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แนวทางการจดัตั้งวสิาหกจิชุมชนเพ่ือเพิม่มูลค่าผลติภัณฑ์จากภูมปัิญญาท้องถิน่
กรณศึีกษา วสิาหกจิชุมชนภูมปัิญญาท้องถิน่  ต าบลบางกระเจ้า  จงัหวดัสมุทรสาคร

Guidelines for establishing community enterprises to add value to products from local wisdom - Case Study Local Wisdom Community 
Enterprise at Bang Krachao Subdistrict of Samut Sakhon Province

บทน ำ

บทคัดย่อ
การศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาถึงแนวทางการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑจ์าก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ต าบลบางกระเจ้า  จังหวดั
สมุทรสาคร  มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร  2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ชุมชน ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร  3) เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑจ์ากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบาง
กระเจ้า  จังหวดัสมุทรสาคร  กลุ่มตวัอย่างเป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร   จ านวน 15 คน  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก   การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผลการศึกษาพบว่า  วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร  
เร่ิมจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  27 พฤษภาคม  2564  ดว้ยการรวมกลุ่มของคนไทยเช้ือสายมอญ  มี
สมาชิกกลุ่มมาจาก 9 หมู่บา้น                 วตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาและเรียนรู้ของชุมชนและ
พฒันาความรู้บนพ้ืนฐานความรู้ภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชน                     มีผลิตภณัฑผ์า้สไบมอญ
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์  อาหารทะเลแปรรูป  อาหารมอญ   ขนม  เคร่ืองด่ืมและของใชจ้ากสมุนไพร     
ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน  ประกอบดว้ย 1) การมีส่วนร่วมการตดัสินใจ 2) การมี
ส่วนร่วมเสียสละในการพฒันาและการปฏิบติั  3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี
เกิดจากการด าเนินงาน  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  ดา้นแนวทางการจดัตั้ง
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย  1) แนวทางการ
จดัตั้งวิสาหกิจชุมชนระยะท่ี 1  การเรียนรู้จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและคนใน
ชุมชน  ระยะท่ี 2  การเรียนรู้จากภายนอกโดยการสนับสนุนจากภาครัฐ  และระยะท่ี 3  การ
รวมกลุ่มและก่อตั้งกลุ่มอยา่งเป็นทางการ   2)  แนวทางการบริหารจดัการมี 6  ดา้น คือ ทิศทาง
วสิาหกิจชุมชน   การวางแผนการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน   การบริหารการตลาด    การจดัการ
ความรู้และขอ้มูลข่าวสาร    การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  กระบวนการจดัการสินคา้และ
บริการ  

ค  าส าคญั: วสิาหกิจชุมชน , ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน , ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร

วัตถุประสงคข์องงำนวิจัย

ส าหรับต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร มีประวติัความเป็นมาจากการรวมกลุ่มของชาวมอญดั้งเดิม
ท่ีมีการตั้งถ่ินฐานมาจากบริเวณลุ่มน ้ าท่าจีน (ปัจจุบนัคือต าบลมหาชยั ต าบลท่าทราย และต าบลบา้นเกาะ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร) และปัจจุบนัไดเ้ขา้มาอาศยัอยูใ่นต าบลบางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
ซ่ึงจดัเป็นคนไทยเช้ือสายมอญ หรือมีบรรพบุรุษเป็นคนมอญท่ีอพยพมากจากเมืองเมาะตะมะ (สุกญัญา 
เบาเนิด, 2551) ประชากรในต าบลบางกระเจา้มี 8,905 คนใน 9 หมู่บา้น ประกอบดว้ย บา้นชายทะเลบาง
กระเจา้ บา้นบางไผ่เต้ีย บา้นใหม่  บา้นบางสีคต บา้นบางกระเจา้นอ้ย บา้นบางกระเจา้ บา้นบางกระเจา้ 
(ช่ือเหมือนกนั 2 หมู่บา้น) บา้นปากบ่อ บา้นยา่นซ่ือ สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของต าบลบางกระเจา้เป็น
ท่ีราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท่ีหลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มี
แหล่งน ้าท่ีส าคญัเหมาะแก่การท าการประมงและการเกษตร เศรษฐกิจของต าบลบางกระเจา้ส่วนใหญ่เป็น
เศรษฐกิจท่ีมาจากการท าประมงและการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และปัจจุบนัในต าบลบางกระเจา้ก็ไดมี้การ
รวมกลุ่มกนัเป็นวสิาหกิจชุมชน

