




คำ�นำ�
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และชาวนามาตั้งแต่อดีต โดยความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวบ

จะน�าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คลองบางเขน เพื่อให้เยาวชนรุ่น

หลังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในคลองบางเขนและภูมิใจใน 

รากเหง้าของตน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

การท่องเที่ยวคลองบางเขนต่อไป

 เนื้อหาในเล่ม คณะท�างานได้แบ่งออกเป็น 5 บท ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ภาพคลองบางเขน กระบวนการจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ การจดัการความรูท้รพัยากร

เชงิวฒันธรรม การบรูณาการการจดัการความรู้สูก่ารก�าหนดเส้นทางการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมคลองบางเขน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คลองบางเขน และ

แผนการจัดการความรู้ 
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บทที่ 1 
คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลองบ�งเขน

 ความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมคลองบางเขนเพ่ือการ

ท่องเที่ยว คณะผู้จัดท�าได้ศึกษาและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเชิง

วัฒนธรรมจากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ พระและคนที่อาศัยในคลองตั้งแต่

รุ่นปู่ย่าตายายในชุมชน ที่มีประสบการณ์ตรงกับทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมทั้ง

ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ วิถีชีวิตและประเพณี และจากผู้มอบทรัพยากร

เชงิวฒันธรรมหรอืวตัถเุพือ่น�าไปจดัแสดงในพพิธิภัณฑ์การเรยีนรูค้ลองบางเขน

ต่อไป ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์ 2  ประการ คือ เพื่อเป็นสถาน

ที่เก็บรวบรวมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในคลอง

บางเขนให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ชาวคลองบางเขนได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง 

และนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาเรื่องคลองบางเขน และเพื่อใช้เป็นกิจกรรมส่ง

เสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน 

 เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่หนึ่งความรู้เกี่ยว

กับคลองบางเขน เนื่องจากคลองบางเขนคือชีวิตของชาวคลองบางเขนที่

เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมคนคลองบางเขนจากอดีต จนปัจจุบัน 

ส่วนทีส่องความรูเ้กีย่วกับทรพัยากรเชงิวฒันธรรมทีค่นคลองบางเขนต้องการ

บนัทกึไว้ เพราะเป็นสือ่ทีช่่วยสะท้อนวถีิชวีติ อตัลกัษณ์รากเหง้าตนเอง ซึง่ชาว

คลองบางเขนคิดว่าจ�าเป็นต้องด�าเนินการจัดการ 
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ความรูท้ัง้สองชดุนีไ้ว้ ก่อนท่ีจะสูญหายหมดส้ิน ดงัค�ากล่าวของคนคลองบางเขน 

ท่านหน่ึงว่า “ถ้าเราไม่ท�าในช่วงชวีติเรา เราจะไม่มโีอกาสจะได้ท�า เพราะคนทีรู่้ 

เรื่องราว มีเวลาอยู่ในโลกน้อยลงไปทุกที” 

คว�มรู้เกี่ยวกับคลองบ�งเขน

 กรงุเทพมหานครมคีลองเป็นจ�านวนมากมายในอดตีจนได้รบัการขนาน

นามว่าเวนสิตะวนัออก คลองบางเขนเป็นอกีคลองทีม่ส่ีวนให้กรงุเทพมหานคร

ได้รับการขนานนามเช่นนี้ หากย้อนกลับไปกว่าร้อยปีที่ผ่านมาคลองบางเขน

มีบทบาทส�าคัญในฐานะเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส�าคัญเพราะเชื่อมโยง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของผู้คนในคลองบางเขนและคลองอื่น ๆ 

ในกรุงเทพมหานครไว้ด้วยกัน ต่อมาเมื่อการพัฒนาเข้ามาคลองบางเขนถูก

เปลี่ยนแปลงบทบาทให้เป็นเพียงที่รองรับผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนา 

 คลองบางเขนเป็นคลองธรรมชาติแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ที่

มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน คนในพื้นที่บอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า คลอง

บางเขนด้ังเดิมเป็นทางเกวียนที่ชาวบ้านใช้สัญจรตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง 

ในยุคกรุงศรีอยุธยา จากนั้นน�้าฝนเซาะดินตามร่องเกวียน จนเกิดเป็น

ล�าน�้าไหลลงไปทางฝั ่งซ้ายของแม่น�้าเจ้าพระยา  ส่วนที่มาของช่ือจาก

ต�านานเล่าว่า ชื่อบางเขน เป็นชื่อท่ีเพ้ียนมาจากค�าว่า คลองเข็น จากคลอง

เข็นเป็นบางเข็น ที่มาของค�าว่าคลองเข็นเล่ากันว่าเกิดจากท้าวอู่ทองพา 

 ข้าราชบรพิาร อพยพหนโีรคห่าและน�าทองค�าใส่เรอืมาด้วย ผ่าน ทุง่แห่งหนึง่ 

น�า้แห้งขอด ไม่สามารถพายเรอืต่อไปได้ จงึต้องเขน็เรือจงึสามารถเดนิทางต่อ
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ไปได้นั้นเอง (สมชาติ ชื่นใจ, สัมภาษณ์, 2463) 

 ในขณะทีข้่อมลูทางวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะอธบิายว่า คลองทีเ่กดิขึน้

จากธรรมชาติคือทางน�้าสาขาของแม่น�้าสายใหญ่ หากเปรียบกับต้นไม้ใหญ่

คลองก็คือกิ่งก้านของต้นไม้ที่แตกออกมาจากล�าต้นนั้นเอง 

 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ได้มีการพัฒนาคลองบางเขนให้สามารถเชื่อมต่อ

ไปยงัแหล่งการค้าทีส่�าคญัในสมยันัน้ การศกึษาประวตัศิาสตร์ทุง่บางเขนของ

ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก อธิบายไว้ว่า คลองบางเขน เป็นส่วนหนึ่งของทุ่ง

บางเขนในอดีต ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมานับร่วม 400 ปี คือตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ซึ่งพบร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า

เป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนดั้งเดิมที่ประกอบด้วยวัด บ้านเรือน และตลาด (พรรณี 

บัวเล็ก, 2560)

ภ�พที่ 1.1 ที่ตั้งของคลองบางเขนตั้งแต่ต้นคลองและกลางคลอง 
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 คลองบางเขน มคีวามยาวประมาณ 11.05 กิโลเมตร และมีความกว้าง

ตลอดแนวคลองประมาณ 9-20 เมตร ไหลผ่านพ้ืนที่ 4 เขต คือเขตหลักสี่ 

บางซ่ือ จตจุกัร บางส่วนของต�าบลสวนใหญ่และต�าบลบางเขนในเขตเทศบาล

เมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ีโดยชาวบ้านได้แบ่งคลองบางเขนออกเป็น 3 ช่วง

คือ 

 คลองบ�งเขนตอนบน (ต้นคลอง) ปากแม่น�้าเจ้าพระยา-ถนน

ประชาชื่น (คลองบางเขนเก่าและคลองบางเขนใหม่) คลองมีความยาวทั้งสิ้น 

6.30 กิโลเมตร และมีความกว้างอยู่ระหว่าง 9-20 เมตร

 คลองบ�งเขนตอนกล�ง (กล�งคลอง) ถนนประชาชื่น-คลองเปรม

ประชากร มรีะยะทางท้ังสิน้ 2.20 กโิลเมตร และมคีวามกว้างอยูร่ะหว่าง 9-16 

เมตร

 คลองบ�งเขนตอนล่�ง (ปล�ยคลอง) คลองเปรมประชากร-คลอง

ลาดพร้าว (วัดบางบัว) มีระยะทางทั้งสิ้น 2.55 กิโลเมตร และมีความกว้างอยู่

ระหว่าง 9-16 เมตร (ส�านักระบายน�้า, 2556)

 ส�าหรบัการด�าเนนิงานในโครงการนีจ้ะศึกษาทรัพยากรเชงิวฒันธรรม

เพียง 2 ช่วงของคลองบางเขนคือ ช่วงตอนบน (ต้นคลอง) และคลองบางเขน

ตอนกลาง (กลางคลอง)

 คลองบางเขนประกอบด้วย คลองบางเขนเก่าตั้งอยู่พิกัดกริดที่  X = 

662869 เมตร ตะวันออก Y = 1528059 เมตร เหนือ คลองบางเขนใหม่ ตั้ง

อยู่พิกัดกริดที่ X = 663687 เมตร ตะวันออก Y = 1458306 เมตร เหนือ

 และมจุีดเชือ่มต่อระหว่างคลองบางเขนเก่าและคลอง บางเขนใหม่ ตัง้อยูพ่กิดั
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กริดที่ X = 663567 เมตร ตะวันออก Y = 1529028 เมตร เหนือ

ภ�พที่ 1.2 ลักษณะทางกายภาพของคลองบางเขน 

 คลองบางเขน แยกมาจากแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งซ้าย ท�าให้ต้นสายของ

คลองบางเขนอยู่บริเวณที่ตั้งของวัดปากน�้า ต�าบลสวนใหญ่ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี ล�าน�้าไหลผ่านวัดฝาง วัดใหม่ วัดโพธิ์ทองล่าง และอีกหลาย

