูปแบบเบื้องต้น
ของการแบ่งงานกันทาในสังคม โดยทั่วไปงานหัตถกรรมมักจะเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งที่มีผี
มือ ในการประดิษ ฐ์ สิ่ งของเครื่ องใช้ใ ด ๆ ขึ้น จากวั ส ดุที่ มี อ ยู่ต ามธรรมชาติ และอาจได้ ทดลอง
สร้ างสรรค์งานขึ้น ซ้า ๆ จนเกิดความชานาญ จนสามารถเรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบ รู้จัก
เลื อ กสรรให้ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ป ระโยชน์ ใ ช้ ส อย น าเทคโนโลยี ที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น มาช่ ว ยพั ฒ นางาน
หั ต ถกรรมนั้ น ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น ประเภทของหั ต ถกรรมจึ ง มี อ ยู่ ห ลากหลายตามแต่ ม นุ ษ ย์ ผู้
สร้างสรรค์จะคิดและพัฒนารูปแบบขึ้น การสร้างสรรค์เช่นนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของจิตใจ
เป็นไปตามคตินิยมความเชื่อ และสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างกลมกลืน
กระบวนการที่ผู้ผลิตสามารถถ่ายทอดวีการผลิตงานฝีมือจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นต่อไปได้ ในลักษณะ
เช่นนี้จึงเป็นการสืบทอดงานหัตถกรรมให้คงอยู่แม้เวลาจะผ่านไป
ปลาตะเพี ย นสานใบลานของชุ ม ชนหั ว แหลมนั้ น เมื่ อ แรกผลิ ต เป็ น งานหั ต ถกรรมที่ ถู ก
ประดิษฐ์ขึ้นจากผุ้ที่มีคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตใจของผู้ผลิตและเพื่อใช้สอย
ประโยชน์ แต่ต่อมาจึงได้พัฒนากลายมาเป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่ต้องการและสนใจของคน
กลุ่มอื่น ด้วยรูปลักษณ์ สีสันที่สวยงามสะดุดตา ดังนั้นการศึกษากระบวนการผลิตปลาตะเพียนใบ
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ลานจึงเป็นทางหนึ่งซึ่งจะทาให้สิ่งประดิษฐ์จากฝีมือของคนไทยที่มีคุณภาพได้รับการบันทึกไว้ ก่อนที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายลบเลือนไป
4.1 แรงงานการผลิต
ครอบครัวของชาวไทยมุสลิมหัวแหลมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวจานวนไม่
เกิ น 3 รุ่ น ได้ แ ก่ รุ่ น ปู่ ย่ า ตายาย พ่ อแม่ และลู ก ในเรื อนแพหรื อบ้ า นเรือ นหลั กหนึ่ ง อาจ
ประกอบด้วยหลายครอบครัวอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งแต่ละครอบครัวมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ กันไป
ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด จากการสอบถาม ปัจจุบันนี้พบว่าประมาณ 1 ใน 3
ของจานวนสมาชิกในแต่ละครอบครัว ยังคงมีความสามารถในการทาปลา และแต่ละจานวนนั้นมี
เพี ย งไม่ ถึ ง ครึ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถผลิ ต ปลาตะเพี ย นได้ ด้ ว ยฝี มื อ ตนเองอย่ า งคร บทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการผลิต
ในช่วงเวลาที่ชาวหัวแหลมส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในเรือเครื่องเทศ หรือเรือแพ ตามสองฝั่ง
แม่น้าเจ้าพระยาและบริเวณคลองเมือง ยังไม่นิยมปลูกเรือนในที่ดินอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนเช่น
ทุ ก วั น นี้ การผลิ ต ปลาตะเพี ย นสานเป็ น เพี ย งช่ อ งทางหนึ่ ง ในการเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ครอบครั ว
นอกเหนื อจากการขายสิ น ค้าเครื่ องเทศทั่ว ไป เพราะว่าปลาตะเพียนเป็นสิ นค้าที่ผ ลิ ตได้เองโดย
แรงงานในครอบครัว ต้นทุนการผลิตไม่มาก ชาวหัวแหลมจึงไม่นิยมไปรับซื้อมาจากผู้ผลิตอื่น ๆ
ประกอบกับเป็นสินค้าที่ราคาขายไม่สูง หากรับซื้อมาจากผู้ผลิตรายอื่นมาขายต่อ ก็ไม่สามารถขายได้
ในราคาที่ได้กาไรดี
จนในเวลาต่อมาได้โยกย้ายขึ้นมาอยู่ในที่ดินของตนเองบนฝั่ง การผลิตปลาตะเพียนใบลาน
ยังคงไม่สูญหายไป ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส านปลาเป็นการฆ่าเวลาเช่นขณะที่ล่ องเรือค้าขาย แต่ช าว
หัวแหลมก็ยังเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วงเวลาสานปลาในแต่ละวันก็คือช่วงที่
ว่างจากภารกิจหุงหาอาหาร ซักผ้า และงานบ้านอื่น ๆ ซึ่งไม่ต่างไปจากชีวิตในเรือเท่าใด
รูปแบบการสานปลาในปัจจุบันนี้ อาจแตกต่างไปจากในระยะที่อาศัยอยู่ในเรือ ซึ่งเป็นการ
ทาเองขายเอง มาเป็น รู ป แบบของการแบ่งงานกันมากขึ้น พบว่าผู้ ผ ลิตปลาในแต่ล ะครอบครัว
สามารถผลิตปลาได้มากน้อยขึ้นอยู่กับจานวนเงินทุนที่มี ซึ่งจะถูกนาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ผลิตปลาจากท้องตลาด ผู้ผลิตแต่ละรายจะเลือกผลิตส่วนประกอบของปลาตามความถนัด เช่น
ผู้ผลิตที่มีความสามารถในการสาน บ้านหนึ่งอาจสานเฉพาะตัวแม่ปลา อีกบ้านหนึ่งอาจสานเฉพาะ
กระโจมโดยจะไม่ลงสีส่วนประกอบทั้งสอง ขณะเดียวกันบ้านที่มีความสามารถในการทาสีตัวปลา
หากมีทุนพอจะซื้อสี พู่กัน ก็จะซื้อมาทาเฉพาะลงสีตัวปลา ดังนั้นผู้ที่จะสามารถเชื่อมต่อแต่ล ะ
กระบวนการผลิตให้ออกมาเป็นปลาตะเพียนสาน คือ นายทุน ซึ่งมีกาลังซื้อส่วนประกอบต่าง ๆ มา
เก็บไว้ และส่งต่อให้กับชาวบ้านคนอื่นรับชิ้นส่วนต่าง ๆ ไปทาต่อเพื่อประกอบเป็นปลาตะเพียนใบ
ลานจนเสร็จสมบูรณ์ การทาปลาขายส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับนายทุน นายทุนจึงมีบทบาทมากขึ้นใน
กระบวนการผลิตปลา
ในกรณีของครอบครัวนางวันทนีย์ มีพลกิจ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ยึดอาชีพสานปลาตะเพียนมา
นานคนหนึ่งในชุมชนหัวแหลม ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นนายทุนคนหนึ่งในชุมชนหัวแหลมเล่าให้ฟังว่า ได้
ใช้ชีวิตอยู่ในเรือนแพมาตั้งแต่จาความได้ พบเห็นมารดาทาปลาตะเพียนสานเป็นประจา ทั้งบิดาและ
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มารดานาออกไปขายเป็นสินค้าทางเรือในบริเวณตลาดหัวรอ การค้าขายทางเรือนั้นถือว่าเป็นอาชีพ
หลักของครอบครัว จนถึงวันเรียนอายุประมาณ 10 – 12 ปี ก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้าน หลัง
เลิกเรียนพอกลับมาถึงบ้านก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ฝึกหัดสานปลา โดยแม่ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้วยการ
ทาให้ดูเป็นตัวอย่าง ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เรียนรู้วิธีทาปลา และทาต่อเนื่องมาอย่างจริงจังจนถึง
ทุกวันนี้ เช่นเดียวกันกับลูกสาวลูกชายบ้านอื่น ๆ ที่รุ่นราวคราวเดียวกันก็มักจะได้รับการฝึกหัดสาน
ปลาในช่วงวัยเรียนเช่นเดียวกัน และรายได้จากการสานปลาที่เด็ก ๆ ได้รับก็เป็นเงินที่น่าพึงพอใจหรือ
ประมาณ 5 เท่าของเงินค่าขนมในแต่ละวัน
“...ตอนเด็ก ๆ ไปเรียนหนังสือได้เงินวันละ 25 สตางค์
ไม่พอใช้ ก๋วยเตี๋ยวชามละ 50 สตางค์ อาศัยว่าเป็นคนทาปลา
ได้เร็ว กลับมาบ้านว่างก็นั่งทา จึงมีรายได้พิเศษจากปลาเยอะ
บางวันรวมแล้วได้ถึง 1.25 บาทก็มี...”
ชาวชุมชนหัวแหลมเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสาคัญกับการศึกษาอย่างมากชุมชนหนึ่ง เป็นที่น่า
สังเกตว่าเด็ก ๆ ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับโรงเรียนกันเป็นจานวนมากตลอดมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน แต่การฝึกฝนทาปลาตะเพียนสาน ก็เป็นบทเรียนนอกโรงเรียนที่ถ่ายทอดกันมาอย่าง
ไม่ขาดสาย จนอาจกล่าวได้ว่าประมาณ 30 – 40 ปีมาแล้ว มีภาระหน้าที่หนึ่งที่บิดามารดาชาว
หัวแหลมพึงกระทาคือการถ่ายทอดความรู้ในการสานปลาให้กับบุตรหลาน
การสารวจแรงงานการผลิตปลาตะเพียนที่มีอยู่ในชุมชนหัวแหลมทุกวันนี้ ซึ่งพบว่ามีจานวน
ไม่มากนัก โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างผู้ที่ทาปลาจานวน 30 คนในหมู่บ้าน พบว่ามีตั้งแต่วัยกลางคน
กลุ่มอายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป
4.2 กระบวนการผลิตปลาตะเพียนใบลานของชุมชนหัวแหลม
4.2.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์
วัตถุดิบและอุปการณ์ที่ใช้ในการสานปลาตะเพียนที่สาคัญ ๆ มีอยู่เพียงไม่กี่ชนิด ส่วนใหญ่
เป็นเครื่องใช้ที่หาได้ทั่ว ๆ ไป แต่วัสดุสาคัญที่สุดและจะขาดเสียไม่ได้คือ ลาน
ในบรรดางานหัตถกรรมไทยนั้นเคยมีผู้ทาการรวบรวมและแยกประเภทไว้ ได้แก่ ผ้าและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่ องจักสารไม้ไผ่และหวาย เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม้
เครื่ อ งหนั ง อั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเปลื อ กหอย เขาสั ต ว์ กระดู ก และ
กะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์กระดาษ ดอกไม้แห้ง ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวม
ทั้งหมด 13 ประเภท ปลาตะเพียนใบลาน จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช หรือใช้
เส้นใยพืชเป็นวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบประเภทนี้มีอยู่มากมายหลายชนิด ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น ส่วนของพืชที่สามารถนามาทาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ คือ ใบ ลาต้น
ราก และผล ซึ่งส่วนของลานที่นามาใช้ทาปลาตะเพียนสานคือ ใบ
4.2.1.1 ลาน เป็นพันธ์ไม้ตระกูลปาล์ม (PALMAE) จัดอยู่ในวงศ์ Corypha เป็น
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ยืนต้น มีถิ่นกาเนิดในเมืองร้อน ไม่ขึ้นแพร่หลายนัก ส่วนใหญ่ชอบขึ้นในที่มีอากาศ
ร้อนชื้น ฝนตกมาก เป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดี อายุยืนนับร้อยปี ต้นแก่จะออกดอกเป็นช่อ
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ใหญ่ตรงส่วนยอดของลาต้น ไม้ลานออกดอกได้เพียงครั้งเดียว เมื่อออกดอกและมีผลแล้วต้นจะแห้ง
เหี่ยวตายในปีต่อมา ในเอเชียมีอยู่ด้วยกัน 5 – 8 ชนิด ส่วนประเทศไทยมีต้นลานขึ้นอยู่ 3 ชนิด
คือ
1) ลานวัด (Corypha umbraculifera หรือ Tatipot palm) เป็นไม้
พันธ์ต่างประเทศ มีถิ่นกาเนิดจากศรีลังกาเข้ามาพร้อมพุทธศาสนา นิยมปลูกทั่วไปตามวัดต่าง ๆ
เพื่อเป็นไม้ประดับทั่วไป จึงมักจะเรียกว่า ลานวัด
2) ลานพื้นเมืองของไทย (Corypha Iecomtei Decc) มีชื่อเรียกต่างกัน
เช่น ลานดา ลานขาว ลานพร้าว เป็นลานชนิดที่ใช้ทาเครื่องจักสาน แหล่งที่มีมากที่สุดคือในเขต
อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนั้นพบบ้างแต่งไม่มากในเขตจังหวัดนครปฐม
ลพบุรี สระบุรี ตาก และพิษณุโลก
3) ลานพรุ (Corypha eleta) ชอบขึ้นในบริเวณดินพรุ มีมากทางภาคใต้
ประเทศไทย แถบจังหวัดกระบี่ พังงา สงขลา และนครศรีธรรมราช ยอดลานอ่อนของลานชนิดนี้
จะน าไปใช้ทาผลิตภัณฑ์หางอวน (ยอดลาน นามาฉีกเป็นชิ้นเล็กแล้ว จึงแช่น้าและขูดผิว ใบออก
จากนั้นนามาสางเป็นเส้นใย ตากให้แห้ง ปั่นเป็นเส้นคล้ายเส้นด้าย เรียกว่า ทอวะ นาไปทอเป็น
แผ่นเรียกว่า หางอวน แต่เดิมชาวประมงทอเป็นรูปสามเหลี่ยมสาหรับต่อปลายอวน ใช้จับกุ้งทา
กะปิ ปัจจุบันนามาประดิษฐ์เครื่องใช้ เช่น กระเป๋า หมวก ฯลฯ)
ต้นลานส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาติและรวมตัวกันเรียกว่า ป่าลาน ซึ่งเป็นป่า
ดงดิบแล้งที่หาดูได้ยาก มีอยู่เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น ในอดีตป่าลานเคยมีขึ้นอยู่ในประเทศไทย
อย่างสมบูรณ์และสวยงาม ปัจจุบันได้ถูกทาลายไปมาก ป่าลานที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ คือ ที่บ้าน
ทับลาน บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ บ้านวั งมืด ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
นอกจากนั้นยังมีอยู่บ้างที่บ้านท่าฤทธิ์ ตาบลวังม่วง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตาบล
มะนาวหวาน อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งสามแหล่งนี้เป็นแหล่งลานในภาคกลาง ส่วนลาน
พรุนั้นขึ้นอยู่มากทางภารใต้ เช่น ที่อาเภอเชียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอระโนด จังหวัด
สงขลา เป็นต้น
มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากลานมานานแล้ว เห็นได้จากมีการทาผลิตภัณฑ์จากใบ
ลานขึ้นในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหลายร้อยปีแล้ว ลานนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่
1. ในอดีตสมัยที่ ยังไม่มีการทากระดาษเขียนหนังสือนั้น ใช้ลานอ่อนเป็นที่จารึก
หรื อจารอักขระเรื่ องราวต่าง ๆ ในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ เรียกว่าคัมภีร์ใบลาน
รวมทั้ ง บั น ทึ ก ประวั ติ ต่ า ง ๆ กวี นิ พ นธ์ ซึ่ ง เรี ย กว่ า หนั ง สื อ ใบลาน มั ก พบว่ า มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ไทยอย่างยิ่ง สามารถเก็บไว้ได้นานหลายร้อยปี เช่น คัมภีร์ “ติงสนิบาตรกุสราช
ชาดก” จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2014 ถือว่าเป็นคัมภีร์ใบลานเก่าแก่ที่สุดซึ่ง
ยังคงสภาพอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ตามคติความเชื่อของคนไทยจะนิยมสร้างคัมภีร์ใบลานในพุทธศาสนา
ถวายไว้เป็นสมบัติของวัด เพื่อหวังได้บุญในกาลข้างหน้า ปัจจุบันการทาใบลานเพื่อจารหนังสือทาง
พุทธศาสนามีเหลืออยู่น้อยมาก
2. ใบลานแก่ ทาวัสดุมุงหลังคาและฝาบ้านสาหรับกันแดดฝน ตัวก้านใบทาขื่อ
แป ลาต้นที่ตายแล้วทาครกและสาก หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

22

3. ผลและราก ใช้ฝนรับประทานเป็นสมุนไพรรักษาโรค แก้ร้อนใน ขับเหงื่อ ใบ
ลานเผาไฟทาเป็นยาใช้ดับพิษแก้อักเสบ ฟกช้า บวม เรียกว่า ยามหาหิงคุ์
4. ใบลานอ่อน ลานอ่อนเมื่อตากแห้งแล้ว จะมีสีขาวนวล เนื้อเหนียว สามารถ
จักตอกเป็นเส้น ๆ ได้ ย้อมสีติด มอดแมลงไม่ค่อยกิน ถ้ามีการเก็บรักษาดีจะมีอายุยาวนานนับร้อย
ปี นิยมนามาใช้เป็นวัสดุจักสาน โดยต้องนามาผ่านกระบวนการเลียด ฟอก ย้อมสี ตามแต่ความ
ต้องการที่จะใช้ประโยชน์
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใบลานอย่ า งหลากหลาย เช่ น แผ่ น
นามบัตร ที่คั่นหนังสือ บัตรอวยพร บัตรเชิญต่าง ๆ เครื่องประดับผม ฯลฯ และผลิตภัณฑ์ในรูป
ปลาตะเพียนสาน นับว่าเป็นหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต
คุณสมบัติที่เด่นชัดของใบลานก็คือ ความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ ทนแดดและ
ฝนกว่าเส้นใยพืชอื่น ๆ
4.2.1.2 การเตรียมลานเพื่อสานปลาตะเพียน
ปกติแล้วการนาใบลานไปเป็นวัตถุดิบในการจักสานนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมลาน
เสียก่อน ตั้งแต่การตัดยอดลาน ทอนใบลาน และคัดเลือกใบลาน เป็นลานคัด และลานรวมเพื่อ
ความสะดวกในการจาหน่ายและจัดทาตามประเภทของหัตถกรรม ลานที่นามาสานปลาตะเพียนนั้น
เป็นลานที่ขายตามท้องตลาด ซึ่งรับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง จะผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้วและขาย
รวมกันเป็นมัดเรียกว่า ซอง ซองละ 1,000 ใบ แต่ละใบมีความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ซึ่ง
เป็นขนาดมาตรฐานของใบลานทั่วไป สิ่งสาคัญก็คือ ลานที่นามาสานนั้นจะต้อ งเป็นลานอ่อนที่นามา
ตากแห้งแล้ว ใบลานแก่ไม่สามารถนามาสานได้เพราะจะแตก ราคาของลานในเขตท้องที่ปลูกกับ
ราคาที่ผ่านพ่อค้าคนกลางจะต่างกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้ใบลานและปริมาณ
วัตถุดับที่หาได้
1) เลี ย ด เป็ น อุ ป กรณ์ ส าคั ญ อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ของการสานปลาตะเพี ย นใบลาน มี
ลักษณะเป็นแผ่นไม้สองแผ่น นามาวางประกบกันเข้าแล้วติดใบมีดไว้ที่ด้านหนึ่ง ส่วนบนของแผ่นไม้
มีสกรูติดไว้เพื่อสะดวกในการเลื่อนเข้าเลื่อนออกตามขนาดความกว้างของใบลาน เลียดมีหน้าที่กรีด
ตัดใบลานให้มีขนาดและเส้นที่ตรงดี เครื่องจักสานหลายประเภท เช่น หมวก กระเป๋า ต้องใช้ลาน
ที่ผ่านการเลียดด้วยเครื่องเลียด ให้ได้เส้นลานที่มีขนาดมาตรฐานเท่ากันโดยตลอดเพื่องานจักสานจะ
ได้รูปทรงสวยงาม
2) สี สี ที่ใช้ ทาบนตัว ปลาที่ส านแล้ ว นิย มใช้ สี น้ ามั น เนื่ องจากมีค วามสดใส
คงทนถาวร และหาง่าย สีที่นิยมทาตัว ปลาได้แก่ สีแดง สีดา สีชมพู สีม่วง ส่วนสีที่นิยมทาครีบ
หรือเกล็ดปลา คือ สีทอง สีเงิน ตัดเส้น เพราะจะให้ความรู้สึกแวววาวเหมือนเกล็ดปลาจริง และ
ช่วยให้สวยงามขึ้นด้วย
3) พู่กัน ใช้ทาสีและเขียนลวดลายลงบนตัวปลา ขนาดของพู่กันที่ใช้มีหลายแบบ
แล้ ว แต่ ห น้ า ที่ ใ ช้ ส อย ส่ ว นที่ ใ ช้ กั น เป็ น ประจ า คื อ พู่ กั น ปากตั ด ขนแบนกว้ า งประมาณ 2
เซนติเมตร ใช้สาหรับระบายสีพื้น พู่กันปลายมนเบอร์ 3 ใช้สาหรับเขียนลาย นอกจากพู่กันแล้วยัง
มีไม้ปลายแหลม จุ่มสีจุดลงบนตัวปลาเป็นการตกแต่งด้วย

23

4) เข็ มและด้ า ย ใช้เย็ บส่ ว นประกอบต่า ง ๆ ให้ ร วมเป็น พวง การเย็ บเชื่อ ม
ส่วนประกอบนี้เรียกว่า เพาะ ในอดีตนั้นการประกอบส่วนต่าง ๆ ของปลาเข้าด้วยกันจะใช้ด้ายเย็บ
ทั้งสิ้น แต่ภายหลังเมื่อผู้ผลิตต้องการปริมาณงานปลาตะเพียนสานจานวนมาก ทาให้ต้องผลิตแข่งกับ