ช่ือต าบลบางกระเจา้ จากต านานกล่าววา่ เป็นช่ือนกกระยางชนิดหน่ึงท่ีมีอยูม่ากในพ้ืนท่ี ซ่ึงชาวบา้น
เรียกว่า นกกระเจา ต่อมาจึงเพ้ียนมาเป็น นกกระเจ้า ปัจจุบนัคนไทยเช้ือสายมอญของท่ีน่ียงัอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน สืบทอดการกินอยู ่รวมถึงการปักผา้อนัเป็นเอกลกัษณ์มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกดว้ย ชาว
รามญัหรือคนมอญส่วนใหญ่จะน าสไบมอญท่ีตนเองปักมาสวมใส่ในวนัประกอบพิธีกรรมส าคญัทาง
ศาสนา   เม่ือผูค้นในชุมชนหรือนกัท่องเท่ียวไดพ้บเห็นชาวรามญั หรือคนมอญพาดผา้สไบมอญต่างช่ืน
ชมและอยากเป็นเจา้ของ  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนจากการปักผา้สไบมอญ
ขายใหก้บัชุมชนใกลเ้คียงและนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบผา้สไบมอญจากชุมชนน้ี   
การปักลวดลายลงบนผนืผา้ของท่ีน่ีมีเอกลกัษณ์  ลวดลายสวยงาม  และสีสันสดใสนบัเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งของชุมชนบางกระเจา้ท่ีนอกจากเป็นการสืบสานวฒันธรรมมอญให้คงอยู่แลว้ ภูมิปัญญาน้ียงั
สามารถน ามาต่อ เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑจ์นเป็นท่ีรู้จกัของคนในสังคมมากยิง่ข้ึน จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ท า
ให้ทีมผูว้ิจยัสนใจท่ีจะด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 1) ศึกษาประวติัความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจ้า  จังหวดัสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 
ต าบลบางกระเจ้า  จังหวดัสมุทรสาคร  3) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดั
สมุทรสาคร