วดั ผ่านถนนประชืน่ ถนนงามวงศ์วาน จนกระทัง่ถงึคลองเปรมประชากรทีถ่กู

ขดุขึน้ในสมัยรชักาลที ่5 ลอดผ่านถนนวิภาวดรีงัสติ ไหลต่อไปยงัมหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน 
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 ณ จุดนี้เม่ือล�าน�้าไหลผ่านเข้าเขตลาดพร้าว ก็ส้ินสุดการเรียกชื่อว่า

คลองบางเขน และถูกเรียกชื่อใหม่ว่าคลองลาดพร้าว

 คลองบางเขนนับแต่ปากคลองบางเขนฝั่งซ้าย จนถึงบริเวณสะพาน

ประชาชืน่ ถนนประชาชืน่ ชาวบ้านส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นชาวสวน  เพราะพืน้ที่

เหมาะแก่การท�าสวนสบืเนือ่งจากเป็นเขตน�า้กร่อย บรเิวณนีน้บัเป็นพืน้ทีป่ลกู

ผลไม้เก่าแก่ และมชีือ่เสียง แต่ปัจจบุนัเหลอืสวนผลไม้เพยีง 2-3 สวน และจาก

การลงส�ารวจพื้นที่ พบว่ามีสวนทุเรียนเพียง 1 สวน ซึ่งเป็นของยายชู ฉิมทิน 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันชาวคลองบางเขนเร่ิมน�าทุเรียนมาปลูกบริเวณสวนมาก

ขึ้น 

 ภ�พที่ 1.3  สวนทุเรียนของตระกูลฉิมทิน 

6



ส่วนคลองบางเขนตัง้แต่เรอืนจ�าคลองเปรม เขตประชาชืน่ ถนนประชาชืน่ จน

กระทั่งถึงคลองลาดพร้าว ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านใช้ประโยชน์เพื่อการ

ปลูกข้าว หรือมีอาชีพเป็นชาวนา

 เมื่อศึกษาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์พบว่าสายน�้าคลองบางเขนเป็นเส้น

แบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับกรุงเทพมหานคร 

และแบ่งเขตจตุจักรกับเขตหลักสี่ คลองบางเขนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่ง

ใหญ่เม่ือมีการสร้างประตูระบายน�้า หรือประตูกั้นน�้า เพื่อป้องกันน�้าท่วม

กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนพิบูลสงคราม ท�าให้การสัญจรจากฝั่งแม่น�้า

เจ้าพระยาเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป สวนผลไม้ตลอดสองฝ่ังคลองเริม่เปล่ียน

สภาพเนื่องจากไม่มีน�้าเพียงพอประกอบกับคุณภาพน�้าในคลองไม่เหมาะกับ

การเพาะปลูกนั้นเอง

 ส�าหรับข้อมูลการระบายน�้าของคลองบางเขนพบว่า มีสถานีตรวจวัด

ระดับน�้า ของส�านักระบายน�้า กรุงเทพมหานคร จ�านวน 4 สถานี  อยู่ในเขต

บางซื่อ 3 สถานี คือ 1) สถานีตรวจวัดระดับน�้า ต.บางเขน - ถ.กรุงเทพ-นนท์ 

2) สถานีตรวจวัดระดับน�้า ต.บางเขน – ประชาชื่น 3) สถานีตรวจวัดระดับน�้า 

ส.บางเขนใหม่ อยูใ่นเขตหลกัสี ่1 สถาน ีคอืสถานตีรวจวดัระดบัน�า้ ต.บางเขน 

– ถ.วิภาวดี 

 จากการลงส�ารวจพ้ืนท่ีเบือ้งต้น พบว่าลกัษณะชมุชนตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึ

ปลายน�้าคลองบางเขนที่จุดเชื่อมกับคลองลาดพร้าว มีความแตกต่างกันไปใน

แต่ละช่วงของล�าน�้า เช่น ลักษณะชุมชนบริเวณปากแม่น�้าเจ้าพระยา มีบ้าน

ตั้งอยู่บริเวณริมคลองค่อนข้างหนาแน่น สลับบ้าน
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 สวนที่อยู่ค่อนข้างห่างกันเนื่องจากบริเวณรอบบ้านเป็นพื้นที่สวน

ส�าหรับปลูกพืชผัก ผลไม้ เช่น มะม่วง กระท้อน มะปราง มะพร้าว ส้มโอ 

ทุเรียน บ้านสวนส่วนใหญ่มีท่าเรือ โดยสร้างเป็นศาลาริมน�้า ในขณะที่บริเวณ

ช่วงกลางของคลองบางเขน เป็นชุมชนแออัดสลับหมู่บ้านจัดสรร และมีสวน

สลับบ้าง

 ปัจจบุนัการสญัจรในคลองบางเขน มกีารใช้น้อยลง อย่างไรกต็ามยงัคง

มีชาวบ้านจ�านวนหนึ่งที่ยังใช้คลองเป็นเส้นทางสัญจรไปมา และมีเรือบริการ

รับส่งนักเรียน หรือพระบิณฑบาตทางน�้า ส่วนประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้าน

ริมคลองบางเขนที่ใช้คลองบางเขนเพื่อการประกอบพิธีกรรมทางประเพณีที่

ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน คือประเพณีแห่เรือชักพระวัดเชิงหวาย

ภ�พที่ 1.4 ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดเชิงหวาย 

    (วันแรม 4 ค�่า ตรงกับวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 
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บทที่ 2

กระบวนก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้

คลองบ�งเขนแบบมีส่วนร่วม

 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คลองบางเขนด�าเนินงานในช่วงเกิด

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19   ในครั้งแรก  คือในช่วงเดือนมีนาคม ถึง

เดือนมิถุนายน 2563  และการแพร่ระบาดรอบใหม่ คือในช่วงเดือนธันวาคม 

2563 จนปัจจุบันเดือนมีนาคม 2564 ส่งผลให้มีข้อจ�ากัดในการท�างานหลาย

ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะท�างานชุดต่าง ๆ การน�าชาวบ้านไป

ศึกษาดูงาน จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานโดยการน�าเทคโนโลยี

การส่ือสารเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การจัดประชุมกลุ่มหรือคณะ

ท�างานผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom  การส�ารวจข้อมูล

ความต้องการด้วยระบบออนไลน์ หรือ ที่เรียกว่า Google Form การศึกษา

ดูงานพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ท้ังนี้เพ่ือการขับเคลื่อนงานและเตรียมความพร้อม

ได้ทันทีภายหลังลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  ไม่ว่าเรื่องการส�ารวจ

ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ การสัมภาษณ์ และการศึกษาดูงาน 

 ส�าหรับเนื้อหาในบทนี้ น�าเสนอเนื้อหา 3 เรื่อง คือ 1. ที่มาของการจัด

ตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คลองบางเขน 2. กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้

คลองบางเขน 3. การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
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ที่ม�ของก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้คลองบ�งเขน

 พพิธิภณัฑ์การเรียนรูค้ลองบางเขนด�าเนนิการจดัตัง้โดยชาวบ้านคลอง

บางเขน สืบเนื่องมาจากความต้องการพัฒนาคลองบางเขนให้เป็นแหล่งท่อง

เท่ียวทางน�้าแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ตลอดจนชาวบ้านคลองบางเขนต้องการ

ใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียในคลอง

บางเขน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวคลองบางเขนอย่างมาก ทั้งในด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีทีช่าว

บ้านคลองบางเขนพยายามด�าเนนิการแก้ไขปัญหาน�า้เน่าเสยีในคลองบางเขน 

แต่ดูเหมือนว่าวิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาน�้าเน่าเสียได้รับผลส�าเร็จเพียงเล็ก

น้อย ไม่ว่าด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากชาวบ้านไม่ให้

ท้ิงขยะลงในคลอง การกรองน�า้เสยีก่อนระบายลงคลอง และการขอความร่วม

มือจากกรงุเทพมหานครให้เปิดประตูระบายน�า้จากตอนล่างของคลอง เพือ่ให้

น�้าจากแม่น�้าเจ้าพระยาไหลผ่านเข้าคลองเกิดการหมุนเวียนของน�้าในคลอง 

และช่วยเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในน�้า เม่ือวิธีการเดิมไม่สามารถใช้ได้ผลเท่า

ที่ควร ชาวบ้านคลองบางเขนจึงต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนสู่เป้า

หมาย นั้นคือพัฒนาการท่องเที่ยวทางน�้าโดยใช้คลองบางเขนเป็นหัวใจส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

 การต้ังพพิธิภัณฑ์การเรียนรู้คลองบางเขนเป็นกจิกรรมหนึง่ในหลาย ๆ  

กิจกรรมที่ชาวบ้านคลองบางเขนจะน�ามาใช้เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

คลองบางเขน รวมทั้งเมื่อมีแผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คลองบางเขน ชาวคลอง

บางเขนพบว่าสามารถต่อยอดงานพพิธิภณัฑ์ไปได้หลายประเดน็ จงึได้ร่วมกนั
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ก�าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อเป็นการ

จัดการความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตในคลองบางเขน 2) เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้

วิถีชีวิตของชาวบ้านคลองบางเขนให้กับเยาวชนในพื้นที่ และ 3) เพื่อใช้เป็น

กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนคลองบางเขนให้กับนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยว

คลองบางเขน 

 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คลองบางเขนจะด�าเนินการจัดตั้งอยู่บริเวณชั้น 