เวลา ดังนั้นจึงได้หันมาใช้ลวดเย็บกระดาษเป็นอุปกรณ์ในการประกอบพวงแทน นับว่าเป็นการหา
วัส ดุทดแทนที่คงทน มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว แต่ทาให้ คุณค่าด้านประณีตศิล ป์ของปลา
ตะเพียนสานลดลง
5) กรรไกรหรือมีด ใช้สาหรับตัดแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ ของปลา เพื่อให้ได้ส่วน
โค้งมน รี ตามต้องการ เช่น ส่วนประดับตกแต่งที่เรียกว่า ใบโพธิ์ เป็นต้น
4.2.2 ส่วนประกอบของปลาตะเพียนสาน
ปลาตะเพียนสานที่ทากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างมีส่วนประกอบที่มีลักษณะแตกต่าง
กันสามารถแยกได้เป็นส่วน ๆ รวม 6 ส่วน ได้แก่
4.2.2.1 กระโจมปลา หรื อกระจังบน เป็นส่ วนประกอบที่อยู่ตอนบนสุ ด มี
จานวนเพียง 1 ชิ้นเท่านั้นใน 1 พวง ด้านบนร้อยเม็ดปักเป้าประมาณ 1 – 3 เม็ด ต่อจากตาขอ
เกี่ยว ลักษณะของกระโจมมีรูปร่างคล้ายดาวนูนทั้งสองด้าน บนและล่างมี 8 แฉก ปลายแฉกแต่
ละอันมีอุบะห้ อย ซึ่งร้ อยด้ว ยเม็ดปักเป้าจานวน 1- 2 เม็ด ตอนปลายแขวนใบโพธิ์ห้ อยตุ้งติ้ง
กระโจมมีไว้เพื่อแสดงจุดเริ่มต้นของพวงตะเพียนสาน เพิ่มความสวยงามและความสมดุลของเครื่อง
แขวนหรื อโมบาย (mobile) ตลอดจนทาให้ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของพวกปลาตะเพียนมีรูปร่าง
ต่างกันเด่นชัด และทาให้เรื่องราวและเนื้อหาของปลาตะเพียนมีมากยิ่งขึ้น
4.2.2.2 แม่ปลา เป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่สุด ปลาตะเพียนสาน 1 พวงมีแม่
ปลาใหญ่ เ พี ย ง 1 ตั ว เท่ า นั้ น และเป็ น จุ ด เด่ น ส าคั ญ ที่ สุ ด ด้ า นล่ า งของตั ว ปลาห้ อ ยระย้ า ซึ่ ง
ประกอบด้วย กระทงเกลือ ปักเป้า ใบโพธิ์ และลูกปลาหลายตัว จานวน 3 สายต่อจากปลาย
แหลมของส่วนปาก สายครีบอกและหางปลาอย่างละ 1 สาย ความเด่นของแม่ปลาทาให้ต้อง
พิถีพิถันในการสานและประดิดประดอยมากกว่าส่วนอื่น ๆ การตกแต่งเขียนสีและลวดลายจะทาให้
แม่ปลาดูสวยงามขึ้น
4.2.2.3 กระทงเกลือ ที่มาของกระทงเกลือนั้น มีรูปแบบเดียวกับภาชนะใส่เกลือ
ของชาวมุสลิมในสมัยก่อน ซึ่งก่อนเปิบข้าวใส่ปาก มักใช้ปลายนิ้วแตะเกลือใสปากก่อนเสมอ รูปร่าง
ของกระทงเกลือในปลาตะเพียนสานจึงคล้ายคลึงกับกระทงใส่เกลือของชาวมุสลิม กระทงเกลือเป็น
เครื่องตกแต่งพวงปลา ซึ่งห้อยต่อลงมาจากปลาตัวใหญ่หรือแม่ปลา ใช้สาหรับครอบลูกปลาให้ ดู
สวยงามขึ้น มีในพวงปลาแขวนขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยลูกปลา 9 ตัวขึ้นไปเท่านั้น ปกติแล้วปลา
ตะเพียนสานโดยทั่วไปมีตั้งแต่ลูกปลา 6 ตัว 9 ตัว และ 12 ตัว ลักษณะของกระทงเกลือเป็นรูป
ดาว 5 แฉกขนาดเล็ก ใช้ใบลานสาน 2 ใบ บางครั้งก็เรียกว่า ดาว
4.2.2.4 ปักเป้าหรือเม็ด เม็ดปักเป้าใบลานสาน รูปร่างคล้ายข้าวหลามตัดหรือ
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทรง 3 มิติ มีขนาดเล็กใช้ร้อยเป็นสายห้อยตอนบนและสายระย้าตอนล่าง
หรือเชื่อมโยงรอยต่อของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในพวงปลาตะเพียน หน้าที่ของปักเป้าอีกอย่างหนึ่งก็คือ
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ป้องกันไม่ให้เห็นเส้นด้าย และทาให้พวงปลามีความยาว ความสามารถแกว่งไกวได้ดียิ่งขึ้น สาน
ปักเป้าใช้ใบลานเพียง 1 ใบเท่านั้น
4.2.2.5 ใบโพธิ์ ส่วนของใบลานแบน ๆ ตัดด้วยกรรไกรให้เป็นรูปคล้ายใบโพธิ์จริง
มีน้าหนักเบาและพลิ้วลมได้ดี ใช้ต่อปลายของอุบะห้อยจากระโจมและกระทงเกลือตลอดจนปลาย
ของอุบะที่ห้อยต่อจากลูกปลาทั้งหมด
4.2.2.6 ลูกปลา รูปร่างของลูกปลานั้นเหมือนกับแม่ปลา ต่างแต่ว่ามีขนาดเล็ก
กว่าประมาณ 3 – 4 เท่า ลูกปลาใช้ร้อยกับระย้าทั้งสามสาย ถ้าเป็นระย้าใหญ่จึงร้อยไว้ใต้กระทง
เกลือ มีปั กเป้าร้อยคั่นตอนบน ถ้าเป็นระย้าเล็ก ร้อยต่อจากปักเป้าที่ห้อยจากตัว แม่ปลาลงมา
ระย้าแต่ละสายจะร้อยลูกปลาประมาณ 2 – 3 ตัว แล้วแต่ขนาด ลูกปลาแต่ละตัวจะห้อยอุบะหรือ
ระย้าสั้น ๆ เลียนแบบแม่ปลาบริเวณส่วนปาก ครีบอก และหาง โดยใช้เม็ดปักเป้าจานวน 1 – 2
เม็ด ปลายแขวนห้อยใบโพธิ์ตุ้งติ้งอยู่ตอนล่าง
ลูกปลาเป็นส่วนที่ทาให้พวงปลามีความงดงามมากขึ้น เนื่องจากทาให้ดูมีชีวิตชีวา
ลูกปลาจะแกว่างไกวคล้ายกับแหวกว่ายในสายน้า ในพวงแขวนหนึ่ง ๆ นิยมทาลูกปลาห้อยอยู่ตั้งแต่
6, 9 และ 12 ตัว
แม้ว่าปลาตะเพียนสานมีส่วนประกอบสมบูรณ์อยู่ 6 ส่วน แต่ก็พบว่าในบางครั้งก็
ไม่ได้นาส่วนประกอบมารวมเข้าด้วยกันครบถ้วน อาจจะดัดแปลงประกอบชิ้นส่วนไม่เหมือนกันก็ได้
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สาน แต่เมื่อปลาตะเพียนมีส่วนต่าง ๆ ครบแล้ว ก็มีลักษณะเป็น
เหมือนงานประติมากรรมที่เคลื่อนไหวได้และมีความสวยงามอย่างสมบูรณ์
4.2.3 ขั้นตอนและกระบวนการผลิต
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
4.2.3.1 การสานชิ้นส่วนต่าง ๆ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของปลาตะเพียนสานทั้ง 6 ส่ วน มีเทคนิค
วิธีการสานเฉพาะตัว ยกเว้นการสานแม่ปลาและลูกปลา มีวิธีการสานคล้า ยคลึงกัน ต่างกันแต่ส่วน
ที่เป็นหางและครีบเท่านั้น ในการสานทุกชิ้นจะต้องเลียดใบลานให้ได้ขนาดตามต้องการโดยใช้เครื่อง
เลียด ในเขตบ้านหัวแหลมซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาตะเพียนสานแหล่งใหญ่นั้น ชาวบ้านที่นี่ใช้เครื่อง
เลียดที่ทาขึ้นเองจากใบมีด ปาดให้ปลายแหลมปักกับท่อ นไม้สี่เหลี่ยม กะขนาดใบลานที่ต้องการ
เลียดโดยขยับใบมีดเข้าหรือออก
ลักษณะการสานทุกชิ้นส่วนของปลาตะเพียนสานส่วนใหญ่ใช้วิธีการพับซ้อนใบลานค
ล้องสอดสลับไปมากลับหน้าและกลับหลัง เพื่อให้ใบลานเกิดการยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันโดยตัวเองให้
เป็นรูปร่างต่าง ๆ กันดังนี้
1) กระโจม ขึ้นต้นการสานโดยใช้ใบลานจานวน 4 เส้นซึ่งเลียดไว้แล้ว ขนาด
กว้างประมาณ 1 นิ้ว พับซ้อนสอดใบลานสลับไปมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อน แล้วจึงสานให้มี
ปลายแหลมเป็นแฉก ๆ ยื่นต่อออกมาจานวน 8 แฉก จากนั้นจึงพลิกม้วนใบลานสอดด้านบนให้เป็น
กลีบนูนขึ้นมา ปลายแหลมชนกันจานวน 4 กลีบ กลับด้านล่างอีกครั้ง ทาให้ลักษณะเดียวกัน จะ
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ได้กระโจมรูปร่างคล้ายดาวนูน 8 แฉก กระโจมขนาดมาตรฐาน คือ สาหรับปลาระย้าลูก 9 ต้อง
อาศัยใบลาน 2 ใบ
2) กระทงเกลือ ขึ้นต้นการสารโดยใช้ใบลานจานวน 2 เส้น พับซ้อนสอดใบลาน
สลับไปมาเป็นรูปห้าเหลี่ยม จากนั้นจึงม้วนใบลานคร่อมแต่ละเหลี่ยมให้เป็นรูปกรวยแหลม ม้วนซ้อน
กันที่ปลายอย่างน้อย 3 ครั้ง จะได้รูปร่างคล้ายดาวนูนคว่ารูปห้าแฉก
3) แม่ปลาและลูกปลา ใช้ใบลานจานวน 2 เส้น เริ่มต้นจากเส้นแรกม้วนตลบ
2 ครั้ง ทาให้เป็นรู ปห่วงวงกลม ส่วนเส้นที่สองม้วนพับครึ่ง สอดเข้าไปในห่วงทั้งสองของเส้นแรก
ดึงใบลานให้ตึงกระชับเข้าหากัน แล้วใช้ปลายใบลานทั้งสองม้วนสอดกลับไปมา ดึงใบลานให้เป็น
รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ปลายใบลานทั้งสี่ตัดแฉลบให้เป็นครีบปลา ทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง ก็จะได้รูปร่างปลา ถ้าเป็นแม่ปลาจะเย็บส่วนหางแยกออกต่างหาก โดยใช้แผ่นใบลาน
จานวน 4 – 5 แผ่นพับซ้อนเย็บต่อกัน สาหรับแม่ปลาตัวใหญ่จะเย็บเกล็ดครีบแหลมของส่วนหาง
หรือเงี่ยงปลาเพิ่มขึ้น ในการสาน แม่ปลา 1 ตัว ขนาดมาตรฐาน คือ แม่ปลาลูก 9 ต้องใช้ลาน
จานวน 4 ใบ ในขณะที่ลูกปลา 1 ตัวใช้ลาน 1 ใบ
4) ปักเป้า เริ่มสานโดยใช้ใบลานเส้นเดียว ใช้ปลายทั้งสองม้วนผูกเข้าหากันให้
ปลายแหลมแล้วกลับผูกอีกครั้ง โดยทั่วไปใบลาน 1 ใบ ขนาดยาว 70 เซ็นติเมตร ซอยขนาดแล้ว
สามารถทาปั กเป้ าได้ 4 – 5 ชิ้น ขนาดของปักเป้าจะเท่ากันเสมอไม่ว่าจะร้อยเข้ากับพวงปลา
ตะเพียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือเล็กก็ตาม ยกเว้นปลาตะเพียนที่ทาย่อส่วนขนาดจิ๋วสาหรับแจก
เป็นของที่ระลึก ทุกชิ้นส่วนต้องย่อขนาดลงตามไปด้วย
5) ใบโพธิ์ นิยมใช้ใบลานคัด เพราะมีขนาดกว้าง นามาตัดเป็นรูปร่างคล้ายใบ
โพธิ์จริง วิธีตัด คือ พับครึ่งใบลาน ตัดรูปร่างด้านข้างตามต้องการ แล้วคลี่ออก ก็จะได้ใบโพธิ์ที่มี
ข้างทั้งสองเหมือนกัน ขนาดใบโพธิ์โดยทั่วไป คือ กว้างประมาณ 403 เซ็นติเมตร สูงประมาณ
307 เซนติเมตร
4.2.3.2 การลงสีพื้นและเขียนลวดลาย
ปลาโบราณ หรือปลาใบลานนั้น คือ ปลาตะเพียนสานที่มีสีธรรมชาติแท้ ๆ เมื่อ
สานเสร็จแล้ว ก็สามารถนามาเข้าพวงประกอบชิ้นส่วนได้เลย ซึ่งช่างฝีมือมักจะต้องพิถีพิถันในการ
คัดเลือกใบลานที่นามาสานให้มีผิวค่อนข้างขาว และฝีมือการสาร การเย็บครีบปลาและหางปลา
จะต้องใช้ด้ายขายและละเอียดแนบเนียนกว่าปลาตะเพียนที่เขียนสี
1) ลงสี
ในปลาตะเพียนเขียนสี ต้องมีการลงสีพื้นและเขียนลวดลายให้เป็นสีชุด
เดียวกันทุกชิ้น การลงสีจะช่วยซ่อนตาหนิของตัวปลาได้ก่อนที่จะประกอบกันเป็นพวง โดยยึดเอาสี
ของแม่ปลาเป็นหลัก กล่าวคือ แม่ปลาหรือปลาตัวใหญ่นิยมลงสีพื้นด้วยสีน้ามันเป็นสีแดง ดา เขียว
ชมพู เหลือง ฟ้า ส้ม ม่วงและขาว บริเวณส่วนเกล็ด ครีบ หางและส่วนละเอียดของตัวปลา
นิยมวาดลวดลายด้วยสีบรอนซ์เงินหรือสีบรอนซ์ทอง การนาสีดังกล่าวมาใช้ได้ริเริ่มขึ้นใช้ในระยะเวลา
ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา
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2) ลวดลาย
ลวดลายที่เขียนลงบนตัวปลานั้น เป็นส่วนที่ช่างฝีมือคิดค้นขึ้นเอง ชาว
มุสลิมหัวแหลมได้คิดค้นขึ้นตามความพึงพอใจ ไม่มีต้นแบบหรืออยู่ในแบบอย่างของศิลปะลายไทย
สมัยโบราณ ลายที่นิยมมากเรียกโดยทั่วไปว่า ลายผักชี คือจะเขียนลายที่เลียนแบบเกล็ดปลาที่ ตัว
แม่ปลา ส่วนหางปลานิยมเขียนเป็นลายดอกไม้หรือลายต้นสน ลาย 2 ชนิดนี้ ชาวมุสลิมรู้จักเขียน
มาเป็นเวลานานแล้ว พู่กันที่ใช้เขียนลวดลายเป็นพู่กันกลม มีขนาดตามความเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะ
เขียน
4.2.3.3 การร้อยประกอบชิ้นส่วน
ภายหลังจากการเตรียมชิ้นส่ วนประกอบของปลาตะเพียนเรียบร้อยแล้ว จึงนามา
ร้อยประกอบเข้าเป็ นพวงโดยใช้เอ็นเส้นเล็กหรือด้ายเบอร์ใหญ่ การร้อยพวงปลาตะเพียน หรือ
เรียกว่าเข้าพวงนั้น ผู้ผลิตจะต้องเริ่มจากการร้อยระย้าจานวน 3 สายก่อน เพื่อใช้สาหรับแขวนต่อ
จากตัวแม่ปลา โดยทั่ว ๆ ไปการร้อยระย้ามี 2 ขนาด คือ ระย้าเล็ก และระย้าใหญ่
ระย้าเล็ก หมายถึง การร้อยพวงปลาตะเพียนที่มีลูกปลาน้อยกว่า 9 ตัว ระย้า
ใหญ่คือการร้อยพวงปลาที่มีลูกปลา 12 ตัวขึ้นไป ความแตกต่างของระย้าเล็กกับระย้าใหญ่ คือ
จานวนชิ้นส่วนของกระโจมและกระทงเกลือที่เพิ่มเข้าไปในระย้าทั้งสามสาย
ปลาที่ร้อยเป็นพวงนั้น มีขนาดต่าง ๆ กัน นับตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนายย่อม
ซึ่งเรียกว่า ปลาลูกสิบห้า ปลาลูกสิบสอง ปลาลูกเก้า ปลาลูกหก
4.4.3 ตลาดและการจาหน่าย
การเร่เรือขายของของชาวหัวแหลมนั้น เป็นกระบวนการออกสู่ตลาดในรูปแบบที่เรียกว่า
ขายตรง สินค้าส่งถือมือผู้ซื้อด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง การเร่เรือไปตามที่ต่าง ๆ นั้น มี
ข้อดีในด้านการจาหน่ายก็คือ ทาให้สามารถพบปะผู้ซื้อมากหน้าหลายตา ยิ่งเดินทางเร่ไปหลายที่ก็
จะได้ขายปลาตะเพียนจานวนมาก ปลาตะเพียนที่สานขึ้นในยามว่างจึงขายได้จานวนมากและทากาไร
ได้มาก แหล่งใหญ่นาสินค้าปลาตะเพียนไปจาหน่ายคือ กรุงเทพฯ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ปัจจุบันนี้ นายทุน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการผลิต
ปลาตะเพียนสาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการผลิต นายทุน ก็คือ ชาวบ้านผู้ซึ่งมีเงินทุน
พอที่จะจ้างคนอื่น ๆ เป็นลูกมือในการผลิตส่วนประกอบแต่ละชิ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน โดยที่
ผู้ผลิตรายย่อยเหล่านี้ไม่ได้ผลิตปลาสาเร็จออกมาขายให้กับลูกค้า ระยะหลังนี้เองที่พบว่านายทุนมี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการตลาดและจาหน่ายด้วย ดังนั้นในปัจจุบันปลาตะเพียนที่ผลิตขึ้นมี
กระบวนการออกสู่ตลาดได้ได้ใน 2 ช่องทาง คือ
4.3.1 ผลิตเองทุกขั้นตอน
ชาวบ้านหัวแหลมกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ยังคงทาปลา
ตะเพียนด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ไม่นิยมทาเฉพาะขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่ง แล้วจึงจาหน่ายออกไปใน 2
ช่องทาง ได้แก่
4.3.1.1 จาหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มนี้มักได้แก่ ผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่แถบ
ย่านติดถนนอู่ทอง ซึ่งเป็นถนนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา หรือฝากญาติพี่น้องที่มีบ้านในแถบ
ถนนหรือชุมชนขายให้ กลุ่มนี้มีจานวนไม่มาก
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4.3.1.2 จาหน่ายไปยังพ่อค้าคนกลาง กลุ่มนี้จะผลิตเองทุกขั้นตอนที่บ้าน แล้วจึง
ดาเนินด้านตลาดเองด้วย โดยการออกหาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น พ่อค้าคนกลางที่บริเวณวิหาร
พระมงคลบพิตร หรือร้านค้าในกรุงเทพฯ ทุกเดือนจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปพร้อมกับปลาตะเพียนที่
สานแล้ ว เป็ น ตั ว อย่ า ง เพื่ อ น าไปเสนอขายแก่ ร้ า นค้ า หากร้ า นใดสนใจ โดยเฉพาะห้ า งหรื อ
ศูนย์การค้าใหญ่ ๆ มักจะมารับสินค้าถึงที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระยะประมาณ 20 ปีที่
ผ่านมา ผู้ผลิตบางรายมีช่องทางการตลาดดีมากถึงขนาดที่มีห้างร้านมารับ 3 – 4 ครั้งต่อเดือน
4.3.2 ผลิตเฉพาะขั้นตอนแล้วส่งนายทุนเป็นผู้จาหน่าย
กระบวนการผลิตและจาหน่ายรูปแบบนี้ มีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วนคือ
4.3.2.1 ผู้ผลิต ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านที่ผลิตเฉพาะขั้นตอนที่ตนเองถนัด หรือมี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น ถนัดสาน ถนัดลงสี ถนัดเขียนลาย ถนัดเข้าพวง อย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว กลุ่มนี้ยังจะผลิตตามกาลังทุนที่มีในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ของตนด้วย ดังนั้น
กลุ่ มนี้ จึ งไม่นิ ย มทาขั้น ตอนที่ตนไม่ถนัดหรือไม่ต้องการ รวมถึงตามความต้องการของนายทุนใน
หมู่บ้าน เนื่องจากนายทุนเท่านั้น ที่จะเป็นผู้รับซื้อส่วนประกอบปลาเหล่านั้น ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับ
การตกลงระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน แต่ทั้งนี้นายทุนจะเป็นผู้มีสิทธิขาดในการคัดเลือกจ้างชาวบ้าน
ที่มีฝีมือดี และกาหนดราคาตามฝีมือ
4.3.2.2 นายทุน ได้แก่ ชาวบ้านที่มีกาลังทุนพอที่จะจ้างชาวบ้านคืนอื่น ๆ ให้ผลิต
ชิ้นส่วนประกอบ หรือทาขั้นตอนใด ๆ ในการสานปลาให้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่เท่าที่ปรากฏ ผู้ที่
เป็นนายทุนมัยจะได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือดีในการสอนปลา สามารถทาปลาได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่
สาน ทาสี เขียนลาย และร้อยพวง ดังนั้นนายทุนจึงต้องรู้จักคัด เลือกผู้ผลิตรายย่อยที่มีฝีมือเข้ามา
เป็นแรงงานผลิต ในขณะเดียวกัน นายทุนก็มีฐานะเป็นผู้ผลิตรายหนึ่งด้วยเช่นกัน และภายหลังจาก
ที่รับผลผลิตจากชาวบ้านมาแล้ว หรือผลิตปลาเองได้แล้วนั้น ก็เป็นสิทธิของนายทุนที่จะดาเนินการ
ส่ ง สิ น ค้ า ออกสู่ ต ลาดต่ อ ไป อาทิ ส่ ง พ่ อ ค้ า คนกลางที่ ร้ า นค้ า บริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา หรือส่งให้กับบริษัทร้านค้าจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ตามแต่ความสามารถ
ในการขยายช่องทางการตลาดของตน
ดังเช่นกรณีของเกศสินี รุ่งศาสตรา ซึ่งเริ่มต้นจากที่มีฐานะเป็นผู้ผลิตรายหนึ่ง ทาการผลิต
เองทุกขั้นตอนที่บ้าน และหาตลาดส่งสินค้าเอง เปลี่ยนสถานะมาเป็นนายทุนคนหนึ่งของชุมชน
หัวแหลม
ลักษณะการผลิตปลาตะเพียนในรูปแบบที่มีนายทุนว่า จะเป็นการเลือกสรรแรงงานวิธีหนึ่ง
วิธีการคัดเลือกคนที่ถูกจ้างให้ทาชิ้นส่วนปลาส่งให้นั้น นายทุนจะเป็นผู้แจกของตัวอย่างให้ แล้วให้ไป
ทาดู ถ้าทาดีจะจ้างทาต่อเรื่อย ๆ เช่น กระโจม ปักเป้า แล้วส่งกลับมา ดังนั้นความสามารถของ
นายทุนคือ บริหารงานให้เป็น เพราะนายทุนมีสิทธิเลือกจ้างคนทาให้ได้มาก
ขณะนี้นายทุนอีกคนหนึ่งของหมู่บ้าน คือวันทนีย์ มีพลกิจ ได้อธิบายสรุปถึงขั้นตอนการ
ผลิตและจาหน่ายปลาตะเพียนสานว่า
“...ไม่ซับซ้อนอย่างใด เริ่มต้นแต่ซื้อลานจากที่เขามาส่งถึงบ้าน
แล้วส่งให้ญาติพี่น้องในหมู่บ้านช่วยสาน (หมายถึง จ้างสาน) พอเสร็จ
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ก็เอาส่งคืนให้ที่ร้าน ตัวเองก็ลงสี เขียนลาย เพราะชอบและสามารถทาได้
ตามต้องการ ถ้าจ้างเขาไม่ถูกใจ ไม่เหมือนที่เขาออร์เดอร์มา เสร็จแล้วก็
ประกอบเป็นพวง เอาออกวางขายที่ร้านส่วนหนึ่ง ส่งให้ขาประจาส่วนหนึ่ง...”