สรุปผล
ปัจจุบนักรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี (2560-2575) ประกอบไปดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัใน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนันั้น ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของ
การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ ยกระดบัผลิตภาพ 
แรงงานและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs)สู่สากล และพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชน และสถาบนัเกษตรกร ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนนั้นถือเป็นกลไกท่ีส าคญัของเศรษฐกิจฐานราก
ในการท่ีจะ พฒันายกระดบัเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อไป 
ส าหรับแผนท่ียทุธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมัน่คงและชุมชนพ่ึงตนเองได้
ภายในปี 2564 ท่ีมุ่งประสิทธิผลร้อยละ 80 ของครัวเรือนในหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 23,589 
หมู่บา้น มีรายไดเ้ฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.)   ในคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กบัชุมชนเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
อย่างเขม้แข็งและยัง่ยืน ประสิทธิภาพมุ่งเน้น ในด้านผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ สามารถใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันา ผลิตภณัฑ์ชุมชนให้เกิดมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพได้
มาตรฐาน มีรายไดจ้ากการจ าหน่าย ผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึน  รวมถึงแผนยอ่ยส่วนผูป้ระกอบการและ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่ ท่ีประกอบดว้ย การสร้างความเขม้แขง็ผูป้ระกอบการ
อจัฉริยะ สร้างโอกาสเขา้ถึงบริการทางการเงิน ตลาด การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่ (แผนยทุธศาสตร์
กรมพฒันาชุมชน, ออนไลน)์  
วิสาหกิจชุมชน เป็นค าท่ีหลายคนได้ยินกันมานาน และได้สัมผสักับวิสาหกิจชุมชนกันมา
บ่อยคร้ัง วิสาหกิจชุมชนเกิดจากวิถีชีวิตของคนท่ีมีความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่การมีกินมีใช้
การมีสังคม จนกระทัง่สามารถใชชี้วิตไดอ้ย่างปลอดภยั ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตร ไดใ้ห้ค  า
นิยามค าว่า วิสาหกิจชุมชน หมายถึง “การประกอบการขนาดเล็กและขนาดจ๋ิว เพ่ือจดัการทุน
ของชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ทุน
ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทาง
วฒันธรรม และทุนทางสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพและยัง่ยืน ยงัประโยชน์ให้ชุมชนผูเ้ป็น
เจ้าของวิสาหกิจนั้นเป็นหลกั” นอกจากนั้นวิสาหกิจชุมชน ยงัหมายถึง “กิจการ ของชุมชน
เก่ียวกบัการผลิตสินคา้การใหบ้ริการ หรือการอ่ืนๆ ท่ี ด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั 
มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใด
หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพา ตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนประกาศก าหนด” 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) 
วิสาหกิจชุมชนของผูค้นในต าบลบางกระเจา้ยดึโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเด่นชดั คือ ภูมิปัญญา
ท่ีมาจากวิถีชีวิตชาวประมง มีการท าประมงชายฝ่ัง โดยใชเ้รือ “ต๊อกแต๊ก” ซ่ึงเป็นเรือหาปลา
ขนาดเลก็ท่ีหาสัตวน์ ้ าตามฤดูกาล และมีการแปรรูปอาหารทะเลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงยงัมีการ
ท านาเกลือ ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตสืบต่อมานับเป็นร้อยปี แสดงถึงภูมิปัญญาความรู้ถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ การสังเกตและการพ่ึงพาอาศยัธรรมชาติ ลกัษณะของพ้ืนท่ีท านาตอ้งเป็นท่ีราบดิน
เหนียวอุม้น ้ าไดดี้ พ้ืนท่ีมีความลาดเอียงโดยปัจจัยส าคญัในการผลิตเกลือสมุทร คือน ้ าทะเล 
กระแสลมและแสงแดดซ่ึงชาวนาเกลือสามารถท านาเกลือไดเ้ฉพาะในช่วงปลอดฝนหรือช่วง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี นอกจากน้ีชาวบา้นต าบลบางกระเจา้ ยงัประกอ
บาอาชีพเยบ็จากขาย ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้น ส่วนใหญ่ผูสู้งอายจุะรวมกุล่มกนัเยบ็จาก ซ่ึง
เป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้สริมใหค้นในชุม
ปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัของวิสาหกิจชุมชน คือ ทรัพยากรหรือทุนเดิมท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือองค์กร 
โดยเฉพาะด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินถือเป็นทรัพยากรทางปัญญาของท้องถ่ินไทยท่ีเป็นความ
ภาคภูมิใจในรากเหงา้ของชุมชน พร้อมแปรสภาพจากทุนเดิมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือคุณค่า อนั
หมายรวมถึงทรัพยากรในรูปแบบของสินทรัพยห์รือองค์ความรู้ท่ีไม่มีตวัตน อาทิ อตัลกัษณ์ 
ต านาน และเ ร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของแต่ละอ า เภอหรือจังหวัด   วิ ถี ชีวิตและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีการท ามาหากินของชาวบา้นและพิธีกรรมต่าง ๆ แต่สามารถสร้าง
มูลค่าในเชิงรูปธรรมได ้อาทิสร้างรายไดใ้หก้บัวิสาหกิจขนาดยอมผา่นตวัผลิตภณัฑห์รือบริการ 
หรือนวตักรรมเชิงสร้างสรรคส่์งมอบใหก้บัลูกคา้  (บุญฑวรรณ  วงิวอน,2556)

1. เพ่ือศึกษาประวติัความเป็นมาของมวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดั
สมุทรสาคร 

2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดั
สมุทรสาคร

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของ
วสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ
1.ทราบถึงประวติัความเป็นมาของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดั
สมุทรสาคร 
2.ทราบถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร 
3.ทราบถึงแนวทางการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของวิสาหกิจ
ชุมชน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร
4.เป็นแนวทางการพฒันาการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนใหก้บัวสิาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
หรือท่ีมีบริบทคลา้ยกนักบัวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ต าบลบางกระเจา้

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) 

ไดแ้ก่ สมาชิกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาครจ านวน 15
คน และจากการศึกษาเพ่ิมเติมจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สัมภาษณ์เชิงลึกกบัสมาชิกกลุ่ม ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19  โดยการ
ประชุมออนไลน์กบัสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผ่านไลน์กลุ่มในช่วงเดือนเมษายน-
มิถุนายน 2564 