2 ของโรงครัวภายในวัดทองสุทธาราม  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดทอง” ซึ่ง

ต้ังอยูใ่นเขตพืน้ทีบ่างซือ่ แขวงบางซือ่ กรงุเทพมหานคร วัดทองเป็นวัดราษฎร์ 

น้ันคือเป็นวดัทีส่ร้างโดยชาวบ้าน ชาวบ้านจึงมคีวามผกูพนักบัวัด และช่วยกนั

ท�านุบ�ารุงวัดทองมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ตลอดจนภายในวัดทองยังมีแหล่ง

เรียนรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษาอีกหลายเรื่อง ดังนั้นชาวคลองบางเขนจึงเห็นว่า

เยาวชนและนักท่องเท่ียวสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตไม่เฉพาะภายใน

พิพิธภัณฑ์ แต่สามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวอื่น ๆ ในวัดทองได้อีกด้วย

กระบวนก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรียนรู้คลองบ�งเขน

 1. เครือข่�ยดำ�เนินก�ร

 ในการจัดต้ังพพิิธภณัฑ์การเรียนรูค้ลองบางเขนด�าเนนิงานภายใต้เครอื

ข่ายการท�างาน 6 องค์กร ประกอบด้วย   

 1.1 หน่วยขับเคลือ่นสนบัสนนุงานด้านวชิาการ อยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของคณะท�างานจากคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

จันทรเกษม จ�านวน 3 คน
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 1.2 หน่วยขับเคลื่อนสนับสนุนการท�างานในพื้นที่อยู่ในความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน จ�านวน 15 คน  

 1.3 หน่วยงานขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้พื้นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ อยู่ใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการวัดทองที่ประกอบด้วยพระสงฆ์ และ

ฆราวาสจ�านวน 10 คน

 1.4 หน่วยงานขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าจาก

ท่าเรือวัดทองอยู่ในความรับผิดชอบเขตบางซื่อ

 1.5 หน่วยงานงานสนับสนุนด้านงบประมาณ คือ ส�านักงานการวิจัย

แห่งชาติ

 1.6 หน่วยงานขับเคลื่อนสนับสนุนการออกแบบพิพิธภัณฑ์ คือ นาย

สรวิศ ณ นคร สถาปนิกอิสระ

 2.  กระบวนก�รดำ�เนินก�ร

  ในการด�าเนนิการจดัตัง้พิพธิภณัฑ์แบ่งการด�าเนนิการออกเป็น  

4 ขั้นตอน ดังนี้

 ข้ันตอนท่ี 1 ส�ารวจและเกบ็ข้อมลูทรพัยากรวัฒนธรรมทัง้ทีจ่บัต้องได้

และจบัต้องไม่ได้ ส�าหรบัการด�าเนนิการในขัน้ที ่1 : การส�ารวจและเกบ็ข้อมลู

เกีย่วกับทรพัยากรวัฒนธรรมทัง้จับต้องได้และจบัต้องไม่ได้ ด�าเนนิการร่วมกนั

ใน 2 หน่วยงานคือ คณะกรรมการชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน และอาจารย์

จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ในการด�าเนินการแบ่งการด�าเนินการออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก  

การลงชุมชนเพือ่ส�ารวจและเกบ็ข้อมลูทรัพยากรวฒันธรรมในคลองบางเขนใน

12



เบือ้งต้น และรปูแบบท่ีสองคือการส�ารวจการครอบครองและความต้องการจดั

แสดงทรพัยากรวฒันธรรมโดยใช้แบบสอบถาม ในแบบสอบถามชดุนีม้ทีัง้หมด 

3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ

ด้วย เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ส่วนที่ 2 ข้อมูล

เกีย่วกบัความคดิเห็น ทศันคตแินวทางการมส่ีวนร่วม ประเภทของสิง่ของทีค่ดิ

เห็นว่าควรมีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนคลองบางเขน และส่วนที่ 

3 สิง่ทีค่าดหวงัและข้อเสนอแนะ ผลการด�าเนนิการทัง้ 2 รปูแบบคณะท�างาน

ได้จ�าแนกทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทคือ จับต้องได้ และ

จับต้องไม่ได้ ดังมีรายละเอียดคือ ชนิดของเรือและอุปกรณ์ประกอบการเดิน

เรือ เครื่องครัว เช่น ครก โม่ กระต่ายขูดมะพร้าว หม้อทองเหลือง เตา ฯลฯ 

เครื่องมือเกษตร เช่น ระหัดวิดน�้า เครื่องสีข้าว ฯลฯ เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ 

ตั้งแต่ดีดสีตีเป่า เครื่องมือเครื่องใช้ด้านหมอยา เช่น ตราชั่งยา ต�ารายา ฯลฯ 

เหรียญหรือเงินตราโบราณ เช่น เหรียญรู เงินพดด้วง ฯลฯ ของใช้โบราณ เช่น 

เครื่องพิมพ์ดีดมือ เตารีดถ่าน  ตะเกียงเจ้าพายุ หีบโบราณ กระจกหรือคัน

ฉ่อง ว่าว ฯลฯ เครื่องตวงวัด เช่น ถังตวงข้าว ฯลฯ เครื่องจับสัตว์น�้า เช่น ข้อง

จับปลา ฯลฯ เครื่องเรือนโบราณ เช่น เก้าอี้เก่า ตู้เก่า ฯลฯ เครื่องปั้นดินเผา

หรือเครื่องเคลือบโบราณ เช่น ถ้วยชามสังคโลก ปิ่นโตเคลือบ ฯลฯ รูปภาพ

โบราณแสดงวิถชีวิีตคนคลองบางเขน เอกสารและต�าราโบราณ เช่น สมดุข่อย 

สมุดไทยด�า สมุดไทยขาว ฯลฯ เครื่องจักสาน เช่น กระบุง กระจาด ฯลฯ และ

พระพุทธรูปและเครื่องรางของขลัง 
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 ข้ันตอนท่ี 2 การจัดท�าทะเบียนวัตถุ คณะท�างานจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมได้ออกแบบตารางส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลรายการวัตถุ

แสดงทรพัยากรเชิงวฒันธรรมชิน้ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบโดยมีคณะท�างานจาก

ชาวบ้านร่วมแสดงความคดิเหน็ โดยเสนอให้ชาวคลองบางเขนได้ตดัสนิใจเลอืก

รูปแบบตารางให้แล้วเสร็จ ก่อนลงมือบันทึกสิ่งของต่าง ๆ ที่มีผู้มอบให้เพื่อ

การจัดแสดง โดยมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้ รูปภาพประกอบ, ล�าดับรายการ

ที่, ประวัติที่มาของวัตถุแสดง, ผู้ถือครองในปัจจุบัน, ขนาดรูปร่าง, บรรยาย

ลักษณะ, วันที่เก็บข้อมูล, ชื่อผู้ให้ข้อมูล, ชื่อคนเก็บข้อมูล และหมายเหตุ 

ตัวอย่าง ตารางจัดเก็บรวบรวมข้อมูลวัตถุแสดง/ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรม

ประเภทต่าง ๆ ดังภาพที่ 2.1

ภ�พที่ 2.1 ตัวอย่างการลงทะเบียนวัตถุจัดแสดงที่ได้รับมอบจากชาวบ้าน  

        คลองบางเขน 
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ภ�พที่ 2.2 ตัวอย่างทรัพยากรวัฒนธรรมที่ชาวบ้านคลองบางเขนมอบ                        

      ให้เพื่อการจัดแสดงพร้อมรายละเอียดสิ่งของที่มอบให้                             

 ข้ันตอนที ่3 การศึกษาดงูานพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ  ทีส่อดคล้องกบัแนวทาง

ของพิพิธภัณฑ์คลองบางเขน คณะท�างานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้

พาคณะท�างานชาวคลองบางเขน ทีจ่ะขบัเคลือ่นงานการจดัการความรูแ้ละต้ัง

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ชุมชนคลองบางเขนไปศึกษาดูงานการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรูช้มุชน 3 แห่ง คอื พิพิธภณัฑ์ตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย พพิธิภณัฑ์

วดัหนงั เขตจอมทอง และพิพิธภณัฑ์ชาวบางกอก เขตบางรกั โดยทัง้ 3 แห่งอยู่

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 

1. เพื่อปูพื้นความรู้และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แก่ชาวบ้านที่

เข้าร่วมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน และ 2. เพื่อเรียนรู้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน 

การจัดแสดงวัตถุสิ่งของหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเภทต่าง ๆ การ

จัดท�าทะเบียน และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ภายหลังการศึกษาศึกษาดู

งาน 
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คณะท�างานจากมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทรเกษม และคณะท�างานในส่วนชาว

คลองบางเขนมาถอดบทเรยีนการศกึษาดงูานร่วมกนัเพือ่สกดัส่ิงทีต้่องการน�า

มาประยุกต์ใช้ในการตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้คลองบางเขนต่อไป

ภ�พที่ 2.3 พิพิธภัณฑ์ตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย

ภ�พที่ 2.4 พิพิธภัณฑ์วัดหนัง เขตจอมทอง
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ภ�พที่ 2.5 พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก

 ขั้นตอนที่ 4 การเลือกสถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑ์ และการออกแบบ

พิพิธภัณฑ์พร้อมการจัดแสดง ในการเลือกสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์นับเป็น 