นายทุนส่วนใหญ่มักจะมีร้านขายปลาเอง มีทั้งเช่าและซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของตน เพื่อความ
สะดวกในการรับสั่งของพ่อค้าคนกลาง และเป็นศูนย์ส่งผลผลิตจากชาวบ้านที่จ้างไปด้วย
“...พอเช่าที่เขาเปิดเป็นร้าน ก็ต้องยุ่งกับการขาย เพราะมี
คนมาซื้อมาก และยังมีคนมาสั่งออร์เดอร์เยอะ ไม่ค่อยมีเวลาจะ
ทาปลาเอง เลยต้องจ้างพี่ ๆ น้อง ๆ ในหมู่บ้านทาเป็นส่วน ๆ ให้
ใครสานดีก็จ้างคนนั้น ใครเขียนลายสวยก็จ้าง แต่ตัวเองจะเป็น
คนเข้าพวงเอง มีแม้กระทั่งออร์เดอร์จากเมืองนอก ฝรั่งสั่งมาทุกปี
ปีละครั้ง ให้ราคาดี ถ้านับตั้งแต่เปิดร้านมาก็ร่วม 10 ปีแล้ว
ตอนนั้นออร์เดอร์ที่สังมาเป็นปลาละเอียด แต่ไม่ต้องประดับครบชุด
ตัดเอากระโจม กระทงเกลือออก เอาแต่แม่ปลาลูกปลาเป็นแบบธรรมชาติ
คล้าย ๆ โมบาย ปลาขาว คือ ปลาที่ไม่ลงสี แต่ลงเคลือบมันที่เรียกว่า
น้ามันวานิส ก็ได้รับความนิยมดีเหมือนกัน การส่งสินค้าใช้วิธีการขนส่ง
ทางเรือ สังเกตเห็นได้ชัดว่าบรรดาลูกค้าที่สั่งของนั้น ถ้าเป็นชาวตะวันตก
มักนิยมปลาสีดา ขณะที่ชาวเอเชียนิยมสีชมพู ขาว เขียว ขนาดที่ขายดี
คือ ลูกเก้า รองลงมาคือ ลูกหก ทั้งหกเล็ก หกใหญ่ ปลาลูกหกนั้น
เคยขายส่งลูกค้าจากกรุงเทพตั้งแต่พวงละ 4 บาทจนถึง 20 บาท...”
แต่เดิมปลาตะเพียนใบลานมีสีไม่หลากหลาย สีที่ผู้ผลิต นิยมใช้ระบายตัวปลามากคือ สีแดง
สีเหลือง ส่วนที่ใช้ระบายลวดลายนิยมใช้สีขาว สีดา หรือสีที่ตัดกับสีของตัวปลาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
สีต่าง ๆ เหล่านั้นมักเป็นสีโทนร้อน สีสด ไม่นิยมผสมสีเพื่อให้ได้ความแตกต่างของระดับสี แต่ใน
ระยะที่มีการส่งออกต่างประเทศ ผู้ผลิตได้เรียนรู้ว่าสีที่อยู่ในความนิยมของชาวต่างชาตินั้นแตกต่างไป
จากที่เคยใช้ จึงได้มีการทดลองผสมสีและใช้สีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า เช่น มีสีชมพู สีน้าตาลแดง สีม่วง เป็นต้น
การทดลองตลาดนั้นของชาวหัวแหลมนั้น พบว่าบางบ้า นเคยทดลองทาปลาที่มีลักษณะที่
แปลกใหม่ เช่น การนาเอาสีบรอนซ์ทอง – เงินมาใช้เขียนลวดลาย หรือคิดประดิษฐ์ปลายักษ์ ซึ่ง
เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมา เขียนสีให้มีลวดลายไทย ๆ ตามความต้องการของลูกค้าบางกลุ่ม
ซึ่งต้องทาเองหมดทุกกระบวนการ เนื่องจากต้องใช้ความพิถีพิถันมาก ราคาขายจึงแพงเพราะถือว่า
เป็นค่าแรงงาน ค่าฝีมือ เช่น ปลาเงินปลาทอง พวงละ 200 บาท ขณะที่ปลาตะเพียนลูกหก
ปกติขายเพียงพวงละ 20 บาทเท่านั้น เพราะปลาขนาดนี้จะลงสีไม่หลากหลาย ลวดลายไม่มาก
ฝีมือการเย็บไม่พิถีพิถันเท่า
ความนิ ย มในสี ของปลาตะเพียนของลู กค้า เป็นส่ ว นหนึ่งที่เป็นปัจจัยให้ ผู้ผ ลิ ตเลื อกผลิ ต
ผู้ผลิตรายหนึ่งกล่าวว่า
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“...ตอนนี้หากส่ง 50 ตัวจะมีสีแดงราว 30 ตัว ที่เหลือ
คละกัน สีละ 2 ตัว ได้แก่ สีเหลือง สีดา สีชมพู สีส้ม สีเขียว
สีม่วง คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ที่เหลือร้อยละ 5 เป็นสีอื่น ๆ
มักจะซื้อสีแค่ทีละ 2 กระป๋อง อย่างมากคือ 1 โหล มีหลายสี
ปนกัน จะไม่นิยมซื้อสีมาเก็บไว้ สีที่ใช้เยอะคือ สีแดง และสีทอง
เป็นเพราะสีที่นิยมกันมาก คือ สีแดง เขียนทอง น่าสังเกตว่าที่
หางปลาจะมีครีบเพิ่มขึ้นมา ทาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น ในขณะที่ปลา
สีอื่น ๆ ก็ขายได้แต่ไม่ดีเท่าสีแดง...”
ราคาขายปลาตะเพียนสานในปัจจุบันนี้มีอยู่อย่างน้อย 2 ระดับ คือ ราคาขายส่งให้กับ
นายทุน และราคาที่นายทุนขายให้พ่อค้าคนกลางหรือราคาสั่ง (Order)
ราคาขายส่งจากชาวบ้านให้กับนายทุนเป็นราคาของลาน และค่าแรงในการสาน หรือค่าแรง
ในการผลิตขั้นตอนอื่น ๆ เช่น ทาสี เขียนลาย ซึ่งนายทุนจะเป็นผู้กาหนดราคาตามความเหมาะสม
ส่วนราคาที่นายทุนขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือขายตาม Order นั้น จะเป็นราคาของปลาที่
สาเร็จรูปแล้ว
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวคิดวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจชุมชนตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Enterprise ซึ่งสามารถใช้คาว่า ธุรกิจแทนได้ แต่
คาว่าธุรกิจอาจจะสื่อความหมายไปถึงการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนเป็นกาไรสูงสุด ต่างจาก
เป้าหมายของการประกอบการของชุมชน ดังนั้นจึงมีผู้เสนอว่าถ้าเป็นการประกอบการของชุมชนใน
การใช้ทรัพยากรภายในชุมชน ควรใช้คาว่าวิสาหกิจชุมชนจะเหมาะกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิสาหกิจกับ
ธุรกิจมีความหมายที่ใกล้เคีย งกัน แม้แต่ทางเศรษฐศาสตร์และในทางธุรกิจก็มักจะใช้ คาว่า
Enterprise กับ Business แทนกันเสมอถ้าจะสร้างความแตกต่างก็คงได้แก่ “ธุรกิจ” เน้นกาไร
“วิสาหกิจ” ไม่เน้นกาไร (ณรงค์ เพ็ชรประเสร็ฐ และพิทยา ว่องกุล, 2545 : 33 – 35) แต่ในทัศนะ
ของ เสรี พงศ์พิศ (เสรี พงศ์พิศ, 2545 : 85 – 186) ได้กล่าวถึงวิสาหกิจชุมชนว่า หมายถึงการจัดการ
ทุนของชุมชนและโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง แม้จะยังไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพก็
ตาม ทุนของชุมชนจึงหมายถึงทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร ทุนที่เป็นผลผลิต ทุนที่มีการสะสม ทุน
ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมหรือความไว้วางใจ และความเป็นพี่เป็นน้องของผู้คนในชุมชน
วิสาหกิจชุมชนเป็นการจัดการอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่การเลียนแบบ เห็นใครทาอะไรก็ทาตาม ไม่มี
ความคิดเป็นของตนเอง ไม่มี “ความแตกต่าง” และ “ความคิดสร้างสรรค์”ไม่มีลักษณะเป็น
“นวัตกรรม” เป็นของโหลที่เหมือน ๆ กันหมด ทาตามกันแล้วก็ล้มเหลวด้วยกัน เหมือนกับเห็นคนอื่น
จ้างรถมาไถ จ้างคนมาดานามาเกี่ยวข้าวก็ตาม เห็นคนทากล้วยฉาบก็ฉาบกันทั้งหมู่บ้าน ทั้งตาบล ใน
ที่สุดก็ต้องเลิกทา

30

วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่เกิดจากคนในชุมชน ที่ต้องการรวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยเหลือกันใน
การดาเนินกิจการต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นการประกอบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ แต่ไม่ได้ต้องการทา
ธุรกิจเต็มรูปแบบ แต่เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้สมาชิก ซึ่งถ้าทาคนเดียวจะทาไม่ได้ หรือถ้าไป
รวมกับสหกรณ์ใหญ่ๆ ก็ลาบาก เป็นการร่วมกันสร้างระบบสวัสดิการให้ตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กลุ่ม ให้ชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนมีองค์ประกอบสาคัญ 7 ประการ คือ
1) ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดาเนินการ ไม่ใช่เป็นลูกจ้างอย่างที่ทากันในหลายชุมชน ที่มีเถ้าแก่
คนนอก หรือคนรวยคนเดียวเป็นเจ้าของ ให้ชาวบ้านเป็นแรงงาน เป็นเหมือนโรงงานในหมู่บ้าน
แทนที่จะตั้งอยู่ในเมือง และดาเนินการโดยชุมชน ไม่ใช่ไปจ้างคนต่างถิ่นต่างแดนมาทางานให้
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน เป็นงานที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ไมใช่ไปลงทุนที่อื่น
3) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เป็นอะไรที่ไม่ใช่ทาตามคนอื่น แต่เป็นผลผลิต
ของกระบวนการเรียนรู้ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นการค้นคิดอะไรใหม่ๆ ซึ่งถ้าหากเหลือ
ใช้เอาไปขายข้างนอกก็จะแข่งขันกับคนอื่นได้ ไม่ใช่ได้แต่เลียนแบบคนอื่น
4) มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ทาให้ผลผลิตมีเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เอาไปขายข้างนอกก็น่าจะแข่งขันกับคนอื่นได้ เพราะมีทั้งของเก่าและของใหม่ผสมผสานกัน
ทาให้ได้ของดีท้องถิ่นและรูปแบบหรือเทคนิคสากลมาเสริมหรือผสานให้กลมกลืน
5) มีการดาเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ หมายถึงการ
ดาเนินการวิสาหกิจชุมชนไม่ใช่เน้นที่การผลิตเรื่องหนึ่งสองเรื่องเพื่อขายอย่างเดียว แต่ผลิต แปรรูป
จัดการให้เกิดการประกอบการในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก
แปลว่าต้องทาหลายๆ อย่าง ต้องมีข้อมูล ต้องวิจัยเอาเองว่า ชุมชนกินอยู่อย่างไร ซื้อกินซื้อใช้
อะไรบ้าง และจะทาอะไรเพื่อลดการซื้อกินซื้อใช้ลงให้ได้สัก “เศษหนึ่งส่วนสี่” ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ถ้ามีข้อมูลที่ชุมชนวิจัยเองก็จะพบว่า มีมากกว่านี้อีกที่ชุมชนทาเองได้
6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ วิสาหกิจชุมชนเกิดได้ สาเร็จได้ด้วย “ความรู้และปัญญา”
ไม่ใช่เพียงเพราะมีเงินมีงบแล้วจะเกิดได้ การใช้ “เงินนาหน้าปัญญาตามหลัง” อาจเกิดได้แต่เพียง
โครงการ แต่ไม่อาจเกิดการพัฒนายั่งยืน การเรียนรู้จะทาให้เข้าใจกระบวนการวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด
7) มีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมาย ถ้าไม่มีการเรียนรู้ก็จะไม่เข้าใจความข้อนี้ และจะคิดเพียง
สั้นๆ ว่า ทาอย่างไรจึงจะผลิตเยอะๆ ขายเยอะๆ จะได้ตังค์เยอะๆ ซึ่งก็เหมือนหลอกตัวเอง เพราะ
ที่สุดก็วนไปมากับการผลิตแล้วขายไม่ออก เป็นหนี้เป็นสิน ท้อ หมดกาลังใจ เลิกทา หันไปรับจ้าง หา
เงินไปซื้ออยู่ซื้อกินเหมือนเดิม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เริ่มจากการเรียนรู้วิธีทา แต่เริ่มจากการเรียนรู้วี
คิดที่ถูกต้องต่างหาก
5.2 แนวคิดอัตลักษณ์
Kath Woodward (2000: 6-7) กล่าวว่า อัตลักษณ์ คือ การตอบคาถามว่า “ฉันคือใคร”
และชุดคาถามที่ว่า “ฉันเป็นใครในสายตาผู้อื่น “ฉันแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร” “ฉันเคยเป็นใคร”
“ฉันจะเป็นอะไรต่อไป” ฯลฯ โดยทั้งหมดเป็นการกาหนดตาแหน่งแห่งที่ทางสังคม ซึ่งเกิดจากการที่
เรามีปฏิสังสรรค์ มีการสื่อสารกับตัวเอง คนอื่น และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่เรามองตัวเองอย่างไรกับการ
ที่คนอื่นมองเราอย่างไรนั้นอาจไม่จาเป็นต้องสอดคล้องเสมอกันไปก็ได้
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สกลกานต์ อินทร์ไทร (2539: 21) กล่าวว่า บุคคลหนึ่งสามารถมีอัตลักษณ์ได้หลายอย่าง อัต
ลักษณ์จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับมองตนเองในแง่มุมไหน และวางสถานะของตนเองไว้ในฐานะของ
สมาชิกกลุ่มไหนในสังคม เช่น นาย ก. เป็นคนไทย เป็นคนเชื้อสายจีน เป็นเพศชาย เป็นกระเทย เป็น
ชาวพุทธ เป็นคนกรุงเทพ เป็นจิตแพทย์ เป็นชนชั้นกลาง เป็นสมาชิกชมรม ฯลฯ ทั้งนี้เพราะอัตลักษณ์
นั้นสามารถครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นด้าน เชื้อชาติ เพศ ถิ่นกาเนิด ชนชั้น อายุ
อาชีพ ศาสนา การเมือง ฯลฯ
Rublington and Weinberg (อ้างใน พิศิษฎ์ คุณวโรตน์.2545 : 8) กล่าวว่า อัตลักษณ์ อาจ
มีหลายระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) คือ ลักษณะที่บุคคลนิยามตัวเองว่า
เป็นใคร และอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) คือ ภาพลักษณ์ที่มีต่อบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการ
มองของบุคคลอื่นๆ โดยอัตลักษณ์ทุกอย่างนั้นจะมีการบูรณาการกันและมีความคาบเกี่ยวกันอยู่
บงกชมาศ เอกเอี่ยม (2523:19-20) กล่าวว่า อัตลักษณ์ทางสังคมอาจถูกกาหนดผ่านตัวแทน
ของการควบคุมทางสังคม เช่น แพทย์ ตารวจ ซึ่งบุคคลที่ถูกกล่าวถึงอาจรู้สึกคล้อยตามหรือไม่ก็ได้ จึง
กล่าวได้ว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลกับอัตลักษณ์ทางสังคมอาจไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกันเสมอไป และ
บางกรณีหากบุคคลทราบว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ไม่ได้รับการยอมรับ ก็อาจปกปิดอัตลักษณ์นั้นเสีย
เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางบวกในสังคม เช่น เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รักร่วมเพศ แต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ แต่แกล้ง
ตาหนิติเตียนผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น
ความสาคัญของการแสดงตัวตน(marking oneself) คือการมีอัตลักษณ์เหมือนกับกลุ่มหนึ่ง
และมีความแตกต่างจกกลุ่มอื่น หากเราลองคิดถึงสถานการณ์ที่เราพบกับใครสั กคนในครั้งแรก และ
กาลังพยายามค้นหาว่าเขาคือใคร ด้วยการตั้งคาถามว่าเขามาจากไหนและเขาทาอะไรในสถานการณ์
ต่างๆ เหล่านี้เรากาลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับบุคคลนี้ และสิ่งที่ทาให้เขาเหมือนกับเราด้วย และสิ่งที่
ทาให้เขาแตกต่างจากเรา หรือถ้าพิจารณาถึงสถานการณ์การเดินทางไกล สถานที่ที่คุณไป คุณไปยิน
เสียงคนกลุ่มหนึ่งพูดภาษาเดียวกับคุณ คุณจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของการระลึกรู้ (recognition) และ
ความเป็นเจ้าของร่วมกับคนอื่นผู้ที่มีอัตลักษณ์ร่วมกับคุณ อัตลักษณ์ถูกแสดงให้เห็นด้วยความคล้ายกัน
นั่น คือเกี่ยวกับ บุ คคลที่เหมือนเรา และด้ ว ยความแตกต่างของบุคคลที่ไม่เหมือนกับเรา (Kath
Woodward.2000:6-7)
ลักษณะสาคัญของอัตลักษณ์ คือ สัญลักษณ์ (Symbol) ที่จะใช้แสดงตน เช่น เข็มโรงเรียน
ผ้าพันคอของทีม หนังสือพิมพ์ ภาษา หรือบางทีเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ สัญลักษณ์และการเป็นตัวแทน
(representation) เป็นสิ่งสาคัญในการแสดงให้เห็นแนวทางที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคน
และแยกแยะตั ว เราด้ ว ยความแตกต่ างจากคนอื่ น ในความเข้ าใจนี้ แม้ ว่าในฐานะบุค คลเราต้อ ง
ยอมรับอัตลักษณ์ต่างๆ อย่างตั้งใจ อัตลักษณ์เหล่านี้เป็นผลผลิตที่สาคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่และ
ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น อัตลักษณ์จึงได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกที่เขา
อาศัยอยู่ นอกจากนี้อัตลักษณ์ยังรวมถึงเรื่องว่า “ฉันมองตัวเองอย่างไร และคนอื่นๆมองฉันอย่างไร”
มันเกี่ยวพันกับตัวตน (subjective) และสิ่งที่อยู่ภายใน และสิ่งที่อยู่ภายนอก มันเป็นการกาหนด
ตาแหน่ง(position) ที่ระลึกรู้ทางสังคม ซึ่งเกิดจากคนอื่นรับรู้ด้วย ไม่ใช่แค่ตัว เราเท่านั้น (Kath
Woodward.2000:7)
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การขัดเกลาทางสังคม คือ กลไกสาคัญของการสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล และเป็นกลไกใน
การผลิตซ้าทางสังคมและวัฒนธรรม (social and culture reproduction) ด้วยการถ่ายทอดค่านิยม
ขนบธรรมเนีย ม ความเชื่อ และสิ่งอื่นจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง สมาชิกของกลุ่มจะถูกชักนาให้
ปฏิบัติตามวิถีทางของกลุ่มโดยสมัครใจ จากการทาให้บรรทัดฐานและค่านิยมต่างๆของกลุ่ มกลั บ
กลายเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมของตนเองโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ในแง่นี้การขัด
เกลาทางจึ งเป็ น กลไกแห่ งการควบคุมทางสั งคมอีกด้ว ย จากกระบวนการขัดเกลาทางสั งคมจึงมี
รากฐานมาจากการเรียนรู้บทบาทของตน ดังนั้นการจะตอบว่า เราเคยเป็นใคร เราเป็นใคร และเราจะ
เป็นอะไรต่อไป เป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากเตาหลอมแห่งประสบการณ์ที่เรียกว่า การขัดเกลาทางสังคม
ดังนั้นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับวิถีทางที่เราก่อรูป ธารง และเปลี่ยนแปลง สิ่งที่
เราเรียกว่า อัตลักษณ์ (identity) ของเรานั่นเอง (พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์. 2529 :4)
5.3 แนวคิดชาติพันธุ์
แนวคิดชาติพันธุ์ (Ethnicity)เริ่มต้นจากรากฐานของนักคิดทางมานุษยวิทยาอย่าง แม็กซ์ เว
เบอร์ ที่ชี้ว่า กลุ่มชาติพันธุ์ คือ กลุ่มเหล่าสมาชิกที่เชื่อในการสืบสายโลหิตร่วมกัน เนื่องมาจากความ
คล้ายคลึงของลักษณะทางกายภาพหรือขนบธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างร่วมกัน
หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น จากความทรงจ าในช่ ว งเวลาที่ ถู ก ปกครอง และการอพยพ ซึ่ ง ไม่ ส าคั ญ ว่ า
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ (อ้างใน Alba Richard .1992: 575-584) และนัก
คิดที่เป็นทายาทของ แม็กซ์ เวเบอร์ ที่สาคัญคือ คลิฟฟอร์ด เกียร์ตซ์ (Clifford Geertz) โดยเขาได้
ศึกษาเรื่อง “The Interpretation of Culture” (การตีความของวัฒนธรรม) จนเรื่องนี้กลายมาเป็น
แนวคิดสาคัญในการศึกษามานุษยวิทยาวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยให้ความสนใจตีความหมายวัฒนธรรม
ในฐานะที่เป็นกลไกการควบคุม (Control mechanism) พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นการทางานใน
ระดับวิธีคิดทางวัฒนธรรม ด้วยวิธีก ารตีความจากสัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม โดย
พิจารณาสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เป็น text (อรรถ) ที่มีความหมายซ่อนอยู่และมีมิติของการสื่อสารอยู่ใน