ผลกำรศึกษำ
ความเป็นมาของวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ต าบลบางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร มีประวติัความเป็นมาจากการรวมกลุ่มของชาวมอญดั้งเดิมท่ีมีการ
ตั้งถ่ินฐานมาจากบริเวณลุ่มน ้ าท่าจีน (ปัจจุบนัคือต าบลมหาชยั ต าบลท่าทราย และต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร) และปัจจุบนัไดเ้ขา้มาอาศยัอยู่ในต าบลบางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึง
จดัเป็นคนไทยเช้ือสายมอญ หรือมีบรรพบุรุษเป็นคนมอญท่ีอพยพมากจากเมืองเมาะตะมะ (สุกญัญา เบา
เนิด, 2551) 

ประชากรในต าบลบางกระเจา้มี 8,905 คนใน 9 หมู่บา้น ประกอบดว้ย บา้นชายทะเลบางกระเจา้ บา้น
บางไผ่เต้ีย บา้นใหม่  บา้นบางสีคต บา้นบางกระเจา้น้อย บา้นบางกระเจา้ บา้นบางกระเจา้ บ้านปากบ่อ 
บา้นยา่นซ่ือ 
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปของต าบลบางกระเจ้าเป็นท่ีราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท่ี
หลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัเหมาะแก่การท าการประมง
และการเกษตร เศรษฐกิจของต าบลบางกระเจา้ส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจท่ีมาจากภาคพ้ืนทางการประมง
และการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และปัจจุบนัในต าบลบางกระเจา้กไ็ดมี้การรวมกลุ่มกนัเป็นวสิาหกิจชุมชน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนของผูค้นในต าบลบางกระเจา้ยึดโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเด่นชดั คือ ภูมิปัญญา
ท่ีมาจากวถีิชีวิตชาวประมง มีการท าประมงชายฝ่ัง โดยใชเ้รือ “ต๊อกแต๊ก” ซ่ึงเป็นเรือหาปลาขนาดเลก็ท่ีหา
สัตวน์ ้ าตามฤดูกาล และมีการแปรรูปอาหารทะเลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงยงัมีการท านาเกลือ ซ่ึงเป็นวิถี
ชีวติสืบต่อมานบัเป็นร้อยปี แสดงถึงภูมิปัญญาความรู้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ การสังเกตและการพึ่งพา
อาศยัธรรมชาติ ลกัษณะของพ้ืนท่ีท านาตอ้งเป็นท่ีราบดินเหนียวอุม้น ้ าไดดี้ พ้ืนท่ีมีความลาดเอียงโดย
ปัจจยัส าคญัในการผลิตเกลือสมุทร คือน ้าทะเล กระแสลมและแสงแดดซ่ึงชาวนาเกลือสามารถท านาเกลือ
ไดเ้ฉพาะในช่วงปลอดฝนหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี นอกจากน้ีชาวบา้น
ต าบลบางกระเจา้ ยงัประกอบาอาชีพเยบ็จากขาย ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้น ส่วนใหญ่ผูสู้งอายจุะรวม
กลุ่มกนัเยบ็จาก ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้สริมใหค้นในชุม

ท่ีส าคญัต าบลบางกระเจา้เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทยเช้ือสายมอญ หรือรามญัมาชา้นานช่ือต าบลบาง
กระเจา้ จากต านานกล่าววา่ เป็นช่ือนกกระยางชนิดหน่ึงท่ีมีอยูม่ากในพ้ืนท่ี ซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ นกกระเจา 
ต่อมาจึงเพ้ียนมาเป็น นกกระเจา้ คนไทยเช้ือสายมอญน้ียงัอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถ่ิน สืบทอดการกินอยู ่
รวมถึงการปักผา้อนัเป็นเอกลกัษณ์มาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอีกดว้ย