กระบวนการที่ใช้เวลานาน และต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

หากตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้งแล้ว และเมื่อด�าเนินการสร้างแล้ว การปรับ

เปล่ียนจะเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ดงันัน้เพ่ือความรอบคอบ คณะท�างาน

ทุกภาคส่วนจึงมีการประชุม และส�ารวจความคิดเห็นของชาวบ้านคลอง

บางเขน รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานที่ที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ในแต่ละที่ ก่อนการตัดสินใจเลือก อย่างไรก็ตาม การเลือกสถานที่ง่ายต่อการ

เข้าถงึ และเป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถจดักจิกรรมได้ เช่น วดั จะมคีวามเหมาะสมกว่า

การเลือกพื้นที่ที่ของเอกชน ตลอดจนควรได้มีการจัดท�าเป็นหนังสืออนุญาต

ให้ใช้สถานที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ใน

อนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะท�างานหรือเจ้าของสถานที่ที่อนุญาตให้

จัดตั้งพิพิธภัณฑ์

17



ภ�พที่ 2.6 การประชุม และส�ารวจความคิดเห็นของชาวบ้านคลองบางเขน

      ในการออกแบบตัวพิพิธภัณฑ์

 

 ในส่วนของการออกแบบตัวพิพิธภัณฑ์ การขอความร่วมมือจากเครือ

ข่ายจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ลงไปได้ อย่างไรก็ตาม

การออกแบบยังคงต้องเป็นเร่ืองการตัดสินร่วมกันของชาวบ้านคลองบางเขน

เป็นส�าคัญว่าต้องการให้พิพิธภัณฑ์ออกมาเป็นลักษณะใดภายใต้ขนาดของ

พื้นที่ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ และที่ส�าคัญศักยภาพ

ของชาวบ้านในการก่อสร้าง 
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ภ�พที่ 2.7 การออกแบบพิพิธภัณฑ์ทางขึ้นบันไดจากชั้น 1 จนถึงชั้น 2

                            

ภ�พที่ 2.8 การออกแบบพิพิธภัณฑ์ชั้นที่ 2 

19



ภ�พที่ 2.9 การออกแบบพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 (ต่อ)

ภ�พที่ 2.10 ตัวอย่างการออกแบบทางเข้าพิพิธภัณฑ์
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ภ�พที่ 2.11 ภาพสามมิติการออกแบบพิพิธภัณฑ์บริเวณด้านหน้า

ภ�พที่ 2.12 ภาพสามมิติการออกแบบพิพิธภัณฑ์บริเวณทางขึ้นบันได

   ระหว่างชั้น 1-2
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ภ�พที่ 2.13 ภาพสามมิติการออกแบบพิพิธภัณฑ์บริเวณชั้น 2 ในภาพรวม

ภ�พที่ 2.14 ภาพสามมิติการออกแบบพิพิธภัณฑ์บริเวณชั้น 2 บริเวณ

        ส่วนนั่งพักก่อนเข้าชม
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ภ�พที่ 2.15  ภาพสามมิติการออกแบบพิพิธภัณฑ์บริเวณชั้น 2 

                  (Bird Eye View)

 ก�รมีส่วนร่วมของคนช�วคลองบ�งเขน

 การมีส่วนร่วมในการจดัตัง้พิพธิภณัฑ์เรยีนรู้คลองบางเขนนบัเป็นหัวใจ

ส�าคัญในการขบัเคล่ือนงานทัง้หมด ดงันัน้การวางแผนเพือ่การหาเครอืข่ายให้

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการท�างานทั้งหมดจึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพื่อการจัด

ต้ังพพิิธภัณฑ์จะได้เป็นฉนัทามตขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการจดัตัง้พพิธิภณัฑ์

ท้ังหมด ดังนั้นการมีส่วนร่วมควรเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนด�าเนินการว่าสิ่ง

ใดที่ต้องด�าเนินการและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ จะด�าเนินการใน

ช่วงไหน และจะมีการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการอย่างไร การมี

ส่วนร่วมของชาวบ้านคลองบางเขนจึงเป็นทั้งผู้คิด ผู้ด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
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ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส�ารวจ การหาพื้นที่ตั้ง การออกแบบพิพิธภัณฑ์ การหา

งบประมาณมาด�าเนินการ การจัดแสดง และการบริหารจัดการ  โดยสรุป

กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ต�ร�งที่ 2.1 การมีส่วนร่วมของคนชาวคลองบางเขน 

กิจกรรมการมสีว่นรว่ม ผูเ้ข้ารว่ม
การมี

สว่นรว่ม

ชาวคลองบางเขน 

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม

ชาวคลองบางเขน 

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม

การกำาหนดแผนดำาเนินงาน

- จัดประชุม

- วางแผน

- ตัดสินใจ

- ดำาเนินการ 

- สรุปผล

การหาคณะทำางาน

- จัดประชุม

- วางแผน

- ตัดสินใจ

- ดำาเนินการ

- สรุปผล
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กิจกรรมการมสีว่นรว่ม ผูเ้ข้ารว่ม
การมี

สว่นรว่ม

การสำารวจความต้องการ

- จัดประชุม

- วางแผน

- ตัดสินใจ

- สำารวจ

การดำาเนินการสำารวจ

- ให้ข้อมูลสำารวจ

- สง่แบบสอบถาม

- การสรุปผลการสำารวจ

- จัดประชุม

- วิเคราะห์

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม

ชาวคลองบางเขน

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

การศกึษาดูงาน

- การเลือกสถานท่ีดูงาน 

- การคัดเลือกคนไปดูงาน

- การประสานสถานท่ีดูงาน

- การถอดบทเรียน
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การประชาสมัพันธ์การจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์ 

- จัดประชุม 

- ตัดสินใจ

- ดำาเนินการประชาสัมพันธ์

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน 

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน 

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน 

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน 

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน 

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

การถอดความรูจ้ากบุคคล 

ในคลองทีเ่กีย่วข้องกับความรู้

- ประสานงาน

- เข้ารว่มเล่าเรื่อง

- ถอดบทเรียน

การระบุประเด็นความรู้

- จัดประชุม

- ตัดสินใจเลือก

กิจกรรมการมสีว่นรว่ม ผูเ้ข้ารว่ม
การมี

สว่นรว่ม
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การจัดหาวัตถจัุดแสดง

-ประสานงาน

-รวบรวมวัตถุ 

-ทำาทะเบียน

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

คณะทำางานจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมการมสีว่นรว่ม ผูเ้ข้ารว่ม
การมี

สว่นรว่ม

การหาสถานท่ีต้ังพิพิธภัณฑ์

การออกแบบพิพิธภัณฑ์

การดำาเนินการปรับปรุง 

สถานท่ีต้ังพิพิธภัณฑ์

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

ภาคีเครือขา่ยภายนอก

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน

กรรมการวัดทอง

แนวออกแบบพิพิธภัณฑ์
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ภ�พที่ 2.16 การประชาสัมพันธ์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
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บทที่ 3
ทรัพย�กรเชิงวัฒนธรรมคลองบ�งเขน

 

 ในบทนี้เป็นเร่ืองศึกษาทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมคลองบางเขน โดยอิง

ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาทรัพยากรและพัฒนาเส้นทางการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน�้าคลองบางเขน กรุงเทพมหานคร” ร่วมกับการ

ส�ารวจความต้องการของชาวบ้านในการจดัตัง้พพิธิภณัฑ์และการน�าทรพัยากร 

เชงิวัฒนธรรมมาจดัแสดง (วตัถจุดัแสดง) โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกับชาว

คลองบางเขน เพื่อออกแบบสอบถามและสร้างโอกาสการมีส่วนร่วม อย่างไร

ก็ตามการด�าเนินการดังกล่าวไม่สามารถด�าเนินการลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจได้ 

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 คณะท�างาน

จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยน�าการใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์ (Google 

Form) โดยมีชุมชนคลองบางเขนเป็นผู้ให้ข้อมูลจ�านวนทั้งสิ้น 80 คน ผลจาก

การส�ารวจพบว่าวัตถุที่จะชาวบ้านสนใจน�ามาจัดแสดงถูกระบุได้จ�านวน 17 

ประเภท จากนั้นคณะท�างานได้น�าข้อมูลมาจัดกลุ่มน�าเสนอเป็นทรัพยากร 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน�้าคลองบางเขนได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ทรพัย�กรเชงิวฒันธรรมแบบจบัต้องได้ ได้แก่ บ้านโบราณ สวนผลไม้ 

บ้านดนตรีไทย (เครื่องดนตรี) วัด เรือ เครื่องครัว เครื่องมือเกษตร เครื่องมือ

เครื่องใช้ด้านหมอยา เครื่องจับสัตว์น�้า เครื่องเรือนโบราณ เครื่องปั้นดินเผา
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หรือเครื่องเคลือบโบราณ รูปภาพโบราณแสดงวิถีชีวิตคนคลองบางเขน 