ตัว เพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์โดยธรรมชาตินั้นตีความจากการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา (อ้างใน สุริยา
สมุทคุปติ์และคณะ.2540: 65-66)
เกียร์ตซ์ ถือว่าเป็นนักคิดในสายปฐมกาเนิดชาติพันธุ์ (Primordialism) ซึ่งแนวคิดปฐมกาเนิด
ชาติพันธุ์จาแนกออกเป็น 2 สายย่อย คือ สายชีวสังคมวิทยา และสายวัฒนธรรม สายชีวสังคมสืบทอด
แนวคิดจาก ปิแอร์ แวน เดน เบิร์ก (Pierre van den Berghe) แนวคิดพื้นฐานของกลุ่มนี้ เชื่อว่า ชาติ
ชาติพันธุ์ คือ ส่วนขยายของความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือสายเลือด อัตลักษณ์ของชาติ และชาติ
พันธุ์ถูกกาหนดมาจากปัจจัยด้านชีววิทยา ส่วนแนวคิดสายวัฒนธรรมคือแนวคิดที่นาเสนอโดย เอ็ด
วาร์ด ซิลส์ (Edward Shils) และ คลิฟฟอร์ด เกียร์ตซ์ (Clifford Geertz) (อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนา
คา.2547:254)
เรื่อง Primordialism ของเกียร์ทซ์ (Clifford Geertz) ได้อธิบายปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ที่
มีการเคลื่อนไหวรวมตัวโดยอาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อต่อต้านอานาจรัฐในประเทศที่กาลังพัฒนา ว่า
การก่อตัวของรัฐได้เรียกร้องความจงรักภัก ดีจากบุคคล ทาให้เกิดปัญหาในเรื่องอัตลักษณ์ว่าเขาเป็น
“ใคร” กันแน่ เพราะใจหนึ่งก็อยากให้คนอื่นยอมรับตัวตน แต่อีกใจหนึ่งก็ต้องการความเจริญทาง
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เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความยุติธรรมทางสังคม ทาให้เกิดความกดดันต่อกลุ่มชาติ
พันธุ์ ซึ่งการเคลื่อนไหวทางสัง คมไม่ใช่การหวนหาความทรงจาในอดีตแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็น
ความพยายามที่จะรักษาตัวตนและดารงสภาวะของกลุ่มไว้ ไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อาณัติของรัฐอย่าง
สมบูรณ์
การศึกษาทางชาติพันธุ์ ในแนวทาง Primordialist approach
เป็นแนวทางที่มอง
ปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ว่ามีลักษณะถาวรและเป็นรากฐานของอัตลักษณ์ของการเป็นมนุษย์ ซึ่ง
เป็นการแสดงออกเพื่อให้เห็นจิตสานึกชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในตัวเอง และเป็นเรื่องของจิตใจมนุษย์ โดยสรุป
แนวคิดปฐมกาหนดชาติพันธุ์ ได้ 3 ประการ คือ (1) อัตลักษณ์หรือความเป็นชาติพันธุ์ คือสิ่งที่ถูกให้มา
หรือสิ่งที่มีมาก่อน เป็นธรรมชาติ ศักดิ์สิทธิ์ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ (2) สายสัมพันธ์ที่ถูกกาหนดมานี้มี
อานาจเหลือล้น (ineffable) และไม่ใช่ผลลัทธ์ของความสัมพันธ์ทางสังคม แต่เป็นสิ่งที่ให้มาและผู้รับ
มาต้องผูกพันเกาะเกี่ยวยึดโยงอย่างแนบแน่นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ (3) สายสัมพันธ์ที่กาหนดล่วงหน้านี้
แตกต่างจากปรากฏการณ์ทางสังคมอื่น เพราะสายสัมพันธ์นี้ คือสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ สายสัมพันธ์
แห่งเลือดและวิญญาณ (Clifford Geertz.1963)
ความคิดเรื่อง Primordialism ได้ถูกนาไปเป็นรากฐานในการศึกษาในแนวทางการธารงชาติ
พันธุ์ ในบริบทการพัฒนาเป็นรั ฐประชาชาติของประเทศอาณานิคม เช่น งานของ พาร์คิน (David
Parkin) ศึกษาในเมืองกัมปาลา แอฟริกา โดยพวก“ลูโอ” (Luo) ได้ใช้ลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น
การสืบสายตระกูลข้างเดียว (Unilineal descent) และประเพณีการแต่งงานภายในกลุ่มเป็น
สัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เชื่อมโยงคนลูโอที่อยู่ต่างถิ่นและต่างอาชีพ ให้เข้ามาปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อ
ตัดสินใจร่วมกัน เพราะว่า คนลูโอในเมืองกัมปาลา ไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีพื้นที่เฉพาะพึ่งตนเอง
ได้ทางเศรษฐกิจ แต่ต้องทางานรับจ้างในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และอาศัยอยู่ท่ามกลางกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายในเรื่องอาชีพ การศึกษา และรายได้ แต่มารวมกลุ่มเป็น
ครั้งคราวได้ เพื่อต่อสู้กับพวกคิคูยู โดยอาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์เครือญาติ และอุดมการณ์กลุ่ม เรื่อง
การสืบเชื้อสายตระกูลข้างเดียว โดยตอกย้าว่าเป็นลักษณะสาคัญทางชาติพันธุ์ที่จาแนกลูโอจากพวกคิคู
ยู (อ้างใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.2547: 24) นอกจากนี้ แอบเนอร์ โคเฮน (Abner Cohen) ก็ได้
พัฒนาแนวคิด Primordialism ในงานศึกษาของเขาที่แอฟริกา และงานอื่นๆ
แนวคิดของ โคเฮน (Abner Cohen) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์การกลับมารวมเป็นเผ่า
(Re-tribalization) ของชาวเฮาซา (Hausa) ที่อิบาดัน(Ibadan) ในแอฟริกา พบว่า การธารงชาติพันธุ์
เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่จาเป็นต้องกลับมารวมกลุ่มกันของชาวพื้นเมือง เป็นผลมาจากความ
จาเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพวกเขา การธารงชาติพันธุ์จึงมีรูปแบบของการ
ปะทะสั ง สรรค์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม วั ฒ นธรรมที่ ด าเนิ น อยู่ ภ ายในบริ บ ททางสั ง คมร่ ว มกั น และเป็ น
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมือง เขาเห็นว่า
การธารงชาติพันธุ์ เป็นเครื่องมือหรือวิธีการทางทฤษฎีของความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาโดยชาวแอฟริกา
เพื่อให้พวกเขาเข้าใจ ความซับซ้อนยุ่งเหยิงและควาามไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมเมือง โดย
การจัดจาแนกชาวเมืองคนอื่นๆ เป็นกลุ่มเผ่า (อ้างใน สุนทโรทก.2539:29)
ตามแนวคิด โคเฮน (Abner Cohen) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่ต่างกลุ่มชาติพันธุ์กัน
เกิดขึ้น ในขณะที่ แต่ล ะฝ่ ายแสดงให้ เห็ นถึงอัตลั กษณ์ช าติพันธุ์ในระดับขั้นต่างๆ กัน อันเนื่องจาก
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เงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น ลักษณะการเมือง หรือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ เพราะว่าในบริบทที่มี
การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรการผลิต และการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจะเกิดกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
ขึ้น แต่ละกลุ่มจะมีผลประโยชน์ร่วมกัน และจะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติการในฐานะกลุ่ม
ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อพัฒนากลไกที่ทาหน้าที่ในการจัดระเบียบกลุ่มขึ้นมา เช่น การเน้นความแตกต่างที่มี
กับกลุ่มอื่น การสื่อสารภายในกลุ่ม การจัดระเบียบโครงสร้างอานาจ การพัฒนาอุดมการณ์ และ การ
เรียนรู้ทางสังคม
ในบทความ “Introduction: The Lesson of Ethnicity” ของ โคเฮน (Abner Cohen.
1974) ได้ศึกษาปรากฏการณ์ของชนเผ่า หมู่บ้าน และชุมชนที่เคยโดดเดี่ยว และได้กลายมาเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐสมัยใหม่ และปรับเปลี่ยนมาเป็น “การรวมตัวทางชาติพันธุ์ ” หรือ กลุ่ มชาติพันธุ์ที่มี
บรรทัดฐานพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน เช่น ระบบเครือญาติ การแต่งกาย ประเพณี และพิธีกรรม ซึ่ง
สมาชิกของแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้โดยกระบวนการทางสังคม ทาให้มีประสบการณ์และจิตสานึกทางชาติ
พันธุ์ และแสดงออกในการปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นในระบบสังคมร่วมกัน โดยที่สมาชิกของแต่
ละกลุ่ ม อาจจะยึ ด ถื อ บรรทั ด ฐานพฤติ ก รรมของกลุ่ ม ในระดั บ ขั้ น ที่ ต่ า งกั น ในระหว่ า งที่ ไ ด้ มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์กัน ในตอนแรกสัญลักษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นี้มีลักษณะเป็นนามธรรม แต่
พัฒนาสภาพมาเป็นรูปธรรม ในแง่ที่ดารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของทั้ งคนในกลุ่มและนอกกลุ่ม และ
เป็นข้อกาหนดในเชิงพฤติกรรมสาหรับบุคคลที่ต้องมาเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กัน
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า โคเฮน (Abner Cohen) มีสมมติฐานพื้นฐานว่า การที่อิทธิพลของ
ระบบรัฐเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ทาให้เกิดความวิตกกังวลว่ ากลุ่มชาติพันธุ์
นั้นๆ จะสูญเสียวิถีชีวิตหรือความสานึกของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองลงไป จึงทาให้เกิดกระแสการสร้าง
สานึกในชาติพันธุ์อีกครั้งหนึ่ง โดยนาสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นกลไกในการต่อรองและ
เข้าถึงอานาจทางการเมืองเพื่อดารงรักษาความเป็นกลุ่มตนเองเอาไว้ และเพื่อสร้างเครือข่ายอานาจ
ของกลุ่มในการผูกขาดการค้าและสิทธิทางการเมือง การผูกขาดทางการค้าของกลุ่มโดยอาศัยการตั้ง
องค์กรสมาคมที่ไม่เป็นทางการของกลุ่มชาติพันธุ์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มต่างๆ
ที่อยู่ร่วมพื้นที่สังคมเดียวกัน การแข่งขันที่เกิดขึ้นจึงมีรากฐานมาจากความแตกต่างของความเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ทาให้เกิดการแข่งขันต่อรองทางการเมืองโดยอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ ของการรวมกลุ่มเป็น
กลไกที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
โคเฮน (Abner Cohen.1976) ได้พิจารณาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรมในชีวิตต่างๆ โดยเป็นที่รวมของอุดมการณ์ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐานในสังคมทั้งหมด โดย
แสดงออกมาทางการบวงสรวง พิธีกรรม การแลกเปลี่ยนของกานัล ตานาน ระบบเครือญาติ อันมีที่มา
จากการที่สมาชิกได้รับการขัดเกลาทางสังคมร่วมกัน สัญลักษณ์ที่แสดงออกมาจึง เป็นรูปร่างของวิถี
ชีวิตในสังคมนั้นๆ สัญลักษณ์จะเป็นเสมือนจุดรวมของอุดมการณ์ที่สมาชิกในสังคมพยายามนาเข้ามา
แก้ไขปัญหาชีวิตและความตายที่หนีไม่พ้น และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทาให้
รูปแบบหรือสัญลักษณ์ใหม่บางประการจากสังคมอื่นถูกนาเข้ามาปรับใช้เพื่อทาหน้าที่ทางการเมืองใน
อีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อรูปแบบสัญลักษณ์เก่าบางอย่างของกลุ่มไม่สามารถทาหน้าที่ทางการเมืองบางด้าน
ได้ ซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นของสัญลักษณ์ในการตีความและการนามาใช้เป็นประโยชน์ทางการเมือง
สัญลักษณ์เก่าจะถูกปรับความหมายเพื่อปลุกความรู้ลึก ของการรวมกลุ่มทางการเมืองของตน และ
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สัญลักษณ์ใหม่จะถูกนามาใช้ในการสร้างความชอบธรรมในอานาจทางการเมือง หรือการทาหน้าที่
ทางการเมือ งของกลุ่ ม และปั จ จัย ของการเปลี่ ยนแปลงหน้ าที่ แ ละรู ป แบบสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ใ ช้ ใ น
กระบวนการรวมกลุ่มจะเกิดขึ้นจากผู้นากลุ่ม (Leadership) ที่สามารถนาเอาสัญลักษณ์บางอย่างจาก
สังคมภายนอกที่มีอิทธิพลมาปรับใช้ เพื่อให้ส มาชิกในกลุ่มของตัวเองพอใจที่จะรับไปปฏิบัติหรือ
เห็นชอบด้วย สัญลักษณ์ที่ผู้นากลุ่มปรับสร้างนี้ จะช่วยสร้างการรวมกลุ่มทางการเมืองที่เข้มแข็งและ
แก้ปัญหาที่มีอยู่ของกลุ่มนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อการแข่งขันในทางการเมืองกับกลุ่มอื่นๆ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ถูกนามาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ดิ้นรน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อธารงกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองไว้และปกป้อง
ผลประโยชน์ทางการเมืองของพวกเขาเอง อย่าง Charles Keyes ได้กล่าวถึง การสืบทอดวัฒนธรรม
ของบรรพบุรุษนอกจากจะเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่แล้วยังเป็นการสร้างความเป็น
บึกแผ่น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มชาติพันธุ์ การปฏิบัติหรือการแสดงออกที่เป็นมรดกของ
บรรพบุรุษ ได้แก่ ภาษา ศาสนา นิทานปรัมปรา ที่กล่าวถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษในการสร้าง
กลุ่มและถิ่นที่อยู่ สร้างความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ต้องการธารงชาติพันธุ์ของกลุ่มตนไว้ต่อไป และการที่เรามีการนับถือเครือญาติหรือบรรพบุรุษร่วมกัน
เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พวก แสดงว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
ตระกู ล เป็ น การสร้ า งความรู้ สึ กร่ ว มกั น ว่ า บุ ค คลนั้ น มี พ วกพ้ อ ง มี ญ าติ พี่ น้ อ ง ท าให้ เ กิ ด พลั ง ที่ จ ะ
ประพฤติตนไปในแบบอย่างที่บุคคลในสังคมของตนปฏิบัติสืบต่อกันมา (อ้างใน ณัฐประวีณ ศรี
ทรัพย์.2537:6) ซึ่งสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ ที่ได้ศึกษาเรื่องการธารงชาติพันธุ์ของ “ออ
แรนายู” โดยเห็นว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมดั้งเดิม คือ ภาษามลายูท้องถิ่น ศาสนาอิสลาม และ
การแต่งกาย แบบมลายู ยังเป็นสัญลักษณ์สาคัญของการเป็นสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ความเป็นออแร
นายู
สาหรับบางคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติไทย อาจทาให้ลดทอนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมลงไปบ้าง แต่ไม่สูญเสียสัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่มีมาแต่เดิม แต่การมองแค่ประวัติศาสตร์
และสัญลักษณ์วัฒนธรรมไม่เพียงพอต่อการอธิบายกระบวนการรักษากลุ่มชาติพันธุ์ จาเป็นต้องมีกลไก
ทางสังคม เช่น ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และศาสนา ที่ทาหน้าที่สืบทอดลักษณะทางวัฒนธรรมมา
เกี่ยวข้องด้วย (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.2547:92)
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน : การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคน
มุสลิม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิธีดาเนินการศึกษาดังนี้
1. รูปแบบกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ทางด้านมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งกลุ่ มของคนในชุมชน ซึ่งจะใช้การศึกษาข้อมูลทางด้านเอกสารและภาคสนามเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ความเคลื่อนไหว และพัฒนาการวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน
ภายใต้บริบทของสังคม และวัฒนธรรมของชุมชน
2. กำรเลือกพื้นที่ศึกษำ
การศึกษาวิจัย ครั้ งนี้ ได้เลื อกชุมชนหัว แหลม ตาบลท่าวาสุ กรี อาเภอพระนครศรีอยุธ ยา
จั งหวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น ชุม ชนหลั กในการศึ กษา การเลื อกพื้น ที่ ชุ มชนหั ว แหลม นั้ น
เนื่องจากเป็นพื้นที่ผลิตปลาตะเพียนสานใบลาน แหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเหตุผล
ในการเลือกชุมชนหัวแหลม ในการศึกษาข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1) เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตปลาตะเพียนสานใบลานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2) เป็นชุมชนของกลุ่มคนมุสลิมที่เก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) เป็นชุมชนที่ผลิตปลาตะเพียนสานใบลานมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีการสืบทอดต่อกันมา
3. ประชำกรเป้ำหมำย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป้าหมายคือชาวชุมชนบ้านหัวแหลม หมู่ 4 ตาบลท่าวาสุกรี
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคนในชุมชนภูเขาทอง ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียง
ที่ประกอบอาชีพสานปลาตะเพียนจากใบลาน ไม่เฉพาะเจาะจงด้าน เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
4.1. กำรเก็บข้อมูลจำกเอกสำร
การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานปรากฏ
ในวารสาร บทความ และหนังสือ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งข้อมูลทางเอกสารที่ต้องการเก็บ
รวบรวม ได้แก่
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4.1.1 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอัต
ลักษณ์ของกลุ่มคน
4.1.2 ข้ อมูล เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ ชุ มชนบ้านหั ว แหลม ตาบลท่าวาสุ กรี อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนใกล้เคียง
4.1.3 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปลาตะเพียนสานใบลานของชุมชนหัวแหลม และชุมชน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2. กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 การเตรียมพื้นที่ศึกษา โดยผู้ศึกษาเข้าไปแนะนาตัวให้ทราบถึงจุดประสงค์การเข้ามา