ด้วยเหตุน้ี วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ต าบลบางกระเจ้า  จังหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงเร่ิมจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเม่ือวนัท่ี  27 พฤษภาคม  2564 มีตวัแทนสมาชิกกลุ่มเบ้ืองตน้ จ านวน 15 คน 
จากสมาชิกกลุ่มสไบมอญจ านวน 50 คน  ใน 9 หมู่บา้น ของต าบลบางกระเจา้  โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
จดัตั้งเพ่ือการพฒันาและเรียนรู้ของชุมชนและพฒันาความรู้บนพ้ืนฐานความรู้ภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
เป็นตน้ก าเนิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากการปักผา้  ผา้สไบมอญลายดาวลอ้มเดือนอนัเป็นเอกลกัษณ์ มี
ริมขอบผา้ปักดว้ยลายร้ิวมีท่ีมาของขอบพาน  มีสีสันท่ีสวยงาม  บรรจงกบัความประณีตดา้นงานปัก   
ชาวรามญัหรือคนมอญส่วนใหญ่จะน าสไบมอญท่ีตนเองปักมาสวมใส่ในวนัประกอบพิธีกรรมส าคญัทาง
ศาสนาเช่น วนัพระใหญ่ วนัสงกรานต์ วนัเข้าพรรษาและวนัออกพรรษา   เม่ือผูค้นในชุมชนหรือ
นกัท่องเท่ียวไดพ้บเห็นชาวไทยรามญั หรือคนมอญพาดผา้สไบมอญต่างช่ืนชมและอยากเป็นเจา้ของ  ดว้ย
เหตุน้ีจึงเป็นท่ีมาของการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนจากการปักผา้สไบมอญขายให้กบัชุมชนใกลเ้คียงและ
นกัท่องเทียวท่ีช่ืนชอบผา้สไบมอญจากชุมชนน้ี   
การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน มาจากฝีมือการปักผา้ของบรรพบุรุษท่ีได้
ถ่ายทอดลวดลายมายงัคนรุ่นใหม่เพ่ือสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน เช่น  ลายดาวลอ้มเดือน  ลายดอกไมต่้างๆ  
ลายขอบร้ิวของพานท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมต่างทางศาสนาของชาวไทยรามญั  เม่ือวนัเวลาผา่นไปการสืบ
ทอดวฒันธรรมกเ็ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  รวมถึงการน าลวดลายสมยัใหม่มาประยกุตปั์กลงบน
ผา้  มีการวาดลายท่ีเกิดจากประยุกต์ให้มีความสวยงามและประณีตเข้ากับยุคสมัย   เช่น  ลายผ้า
พระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวณัณวรีฯ” ซ่ึงมีลักษณะเป็นรูปตัว S หมายถึงพระนาม 
“Srivannavari” ของสมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา  รวมถึงลายเชิงผา้
รูปหัวใจ  ลายปลาทูท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของอ าเภอเมืองสมุทรสาคร    โดยเลือกแบบผลิตภณัฑ์จากผา้ท่ี
เหมาะกบัการใชง้านในโอกาสต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน   เช่น  การปักลวดลายอนัเป็นเอกลกัษณ์ของมอญลงบน
หมวก ผา้เช็ดหนา้  ผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่  เส้ือ  กระเป๋า ปลอกหมอน  หนา้กากผิดปากกนัฝุ่ นละอองและ
เช้ือโรค  เป็นตน้  นอกจากน้ีร้านคา้ผลิตภณัฑข์องชุมชนยงัมีการจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง  อาหารทะเลแปร
รูป  อาหารมอญ   ขนม เคร่ืองด่ืม และของใชจ้ากสมุนไพรอีกดว้ย

การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร
การมีส่วนร่วมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ต าบลบางกระเจ้า  จังหวดัสมุทรสาคร 
ประกอบดว้ย  4 มิติ ดงัน้ี 1) การมีส่วนร่วมการตดัสินใจ  คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนเข้ามีส่วนร่วมมากท่ีสุดในทุกด้านๆ ตั้ งแต่การวางทิศทาง การวางแผน การคัดเลือก
คณะกรรมการ การคดัเลือกผลิตภณัฑ ์การตลาด และแนวทางการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย  2) การมี
ส่วนร่วมเสียสละในการพฒันาและการปฏิบติั สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น าขอ้มูลจากการประชุม
ร่วมกนัมาพูดคุยกนัในประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการปฏิบติั  ก าหนดขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม  แลว้
น ามาลงมือปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจร่วมกนัมาแลว้ในขั้นตน้  เพ่ือใหเ้กิดความผิดพลาดนอ้ยท่ีสุด 3) การมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน   สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนค านึงถึง
ผลประโยชน์โดยส่วนรวมท่ีเกิดจากการปฏิบติังานร่วมกนัในชุมชน  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ  สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน าผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้านของการ
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่  ดา้นวตัถุดิบ  ดา้นการก าหนดราคา ดา้นความสวยงามหรือความรสชาติของอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  

แนวทางการจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้  จงัหวดัสมุทรสาคร
วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ต าบลบางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นองคก์รท่ีเพ่ิงด าเนินการจดัตั้ง
เป็นวสิาหกิจชุมชนแลว้เสร็จ โดยการพฒันาวสิาหกิจชุมชนตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของภูมิปัญญา มีการพฒันา 3 
ระยะ ดงัน้ี  ระยะท่ี 1  เรียนรู้จากการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและคนในชุมชน  รวมทั้ งการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงระยะแรกน้ีเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคเป็นส าคญั เม่ือมีมากพอสามารถน าไปแบ่งปัน 
แลกเปล่ียน และจ าหน่ายในตลาดภายนอก ช่วยเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่าย  ซ่ึงเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ท่ีเร่ิม
ก่อตวัเขา้สู่วิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐานหรือวิสาหกิจชุมชนระดบัครอบครัวและชุมชนการผลิต ระยะท่ี 2 เป็น
ระยะท่ีมีการเรียนรู้จากภายนอกโดยการสนบัสนุนจากภาครัฐ สถาบนัการศึกษา เร่ิมพฒันารูปแบบและ
กระบวนการผลิตจากแบบดั้งเดิมมาใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่  โดยเฉพาะในเร่ืองการแปรรูปอาหารถอ้งถ่ิน 
การผา้ปักการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกต์ และ ระยะท่ี 3  มีการรวมกลุ่มและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ  ไดรั้บการสนับสนุนจากภายนอกอย่างมาก  เน้นการผลิตเพ่ือการคา้  การพฒันาดา้นการตลาด 
การบริหารจดัการตามระบบเศรษฐกิจสมยัใหม่  ก่อให้เกิดกิจกรรมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิด
การมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีอยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยความสัมพนัธ์ของการด าเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน ดา้นการแปรรูปพฒันาความรู้ มีการประยุกต์ผลิตลวดลายแปลกใหม่ จากผา้ปัก ลายผา้
สไบมอญ อาหารทอ้งถ่ิน รวมถึงอาหารของกลุ่มชาวไทยรามญั ซ่ึงส่งผลต่อการพ่ึงตนเองของชุมชนใน
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ท าให้สมาชิกท่ีมีภูมิปัญญามีรายไดเ้พ่ิมข้ึน  เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม  
ตลอดจนเกิดเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มกบัภาครัฐและเอกชนในลกัษณะของการอุปถมัภแ์ละการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั สอดคลอ้งกบั พรศรี ยงคฤ์ประพนัธ์ (2547)

ข้อเสนอแนะ
วสิาหกิจชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ต าบลบางกระเจา้ จงัหวดัสมุทรสาคร  เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีพ่ึงเร่ิม
จดัตั้งไม่ถึง 1  ปี   จึงยงัไม่มีการก าหนดทิศทางของวิสาหกิจอย่างเป็นเอกลกัษณ์  การกระบวนการวาง
แผนการด าเนินงาน  การปฏิบติัตามแผน   การควบคุมแผนและการคาดการณ์ถึงความส าเร็จของแผน
การบริหารการตลาด  การจดัการความรู้และข่าวสาร                  การบริหารสมาชิก และกระบวนการ
จดัการสินคา้  ซ่ึงการบริหารจดัการท่ีดีจะสามารถน าพาวสิาหกิจชุมชนน้ีกา้วสู่ความส าเร็จท่ีย ั้งยนืได้
สมาชิกในกลุ่มเป็นแม่บ้านท าผา้สไบมอญ  ขายอาหาร  และวตัถุดิบของท้องถ่ิน  ยงัไม่เคยได้รับ
ความส าเร็จโดยมีรางวลั เป็นเคร่ืองรับรอง ยงัคงตอ้งการให้ภาครัฐและสถาบนัการศึกษามาจัดกิจกรรม
หรือโครงการถ่ายทอดความรู้อยา่งเป็นระบบใหก้บัสมาชิกกลุ่ม   
สินคา้ผา้สไบมอญมีประวติัมาอยา่งยาวนาน  เป็นผลิตภณัฑ์ของชุมชนท่ีมีมูลค่า  และสร้างรายไดใ้ห้แก่
ชุมชนเป็นหลกั  ชุมชนจึงควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีหลายผลิตภณัฑ์ในดา้นคุณภาพให้ไดม้าตรฐานสู่
ตลาดภายนอกอยา่งเป็นทางการ 