เอกสารโบราณ และเครื่องจักสาน 

 2. ทรพัย�กรเชงิวัฒนธรรมแบบจับต้องไม่ได้ ได้แก่ อาหาร ประเพณี 

ทรัพย�กรเชิงวัฒนธรรมแบบจับต้องได้ 

 ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมแบบจับต้องได้ ประกอบด้วย

 1. บ้�นโบร�ณ หากย้อนกลบัไปเมือ่ประมาณ 60 ปี ทีแ่ล้วในอดตีบ้าน

เรือนของคนคลองบางเขนม ี2 ลกัษณะคือ บ้านในน�า้ หรอืท่ีเรยีกว่าบ้านเรอืน

แพ กับบ้านบนบก คลองบางเขนในอดีต ผู้เฒ่าผู้แก่ในคลองบางเขนได้เล่าให้

ฟังว่า มีบ้านเรือนไทยท่ีมีความสวยงามอยู่หลายหลัง แต่ที่ยังหลงเหลืออยู่มี

เพียง 3 หลัง ได้แก่ 

          บ้านคุณยายกมลา ศุกรกมล เป็นบ้านที่มีอายุกว่า 100 ปี คุณยาย

กมลา เล่าว่า “เรือนหลังนี้เรียกว่าเรือนไทยหลังคาปั้นหยาจมูกบ้ี เนื่องจาก

หน้าจั่วส้ันนี้มีสองชั้น เมื่อก่อนในช่วงตอนเย็น ๆ จะมีคนไข้มารักษากับคุณ

หมอเจริญ พูลทอง หรือชาวบ้านเรียกว่าหมอเริญ แห่งคลองบางเขน เป็นการ

รกัษากนัในเรอื โดยมเีรอืจอดรอการรกัษาอยูห่น้าบ้านจ�านวนมาก และจ่ายค่า

รักษาคนละ หกสลึง” 

 ในด้านสถาปัตยกรรมของเรือนมะนิลาเป็นเรือนที่สร้างขึ้นในยุคสมัย

ท่ีมีการฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรมเพือ่พฒันาบ้านเมอืงให้ทดัเทียมประเทศตะวนัตก 

รูปแบบของสถาปัตยกรรมจึงผสมผสานกลิ่นอายของประเทศตะวันตก
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ภ�พที่ 3.1 บ้านคุณยายกมลา ศุกรกมล

 บ้านหมวดเอือ้ม พาละการมณ์ เป็นบ้านเรอืนไทยหลงัคาป้ันหยาแต่มี

สภาพทรดุโทรม เนือ่งจากไม่มผีูด้แูล แต่กย็งัเห็นเค้าโครงของบ้านว่าเป็นเรอืน

ปั้นหยา

ภ�พที่ 3.2 บ้านหมวดเอื้อม พาละการมณ์  
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 บ้านสามเรอืน เป็นของตระกลูตัน้จาด ปัจจบุนัเป็นของคณุล�าเจยีก ตัน้

จาด โดยคณุปรชีา ตัน้จาด ญาติของคณุล�าเจยีก เล่าว่าเม่ือก่อนบ้านสามเรอืน 

มีจ�านวน 4 หลังปลูกเรียงกัน แต่ปัจจุบันเหลือเพียงหลังเดียว อีก 2 หลังถูก

รื้อถอนออกไป เนื่องจากเสื่อมสภาพ ไม่ได้คนดูแล รุ่นลูกต้องการขยายเรือน

ตนเอง และเห็นว่าเป็นเรือนเก่าแล้วจึงทุบทิ้งไปสร้างบ้านหลังใหม่ บ้านสาม

เรอืนถอืเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของคลองบางเขน จงึถกูน�าไปใช้ตัง้ชือ่เป็น “ชมุชน

บ้านสามเรือน”

   

   

ภ�พที่ 3.3 บ้านสามเรือน เป็นของตระกูลตั้นจาด

 บ้านโบราณอายุ 100 ปี คุณยายชู ฉิมทิน เป็นบ้านไม้ ฝาบ้านเป็นไม้

สักทั้งหลัง ตะปูเป็นทองเหลือง แต่ก่อนเป็นเรือนใหญ่ประกอบกัน 3 หลัง แต่

ปัจจุบันได้รื้อถอนออกเป็น เหลือเรือนกลาง 1 หลัง 
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ภ�พที่ 3.4 บ้านโบราณอายุ 100 ปี คุณยายชู ฉิมทิน

ภ�พที่ 3.5 ภาพสามมิติบ้านโบราณอายุ 100 ปี คุณยายชู ฉิมทิน
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 2.สวนผลไม้ คลองบางเขนมีสวนท่ียังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียง 2 

สวนท่ียังสะท้อนวิถีชีวิตคนคลองบางเขนในฐานะเป็นคนสวน ได้แก่ สวนลุง

พุ้ย หรือคุณสัมพันธ์ ผลฟักแฟง เป็นสวนผสม สวนนี้ปลูกผลไม้หลัก คือ ชมพู ่

มะเหมี่ยว กล้วยหอม มะม่วง พืชผักสวนครัว โดยเฉพาะพริกขี้หนูสวน 

ภ�พที่ 3.6 สวนลุงพุ้ย หรือคุณสัมพันธ์ ผลฟักแฟง

 สวนทเุรยีนตระกลูฉมิทิน หรือคณุยายช ูฉมิทนิ ในบรเิวณคลองบางเขน

ตั้งแต่ปลายคลอง กลางคลอง สวนของคุณยายชูนับเป็นสวนทุเรียนสวน

สุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ยายชูเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนบริเวณนี้ปลูกทุเรียน 

หลายหลายพันธุ์ ทั้งหมอน ย�่ามะหวาด ก�าปั่น กบแม่เฒ่า ขุนนนท์ จอกลอย 

ชะนี กระดุมทอง เป็นต้น นอกจากทุเรียนแล้วยังมีผลไม้ในสวนหลายชนิดที่

สามารถน�ามาบรโิภคภายในครอบครวัและจ�าหน่ายได้ท้ังปี เช่น กล้วย มะปราง 

มะม่วง มังคุด
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ภ�พที่ 3.7 สวนทุเรียนตระกูลฉิมทิน

 3.บ้�นดนตรีไทย (เครื่องดนตรี) ชาวคลองบางเขนรู้จักบ้านเปรมใจ 

คือบ้านที่สอนการเล่นดนตรีไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 ปี เจ้าของบ้าน

เป็นครูดนตรีไทยชื่อครูส�ารวย เปรมใจ ครูส�ารวยเล่าว่าตระกูลของครูส�ารวย

ท้ังพ่อและแม่เป็นนักดนตรีไทยทั้งหมด ชีวิตของครูส�ารวยจึงเติบโตมากับ

เคร่ืองดนตร ีและเสยีงดนตรไีทย แนวดนตรีของครสู�ารวยเป็นแนวเพลงหวาน

เหมือนของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ภายในบ้านมีเครื่องดนตรีไทยจ�านวนกว่า 

100 ชิ้น ตั้งเรียงรายแยกตามประเภท เช่น อังกะลุงราว พิณ จะเข้ ตะโพน 

ฆ้องวง ระนาด เป็นต้น
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ภ�พที่ 3.8 อังกะลุงราว      

ภ�พที่ 3.9 พิณ
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 4.วดั ตลอดคลองบางเขนระยะทางประมาณ 8.50 กโิลเมตร นบัตัง้แต่ 

ปากแม่น�้าเจ้าพระยา จนถึงคลองเปรมประชากร มีวัดที่ส�าคัญถึง 9 วัด 

สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สืบ

ถอดมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากเมื่อศึกษาจากประวัติของแต่ละวัด มีเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีศิลปกรรมส�าคัญภายในวัด รวมทั้งพระพุทธ

รปู และพระเกจิอาจารย์ทีเ่ป็นทีน่บัถอืของชาวบ้านตัง้แต่วดัทีอ่ยูต้่นคลองยนั

วัดที่อยู่ปลายคลอง 

  วัดป�กนำ้� สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2125 หรือ  

กล่าวได้ว่าวัดนี้มีอายุประมาณ 435 ปี พระภิกษุที่จ�าพรรษาในวัดปากน�้า ให้

ข้อมูลว่าในช่วงประมาณ พ.ศ. 2482 หรือเมื่อประมาณ78 ปีที่แล้ว หลวงปู่

เก๋ถาวโร (พระมงคลนนทวุฒิ) อดีตเจ้าอาวาส ได้มาจ�าพรรษาที่วัดปากน�้า

เนื่องจากไม่มีเจ้าอาวาส เพราะเจ้าอาวาสวัดได้มรณภาพ คณะสงฆ์ชั้น

ผูใ้หญ่ และชาวบ้านจงัหวดันนทบรีุเห็นชอบให้ท่านไปปกครองดแูลวดัปากน�า้  

ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสด้วยเห็นว่าท่านมีความรู้หลากหลายด้าน และที่

ส�าคัญท่านเป็นพระท่ีสมถะ เป็นท่ีเคารพศรัทธาของญาติโยม และไม่มีพระ

สงฆ์รูปใดที่เหมาะสมเท่ากับหลวงปู่เก๋

  วัดมัชฌันติก�ร�ม (วัดน้อย) เป็นวัดราษฎร์ไม่ปรากฏหลัก

ฐานที่ชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใด และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร จาก

การบอกเล่าของคนในพ้ืนท่ีเล่าว่าวดันีเ้ร่ิมสร้างในสมัยกรงุศรอียธุยาตอนปลาย

ในอดตีเป็นวดัป่า เพราะตัง้อยูท่่ามกลางสวนทเุรยีนสวนกล้วยสวนหมากสวน

ส้ม ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระธุดงค์ที่ผ่านมาบางครั้ง