ศึกษาวิจัยกับบุคคลภายในชุมชนบ้านหัวแหลม เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และร่วมอาศัย
อยู่ภายในชุมชน
4.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1) กล้องถ่ายภาพ ใช้ในงานภาคสนามหรือในกรณีบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อเป็นส่วนประกอบของข้อมูล
2) บันทึกภาคสนาม เพื่อบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล และมีการจดบันทึกทุกครั้งหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายก็จะต้องระบุว่า ภาพดังกล่าวถ่ายจากที่ใด
เวลาใด เพื่อรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3)
เทปบันทึกเสียง
ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเก็บข้อมูล จากนั้นก็ถอดเทป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
5. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้
5.1 กำรสังเกต (Observation) แบ่งวิธีการสังเกตออกเป็น 2 วิธีการดังนี้
1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นการสังเกต
โดยที่ ผู้ ศึ ก ษาเข้ า ไปสั ง เกตการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ตลอดช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง โดยเน้ น การสั ง เกต
พฤติกรรมของคนภายในชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant observation) เป็น
การสังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตของคนภายในชุมชนบ้านหัวแหลม
5.2 กำรสัมภำษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งวิธีการ
สัมภาษณ์จะมีแนวคาถามในการสัมภาษณ์ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา การประกอบอาชีพ
จานวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพภายในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
2) ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ประวัติ
และความเป็นมาของชุมชน กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในชุมชน ระบบเครือญาติ กลุ่มผู้นาชุมชน การ
ประกอบอาชีพ ศาสนาและความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสัมพันธ์กับภายนอกชุมชน
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3) กิจกรรมการรวมกลุ่มในประกอบอาชีพสานปลาตะเพียน ได้แก่ ประวัติ
ความเป็นมา การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด การรวมกลุ่มมีผลต่อการพึงพาตนเอง
ของคนในชุมชน และการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการสานปลาตะเพียน
6. กำรบันทึกข้อมูล
เป็นการบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยการจดบันทึก อัดเทป
และภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากนั้นทาการเก็บรวบรวมข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล
7. กำรจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลแล้ว ทาการจัดแบ่งแยกประเภทข้อมูลตามรูปแบบ
ของการศึกษา เพื่อความสะดวก เที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ และนาเอกสารต่างๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป
8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
8.1 แนวคิดวิสาหกิจชุมชน ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการรวมกลุ่มของคนบ้าน
หัวแหลม รวมทั้งระบบและกลไกต่างๆ ที่ทาให้กลุ่มขับเคลื่อนไปได้
8.2. แนวคิดอัตลักษณ์ ใช้ในการวิเคราะห์วิถีชีวิตชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป และ
กระบวนการสร้างให้หัตถกรรมปลาตะเพียนสานใบลาน กลายเป็นรูปร่างหรือตัวตนของท้องถิ่น
8.3 แนวคิดชาติพันธุ์ ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มคนมุสลิมในพื้นที่ว่ามีแบบแผน
พฤติกรรมอย่างไร รวมทั้งบทบาทและความสัมพันธ์ของคนภายในชุมชน และภายนอกชุมชน
9. กำรนำเสนอข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล เป็นการนาเสนอในเชิงพรรณาวิเคราะห์ โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 4
บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนา บทที่ 2 ทบทวบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจัย บทที่
4 ผลการวิจัย และบทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
10. ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ระยะเวลาในการดาเนินงานศึกษา ประมาณ 12 เดือน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน : การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่ม
คนมุสลิม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งผลการวิจัยออกได้ดังนี้
1. กระบวนการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน ชุมชนหัวแหลม
นับตั้งแต่รวมปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ปลาตะเพียนเป็นที่รู้จักในฐานะของที่ระลึก
และเครื่องเรือนเครื่องประดับ การปรับบทบาทหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยมาเป็นเครื่องแขวน
ประดับ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายและใช้ระยะเวลาไม่นาน เพราะปลาตะเพียนมี
รูปร่างลักษณะและสีสันสวยงาม ประกอบกับสามารถแขวนได้ ทาให้มีความเคลื่อนไหวไม่
หยุดนิ่ง ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมชิ้นหนึ่งที่ใช้งานในเชิงสุนทรียศิลป์ได้ และถือว่าเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้งานปลาตะเพียนสานยังคงอยู่ เพราะบทบาทหน้าที่ใหม่นี้เป็นที่ต้องการและ
ตอบสนองได้อย่างดียิ่ง เพราะปลาตะเพียนใบลานสามารถจะจัดส่งไปยังต่างถิ่นได้โดยง่ายและ
สะดวก ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สามารถพบเห็นปลาตะเพียนใบลานถูกใช้เป็น
เครื่องประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน อาคารสถานที่ราชการ ที่ทา
การ หน่วยงานในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
การดารงอยู่ในของงานหัตถกรรมปลาตะเพียนใบลาน ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในด้าน
การเจริญเติบโตของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแต่เพียงแนวทางเดียวดังที่กล่าวถึงเท่านั้น แต่
เพราะปลาตะเพียนใบลานมีการพัฒนาหน้าที่ใช้สอยต่างออกไปตามระยะเวลาและปัจจัยอื่น ๆ
ทางสั ง คม จึ ง ท าให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ปั จ จุ บั น นี้ ป ลาตะเพี ย นใบลานด ารงอยู่ ใ น
สังคมไทยในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่ง การผลิตปลาตะเพียนใบลานของชาวมุสลิ ม
หัวแหลมจะเป็นงานหัตถกรรมกระบวนการผลิตที่ไม่ละเอียดซับซ้อนมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับหัตถกรรมอีกหลายประเภท แต่จาเป็ นต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยเทคนิค
วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้งานหัตถกรรมประเภทนี้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ต่างโอกาสกัน ในขณะนี้ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น ทาให้
ปลาตะเพียนกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้น
การที่ป ลาตะเพีย นใบลานดารงอยู่ในฐานะของสิ นค้าที่ระลึ กที่ทายอดจาหน่ายสู ง
และมีผลกระทบต่อรูปแบบทางการตลาดของสินค้าหัตถกรรมได้อย่างมากในระยะเวลาที่ผ่าน
มา ที่เห็นได้ชัดได้แก่ การตลาดและจาหน่ายสินค้าได้เกิดรูปแบบของนายทุน ปัจจุบันนี้มี
นายทุ น อยู่ ป ระมาณ 5 ราย รายอื่น ๆ มีลั ก ษณะที่ก้ากึ่ งของนายทุนละผู้ ผ ลิ ตโดยตรง
กระบวนการตลาดในลักษณะนี้ก่อให้เกิดการกระจายแรงงานและรายได้ไปยังชาวหัวแหลมทุก
ครอบครัว และเป็นกลไกในการคัดเลือกผู้ผลิตที่ดีด้วย
ชาวหัวแหลมผู้ผลิตปลา จึงสามารถจาหน่ายปลาตะเพียนสานด้วยตนเอง หรือผ่าน
นายทุนตามที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 แล้ว ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้ก่อให้เกิดอาชีพพ่อค้าคนกลาง
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ขึ้น เช่น ผู้ขายของที่ระลึกที่ย่านตลาดหัวรอ หรือย่านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร กลุ่มพ่อค้า
คนกลางเป็นตลาดรับซื้อที่มีกาลังซื้อมาก เนื่องจากทาเลที่ตั้งของร้า นอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ย วส าคัญของจังหวัด จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาแวะเยี่ยมชม
จานวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นในแต่ละเดือนชาวบ้านหัวแหลมจะมาถามความต้องการและส่ง
สินค้าให้ถึงร้านค้าในย่านนี้ ซึ่งในการจัดส่งสินค้านั้นจะจัดมาเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีถุงพลาสติก
มาเปลี่ยนหีบห่อบรรจุเองเพื่อส่งเสริมการขาย ทาให้ดูเป็นของมีราคามากขึ้น
ปลาตะเพียนใบลานเป็นสินค้าเด่นประจาร้านย่านวิหารพระมงคลบพิตร ตัวสินค้า
ชนิดนี้เองถูกใช้ประกับตกแต่งหน้าร้านให้เป็นที่สะดุดตา เพราะมีสีสันสดและหลากสีดึงดูดใจ
ร้านค้าย่านนี้มีมานานตั้งแต่ราว พ.ศ. 2520 โดยผู้ประกอบการได้จ่ายค่าเช่าแผงให้กับมูลนิธิ
พระมงคลบพิตรเป็นรายเดือน ในระยะนั้นค่าเช่ามีราคาประมาณเดือนละ 300 บาท โดย
มูลนิธิฯ ได้จัดพื้นที่ให้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาประสบอัคคีภัยเมื่อปี พ.ศ.2536 จึงได้จัด
ให้เป็นเต้นท์กึ่งถาวรแทน ปัจจุบันนี้ขายจานวนมากขึ้นจนมีจานวนถึงกว่า 30 ร้าน ราคา
เช่าสูงขึ้นถึง 10 เท่าตัว เป็นประมาณ 3,000 – 3,500 บาทต่อเดือน
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายของที่ระลึกที่เต้นท์บริเวณหน้าวิหารองค์พระมงคลบพิตรราย
หนึ่งให้ข้อมูลด้านการตลาดว่า
“...ขายปลาตะเพียนใบลานเป็นสินค้าหน้าร้านมา 10 ปีแล้ว
ตั้งแต่ปลาขนาดลูกเก้ายังมีราคาพวงละ 20 บาท จนปัจจุบันนี้
ตั้งราคมขายปลีกหน้าร้านพวงละ 85 บาท ราคาหน้าร้านนี้ยังสามารถ
ต่อรองได้เล็กน้อย ราคาดังกล่าวสามารถลดเหลือ 50 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่ผู้ซอื้ พึงพอใจ ในร้านนี้มีปลาตะเพียนสานอยู่ร่วม 100 ชุด
ซึ่งเมื่อรับซื้อจากผู้ผลิตมาเก็บไว้ขาย ก็จะรักษาจานวนของปลา
ตะเพียนให้มีอยู่ในปริมาณเท่านี้ตลอด...”
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ซึ่งทาให้ปลาตะเพียนใบลานได้รับความนิยมมากขึ้น ก็คือ
การที่อยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นในเทศกาลสาคัญซึ่งเป็นวันหยุดงาน จึงมีคนเดือนทาง
มาท่องเที่ยวจานวนมาก และทาให้ปลาตะเพียนใบลานเป็นสินค้าที่ระลึกที่ขายดี ชาว
หัวแหลมผู้ผลิตจาเป็นต้องเร่งผลิตเพื่อรองรับงานเทศกาล รวมทั้งร้านค้าที่จาหน่ายปลา
ตะเพียนใบลานด้วย จากการสัมภาษณ์ กล่าวว่า
“...เปิดร้านประมาณ 7 โมงเช้า ปิดประมาณใกล้ค่าราว 6 โง
ถึง 1 ทุ่ม ช่วงที่ขายดีได้แก่ ฤดูกาลทางการท่องเที่ยว เช่น เดือนธันวาคม
ถึงมกราคมช่วงปีใหม่ ช่วงกุมภาพันธ์ ตรุษจีน และเมษายน ช่วงสงกรานต์
จากนั้นจะซบเซาลงจนถึงเทศกาลเข้าพรรษา...”
ปลาขนาดลูกเก้าเป็นขนาดที่ขายดีที่สุดในบรรดาปลาตะเพียนขนาดต่าง ๆ แต่หาก
เปรียบเทียบจานวนผู้ในใจซื้อปลาตะเพียนระหว่างลูกค้าชาวไทยกับชาวต่างชาติแล้ว ลูกค้าคน
ไทยจะมีจานวนมากกว่าลูกค้าต่างชาติ ไม่ว่าจะเทียบในอัตราส่วนความต้องการปลาขนาดใด
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ๆ ก็ตาม ชาวต่างชาติจะนิยมซื้อปลาตะเพียนชุดเล็ก ซึ่งเรียกว่าปลาละเอียด ราคาพวงละ
40 บาท มีขนาดเล็กกว่าปลาตะเพียนลูกหกเล็กน้อย ราคาของปลาลูกหกประมาณพวงละ
50 บาท ซึ่ง ไม่แตกต่างกัน มากนัก แต่คนไทยจะนิยมซื้อ ปลาลู กหก เนื่ องจากสามารถ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ม ากกว่า เป็ น ของที่ร ะลึ ก จากการสั ง เกตและสอบถามนั กท่ องเที่ ย ว
ต่างชาติซึ่งชอบชุดปลาละเอียดนั้นเป็นเพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด ขนส่งสะดวก ฝีมือดี ไม่ใช้
ลวดเย็บกระดาษเย็บ แต่จะใช้เข็มละด้ายร้อยเข้าพวงแทน ขณะที่ปลาขนาดใหญ่หรือใหญ่
มาก ที่เรียกว่าปลายักษ์ ไม่ได้เป็นสินค้าหน้าร้าน ผู้ซื้อต้องสั่งทา ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2
สัปดาห์ ราคามีตั้งแต่ 600 – 1,500 บาท ตามแต่ฝีมือและความประณีต
ความสัมพันธ์ของชาวหัวแหลมที่มีต่อแหล่งจาหน่าย คือนายทุนและพ่อค้าคนกลาง
ล้วนเป็นไปในลักษณะที่ต้องโอนอ่อนผ่อนตาม และต้องสนองตอบความต้อ งการของทั้งสอง
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือพ่อค้าคนกลางก็ตาม ซึ่งต่างไปจากในอดีตที่ผู้ผลิตสามารถเป็นผู้
กาหนดกิจกรรมในการตลาดและจาหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาได้ด้วยตนเอง
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปลาตะเพียนใบลานนั้น ราคา เป็นเครื่องวัด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ผู้ผลิตปลาตะเพียนใบลานที่ผลิตเพื่อส่งให้นายทุนรายหนึ่ง
ได้ให้ข้อสังเกตว่า ผู้ผลิตรายย่อยไม่มีโอกาสในการต่อรองค่าจ้างและราคาชิ้นส่วนที่รับจ้างผลิต
แต่จะใช้การตั้งราคาขึ้นตามความพอใจระหว่างทั้งสองฝ่าย นายทุนสามารถกาหนดเลือกสรร
ผู้ผลิตรายย่อย ให้ผลิตชิ้นส่วนให้ตนได้ เมื่อผลิตจนเสร็จทุกขั้นตอนเป็นปลาตะเพียนใบลาน
โดยสมบูรณ์แล้ว นายทุนจึงจะเป็นผู้กาหนดราคาขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือลูกค้าอีกต่อ
หนึ่ง ดังนั้น ปัจจั ยที่สาคัญทาให้ร าคามีการเปลี่ยนแปลง คือ ต้นทุนวัตถุดิบในท้องตลาด
ได้แก่ ลาน สี และอุปกรณ์ ส่วนราคาค่าจ้างแรงงานเป็นปัจจัยรองลงมา และไม่มีผลชัดเจน
ต่อราคาของปลาตะเพียนใบลาน อาจกล่าวได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงด้าน
ราคาของปลาตะเพียนใบลาน เป็นไปอย่างสอดคล้องไปกับสภาพเศรษฐกิจไม่ต่างไปจากสินค้า
ที่ระลึกอื่น ๆ โดยทั่วไป
แม้ว่าปั จจุ บัน นี้ ไม่อาจจะกล่าวได้ว่างานหัตถกรรมปลาตะเพียนสานจะตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามลักษณะของสังคมวัฒนธรรมไทยดังในอดีต เนื่องจาก
ปัจจัยหนึ่งคือ ชาวมุสลิมหัวแหลมที่ผลิตงานจักสานปลาตะเพียนใบลานอยู่นั้น ไม่ได้เป็นไปใน
รูปงานหัตถกรรมพื้นบ้านสาหรับใช้ในครัวเรือนเป็นชีวิตประจาวัน หรือผลิตขายกันเฉพาะที่
จาเป็นในชุมชนหรือใกล้เคียงเช่นในอดีตต่อไป แต่กลับกลายเป็นรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนไป
เป็นแบบมวลแรงงานการผลิตที่ไม่ได้ทาขึ้นทุกกระบวนการด้วยตนเอง แต่เป็นการแบ่งงานกัน
ทาตามความชานาญ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของงานศิลปะ รายได้ และความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการสร้างสรรค์คุณภาพของงานหัตถกรรมเป็นไปเพื่อตอบสนอง
หน้าที่การใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น การใช้ลวดเย็บกระดาษเพื่อให้มีความคงทนแข็งแรง และมี
อายุ ก ารใช้ ง านนานขึ้ น สี สั น ลวดลายที่ ต อบส นองความต้ อ งการของผู้ ซื้ อ เป็ น ต้ น
สภาวะการณ์นี้เป็นผลให้เกิดรูปแบบทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต้องอาศัยระบบทุนนิยม ต้องพึ่งพา
ภายะตลาดในกรุงเทพและต่างประเทศ
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อย่างไรก็ดี บทบาทหน้าที่ของปลาตะเพียนใบลานที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบ
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวมุส ลิมหัวแหลมซึ่งเป็นผู้ผลิต และต่อคนในสังคมไทยซึ่งเป็น
ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา
2.อัตลักษณ์ของคนมุสลิมชุมชนสานปลาตะเพียนหัวแหลม
อัตลักษณ์ของคนมุสลิมชุมชนสานปลาตะเพียนหัวแหลม แบ่งได้ดังนี้
2.1 บทบาทหน้าที่ของปลาตะเพียนใบลาน
ปลาตะเพี ย นใบลานไม่ ไ ด้ เ ป็ น ของสมั ย ใหม่ ห รื อ คนไทยเพิ่ ง รู้ จั ก การท าขึ้ น มาใช้
ประโยชน์ในสมัยหลังแต่อย่างใด แม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันถึงลักษณะรูปร่างของปลาตะเพียน
ใบลาน ตลอดจนหน้าที่ใช้สอยที่แน่ชัดของปลาตะเพียนในสังคมไทยแต่อดีต แต่ปลาตะเพียน
ใบลานก็ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิ ตได้สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบจากของจริง
ตามธรรมชาติ อาจเรียกว่าเป็นงานฝีมือที่มีรูปแบบวีการผลิตและมีหน้าที่ ประโยชน์ใช้สอยที่
เรียบง่ายกว่างานฝีมือบางประเภท แต่หน้าที่ใช้สอยหรือบทบาทที่ปลาตะเพียนมีต่อคนใน
สังคมไทยกลับแพร่หลายออกไปในแทบทุกกลุ่มชน
ดังที่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือชิ้นหนึ่งคือ คาให้การขุนหลวงวัดประดู่
ทรงธรรม (ปรีดา ศรีชลาลัย, 2512 : 21) ได้กล่าวไว้ว่าในตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น มีปลา
ตะเพียนขายอยู่รวมกันกับสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ จานวนมาก
“...ชื่อตลาดผ้าหลวงหนึ่ง ถนนย่านป่าโทนมีร้านขายทับโทน
เรไรปี่แก้วจังหน่อง เพลี้ยขลุ่ยแลหีบไม้อุโลกไม้ตะแบกไม้ขนุนใส่ผ้า
แลช้างม้ากระดาษอู่เปลศาลพระภูมจะเวจเขียนเทวรูปเสื่อลาแพน
ปลาตะเพียนใบลานจิงโจ้ ชื่อตลาดป่าโทนหนึ่ง...”