อาจมีพระจ�าวัดอยู่บ้างและบางครั้งไม่มีพระจ�าวัดเลย วัดจึงมีลักษณะร้าง 
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จนมาถึง พ.ศ. 2417 เจ้าจอมมารดาเที่ยงซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 

4 ทรงเข้ามาเป็นองค์อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ เจ้าจอมมารดาเที่ยงได้ก่อสร้างศาสน

วัตถุต่าง ๆ ตามหลักพระวินัยและกฎหมายบ้านเมือง และมีพระเกจิอาจารย์

ชื่อดังคือ หลวงปู่อ่อน

ภ�พที่ 3.10 รูปเหมือนหลวงปู่อ่อนวัดมัชฌัชติการาม

 วดัฝ�ง สร้างในปี พ.ศ. 2200 หรอืประมาณ 300 กว่าปี คาดว่าตรงกับ

ยคุสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรอียธุยา ต่อมาได้มกีารบรูณะ

พัฒนาในปี พ.ศ. 2486 และมีเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านซึ่งท่าน

เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดฝาง คือ หลวงปู่ทรัพย์ 
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ภ�พที่ 3.11 รูปเหมือนหลวงปู่ทรัพย์

 วัดกล้วย สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. 2326 ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์  

ไม่ปรากฏนามผูส้ร้าง ส่วนงานประตมิากรรมอนัเป็นทีเ่คารพของผูค้นละแวก

น้ี คือ พระพุทธรูป “หลวงปู่เขียว” ถือเป็นพระพุทธรูปส�าคัญของวัดแห่งนี้ 

ปัจจบุนัประดษิฐานภายในพระวหิาร เหตผุลทีเ่รยีกว่า หลวงปูเ่ขยีว เพราะเมือ่

คราวพบพระพุทธรูปองค์นี้ ภายหลังจากวัดกลายเป็นวัดร้าง ตามพระวรกาย

ของพระพุทธรูปมีตะไคร่ขึ้น มีสีเขียวท่ัวร่าง ชาวบ้านจึงเรียกพระพุทธรูป 

เป็นเช่นนี้ ด้วยลักษณะของพระพุทธรูปประทับน่ังบนฐานแอ่นเว้าเข้าข้างใน

ซึ่งเป็นลักษณะ เฉพาะของพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นที่ 3 ในช่วงต้นถึงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 20 
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ภ�พที่ 3.12 หลวงปู่เขียว วัดกล้วย สันติธรรม

 วัดเลียบร�ษฎร์บำ�รุง ตามประวัติเชื่อว่า สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 

2310 สมัยอยุธยาตอนปลายไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง  เชื่อว่าชาวบ้าน

แถวนั้นช่วยกันสร้าง เดิมชื่อ “วัดเลียบ” ต่อมามีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน หรือผู้มี

ยศถาบรรดาศักดิ์ได้มาช่วยอุปถัมภ์บ�ารุงวัดจึงได้นามว่า “วัดเลียบราชสัทธา

ราม” ต่อมาสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ  ทรดุโทรมลง ชาวบ้านทัว่ไปได้พร้อมใจกนับรูณ

ปฏิสังขรณ์ ให้วัดเจริญรุ่งเรือง จึงได้ขนานนามว่า “วัดเลียบราษฎร์บ�ารุง” 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดพระวิหารหลวงพ่อโตเป็นอาคารจัตุรมุข 

เช่นกัน การประดับตกแต่งคล้ายพระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระมหากัจ

จายนะ (หลวงพ่อโต) ตามประวัติเชื่อว่า เป็นประติมากรรมเก่าแก่ภายในวัด
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 เม่ือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลวงพ่อโต เป็นประติมากรรมองค์

เดียวที่ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยสงครามเป็นพระที่มีรูปร่างอ้วน พุงพลุ้ย 

ประทับนัง่ขดัสมาธ ิวางมอืท้ังสองไว้ท่ีพงุ พระพกัตร์กลมใหญ่ เม็ดพระศกเป็น

ขมวด

ภ�พที่ 3.13 หลวงพ่อโต วัดเลียบราษฎร์บ�ารุง

  วดัท�งหลวง วดัทางหลวงเป็นวดัทีถ่กูสร้างขึน้ในสมัยอยธุยา 

(ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด) นามเดิมว่า วัดใหม่ ในช่วง

แรกสภาพเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุจ�าพรรษา ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2471 ใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่

บริเวณที่ตั้งวัดได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ เริ่มมีการแต่งตั้งพระมา

เป็นผู้ปกครองวัด ปี พ.ศ. 2478 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา 3 

ปี วัดได้เปลี่ยนชื่อจากวัดใหม่ เป็นวัดทางหลวง 
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 วัดโพธิ์ทองล่�ง สร้างเมื่อสมัยกรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2319 ภายหลัง

เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ประมาณ 9 ปี ใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐาน 

แต่ท่ีดินเดิมของวัดเป็นของยายจัน มารดาของหลวงปู่ใจ อดีตเจ้าอาวาสวัด

โพธิ์ทองล่าง ภายในวิหารพบพระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระศรีอาริย์ หมาย

ถงึ พระอนาคตพทุธเจ้าซึง่เป็นพระโพธสิตัว์ทีจ่ะเสดจ็ลงมาเป็นพระพทุธเจ้าใน

อนาคต ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต เพื่อรอการเสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้า

องค์ต่อไป ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา

ภ�พที่ 3.14 พระศรีอาริย์ วัดโพธิ์ทองล่าง 
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 วัดทองสุทธ�ร�ม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2270 ในช่วงสมัยอยุธยา  

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นเห็นว่าวัดมีจ�านวนน้อย และห่างไกลจากบ้าน

เรือน จึงได้มอบที่สวนให้ตั้งวัดเพื่อชาวบ้านจะได้เดินทางสะดวก พื้นที่วัดบาง

ส่วนเป็นสวนป่า ได้รับฉายาว่า โอเอซิสในกรุงเทพฯ

ภ�พที่ 3.15 พระประธานภายในอุโบสถ

 วดัเทวสนุทร สร้างขึน้เมือ่ พ.ศ. 2412 ในสมยัรชักาลที ่5 หลงัเกดิสีแ่ยก 

ทางน�า้จากการขดุคลองเปรมประชากร ต่อมาเปลีย่นเป็น “วดัสนุทรกิาราม” 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2445 ได้มีการเปล่ียนแปลงชื่อวัดเป็นวัดเทวสุนทรเพ่ือให้

เกียรติกับพระเทพประชุม(พุ่ม) และคุณหญิงสุ่น (ภรรยา) ผู้ซึ่งช่วยอุปถัมภ์ 

วดั อโุบสถ “วดัเทวสนุทร” ถกูสร้างและซ่อมแซมถงึ 3 ครัง้ด้วยกนั โดยภายใน

พระอโุบสถสามารถสกัการะพระสารีริกธาตุ และพระพทุธชนิราชรวมถงึมรีปู

วาดฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติอีกด้วย
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ภ�พที่ 3.16 พระประธานภายในอุโบสถวัดเทวสุนทร

 5. เรือ ประเทศไทยนับแต่อดีตมีแม่น�้าล�าคลองมากมาย ชุมชนส่วน

ใหญ่มกัตัง้ถ่ินฐานอยูต่ดิหรือใกล้แหล่งน�า้ เพ่ือความสะดวกสบายในการด�ารง

ชวีติไม่ว่าจะเป็นการอาบ การกนิ ตลอดจนการท�ากิจกรรมอ่ืน ๆ  ในชวีติประจ�า

วนั ชาวบ้านทุกคนต่างอาศยัและพึง่พาสายน�า้หล่อเล้ียงชวีติทัง้ส้ิน การสัญจร

ทางน�้าจึงเป็นเส้นทางหลักที่ผู้คนในอดีตใช้พบปะติดต่อกัน เรือกลายเป็น

พาหนะท่ีส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน�้า ดังเช่น

ชาวบ้านในชุมชนคลองบางเขน สมัยก่อนแทบทุกบ้านจะต้องมีเรือ และมีอู่

ส�าหรับพักหรือจอดเรือของแต่ละบ้าน เวลาจะขึ้นฝั่งไปท�างานหรือไปท�าธุระ 

ชาวบ้านจะพายเรือไปจอดพักเรือไว้ที่วัดโพธิ์ทองล่าง โดยในวันธรรมดาจะมี
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เรือชาวบ้านมาอาศัยจอดพักเรือประมาณ 20 ล�าต่อวัน  แต่หากเป็นวันพระ

ใหญ่ที่ชาวบ้านจะพายเรือมาท�าบุญที่วัดกัน จะมีเรือมาจอดพักซ้อนกันมาก

นับได้ถึง 100 ล�าทีเดียว 

 อย่างไรก็ตาม “เรือ” ท่ีชาวบ้านใช้สัญจรกันในคลองบางเขนมี

หลากหลายประเภทตามลักษณะการประกอบเรือและลักษณะการใช้งาน 

 (พ.อ.อ. มโน กล่อมเอีย้ง. สมัภาษณ์. 2563) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ดังนี้ 

 1. เรือขุด หมายถึง เรือที่น�าท่อนซุงทั้งต้นมาขุดให้เป็นล�าเรือไม้ซุงที่

นยิมน�ามาท�าเรือ คอื ไม้สกั เนือ่งจากเนือ้ไม้สกัมคีวามทนทานมาก ขนาดของ

เรือข้ึนอยูก่บัขนาดความกว้างและยาวของไม้ซงุทีห่าได้  ชาวคลองบางเขนเล่า

ว่า สมยัก่อนต้องหาซือ้ไม้ซงุขนาดใหญ่เพือ่น�ามาใช้ขดุเรอื ภายหลงัมีพ่อค้าขดุ

ซุงท�าเป็นเรือแล้วและล่องมาขายจากภาคเหนือ ไม่จ�าเป็นต้องไปเที่ยวหาซื้อ

ไม้ซุงเพื่อจะมาขุดเรืออีก เพราะในภาคกลางหาไม้ซุงขนาดใหญ่ยาก เรือขุดที่

มีใช้สัญจรในคลองบางเขน ได้แก่  

 1.1 เรือชะล่� เรือชะล่ามักจะมีขนาดยาวตั้งแต่ 3 วาขึ้นไป และใช้ไม้

ซงุทีม่คีวามยาวและล�าต้นตรงมาขดุเป็นล�าเรอื หวั-ท้ายเรอืตดัเหมอืนกนั เวลา

พายเรือขากลับจึงไม่จ�าเป็นต้องกลับหัวเรือ ท้องเรือโค้งแบน สามารถเข็นใน

ท้องนาได้ นอกจากใช้เพือ่การสญัจรไปมาแล้ว ชาวนาจงึนยิมใช้เรอืชะล่าเพือ่

ขนข้าวเปลือกไปสีหรือขนข้าวไปขายที่ตลาดบางเขน เรือชะล่าเหมาะกับการ

สัญจรในน�้านิ่งเช่นในคลอง พายออกแม่น�้าไม่ได้เพราะไม่สู้คลื่น ถ้าเจอคลื่น

เรือจะล่มทันที  
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ภ�พที่ 3.17 ภาพเรือชะล่า 

 1.2 เรือหมู  ใช้ไม้ซุงที่ไม่ยาวนัก แต่ขุดท�าเป็นเรือชะล่าไม่ได้ จึงน�ามา

ขดุท�าเป็นเรอืหมแูทนหวั-ท้ายเรือมลีกัษณะแหลม ความยาวของล�าเรอืมขีนาด

ประมาณ 3 วา มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับเรือบด แต่มีน�้าหนักมากกว่าและพาย

ได้ช้ากว่าเรือบดในด้านความทนทาน เรือหมูมีความทนทานมากกว่าเรือบด 

 2. เรือต่อ หมายถึง เรือที่น�าไม้ซุงมาเลื่อยเป็นแผ่นยาว ๆ แล้วจึงน�า

มาต่อเป็นเรอืภายหลงั ส่วนใหญ่มกัไปจ้างต่อเรอืในบรเิวณพืน้ทีใ่กล้เคยีง เช่น 

ทีค่ลองบางศรทีอง เป็นต้น ไม้ทีน่ยิมน�ามาต่อเรอืส่วนมากจะเป็นไม้สัก เพราะ

เนื้อไม้อ่อน สามารถดัดเข้ารูปเรือได้ง่าย ไม้อย่างอื่นมีใช้บ้างแต่มีไม่มาก เช่น 

ไม้ยาง ไม้โมก ฯลฯ โดยจะน�าไปต่อเป็นเรือขนาดเล็ก เช่น เรือบด แต่ความ

คงทนของเนือ้ไม้สูไ้ม้สกัไม่ได้ เรอืต่อทีใ่ช้สญัจรในบรเิวณคลองบางเขนมีหลาย

ชนิด ได้แก่ 
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 2.1 เรอืจ้�ง หรอืเรยีกกนัว่า เรือแจว เป็นเรือต่อขนาดค่อนข้างใหญ่ คน

สามารถยืนแจวได้โดยไม่โคลง ลักษณะหัว-ท้ายเรือตัด แต่ด้านท้ายเรือจะเชิด

สูงกว่าหัวเรือ มีความยาวประมาณ 3 วา ชาวบ้านใช้เรือจ้างส�าหรับขนส่งผล

ไม้ไปขาย เช่น ส้ม มีบางบ้านยังประยุกต์น�าเครื่องยนต์ไปติดใส่ในเรือจ้างเช่น

เดยีวกบัเรอืเครือ่งกม็ ีเช่น เรอืจ้างบ้านพีส่ามารถทีน่�าเรอืจ้างไปใส่เครือ่งยนต์ 

ซึ่งในสมัยนั้นราคาเครื่องยนต์มีราคาแพงมาก เครื่องละประมาณ 3 พันกว่า 

ถ้าเทียบกับราคาทองค�าในสมัยนั้นที่ราคาบาทละ 400 บาท (สามารถ มั่งมี

สิน. สัมภาษณ์. 2563)  

ภ�พที่ 3.18 ภาพเรือจ้างซึ่งเป็นภาพจริงของคนคลองบางเขน

 2.2 เรือสำ�ปั้น มีลักษณะคล้ายเรือจ้างแต่จะมีขนาดสั้นและเล็กกว่า 

ท้ายเรือสูง ไม่สามารถยืนแจวได้ต้องนั่งพาย ความยาวของล�าเรือมีขนาด

ประมาณ 8-10 ศอก
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 ชาวบ้านใช้เพื่อการสัญจรและเพ่ือบรรทุกของ เช่น ใช้ขนพืชและผล

ไม้ในสวนไปขาย หรือพ่อค้าแม่ค้ามักใช้เรือส�าปั้นเพื่อพายขายของ ถ้าพายมา

ไกลมากจะแวะหาที่จอดและนอนพักค้างคืนกันในเรือ

ภ�พที่ 3.19 ภาพเรือส�าปั้น

 2.3 เรือบด เป็นเรือต่อขนาดเล็ก หัว-ท้ายเรือแหลม เวลาพายมีความ

คล่องตัวสูง สามารถท�าความเร็วได้มากกว่าเรือประเภทอื่น นั่งได้ประมาณ 2 

คน ความยาวของเรอืมขีนาดประมาณ 6-8 ศอก ชาวบ้านมกัใช้เรอืบดเป็นเรอื

พาหนะประจ�าตัว ใช้ส�าหรับพายสัญจรทั่วไป ดังนั้น บ้านที่มีสมาชิกหลายคน 

อาจมีเรือบดใช้มากกว่า 1 ล�าก็ได้  เรือบดไม่สามารถพายออกแม่น�้าได้ ถ้าเจอ

คลืน่แม่น�า้เรอืจะล่มทีค่ลองบางเขนในอดตีมช่ีางทีรั่บต่อเฉพาะเรอืบดคอื บ้าน

คุณตาหมอ
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ภ�พที่ 3.20 ภาพเรือบด

 2.4 เรืออีแปะ เป็นเรือท่ีต่อส�าเร็จแล้วและล่องจากภาคเหนือลงมา

ขายที่ภาคกลาง ไม้ที่นิยมใช้ต่อเรือคือไม้สัก ลักษณะของหัว-ท้ายเรือจะเชิด

ขึ้นเล็กน้อย เรือจะคล้ายเรือชะล่าผสมกับเรือหมู ขนาดของเรือมีหลายขนาด 

ที่นิยมต่อเรือใช้กันก็จะมีตั้งแต่ 6 ศอกไปจนถึง 4 วา ใช้ส�าหรับพายหรือน�ามา

วางเครื่องหางยาวก็ได้

ภ�พที่ 3.21 ภาพเรืออีแปะ
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 นอกจากนี้ ชาวบ้านในบริเวณคลองบางเขนยังต่อเรือโดยดัดแปลง

ลกัษณะของเรอืให้สมัพนัธ์กบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัและเพือ่ให้สะดวกต่อ

การใช้งานอีกด้วย เช่น  

 เรือเครื่อง ลักษณะคล้ายเรือจ้างแต่จะใหญ่และแบนกว่า ท้ายจะไม่

เชิดสูงขึ้น ชาวบ้านจะน�าเครื่องมาวางติดในล�าเรือ หรือบางครั้งก็น�าเครื่องมา

วางติดในเรือจ้างเลยก็มี

 เรือห�งย�ว เป็นเรือต่อตามลักษณะการใช้งาน ชาวบ้านจะใส่เครื่อง

หางยาวเมื่อต้องการท�าความเร็ว หัวเรือจะแหลมเชิดขึ้น ท้ายเรือจะตัดตาม

ลักษณะการวางเครื่อง ขนาดความยาวจะขึ้นกับการใช้งานว่า ต้องการบรรจุ

คนน่ังจ�านวนกี่คน คลองบางเขนเป็นคลองท่ีไม่กว้างนัก ชาวบ้านจึงนิยมต่อ

เรือหางยาวมาใช้งานอยู่ระหว่างขนาด 5-9 ที่นั่ง โดยบ้านที่มีเรือหางยาวใช้

มักเป็นบ้านที่มีฐานะ

 เรือสองตอน เป็นเรือที่ต่อมาเพื่อใช้กับเครื่องเรือหางยาวโดยเฉพาะ 

ลักษณะของเรือจะคล้ายเรือหางยาวแต่จะกว้างและเตี้ยกว่า ท้องเรือจะท�า

เป็น 2 ตอน เป็นเรือเครื่องที่ท้ายเรือหัวแหลมเพื่อให้เรือวิ่งได้เร็วขึ้น ไม้ที่ท�า