บทบาทหน้าที่ของปลาตะเพียนใบลานที่พบว่ามีต่อคนในสังคมไทยมาแต่ในอดีตนั้ น
อาจบ่ ง ชัด ลงไปในหน้ าที่ ข องการเป็ น เครื่อ งแขวนเปลเด็ก อ่ อนและเครื่อ งเล่ น เด็ กเล็ ก ก็
เนื่องมาจากสังคมไทยประมาณ 3 ชั่วคนก่อนหน้านั้น ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยียังไม่ก้าวรุดหน้าเช่นปัจจุบัน แต่คนไทยเป็นชนชาติหนึ่งที่มีการเรียนรู้ ปรับตัวและ
รู้จักใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย กระบวนการใน
การดารงชีวิตของคนไทย จึงอุดมไปด้วยความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งถ่ายทอดออกมาใน
รูปของประเพณี กิจกรรม และการสร้างสรรค์ต่าง ๆ สอดแทรกปะปนไปด้วยเสมอ
วิถีการเลี้ยงดูเด็กเป็ นลักษณะเด่นของสังคมไทยอีกประการหนึ่ง เนื่องจากในอดีต
สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมครอบครั ว ขยาย มี ส มาชิ กหลายรุ่น อาศัย อยู่ ร่ว มกั น และสมาชิก ใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สังคมไทยให้ความสาคัญกับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอน
จากผู้ ใ หญ่ ข องครอบครั ว ผู้ ใ หญ่ จ ะต้ อ งมี ห น้ า ที่ ก ารดู แ ลเลี้ ย งดู ประกอบกั บ คนไทยให้
ความสาคัญกับคติความเชื่อ ตลอดจนกิจพิธีต่าง ๆ ที่กลั่นจากภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและจิตใจ ที่ต้องการให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจ ดังนั้นการปฏิบัติ เลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยจึงพบว่ามีคติความเชื่อสอดแทรกอยู่โดย
ตลอด รวมไปถึงพิธีกรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะประเพณีการเกิด
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นับตั้งแต่ตั้งครรภ์ ทาคลอด อยู่ไฟ ทาขวัญ เป็นต้น ปลาตะเพียนใบลานจึงอาจถูกประดิษฐ์
ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในการเกิดประการหนึ่งคือ ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อ
“...เมื่อตอนเด็กนอนเปล นอกจากจะกล่อมไกวให้เด็กนอน
ยังมีปลาตะเพียนหรือจิงโจ้ให้เด็กได้ดูเล่น ผูกห้อยไว้เหนือเปลตอน
ที่ค่อนไปทางหัวนอน แต่อย่าผูกให้เกินไปนัก เพราะเด็กจะเหลือบ
ช้อนตาขึ้นไปดู เด็กมีอาการตาช้อนขึ้นอย่างนี้ ถือว่าเป็นเวลาแม่ซื้อ
มากวน ปลาตะเพียนนี้ผูกสานด้วยใบลานเป็นรูปปลาขนาดเขื่อง
ทางสีเขียว ๆ แดง ๆ เหลือง ๆ แล้วมีลูกปลาตัวเล็ก ๆ สมมุติว่าเป็นลูก
ห้อยเป็นระย้าอยู่มากตัว เดี๋ยวนี้ก็ยังเคยพบมีขายอยู่...” (เสฐียร โกเศศ, 2539 : 100)
นอกจากปลาตะเพียนจะถูกใช้เป็นเครื่องแขวนเพื่อการนี้แล้ว จิงโจ้ ก็เป็นเครื่อง
แขวนเหนือเปลที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาควบคู่กับปลาตะเพียนสานด้วย
“...จิงโจ้นั้นเดิมทาด้วยไม้ไผ่ จักสานเป็นรูปจิงโจ้ ชนิดตัวแมงมุม
ที่มันว่ายอยู่หลังน้า ภายหลังเมื่อเจริญขึ้น เอาเศษผ้าสีหรือผ้าลายต่าง ๆ มา
เย็บแล้วยัดนุ่นเป็นอย่างเบาะสี่เหลี่ยมกลางนูน ตามมุมมีเบาะขนาดเล็ก ๆ
รูปสามเหลี่ยม สมมุติว่าเป็นลูกของมันห้อยเป็นแถวกันลงมามุมละ 7 ตัว
มีขนาดเล็กเรียงกันลงมาตามลาดับ...” (เรื่องเดิม, หน้า 100)
ทั้งปลาตะเพียนและจิงโจ้ จึงเป็นผลิตผลทางภูมิปัญญาที่แสดงถึงโลกทัศน์ของชาว
ไทยที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อในสิ่งลึกลับได้ดี
ปลาตะเพียนใบลานที่คนไทยสมัยก่อนนิยมใช้แขวนเหนือเปลเด็กนั้น สามารถพบเห็น
ได้ตามบ้านเรือนทั่วไปที่มีเด็กอ่อนแบเบาะ โดยเฉพาะทางภาคกลางของประเทศ จนอาจ
กล่าวได้ว่างานหัตถกรรมที่มนุษย์ผลิตขึ้นชิ้นนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการตอบสนองคติความ
เชื่อดังกล่าวที่มีมาแต่โบราณ นอกจากนี้แล้วเชื่อว่าการที่เด็กที่มีปลาตะเพียนแขวนไว้ดูเล่น
จะท าให้ เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น จะมี อ ารมณ์ แ จ่ ม ใส และมี พั ฒ นาการทางสายตาดี จ าก
รูปลักษณ์ ลวดลาย และสีสันที่พลิ้วไหวเมื่อยามแกว่งไกว เป็นคุณประโยชน์อีกประการหนึ่ง
ของปลาตะเพียนในด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยาของเด็กด้วย ไม่เพียงเท่านั้นในยามที่เด็กอ่อน
แบเบาะเจริญเติบโตขึ้น ปลาตะเพียนใบลานก็ยังคงสถานะของเครื่องเล่นที่มีสีสัน ลวดลาย
สวยงามคล้ายของจริงตามธรรมชาติ ดังนั้นภาพที่ผู้ใหญ่สานปลาตะเพียนไว้เป็นเครื่องเล่นให้
บุ ต รหลาน จึ ง พบเห็ น ได้ บ่ อ ยในชนบทไทยในอดี ต และถื อ ว่ า เป็น บทบาทหลั ก ของงาน
หัตถกรรมประเภทนี้
2.2 การเปลี่ยนแปลงของปลาตะเพียนใบลานพระนครศรีอยุธยา แบ่งได้ดังนี้
2.2.1 มูลเหตุและรูปแบบของการเปลี่ย นแปลงหน้าที่ใช้สอย ปลาตะเพียนแขวน
เหนือเปลเด็กอ่อน กลับกลายแทบจะเป็นภาพที่หาดูได้ยากขึ้นทุกวัน จนเป็นภาพของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ของเล่น
เด็กและเครื่องแขวนเปลเด็ก ได้รั บการพัฒนารูปแบบไปเป็นของเล่นพลาสติก ซึ่งมีความ
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ทนทานกว่า สีสันสวยงามกว่าของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ และสะดวกแก่การเสาะหามาครอบ
รองมากกว่าปลาตะเพียนสานจากใบลาน ผู้ใหญ่หันไปซื้อหาเครื่องเล่นพลาสติกมาแขวนแทน
ได้โดยไม่ยาก ในขณะเดียวกันวิถีการปฏิบัติเลี้ยงดูเด็กอ่อนในยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนไปอย่ างมาก
พ่อแม่ในสังคมเมืองไม่ได้เลี้ยงลูกให้นอนในเปล มีปู่ย่าตายายคอยแกว่งไกวเปลและร้องเพลง
กล่อมเด็ก เด็กทารกจึงแทบไม่รู้จักการนอนเปลอีกต่อไป ประกอบกับสังคมไทยได้รับแรงชี้นา
จากภาครัฐมาโดยตลอด จนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมชนบท
มีการเปลี่ ย นแปลงไปในหลาย ๆ ด้าน กลไกของรัฐ ซึ่งนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม
ดังกล่าว ตลอดจนหัตถกรรมปลาตะเพียนสานด้วยคือ นโยบายเร่งรัดการกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปสู่ชนบท เป็นผลให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
การส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัว เป็นทางออกหนึ่งของวิธีการเพิ่ม
รายได้ใ ห้ แ ก่ค รอบครั ว ในชนบท ผลกระทบหนึ่ง ที่มี ต่อ ชุม ชนก็คื อ พื้น ฐานของการผลิ ต
หัตถกรรมเปลี่ยนแปลงไป จากการผลิตเพื่อสนองตอบประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน เป็น
การผลิตเพื่อจาหน่ายสนองตอบความต้องการของผู้ บริโภค ซึ่งมีอยู่โดยเฉพาะตลาดในสังคม
เมืองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้ว นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ
นับตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศให้ปี พ.ศ. 2530 เป็นปีท่องเที่ยวไทยเป็นต้นมา ก็เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญและมีศักยภาพ ในกรณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดหมาย
ทางการท่องเที่ยวในลาดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากมีสถานภาพเป็นเมืองหลวงเก่า และ
มีความสมบูรณ์ของโบราณวัตถุ โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม ประกอบกับหลังจากที่
ได้ รั บ การประกาศขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกทางวั ฒ นธรรม โดยองค์ ก ารยู เ นสโกแห่ ง
สหประชาชาติ ก็ได้ส่งผลอย่างดียิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองนี้ ดังนั้น
นอกเหนือไปจากที่ภาครัฐได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคขึ้นที่
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเพื่ อ เป็ น การนี้ แ ล้ ว ธุ ร กิ จ บริ ก าร ห้ า งร้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพระนครศรีอยุธยาจึงได้รับแรงหนุนส่งเสริมและมีการเจริญเติบโต
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก มีการ
ขยายตัวสูงและมีกระบวนการนาเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ปลาตะเพี ย นใบลานในปั จ จุบั น จึง เป็น งานหั ต ถกรรมที่ ไปได้ รั บการปรับ เปลี่ ย น
บทบาทไม่ให้ทาหน้าที่เฉพาะแต่เป็นเครื่องแขวนเหนือเปลเด็กดังเดิม บทบาทด้านนี้กาลังลด
ความสาคัญลงไปเรื่อย ๆ แต่การยอมรับและความนิยมในหมู่คนต่างถิ่นซึ่งได้รับมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ปลาตะเพียนใบลานปรับตัวนาเสนอบทบาทหน้าที่ใช้สอยใหม่ ๆ แก่สังคมไทย
การพัฒนารูปแบบ ลวดลาย และสีสันของตัวลาตะเพียนสาน เป็นผลกระทบของ
หน้าที่ใหม่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่เดิมนั้นเมื่อยังใช้ปลาตะเพี ยนเป็นเพียงของเล่นเด็ก นิยม
ใช้สีเหลืองและสีธรรมชาติของลาน จนเรียกกันติดปากว่า ปลาใบลาน หรือปลาโบราณ แต่
ต่อมาภายหลังจึงมีการนาเอาสีอื่น ๆ มาทาตัวปลา และเขียนลวดลายบนตัวปลา เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายและดึงดูดใจมากขึ้น เช่น สีแดง สีเขียว สีน้าเงิน ไปจนถึงสีบรอนซ์เงิน
บรอนซ์ทอง ซึ่งมีความวาวดูสวยงามยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว สีเงินกับสีทองยังเป็นสีที่คนไทย
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ทั่วไปนิยม เพราะสอดคล้องกับทรัพย์สินเงินทอง ดังนั้นจึงเหมาะสมที่จะนามาใช้ประดับ
ตกแต่งเป็นเครื่องเรือนอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้ปลาตะเพียนใบลานที่พระนครศรีอยุธยา จึงมีการ
ทาขนาดใหญ่กว่าแต่เดิม ซึ่งชาวหัวแหลมเป็นผู้ผลิตริเริ่มผลิตขึ้นมาในระยะประมาณ 15 –
20 ปีให้หลังนี้เอง เรียกขานว่า ปลายักษ์ เพราะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ เมื่อแขวนแล้ววัด
จากกระโจนถึงลูกปลามีความสูงถึง 1.50 เมตร ซึ่งใหญ่กว่าปลาลูกสิบห้ า และมีการทาสีสัน
หลากหลายมากขึ้นบนตัวปลา เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการนาไปประดับเพดานอาคารบ้านเรือน
ไม่เพียงแต่เท่านั้น ปลาตะเพียนใบลานเพิ่มคุณค่าให้กับงานหัตถกรรมด้วยการทา
หน้าที่เป็นของชาร่วย ของขวัญที่ระลึกอีกด้วย นอกจากใช้เป็นเครื่องเรือนเครื่องประดับ แล้ว
ปลาตะเพียนยังได้รับการยอมรับว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นของขวัญ ของที่ระลึกในงาน
เทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ กระบวนการนี้เกิดขึ้นเมื่อปลาตะเพียนใบลานได้รับความนิยม
มากขึ้น ทั้งจากการน าไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องแขวนเปลเด็ก และนาไปประดับอาคาร
บ้ า นเรื อ น ท าให้ ป ลาตะเพี ย นใบลานมี ป รากฏให้ เ ห็ น เป็ น จ านวนมากในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ติดหูติดตาคนทั่วไป หรือถึงแม้ว่าปลาตะเพียนจะถูกส่งไปขายใน
ท้องถิ่นอื่นก็ตาม แต่ผู้สนใจซื้อก็มักจะได้รับการบอกกล่ าวจากผู้ขายว่า เป็นของที่ผลิตขึ้นจาก
ฝีมือของชาวพระนครศรีอยุธยา ดั งนั้นจึงทาให้ปลาตะเพียนใบลานมีบทบาทหน้าที่เป็นวัตถุ
ทางวัฒนธรรม ประเภทศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และกลายเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัดนี้ ผู้ที่มาเยือนจึงมักจะซื้อไปเป็นของฝาก ของที่ระลึกจากจังหวัดนี้ และ
ด้ว ยเหตุนี้ เอง ในสมัย หลั งต่อ ๆ มา ปลาตะเพียนใบลานจึงถูกดัดแปลงรูปร่างให้ เล็ กลง
กว่าเดิม และเสริมหน้าที่ประโยชน์มากขึ้น กลายเป็นของชาร่วยชิ้นเล็ก เหมาะมือสาหรับ
แจกในงานมงคลต่าง ๆ ในรูปของของชาร่วย เช่น พวงกุญแจ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การที่ปลาตะเพียนใบลานยังมีคุณค่าทางจิตใจมาช้านาน เพราะสามารถ
แทนความรู้ สึ ก ดีจ ากผู้ ให้ ถึ งผู้ รั บ ได้ มีลั กษณะ (Character) ที่ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการทางจิตใจของคนได้ดีและยังเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครอง ปลาตะเพียนจึงเป็นที่นิยม
ไม่เพียงแต่ในเฉพาะที่ผลิตขึ้นจากใบลานเท่านั้น ในสังคมปลาตะเพียนยังปรากฏในรูปของวัตถุ
สิ่งของเนื่องในศาสนา ค่านิยมหรือเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากประเด็น
สาคัญดังนี้
1. ชื่อ ปลาตะเพียนมีคาว่า เพียน พ้องเสียงกับคาว่า เพียร ซึ่งหมายถึงพยายาม
พากเพียร เป็นเคล็ดจูงใจให้ผู้ที่รับไปมีความขยันหมั่นเพียร
2. สี สีของปลา เช่น สีเงินและสีทอง แสดงออกถึงความร่ารวยเงินทอง ทรัพย์
สมบัติ ดังนั้นผู้ที่ได้รับจะมีลาภ ทรัพย์สินเงินทองเหมือนสีของปลา
3. วั ส ดุ พบว่ า การที่ ป ลาตะเพี ย นท าขึ้ น จากลาน โดยความเชื่ อ ของคนไทย
โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน จะให้ความสาคัญกับวัตถุเนื่องในศาสนา ในอดีตนั้นพระสงฆ์จะ
จารอักขระ พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์ลงในคัมภีร์ที่ทาจากใบลาน ซึ่งต้องเก็บ
รักษาเป็นอย่างดี ดังนั้นปลาตะเพียนที่สนจากใบลานจึงใช้วัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้จารพระ
ธรรม ทาให้ผู้รับปลาตะเพียนไปมีความชื่นชอบในวัตถุชิ้นนี้
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ด้วยเหตุนี้เอง ปลาตะเพียนจึงกลายมามีบทบาทเสริมในด้านเครื่องรางของขลังและ
วัตถุมงคล เนื่องมาจากคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิมานานแล้ว จึงพบว่ามีความ
นิยมในเครื่องรางของขลัง ตลอดจนวัตถุมงคลอยู่นานับประเภท ซึ่งปลาตะเพียนใบลานที่สาน
ขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ถูกนาไปใช้เป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่ง โดยผ่านพิธีกรรมปลุกเสก
คาถาอาคมและจารอักขระข้อความที่แสงถึงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นมงคลต่าง ๆ เช่น ประหยัด
เงิน ทอง อันแสดงถึงความต้องสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้ที่มีไว้บูชา เรียกว่า ยันต์ปลา
ตะเพียน เมื่อผ่านกิจพิธีมงคลต่าง ๆ แล้ว จึงนาไปแขวนไว้ ในบ้านพักที่อยู่อาศัย หรือบูชาไว้
ในร้านค้าขาย เพื่อให้เป็นมงคลดังข้อความที่จารไว้ที่ตัวปลา จากการสัมภาษณ์ กล่าวว่า
“...แต่เดิมนั้น ยันต์ปลาตะเพียนไม่ได้ปรากฏให้เห็นในวัสดุ
ที่สานขึ้นจากใบลานเช่นปลาตะเพียนสาน แต่เชื่อว่ายันต์ปลาตะเพียนนั้น
มีมานานแล้ว ทาจากวัสดุประเภทอื่น ชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดมีมาตั้งแต่เมื่อประมาณ
100 ปีมาแล้ว คือ ปลาตะเพียนของหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัย พ.ศ. 2540 ส่วนใหญ่ยันต์ปลาตะเพียน
มักทาขึ้นจากโลหะ เช่น ทองแดง เงิน บางครั้งจึงมักเรียกวัตถุมงคลนี้ว่า
ตะเพียนเงิน ตะเพียนทองกันมากกว่า ทั้งนี้จะต้องผ่านการบริกรรมคาถา
ปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ หรือพระสงฆ์ผู้ซึ่งมีญาณสูง แต่ไม่มีปรากฏว่านาเอา
ปลาตะเพียนสานจากใบลานมาทาเป็นยันต์ปลาตะเพียนกันอย่างแพร่หลาย
อาจเป็นเพราะใบลานไม่ทนทานเหมือนโลหะ...”
คติความเชื่อที่มีมาพร้อมกับการสร้างยันต์ปลาตะเพียนขึ้น พบว่ามีดังนี้
1. ความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ เชื่อว่าปลาตะเพียนเป็นปลาที่หากินตลอดเวลา
ทั้งกลางวัน กลางคืน เป็นปลาที่ไม่อดอยาก แพร่พันธ์ง่าย มีปลาตะเพียนที่ใด แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ผู้ที่มีปลาตะเพียนไว้ครอบครองจึงมักไม่อดตาย
2. ความเชื่อเรื่องโชคลาภและทรัพย์สินเงินทอง ปลาตะเพียนได้ถูกนามาใช้เป็น
เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า ตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง ตามความเชื่อของคนไทยบางกลุ่ม
ที่ผนวกเอาความเชื่อเรื่องอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเคยเสวยชาติเป็นปลาตะเพียน ดังนั้น
จึงกลายเป็นความนิยมสร้างขึ้นและให้พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ผู้ที่ถือว่ามีความรู้ในศาสนาลง
อั ก ขระและปลุ ก เสก ในอดี ต พระเกจิ อ าจารย์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการปลุ ก เสกตะเพี ย นเงิ น
ตะเพียนทอง ได้แก่ พระอาจารย์จาด วัดบางกะเบา จังหวัดปราจีนบุรี หลวงพ่อจง วัด
หน้ า ต่ า งนอก จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พระอาจารย์ ค ง วั ด บางกระพ้ อ ม จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และพระอาจารย์อี๋ วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งพระเกจิอาจารย์ทั้ง 4 รูปนี้
ต่างมีชื่อเสียงด้านวัตถุมงคลในฉายา จาด-จง-คง-อี๋ การสร้างตะเพียนเงิน ตะเพียนทองนี้
เป็นการสร้างเพื่อหวังอานิสงส์ทางด้านค้าขายให้ทามาหากิจนเจริญรุ่งเรือง(ข่าวสด,2540: 30)
3. ความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และขลัง คนไทยยังมีความเชื่อเรื่องความอยู่ยงคง
กระพัน การทาเสน่ห์ เมตามหานิยม เมื่อยันต์ปลาตะเพียนมีผู้นิยมมาก และเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์
ในด้านโชคลาภ เงินทอง จึงได้มีผู้ร้องขอให้พระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ ทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องราง
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ด้วย อาทิ เหรียญปลาตะเพีย นของหลวงปู่ดวงดี วัดท่าจาปี อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ทาขึ้นเป็นเหรียญตะเพียนเงิน กับเหรียญตะเพียนทอง มี 1 ด้าน จารอักษรขอม
และชื่อเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสก เหรียญนี้ทาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 อายุกว่า 20 ปี ให้เช่าคู่ละ
1,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีแผ่นยันต์ปลาตะเพียนของหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม อาเภอกาแพงแสน
จังหวัดนครปฐม หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ สระบุรี มี 2 แบบ คือ แบบปั้ม กับแบบหล่อ
ผู้ที่ได้ไปบูชาเชื่อว่าจะทาให้มีเสน่ห์ ผู้คนนิยมชมชอบ
ในยุ คแรกของการทายั นต์ปลาตะเพียนนั้น คงไม่ได้ทาเพื่อขาย แต่ทาตามความ
ศรั ทธาของชาวบ้ า นที่มีต่ อพระสงฆ์ จึงได้ทาขึ้ นในปริมาณน้อยเฉพาะตัว ซึ่งมีผู้ คนนิย ม
เสาะหาไว้เป็นเจ้าของมากขึ้น ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นว่าทาขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกใน
วาระสาคัญหรือเพื่อเป็นการระดมปัจจัยบารุงวัด
ความแตกต่างของยันต์ปลาตะเพียนอยู่ที่รูปและขนาดของปลา วัตถุ อักขระหรือ
ลายมือของพระเกจิอาจารย์ โดยมาวัตถุ ที่ใช้ทา ได้แก่ ทองแกง ทองคา ทองเหลือง หรือ
ทองเหลืองฝาบาตร และเงิน เช่น เหรียญหลวงพ่อจง มักทาจากเงินหรือทอง เหรียญหลวง
พ่อกลั่ น มักทาจากทองแดงผสมตะกั่ว และมักมีปลาตัว ผู้กับปลาตัวเมีย ราคาประมาณ
4,000 บาท
ความศักดิ์สิทธิ์ของยันต์ปลาตะเพียนเชื่ อว่า เกิดจากอานุภาพของกระแสจิตที่พระ
เกจิอาจารย์ได้ปลุกเสกลงอักขระที่ได้ถูกคัดมาจากยอดพระไตรปิฎก วิธีใช้บูชามีหลายแบบ
เช่น ปลาตะเพียนหลวงพ่อจง ให้เอาปลาห้อยลง นาดอกไม้ลอยน้าใส่ขัน แล้วเอาขันยกขึ้น
จนปลาที่ห้อยจมลงในน้า บริกรรมคาถาต่อ เป็นอันเสร็จพิ ธี ส่วนปลาของหลวงพ่อกลั่นนั้น
ให้เอาปลาใสในขันน้า แล้วจุดธูปเทียนบูชา เป็นอันเสร็จพิธี
ปลาตะเพีย นที่เป็น ส่ว นหนึ่งในเมตตามหานิยมนั้น พบว่ามีการบรรจุตะเพียนเงิน
ตะเพีย นทอง ท าด้ ว ยดลหะมีสี ค ล้ า ยเงิน และทอง ลงในตลั บสี ผึ้ ง เมตตามหานิ ยม ส่ ว น
แนวความคิดเรื่องเมตตามหานิยมนั้น เป็นคติความเชื่อของชาวไทยที่มีมาแต่สมัยโบราณแล้ว
ดังนั้ น การน าเอาตะเพีย นเงิน ตะเพียนทองผนวกเข้ าไปด้ว ย ย่อมแสดงถึงความนิ ยมใน
สรรพคุณความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคลประเภทนี้ ราคาของวัตถุมงคลอย่างปลาตะเพียนขึ้นอยู่
กับจานวนที่มีอยู่ในท้องตลาด หรือเป็นที่นิยมกันมากน้อยเพียงใด ของที่มีจานวนน้อยชิ้นจะมี
ราคาถูก เนื่องจากไม่มีอยู่ในความครอบครองถือว่าไม่เป็นมาตรฐาน ไม่สามารถนามาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนได้ จึงต่างไปจากวัตถุหรือสินค้าประเภทอื่น ๆ ทั่วไปที่มักราคาแพงเพราะมีน้อยชิ้น
หายาก
บทบาทความส าคั ญ ของงานหั ต ถกรรมปลาตะเพี ย นสานจากใบลานนี้ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะการทาหน้ าที่ของสิ นค้าที่ระลึก ดูเหมือนว่าเป็นบทบาทที่โ ดดเด่นในระยะหลั ง
เนื่องจากมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจที่นารายได้มาสู่ชุมชนผู้ผลิต และนาเงินตราต่างประเทศสู่
การพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ ปลาตะเพียนใบลาจึงเป็นสินค้าส่งออกซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่
ชาวต่างชาติ นอกเหนือไปจากคุณค่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
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2.2.2 การเปลี่ยนแปลงของรูปและกระบวนการผลิต
การผลิตขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศนั้น ทา
ให้กระบวนการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการได้แก่
2.2.2.1 วัตถุดิบ
ใบลาน เป็นวัตถุดิบที่สาคัญที่สุดและจะขาดไม่ได้ในการผลิตปลาตะเพียนใบ
ลาน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากใบลานประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยภาวะการณ์ปัจจุบัน
ต้นลานในประเทศไทยมีเหลืออยู่น้อยมาก ป่าลานที่ นับว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งสุดท้ายในขณะนี้
คือ แหล่งลานที่บ้านทับลาน บ้านขุนศรี บ้านบุพราหมณ์ บ้านวังมือ ตาบลบุพราหมณ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจี นบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตซึ่งยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการปริมาณลานที่มีมากขึ้นอย่างเพียงพอ หน่ว ยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงพยายามจะ
ดาเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรลานไว้ ด้วยการปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าลาน แต่ก็ไม่ทันเวลาการ
ตัดไปใช้ประโยชน์ สืบเนื่องจากปัญหาความยากจน ทาให้ชาวบ้านชนบทที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่
เป็นแหล่งทรัพยากรลาน ได้ลักลอบตัดยอดลานออกจาหน่ายแก่พ่อค้าคนกลางซึ่งมารับซื้อถึงที่
เพื่อขายต่อให้กับผู้ผลิตงานจักสานจาใบลานในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นจังหวัดที่มีการผลิตงานหัตถกรรมเป็นสินค้าหลาย
ประเภทที่ใช้ใบลานเป็นวัตถุดิบ อาทิ งอบใบลาน ผลิตที่อาเภอบางปะหัน และปลาตะเพียน
ใบลาน ที่ชุมชนหัวแหลม อาเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น การเร่งตัดยอดลานจึงทาให้
การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ลานมีปริมาณลดลง และทาให้อายุของลานสั้นลง ตายเร็ว
ยิ่งขึ้น ไม่สามารถให้ผลผลิตใบลานได้อย่างเต็มที่ในระยะยาว เป็นผลให้พื้นที่ในการตัดใบลาน
ขายมีวงกว้างยิ่งขึ้น เป็นการทาลายใบลานไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาวะการณ์เช่นนี้ จะมี
ผลกระทบทาให้ใบลานขาดตลาด มีราคาสูงขึ้น และอาจนาไปสู่การยุติผลิตงานหัตถกรรมจาก
ใบลานได้ในที่สุด
นอกจากปัญหาเรื่องใบลานที่นับวันจะหายากขึ้นแล้ว การเตรียมใบลานเพื่อ
นามาจักสารก็เป็นปัญหาเช่นกัน เช่น การเลียดใบลาน การย้อมสีใบลาน เป็นต้น ใบลานที่
ชาวหัวแหลมรับซื้อมาจากพ่อค้าคนกลางนั้น เป็นลานที่ผ่านการย้อมสีมาแล้ว แต่บางครั้งสีที่
ย้อมไม่มีคุณภาพดีเพียงพอ จึงทาให้สีตก ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ชาวหัวแหลมจะรับซื้อลาน
จากคนกลางในราคาแพงขึ้น ปัจจุบันนี้ลานลูกละ 600 – 700 บาท ลาน 1 ลูก มี 1,000
ใบ นอกจากนี้ใบลานที่รับมานั้นยังไม่ได้ถูกเลียด ซึ่งจะต้องนามาเลียดด้วยเครื่องมือเลียด
พบว่าในระยะหลังผู้ผลิตลดความประณีตในการเลียดลง เส้นลานไม่สม่าเสมอเท่าที่ควร ทาให้
ปลาที่สานออกมาไม่ตรง ขาดไป ไม่สวยงาม
2.2.2.2 ฝีมือแรงงาน
ในระยะที่ชาวหัวแหลมยังอาศัยอยู่ในเรือเครื่องเทศ หรือเรือนแพตามสองฝั่ง
แม่น้านั้น การผลิตปลาตะเพียนใบลานเป็นการทาขึ้นเพื่อจาหน่ายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า
นานาชนิด ปลาตะเพียนใบลานจึงทากาไรได้ดี เพราะต้นทุนการผลิตต่า ทั้งวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าจ้างแรงงาน ใบลานยังมีราคาถูก หาง่าย เพราะผู้ปลูกปลูกลานได้มาก เมื่อล่องเรือขึ้นไป
ถึงย่านตลาดใหญ่ ๆ เช่น ปากน้าโพ ชาวหัวแหลมก็จะนิยมซื้อลานกักตุนเพื่อเก็บไว้สานปลา
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ตะเพียนในยามว่าง ส่วนค่าจ้างแรงงานนั้ น เป็นแรงงานในครอบครัว ได้แก่ แม่บ้าน หรือ
พ่อบ้านซึ่งว่างจากภาระการค้าขาย หรือในขณะที่ยังเดินเรือไปไม่ถึงชุมชน ทาให้มีเวลาว่าง
มากพอที่จะผลิตปลาตะเพียนได้
ต่อ มาในสมั ย ที่ มี การปลู กสร้ างบ้ านเรือ นอาศั ยอยู่เ ป็ นหลั กแหล่ ง แล้ ว นั้ น
อาชีพสานปลากลายเป็นอาชีพของแม่บ้าน หรือผู้สูงอายุในบ้านที่ไม่มีอาชีพหน้าที่การงานหลัก
ทาอยู่ตามบ้านพักของตน ส่วนหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นผู้ชาย มักออกไปรับจ้างทางานนอก
บ้าน ทาให้ขาดแรงงานในการสานปลา โดยเฉพาะขั้นตอนบางอย่าง เช่น การทาสีตัวปลา
การเขียนลาย ซึ่งต้องอาศัยความสามารถแรงงานในครอบครัว ก็จะทาให้สูญเสียเวลาในการ
ผลิตไปส่วนหนึ่ง ในระยะนี้ผู้ผลิตอาจเสียโอกาสในการจาหน่ายและตลาดรับซื้อไประยะหนึ่ง
จนถึงช่วงที่มีการออกหาตลาดรับซื้อตามร้านค้าใหญ่ หรือพ่อค้าคนกลางจากท้องถิ่นอื่นที่มา
รับซื้อเป็นวาระ จึงจะได้มีโอกาสในการระบายสินค้าออกไป และในกรณีที่มีลูกค้าประจาจะ
สามารถทาในปริมาณมากขึ้นได้
ภายหลักจากที่มีการนาผลผลิตปลาไปแพร่หลายและเป็นที่ต้องการของตลาด
มากขึ้น รูปแบบการผลิตได้เปลี่ยนแปลงไป เกิดอาชีพนายทุนขึ้น ทาให้ผู้ผลิตที่เคยต้องผลิต
อยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนของการทาปลาตะเพียนใบลาน จะต้องเปลี่ยนรูปแลลการใช้ฝีมือแรงงาน
ไป ทาให้เกิดการใช้แรงงานผลิตตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยนายทุนเป็นผู้จัดสรร
แบ่ ง แรงงานการผลิ ต ท าให้ ผู้ ที่ ข าดความเชี่ ย วชาญหรื อ ฝี มื อ ในการผลิ ต ยั ง ไม่ ดี ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีมือตนให้ดีขึ้น จึงจะสามารถเป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพได้
การเปลี่ ย นแปลงของกระบวนการผลิ ตที่ไม่อาจจะละเลยกล่าวถึงได้ คือ
เทคนิคในการผลิต พบว่าข้อจากัดด้านวัตถุดิบและฝีมือแรงงานนั้นส่งผลกระทบให้รูปแบบ
เทคนิคการผลิตต้องเปลี่ยนแปลงไป เห็นได้ชัดว่าผู้ผลิตเริ่มใช้ใบลานอย่างคุ้มค่ามาขึ้น ในลาน
1 ลู ก ซึ่งมีใบลาน 1,000 ใบ ผู้ ผ ลิ ตจะมีการคานวณโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ล านสานเป็น
ชิ้นส่วนได้มากที่สุด
นอกจากนี้แล้ว กลยุทธการตลาดสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานด้วย เนื่องจากผู้ผลิตได้รับการชี้แนะจากลู กค้า ซึ่งอาจเป็น
พ่อค้าคนกลางหรือผู้บริโภคโดยตรงให้ทดลองเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ในแตกต่างไป
เช่น การแปรรูปจากปลาตะเพียนใบลานดังเดิมให้เป็นปลาเงิน ปลาทอง หรือแม้กระทั่ง
พัฒนางานฝีมือจากใบลานให้เป็นรูปสัตว์อื่น ๆ คือ นก แมลงปอ ผีเสื้อ เป็นต้น ซึ่ งได้รับ
ความนิยมในวงแคบและเป็นเพียงระยะเวลาสั้น อย่างไรก็ดีงานหัตถกรรมใบลาน ของชาว
หัวแหลมยังคงให้ความสาคัญกับปลาตะเพียนเป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่ง คือ รูปแบบการผลิตเป็นไปเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในปริมาณมาก (Mass Production) ดังนั้น ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจึงมี
ความแน่นอน ต้องผลิตให้ทันกาหนด ปลาตะเพียนที่ชาวหัวแหลมเคยผลิตขึ้นอย่างเดิม จึง
ขาดกระบวนการสร้างสรรค์งานตามความพึงพอใจของผู้ผลิต และไม่ได้เป็นไปในรูปของการใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่กับเรือเครื่องเทศ กลับกลายเป็นการผลิต
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เพื่อให้ได้จานวนสูงสุดทันเวลา ความประณีตของชิ้นงานลดลงในระดับหนึ่ง เห็นได้ชัดจาก
การนาลวดเย็บกระดาษมาใช้แทนการเย็บด้วยด้ายขาวเช่นเดิม เป็นต้น
ถึงแม้ว่าผู้ผลิตปลาตะเพียนใบลานจะมีความพยายามในการรักษาคุณภาพ
และความประณีตของชิ้นงานให้คงอยู่ แต่ด้วยข้อจากัดด้านวัตถุดิบและเวลาในการผลิต ได้ทา
ให้ปลาตะเพียนใบลานปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากของเดิมเมื่อ 30 – 40 ปีก่อน ไม่ว่าจะ
เป็นรูปแบบที่มีการพัฒนาหลากหลายขึ้น นอกจากปลาตะเพียนแล้ว ก็ยังสานปลาเงินปลา
ทองอีกด้วย ในด้านสีสันก็มีความฉูดฉาด ดึงดูดตามากขึ้น
2.3 การคงอยู่ของปลาตะเพียนใบลานในสังคมไทยปัจจุบัน
นับตั้งแต่รวมปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ปลาตะเพียนเป็นที่รู้จักในฐานะของที่ระลึ ก
และเครื่องเรือนเครื่องประดับ การปรับบทบาทหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยมาเป็นเครื่องแขวน
ประดับ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายและใช้ระยะเวลาไม่นาน เพราะปลาตะเพียนมี
รูปร่างลักษณะและสีสันสวยงาม ประกอบกับสามารถแขวนได้ ทาให้มีความเคลื่อนไหวไม่
หยุดนิ่ง ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมชิ้นหนึ่งที่ใช้งานในเชิงสุนทรียศิลป์ได้ และถือว่าเป็นปัจจัย
สาคัญที่ทาให้งานปลาตะเพียนสานยังคงอยู่ เพราะบทบาทหน้าที่ใหม่นี้เป็นที่ต้องการและ
ตอบสนองได้อย่างดียิ่ง เพราะปลาตะเพียนใบลานสามารถจะจัดส่งไปยังต่างถิ่นได้โดยง่ายและ
สะดวก ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สามารถพบเห็นปลาตะเพียนใบลานถูกใช้เป็น
เครื่องประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคารบ้านเรือน อาคารสถานที่ราชการ ที่ทา
การ หน่วยงานในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
การดารงอยู่ในของงานหัตถกรรมปลาตะเพียนใบลาน ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในด้าน
การเจริญเติบโตของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแต่เพียงแนวทางเดียวดังที่กล่าวถึงเท่านั้น แต่
เพราะปลาตะเพียนใบลานมีการพัฒนาหน้าที่ใช้สอยต่างออกไปตามระยะเวลาและปัจจัยอื่น ๆ
ทางสั ง คม จึ ง ท าให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ปั จ จุ บั น นี้ ป ลาตะเพี ย นใบลานด ารงอยู่ ใ น
สังคมไทยในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่ง การผลิตปลาตะเพียนใบลานของชาวมุสลิ ม
หัวแหลมจะเป็นงานหัตถกรรมกระบวนการผลิตที่ไม่ละเอียดซับซ้อนมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับหัตถกรรมอีกหลายประเภท แต่จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยเทคนิค
วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้งานหัตถกรรมประเภทนี้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ต่างโอกาสกัน ในขณะนี้ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น ทาให้
ปลาตะเพียนกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้น
การที่ป ลาตะเพีย นใบลานดารงอยู่ในฐานะของสิ นค้าที่ระลึ กที่ทายอดจาหน่ายสู ง
และมีผลกระทบต่อรูปแบบทางการตลาดของสินค้าหัตถกรรมได้อย่างมากในระยะเวลาที่ผ่าน
มา ที่เห็นได้ชัดได้แก่ การตลาดและจาหน่ายสิน ค้าได้เกิดรูปแบบของนายทุน ปัจจุบันนี้มี
นายทุ น อยู่ ป ระมาณ 5 ราย รายอื่น ๆ มีลั ก ษณะที่ก้ากึ่ งของนายทุนละผู้ ผ ลิ ตโดยตรง
กระบวนการตลาดในลักษณะนี้ก่อให้เกิดการกระจายแรงงานและรายได้ไปยังชาวหัวแหลมทุก
ครอบครัว และเป็นกลไกในการคัดเลือกผู้ผลิตที่ดีด้วย
ชาวหัวแหลมผู้ผลิตปลา จึงสามารถจาหน่ายปลาตะเพียนสานด้วยตนเอง หรือผ่าน
นายทุนตามที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 แล้ว ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้ก่อให้เกิดอาชีพพ่อค้าคนกลาง
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ขึ้น เช่น ผู้ขายของที่ระลึกที่ย่านตลาดหัวรอ หรือย่านหน้าวิหารพระมงคลบพิตร กลุ่มพ่อค้า
คนกลางเป็นตลาดรับซื้อที่มีกาลังซื้อมาก เนื่องจากทาเลที่ตั้งของร้านอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ย วส าคัญของจังหวัด จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาแวะเยี่ยมชม
จานวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นในแต่ละเดือนชาวบ้านหัวแหลมจะมาถามความต้องการและส่ง
สินค้าให้ถึงร้านค้าในย่านนี้ ซึ่งในการจัดส่งสินค้านั้นจะจัดมาเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีถุงพลาสติก
มาเปลี่ยนหีบห่อบรรจุเองเพื่อส่งเสริมการขาย ทาให้ดูเป็นของมีราคามากขึ้น
ปลาตะเพียนใบลานเป็นสินค้าเด่นประจาร้านย่านวิหารพระมงคลบพิตร ตัวสินค้า
ชนิดนี้เองถูกใช้ประกับตกแต่งหน้าร้านให้ เป็นที่สะดุดตา เพราะมีสีสันสดและหลากสีดึงดูดใจ
ร้านค้าย่านนี้มีมานานตั้งแต่ราว พ.ศ. 2520 โดยผู้ประกอบการได้จ่ายค่าเช่าแผงให้กับมูลนิธิ
พระมงคลบพิตรเป็นรายเดือน ในระยะนั้นค่าเช่ามีราคาประมาณเดือนละ 300 บาท โดย
มูลนิธิฯ ได้จัดพื้นที่ให้เป็นอาคารไม้ชั้นเดี ยว ต่อมาประสบอัคคีภัยเมื่อปี พ.ศ.2536 จึงได้จัด
ให้เป็นเต้นท์กึ่งถาวรแทน ปัจจุบันนี้ขายจานวนมากขึ้นจนมีจานวนถึงกว่า 30 ร้าน ราคา
เช่าสูงขึ้นถึง 10 เท่าตัว เป็นประมาณ 3,000 – 3,500 บาทต่อเดือน
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายของที่ระลึกที่เต้นท์บริเวณหน้าวิห ารองค์พระมงคลบพิตรราย
หนึ่งให้ข้อมูลด้านการตลาดว่า
“...ขายปลาตะเพียนใบลานเป็นสินค้าหน้าร้านมา 10 ปีแล้ว
ตั้งแต่ปลาขนาดลูกเก้ายังมีราคาพวงละ 20 บาท จนปัจจุบันนี้
ตั้งราคมขายปลีกหน้าร้านพวงละ 85 บาท ราคาหน้าร้านนี้ยังสามารถ
ต่อรองได้เล็กน้อย ราคาดังกล่าวสามารถลดเหลือ 50 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่ผู้ซื้อพึงพอใจ ในร้านนี้มีปลาตะเพียนสานอยู่ร่วม 100 ชุด
ซึ่งเมื่อรับซื้อจากผู้ผลิตมาเก็บไว้ขาย ก็จะรักษาจานวนของปลา
ตะเพียนให้มีอยู่ในปริมาณเท่านี้ตลอด...”
ปัจจัยอีกประการหนึ่ง ซึ่งทาให้ปลาตะเพียนใบลานได้รับความนิยมมากขึ้น ก็คือ
การที่อยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นในเทศกาลสาคัญซึ่งเป็นวันหยุดงาน จึงมีคนเดือนทาง
มาท่องเที่ยวจานวนมาก และทาให้ปลาตะเพียนใบลานเป็นสินค้าที่ระลึกที่ขายดี ชาว
หัวแหลมผู้ผลิตจาเป็นต้องเร่งผลิตเพื่อรองรับงานเทศกาล รวมทั้งร้านค้าที่จาหน่ายปลา
ตะเพียนใบลานด้วย จากการสัมภาษณ์ กล่าวว่า
“...เปิดร้านประมาณ 7 โมงเช้า ปิดประมาณใกล้ค่าราว 6 โง
ถึง 1 ทุ่ม ช่วงที่ขายดีได้แก่ ฤดูกาลทางการท่องเที่ยว เช่น เดือนธันวาคม
ถึงมกราคมช่วงปีใหม่ ช่วงกุมภาพันธ์ ตรุษจีน และเมษายน ช่วงสงกรานต์
จากนั้นจะซบเซาลงจนถึงเทศกาลเข้าพรรษา...”
ปลาขนาดลูกเก้าเป็นขนาดที่ขายดีที่สุดในบรรดาปลาตะเพียนขนาดต่าง ๆ แต่หาก
เปรียบเทียบจานวนผู้ในใจซื้อปลาตะเพียนระหว่างลูกค้าชาวไทยกับชาวต่างชาติแล้ว ลูกค้าคน
ไทยจะมีจานวนมากกว่าลูกค้าต่างชาติ ไม่ ว่าจะเทียบในอัตราส่วนความต้องการปลาขนาดใด
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ๆ ก็ตาม ชาวต่างชาติจะนิยมซื้อปลาตะเพียนชุดเล็ก ซึ่งเรียกว่าปลาละเอียด ราคาพวงละ
40 บาท มีขนาดเล็กกว่าปลาตะเพียนลูกหกเล็กน้อย ราคาของปลาลูกหกประมาณพวงละ
50 บาท ซึ่ง ไม่แตกต่างกัน มากนัก แต่คนไทยจะนิยมซื้อ ปลาลู กหก เนื่ องจากสามารถ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ม ากกว่า เป็ น ของที่ร ะลึ ก จากการสั ง เกตและสอบถามนั กท่ องเที่ ย ว
ต่างชาติซึ่งชอบชุดปลาละเอียดนั้นเป็นเพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด ขนส่งสะดวก ฝีมือดี ไม่ใช้
ลวดเย็บกระดาษเย็บ แต่จะใช้เข็มละด้ายร้อยเข้าพวงแทน ขณะที่ปลาขนาดใหญ่หรือใหญ่
มาก ที่เรียกว่าปลายักษ์ ไม่ได้เป็นสินค้าหน้าร้าน ผู้ซื้อต้องสั่งทา ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2
สัปดาห์ ราคามีตั้งแต่ 600 – 1,500 บาท ตามแต่ฝีมือและความประณีต
ความสัมพันธ์ของชาวหัวแหลมที่มีต่อแหล่งจาหน่าย คือนายทุนและพ่อค้าคนกลาง
ล้วนเป็นไปในลักษณะที่ต้องโอนอ่อนผ่อนตาม และต้องสนองตอบความต้องการของทั้งสอง
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนายทุนหรือพ่อค้าคนกลางก็ตาม ซึ่งต่างไปจากในอดีตที่ผู้ผลิตสามารถเป็นผู้
กาหนดกิจกรรมในการตลาดและจาหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาได้ด้วยตนเอง
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปลาตะเพียนใบลานนั้น ราคา เป็นเครื่องวัด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ผู้ผลิตปลาตะเพียนใบลานที่ผลิตเพื่อส่งให้นายทุนรายหนึ่ง
ได้ให้ข้อสังเกตว่า ผู้ผลิตรายย่อยไม่มีโอกาสในการต่อรองค่าจ้างและราคาชิ้นส่วนที่รับจ้างผลิต
แต่จะใช้การตั้งราคาขึ้นตามความพอใจระหว่างทั้งสองฝ่าย นายทุนสามารถกาหนดเลือกสรร
ผู้ผลิตรายย่อย ให้ผลิตชิ้นส่วนให้ตนได้ เมื่อผลิตจนเสร็จทุกขั้นตอนเป็นปลาตะเพียนใบลาน
โดยสมบูรณ์แล้ว นายทุนจึงจะเป็นผู้กาหนดราคาขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือลูกค้าอีกต่อ
หนึ่ง ดังนั้น ปัจจั ยที่สาคัญทาให้ร าคามีการเปลี่ยนแปลง คือ ต้นทุนวัตถุดิบในท้องตลาด
ได้แก่ ลาน สี และอุปกรณ์ ส่วนราคาค่าจ้างแรงงานเป็นปัจจัยรองลงมา และไม่มีผลชัดเจน
ต่อราคาของปลาตะเพียนใบลาน อาจกล่าวได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงด้าน
ราคาของปลาตะเพียนใบลาน เป็นไปอย่างสอดคล้องไปกับสภาพเศรษฐกิจไม่ต่างไปจากสินค้า
ที่ระลึกอื่น ๆ โดยทั่วไป
แม้ว่าปั จจุ บัน นี้ ไม่อาจจะกล่าวได้ว่างานหัตถกรรมปลาตะเพียนสานจะตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามลักษณะของสังคมวัฒนธรรมไทยดังในอดีต เนื่องจาก
ปัจจัยหนึ่งคือ ชาวมุสลิมหัวแหลมที่ผลิตงานจักสานปลาตะเพียนใบลานอยู่นั้น ไม่ได้เป็นไปใน
รูปงานหัตถกรรมพื้นบ้านสาหรับใช้ในครัวเรือนเป็นชีวิตประจาวัน หรือผลิตขายกันเฉพาะที่
จาเป็นในชุมชนหรือใกล้เคียงเช่นในอดีตต่อไป แต่กลับกลายเป็นรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนไป
เป็นแบบมวลแรงงานการผลิตที่ไม่ได้ทาขึ้นทุกกระบวนการด้ว ยตนเอง แต่เป็นการแบ่งงานกัน
ทาตามความชานาญ ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบของงานศิลปะ รายได้ และความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงการสร้างสรรค์คุณภาพของงานหัตถกรรมเป็นไปเพื่อตอบสนอง
หน้าที่การใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น การใช้ลวดเย็บกระดาษเพื่อให้มีความคงทนแข็งแรง และมี
อายุ ก ารใช้ ง านนานขึ้ น สี สั น ลวดลายที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ ซื้ อ เป็ น ต้ น
สภาวะการณ์นี้เป็นผลให้เกิดรูปแบบทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต้องอาศัยระบบทุนนิยม ต้องพึ่งพา
ภายะตลาดในกรุงเทพและต่างประเทศ
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อย่างไรก็ดี บทบาทหน้าที่ของปลาตะเพียนใบลานที่เปลี่ ยนแปลงไป ส่งผลกระทบ
และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมหัวแหลมซึ่งเป็นผู้ผลิต และต่อคนในสังคมไทยซึ่งเป็น
ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน : การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มคนมุสลิม เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดาเนินงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน ชุมชนหัวแหลม ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของคนมุสลิม ชุมชนหัวแหลม ตาบลท่าวาสุกรี อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. สรุปผลการวิจัย
ปัจจุบันกลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน เป็นมีการดาเนินงานโดยกลุ่มคนมุสลิม ซึ่งทาหน้าที่
ผลิ ต ปลาตะเพี ย นสาน และท าให้ ป ลาตะเพี ย นสาน เป็ น ตั ว แทนหรื อ เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แต่ปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาของรัฐและการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น
และมีการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวขึ้นในภูมิภาค จึงอาจจะทาให้ ต้อง
เลิกอาชีพสานปลาตะเพียน และหันไปประกอบอาชีพอื่น จึงทาให้งานหัตถกรรมปลาตะเพียนสานต้อง
สูญหายไป จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบ
ลาน ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มคนชุมชนหัวแหลมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยงานวิจัยชิ้นนี้มุ่ง
ศึก ษาว่า กลุ่ ม คนมุส ลิ ม มีก ารรวมตั ว กั นอย่า งไร และมีก ารจัด การกลุ่ ม ปลาตะเพีย นสานอย่ างไร
นอกจากนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนมุสลิมได้ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ปลาตะเพียนสาน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของคนมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไร ซึ่งสามารถ
อธิบายสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1 กระบวนการดาเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนสาน ชุมชนหัวแหลม
นับตั้งแต่ร วมปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ปลาตะเพียนเป็นที่รู้จักในฐานะของที่ ระลึกและ
เครื่องเรือนเครื่องประดับ การปรับบทบาทหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยมาเป็นเครื่องแขวนประดับ เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายและใช้ระยะเวลาไม่นาน เพราะปลาตะเพียนมีรูปร่างลักษณะและ
สี สั น สวยงาม ประกอบกับ สามารถแขวนได้ ท าให้ มีความเคลื่ อ นไหวไม่ห ยุดนิ่ง ถือ ว่า เป็นงาน
หัตถกรรมชิ้นหนึ่งที่ใช้งานในเชิงสุนทรียศิลป์ได้ และถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้งานปลาตะเพียน
สานยั งคงอยู่ เพราะบทบาทหน้ า ที่ใหม่ นี้เป็น ที่ต้องการและตอบสนองได้อ ย่างดี ยิ่ง เพราะปลา
ตะเพีย นใบลานสามารถจะจั ดส่ ง ไปยังต่า งถิ่นได้ โ ดยง่ายและสะดวก ดั งนั้น จึงไม่เป็นเรื่ องแปลก
ประหลาดที่สามารถพบเห็นปลาตะเพียนใบลานถูกใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งทั้งภายในและภายนอก
อาคารบ้านเรือน อาคารสถานที่ราชการ ที่ทาการ หน่วยงานในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
การที่ป ลาตะเพียนใบลานดารงอยู่ในฐานะของสิ นค้าที่ระลึกที่ทายอดจาหน่ายสู ง และมี
ผลกระทบต่อรูปแบบทางการตลาดของสินค้าหัตถกรรมได้อย่างมากในระยะเวลาที่ผ่านมา ที่เห็นได้
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ชัดได้แก่ การตลาดและจาหน่ายสินค้าได้เกิดรูปแบบของนายทุน ปัจจุบันนี้มีนายทุนอยู่ประมาณ 5
ราย รายอื่น ๆ มีลั กษณะที่ก้ากึ่งของนายทุนละผู้ ผ ลิตโดยตรง กระบวนการตลาดในลักษณะนี้
ก่อให้ เกิดการกระจายแรงงานและรายได้ไปยัง ชาวหั ว แหลมทุกครอบครัว และเป็นกลไกในการ
คัดเลือกผู้ผลิตที่ดีด้วย
ชาวหัวแหลมผู้ผลิตปลา จึงสามารถจาหน่ายปลาตะเพียนสานด้วยตนเอง หรือผ่านนายทุน
ก่อให้เกิดอาชีพพ่อค้าคนกลางขึ้น เช่น ผู้ ขายของที่ระลึก กลุ่มพ่อค้าคนกลางเป็นตลาดรับซื้อที่มี
กาลังซื้อมาก เนื่องจากทาเลที่ตั้งของร้านอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัด จึงมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาแวะเยี่ยมชมจานวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นในแต่ละเดือน
ชาวบ้านหัวแหลมจะมาถามความต้องการและส่งสิ นค้าให้ถึงร้านค้าในย่านนี้ ซึ่งในการจัดส่งสินค้านั้น
จะจัดมาเป็นชุด ๆ
ความสัมพันธ์ของชาวหัวแหลมที่มีต่อแหล่งจาหน่าย คือนายทุนและพ่อค้าคนกลาง ล้วน
เป็นไปในลักษณะที่ต้องโอนอ่อนผ่อนตาม และต้องสนองตอบความต้องการของทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นนายทุนหรือพ่อค้าคนกลางก็ตาม ซึ่งต่างไปจากในอดีตที่ผู้ผลิตสามารถเป็นผู้กาหนดกิจกรรมใน
การตลาดและจาหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาได้ด้วยตนเอง
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปลาตะเพียนใบลานนั้น ราคา เป็นเครื่องวัดการ
เปลี่ ย นแปลงได้อ ย่ า งชัด เจน ผู้ ผ ลิ ต ปลาตะเพี ยนใบลานที่ ผ ลิ ต เพื่อ ส่ ง ให้ นายทุน รายหนึ่ ง ได้ใ ห้
ข้อสังเกตว่า ผู้ผลิตรายย่อยไม่มีโอกาสในการต่อรองค่าจ้างและราคาชิ้นส่วนที่รับจ้างผลิต แต่จะใช้
การตั้งราคาขึ้นตามความพอใจระหว่างทั้งสองฝ่าย นายทุนสามารถกาหนดเลือกสรรผู้ผลิตรายย่อย
ให้ผลิตชิ้นส่วนให้ตนได้ เมื่อผลิตจนเสร็จทุกขั้นตอนเป็นปลาตะเพียนใบลานโดยสมบูรณ์แล้ว นายทุน
จึงจะเป็นผู้กาหนดราคาขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือลูกค้าอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นปัจจัยที่สาคัญทาให้รา
คามีการเปลี่ยนแปลง คือ ต้นทุนวัตถุดิบในท้องตลาด ได้แก่ ลาน สี และอุปกรณ์ ส่วนราคา
ค่าจ้างแรงงานเป็นปัจจัยรองลงมา และไม่มีผลชัดเจนต่อราคาของปลาตะเพียนใบลาน อาจกล่าวได้
ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของปลาตะเพียนใบลาน เป็นไปอย่างสอดคล้อง
ไปกับสภาพเศรษฐกิจไม่ต่างไปจากสินค้าที่ระลึกอื่น ๆ โดยทั่วไป
แม้ ว่า ปั จ จุ บั น นี้ ไม่ อาจจะกล่ า วได้ว่ างานหั ต ถกรรมปลาตะเพี ยนสานจะตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามลักษณะของสังคมวัฒนธรรมไทยดังในอดีต เนื่องจากปัจจัยหนึ่งคือ
ชาวมุสลิมหัวแหลมที่ผลิตงานจักสานปลาตะเพียนใบลานอยู่นั้น ไม่ได้เป็นไปในรูปงานหัตถกรรม
พื้น บ้ านส าหรั บ ใช้ในครั ว เรื อ นเป็ น ชีวิต ประจาวั น หรื อผลิ ตขายกัน เฉพาะที่ จาเป็นในชุมชนหรื อ
ใกล้เคียงเช่นในอดีตต่อไป แต่กลับกลายเป็นรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนไปเป็นแบบมวลแรงงานการผลิต
ที่ไม่ได้ทาขึ้นทุกกระบวนการด้วยตนเอง แต่เป็นการแบ่งงานกันทาตามความชานาญ ซึ่งส่งผลต่อ
รู ป แบบของงานศิ ล ปะ รายได้ และความสั ม พั น ธ์ ข องคนในชุ ม ชนที่ เ ปลี่ ย นไป รวมไปถึ ง การ
สร้างสรรค์คุณภาพของงานหัตถกรรมเป็นไปเพื่อตอบสนองหน้าที่การใช้งานที่เปลี่ยนไป เช่น การใช้
ลวดเย็บกระดาษเพื่อให้มีความคงทนแข็งแรง และมีอายุการใช้งานนานขึ้น สีสันลวดลายที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อ เป็นต้น สภาวะการณ์นี้เป็นผลให้เกิดรูปแบบทางเศรษฐกิจที่จาเป็นต้องอาศัย
ระบบทุนนิยม ต้องพึ่งพาภายะตลาดในกรุงเทพและต่างประเทศ
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1.2 อัตลักษณ์ของคนมุสลิมชุมชนสานปลาตะเพียนหัวแหลม
ปลาตะเพียนใบลานไม่ได้เป็นของสมัยใหม่หรือคนไทยเพิ่งรู้จักการทาขึ้นมาใช้ประโยชน์ใน
สมัยหลังแต่อย่างใด แม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันถึงลักษณะรูปร่างของปลาตะเพียนใบลาน ตลอดจน
หน้าที่ใช้สอยที่แน่ชัดของปลาตะเพียนในสังคมไทยแต่อดีต แต่ปลาตะเพียนใบลานก็ถือว่าเป็นงาน
หัตถกรรมชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตได้สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบจากของจริงตามธรรมชาติ อาจเรียกว่าเป็น
งานฝีมือที่มีรูปแบบวีการผลิตและมีหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยที่เรียบง่ายกว่างานฝีมือบางประเภท แต่
หน้าที่ใช้สอยหรือบทบาทที่ปลาตะเพียนมีต่อคนในสังคมไทยกลับแพร่หลายออกไปในแทบทุกกลุ่มชน
บทบาทหน้าที่ของปลาตะเพียนใบลานที่พบว่ามีต่อคนในสังคมไทยมาแต่ในอดีตนั้น อาจบ่ง
ชัดลงไปในหน้าที่ของการเป็นเครื่องแขวนเปลเด็กอ่อนและเครื่องเล่นเด็กเล็ก ก็เนื่องมาจากสังคมไทย
ประมาณ 3 ชั่วคนก่อนหน้านั้น ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ก้าวรุดหน้าเช่น
ปัจ จุ บัน แต่คนไทยเป็ น ชนชาติห นึ่งที่มีการเรียนรู้ ปรับตัวและรู้จักใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้ เป็น
ประโยชน์ในการดารงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย กระบวนการในการดารงชีวิตของคนไทย จึงอุดมไปด้วย
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ซึ่งถ่ายทอดออกมาในรูปของประเพณี กิจกรรม และการสร้างสรรค์
ต่าง ๆ สอดแทรกปะปนไปด้วยเสมอ ดังนั้น ปลาตะเพียนใบลานที่คนไทยสมัยก่อนนิย มใช้แขวนเหนือ
เปลเด็กนั้น สามารถพบเห็นได้ตามบ้านเรือนทั่วไปที่มีเด็กอ่อนแบเบาะ โดยเฉพาะทางภาคกลางของ
ประเทศ จนอาจกล่ า วได้ ว่ า งานหั ต ถกรรมที่ ม นุ ษ ย์ ผ ลิ ต ขึ้ น ชิ้ น นี้ ถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการ
ตอบสนองคติความเชื่อดังกล่าวที่มีมาแต่โบราณ
การดารงอยู่ในของงานหั ตถกรรมปลาตะเพียนใบลาน ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในด้านการ
เจริญเติบโตของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านแต่เพียงแนวทางเดียวดังที่กล่าวถึงเท่านั้น แต่เพราะปลา
ตะเพียนใบลานมีการพัฒนาหน้าที่ใช้สอยต่างออกไปตามระยะเวลาและปัจจัยอื่น ๆ ทางสังคม จึงทา
ให้ การเปลี่ ย นแปลงเกิดขึ้ น ปั จ จุ บันนี้ปลาตะเพียนใบลานดารงอยู่ในสั งคมไทยในฐานะวัตถุทาง
วั ฒ นธรรมชิ้ น หนึ่ ง การผลิ ต ปลาตะเพี ย นใบลานของชาวมุ ส ลิ ม หั ว แหลมจะเป็ น งานหั ต ถกรรม
กระบวนการผลิตที่ไม่ละเอียดซับซ้อนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับหัตถกรรมอีกหลายประเภท แต่
จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้งานหัตถกรรม
ประเภทนี้มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ต่างโอกาสกัน ในขณะนี้
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น ทาให้ ปลาตะเพียนกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ตลาดมีความ
ต้องการสูงขึ้น
2. อภิปรายผลการวิจัย
ปลาตะเพียนสานใบลานนั้น จัดได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมที่มีกาเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ผลิต และมีจุดกาเนิดขึ้นเช่นเดียวกันกับงานหัตถกรรมอื่น ๆ คือการทาด้วยฝีมือ การ
ช่างหัตถกรรมเกิดขึ้นเมื่อถึงระยะที่มนุษย์มีการวิวัฒนาการขึ้น อยู่ร่วมกันเป็นสังคม รู้จักการใช้
เทคโนโลยี ช่ ว ยแสวงหาอาการได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ไม่ ข าดแคลน จนท าให้ มี เ วลาว่ า งพอที่ จ ะคิ ด
สร้างสรรค์งานอื่น ๆ ขึ้น เป็นไปตามความถนัด ความสามารถในการผลิต ซึ่งเป็นรูปแบบเบื้องต้น
ของการแบ่งงานกันทาในสังคม โดยทั่วไปงานหัตถกรรมมักจะเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งที่มีผี
มื อ ในการประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ ด ๆ ขึ้ น จากวั ส ดุ ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ และอาจได้ ท ดลอง
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สร้ างสรรค์งานขึ้น ซ้า ๆ จนเกิดความช านาญ จนสามารถเรียนรู้ถึงคุณสมบั ติของวัตถุดิบ รู้จัก
เลือกสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย นาเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาช่วยพัฒนางานหัตถกรรม
นั้นให้ได้คุณภาพยิ่งขึ้น ประเภทของหัตถกรรมจึงมีอยู่หลากหลายตามแต่มนุษย์ผู้สร้างสรรค์จะคิดและ
พัฒนารูปแบบขึ้น การสร้างสรรค์เช่นนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของจิตใจ เป็นไปตามคตินิยม
ความเชื่อ และสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างกลมกลืน กระบวนการที่ผู้ผลิต
สามารถถ่ายทอดวีการผลิตงานฝีมือจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นต่อไปได้ ในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการสืบ
ทอดงานหัตถกรรมให้คงอยู่แม้เวลาจะผ่านไป ซึ่งการจัดแบ่งการทางานของกลุ่มสานตะเพียนแบ่งดังนี้
1. การผลิต
ครอบครัวของชาวไทยมุสลิมหัวแหลมส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวจานวนไม่
เกิ น 3 รุ่ น ได้ แ ก่ รุ่ น ปู่ ย่ า ตายาย พ่ อ แม่ และลู ก ในเรื อ นแพหรื อ บ้ า นเรื อ นหลั ก หนึ่ ง อาจ
ประกอบด้วยหลายครอบครัว อาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งแต่ละครอบครัวมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ กันไป
ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด จากการสอบถาม ปัจจุบันนี้พบว่าประมาณ 1 ใน 3
ของจานวนสมาชิกในแต่ละครอบครัว ยังคงมีความสามารถในการทาปลา และแต่ละจานวนนั้นมี
เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่สามารถผลิตปลาตะเพียนได้ด้วยฝีมือตนเองอย่างครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต จนในเวลาต่อมาได้โยกย้ายขึ้นมาอยู่ในที่ดินของตนเองบนฝั่ง รูปแบบการสานปลาในปัจจุบัน
นี้ อาจแตกต่างไปจากในระยะที่อาศัยอยู่ในเรือ ซึ่งเป็นการทาเองขายเอง มาเป็นรูปแบบของการ
แบ่งงานกันมากขึ้น พบว่าผู้ผลิตปลาในแต่ละครอบครัวสามารถผลิตปลาได้มากน้อยขึ้นอยู่กับจานวน
เงินทุนที่มี ซึ่งจะถูกนาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตปลาจากท้องตลาด ผู้ผลิตแต่ละรายจะเลือก
ผลิตส่วนประกอบของปลาตามความถนัด เช่น ผู้ผลิตที่มีความสามารถในการสาน บ้านหนึ่งอาจสาน
เฉพาะตั ว แม่ ป ลา อี ก บ้ า นหนึ่ ง อาจสานเฉพาะกระโจมโดยจะไม่ ล งสี ส่ ว นประกอบทั้ ง สอง
ขณะเดียวกัน บ้านที่มีความสามารถในการทาสีตัว ปลา หากมีทุนพอจะซื้อสี พู่กัน ก็จะซื้อมาทา
เฉพาะลงสีตัวปลา ดังนั้นผู้ที่จะสามารถเชื่อมต่อแต่ละกระบวนการผลิตให้ออกมาเป็นปลาตะเพียน
สาน คือ นายทุน ซึ่งมีกาลังซื้อส่วนประกอบต่าง ๆ มาเก็บไว้ และส่งต่อให้กับชาวบ้านคนอื่นรับ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ไปทาต่อเพื่อประกอบเป็นปลาตะเพียนใบลานจนเสร็จสมบูรณ์ การทาปลาขายส่วน
ใหญ่จึงขึ้นอยู่กับนายทุน นายทุนจึงมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการผลิตปลา
2. ตลาดและการจาหน่าย
การเร่เรือขายของของชาวหัวแหลมนั้น เป็นกระบวนการออกสู่ตลาดในรูปแบบที่เรียกว่าขาย
ตรง สินค้าส่งถือมือผู้ซื้อด้วยตัวเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง การเร่เรือไปตามที่ต่าง ๆ นั้น มีข้อดี
ในด้านการจาหน่ายก็คือ ทาให้สามารถพบปะผู้ซื้อมากหน้าหลายตา ยิ่งเดินทางเร่ไปหลายที่ก็จะได้
ขายปลาตะเพียนจานวนมาก ปลาตะเพียนที่สานขึ้นในยามว่างจึงขายได้จานวนมากและทากาไร
ได้มาก แหล่งใหญ่นาสินค้าปลาตะเพียนไปจาหน่ายคือ กรุงเทพฯ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ปัจจุบันนี้ นายทุน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการผลิต
ปลาตะเพียนสาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการผลิต นายทุน ก็คือ ชาวบ้านผู้ซึ่งมีเงินทุน
พอที่จะจ้างคนอื่น ๆ เป็นลูกมือในการผลิตส่วนประกอบแต่ละชิ้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน โดยที่
ผู้ผลิตรายย่อยเหล่านี้ไม่ได้ผลิตปลาสาเร็จออกมาขายให้กับลูกค้า ระยะหลังนี้เองที่พบว่านายทุนมี
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ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการตลาดและจาหน่ายด้วย ดังนั้นในปัจจุบันปลาตะเพียนที่ผลิตขึ้นมี
กระบวนการออกสู่ตลาดได้ได้ใน 2 ช่องทาง คือ
2.1 ผลิตเองทุกขั้นตอน
ชาวบ้านหัวแหลมกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ยังคงทาปลา
ตะเพียนด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ไม่นิยมทาเฉพาะขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่ง แล้วจึงจาหน่ายออกไปใน 2
ช่องทาง ได้แก่
1) จาหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มนี้มักได้แก่ ผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่แถบย่านติด
ถนนอู่ทอง ซึ่งเป็นถนนรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา หรือฝากญาติพี่น้องที่มีบ้านในแถบถนน
หรือชุมชนขายให้
2) จาหน่ายไปยังพ่อค้าคนกลาง กลุ่มนี้จะผลิตเองทุกขั้นตอนที่บ้าน แล้วจึงดาเนิน
ด้านตลาดเองด้วย โดยการออกหาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น พ่อค้าคนกลางที่บริเวณวิหารพระ
มงคลบพิตร หรือร้านค้าในกรุงเทพฯ ทุกเดือนจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปพร้อมกับปลาตะเพียนที่สาน
แล้วเป็นตัวอย่าง เพื่อนาไปเสนอขายแก่ร้านค้า
2.2 ผลิตเฉพาะขั้นตอนแล้วส่งนายทุนเป็นผู้จาหน่าย
กระบวนการผลิตและจาหน่ายรูปแบบนี้ มีองค์ประกอบสาคัญ 2 ส่วนคือ
1) ผู้ผลิต ได้แก่ กลุ่ มชาวบ้านที่ผลิตเฉพาะขั้นตอนที่ตนเองถนัด หรือมีความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เช่น ถนัดสาน ถนัดลงสี ถนัดเขียนลาย ถนัดเข้าพวง อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็น
ต้น นอกจากนี้แล้ว กลุ่มนี้ยังจะผลิตตามกาลังทุนที่มีในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ของตนด้วย ดังนั้นกลุ่มนี้
จึงไม่นิยมทาขั้นตอนที่ตนไม่ถนัดหรือไม่ต้องการ รวมถึ งตามความต้องการของนายทุนในหมู่บ้าน
เนื่องจากนายทุนเท่านั้น ที่จะเป็นผู้รับซื้อส่วนประกอบปลาเหล่านั้น ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับการตกลง
ระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน แต่ทั้งนี้นายทุนจะเป็นผู้มีสิทธิขาดในการคัดเลือกจ้างชาวบ้านที่มีฝีมือดี
และกาหนดราคาตามฝีมือ
2) นายทุน ได้แก่ ชาวบ้านที่มีกาลั งทุนพอที่จะจ้างชาวบ้านคืนอื่น ๆ ให้ ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนประกอบ หรือทาขั้นตอนใด ๆ ในการสานปลาให้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่เท่าที่ปรากฏ ผู้ที่
เป็นนายทุนมัยจะได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือดีในการสอนปลา สามารถทาปลาได้ทุกขั้นตอน ตั้ง แต่
สาน ทาสี เขียนลาย และร้อยพวง ดังนั้นนายทุนจึงต้องรู้จักคัดเลือกผู้ผลิตรายย่อยที่มีฝีมือเข้ามา
เป็นแรงงานผลิต ในขณะเดียวกัน นายทุนก็มีฐานะเป็นผู้ผลิตรายหนึ่งด้วยเช่นกัน และภายหลังจาก
ที่รับผลผลิตจากชาวบ้านมาแล้ว หรือผลิตปลาเองได้แล้วนั้น ก็เป็นสิทธิของนายทุนที่จะดาเนินการส่ง
สิ น ค้ า ออกสู่ ต ลาดต่ อ ไป อาทิ ส่ ง พ่ อ ค้ า คนกลางที่ ร้ า นค้ า บริ เ วณแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในเมื อ ง
พระนครศรีอยุธยา หรือส่งให้กับบริษัทร้านค้าจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ตามแต่ความสามารถ
ในการขยายช่องทางการตลาดของตนเอง
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ในงานวิ จั ย ภาคสนามโดยใช้ ชุ ม ชนบ้ า นหั ว แหลม ต าบลท่ า วาสุ ก รี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ศึกษา ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
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กับธรรมชาติแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล แต่
เนื่องจากช่วงเวลาการลงภาคสนามสั้น ทาให้ข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ ชุนชนไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร
3.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
เนื่องจากข้อมูลมีจานวนมาก ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพ ฯลฯ จึงควร
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนามาประกอบการอธิบายบริบทของสังคมไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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