ส่วนมากจะใช้ไม้ที่มีน�้าหนักเบา

 เรือพระ ส�าหรับให้พระภิกษุใช้พายออกบิณฑบาต ลักษณะของเรือ

จะคล้ายกับเรือส�าปั้น แต่จะเพรียวและมีขนาดเล็กกว่า หัว-ท้ายเรือจะเชิดสูง 

สามารถพายได้อย่างรวดเรว็ ถ้าวดัไหนมเีดก็วดัช่วยพาย ขนาดล�าเรอืทีใ่ช้กจ็ะ

มีขนาดยาวและใหญ่ขึ้น แต่ถ้าพระสงฆ์รูปใดไม่มีเด็กวัดช่วยพาย ต้องพายไป

บณิฑบาตเองบางกจ็ะใช้เรอืล�าเลก็ ๆ  นัง่พายได้คนเดยีว สามารถพายออกตาม
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ริมฝั่งแม่น�้าได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันไม่มีการต่อเรือพระใช้กันแล้ว แม้จะ

ยงัมพีระสงฆ์พายเรอืเพือ่ออกบณิฑบาตอยู ่โดยเรอืทีพ่ระใช้ออกบิณฑบาตใน

ปัจจุบันคือเรืออีแปะแทน

  วิถีชีวิตคนคลองบางเขนในอดีตต่างผูกพันกับคลองและเรืออย่างยิ่ง 

“เรือ” ส�าหรับคนคลองบางเขนไม่ได้เป็น เพียง “พาหนะ” ที่ชาวบ้านใช้เพื่อ

สัญจรและขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ “เรือ” ยังเปรียบดังชีวิตและลมหายใจของ

คนคลองบางเขนในอดีต ดังที่นายสามารถ มั่งมีสิน กรรมการและเหรัญญิก

ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน ได้เล่าให้คณะท�างานฟังว่า “ตนรักเรือมาก ฟัง

เสยีงเรอืกจ็ะรู้ทนัทีว่าเป็นเรอืล�านัน้เป็นเรอืจากท่ีไหนมาจากในคลองหรือเป็น

เรือมาจากต่างถิ่น ตนเป็นคนที่ชอบเรือชอบไม้มาก ตั้งแต่จ�าความได้ก็ใช้เรือ

มาแต่เด็ก ใช้ทั้งเรือพายและเรือเครื่อง เพราะต้องพายเรือไปเรียนหนังสือ ไป

พบปะญาติมิตรไกลถึงรังสิต และบางบัวทอง โดยมากผู้คนในคลองล้วนเป็น

เครือญาติหรอืเพือ่นบ้านท่ีต่างรู้จกัมกัคุ้นกนัเป็นอย่างดเีกอืบทัง้ล�าคลอง เรอื

ส�าหรับตนจึงเป็นมากกว่าการสัญจรทางน�้า เรือชนิดต่าง ๆ ที่มีใช้ในคลอง

บางเขนไม่เพียงสะท้อนให้เห็นการประกอบอาชีพหลักของผู้คนในคลอง

บางเขนว่ามีทั้งที่เป็นชาวสวนและชาวนา เช่น ชาวนาจะใช้เรือชะล่าส�าหรับ

บรรทุกข้าว ฯลฯ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การช่วย

เหลือเกื้อกูลกันของของคนในคลองบางเขน เช่น ประเพณีแห่เรือชักพระใน

วันแรม 4 ค�่า เดือน 12 ของทุกปี หรือเวลาบ้านไหนจัดงานแต่ง  งานบวช 

คนในคลองก็จะน�าเรือมาช่วยเหลือกัน เช่น เรือบ้านพี่มโนสมัยก่อนจะขอ

มาใช้เป็นเรือช่วยงานหรือเรือรับส่งแขกเวลาบ้านไหนจัดงาน ซึ่งในอดีตเรือ 
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ชาวบ้านที่อาสามาช่วยงาน จะมีสัญลักษณ์พิเศษ คือจะมีผ้าขาวม้า 1 ผืนซึ่ง

เจ้าภาพจะแจกให้เป็นสินน�้าใจมาผูกไว้ท่ีหัวเรือ ฉะนั้นเวลาเรือล�านี้วิ่งผ่านก็

จะเป็นที่รับรู้กันของคนคลองว่า ถ้าจะมาร่วมงานของบ้านนี้สามารถข้ึนเรือ

ล�าไหนมาร่วมงานด้วยได้บ้าง”

 อนึ่ง เรือแต่ละล�ามีอายุการใช้งานแตกต่างกัน โดยเรือขุดจะมีความ

คงทนมากกว่าเรือต่อ ยิ่งเรือ 2 ตอน มักไม่ค่อยทนทาน เมื่อใช้งานเสร็จจะ

ต้องยกขึ้นเก็บ หากเรือเกิดช�ารุดหรือมีรอยร่ัวจะต้องยกขึ้นบกเพื่อซ่อมแซม

และยาเรือในจุดที่เรือรั่ว ดังนั้นจึงมีหลายบ้านที่มีเรือใช้มากกว่า 1 ล�า ซึ่งก็

ขึ้นก็กับความต้องการใช้งานของจ�านวนคนในบ้านด้วย เช่น เรือของบ้านคุณ

สามารถ ซึง่เล่าว่า “สมยัก่อนทีบ้่านจะมเีรอืประมาณ 3 ล�า ซึง่อย่างน้อยต้องมี 

2 ล�าที่สามารถใช้งานได้จริง โดยต้องเผื่อส�ารอง 1 ล�า เวลาที่เรือรั่วหรือช�ารุด

ซึ่งจะต้องน�าไปซ่อมแซมชันยาเรือที่รั่ว” 

 การชันยาเรือถือเป็นภูมิปัญญาหนึ่งของคนคลอง ทุกบ้านจะต้องมี

อุปกรณ์ไว้ส�าหรับซ่อมแซมเรือของตนให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ซึ่งอุปกรณ์ที่ส�าคัญส�าหรับการชันยาเรือมีดังต่อไปนี้ 

 1. ผงชัน 

 2. น�้ามันยาง

 3. ปูนแดง (สรรพคุณท�าให้แข็งตัว) 

 4. หมัน (เส้นเชือกส�าหรับช่วยยึดเป็นโครงประสานให้ชันน�้ามันยาง

เกาะแน่นขึ้นในกรณีที่รอยต่อของไม้ทั้ง 2 แผ่นมีความห่างมาก หมันจะช่วย

ยึดไม่ให้ชันน�้ามันยาที่ทาทะลุไปอีกด้านหนึ่งของแผ่นไม้ 
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 1. นำ�้มนัก๊�ด ในกรณทีีเ่รอืเกดิรัว่กะทนัหัน แต่จ�าเป็นต้องรบีใช้เรือให้

ผสมน�้ามันก๊าดลงไปด้วยจะช่วยให้ชันน�้ามันยาที่ทาไปแข็งตัวเร็วขึ้น ใช้น�้ามัน

ก๊าดผสมจาก 2 วัน ก็อาจจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง

 2. เหล็กขูดชันย�เรือ ชาวบ้านดัดแปลงขึ้นมาส�าหรับใช้ในการ

ซ่อมแซมเรือ โดยจะขูดชันเก่าทิ้งก่อนจะชันยาใหม่เข้าไป

 

ภ�พที่ 3.22 อุปกรณ์ในการชันยาเรือ

 เครื่องครัว เช่น ครก โม่ ซึ้งทองเหลือง ถาดทองเหลือง ฯลฯ 

 ถ�ดทองเหลือง ใช้นึ่งขนม เช่น ขนมหม้อแกง ขนมสังขยา ขนมสาลี่ 

ขนมชั้น เป็นต้น เป็นถาดสี่เหลี่ยมท�าด้วยทองเหลือง มีหูจับสองข้าง สี่เหลี่ยม

จัตุรัส กว้าง 30 ซม. สูง 4 ซม. 
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ภ�พที่ 3.23 ถาดทองเหลือง

 เสวียน เป็นของใช้ชนิดหนึ่ง ท�าด้วยหญ้า หวาย หรือฟาง เป็นต้น ถัก

หรือมัดเป็นวงกลม ใช้รองก้นหม้อที่หุงต้มด้วยเตาฟืนหรือเตาถ่าน

ภ�พที่ 3.24 เสวียน
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 3.เครื่องมือเกษตร เช่น ระหัดวิดน�้า เครื่องสีข้าว มีดอีหวด พลั่วหาง

เหยี่ยว เลื่อยดึง แครง ชังโลง ทะแลง ถังข้าว ฯลฯ

 ถังนำ้�สังกะสี ใช้ตักน�้า 

ภ�พที่ 3.25 ถังน�้าสังกะสี

 ชงโลง หรือชะโลง ชงโลงเป็นภาชนะส�าหรับวิดน�้าส่วนใหญ่ใช้กับ

พื้นที่นา

 ทะเลง ส�าหรับชาวสวนแล้วต้องมีทุกบ้าน อย่างน้อย 5-6 อัน เอาไว้

ใช้ส�าหรับสาดน�้าให้ต้นไม้ในสวน เช่น ใช้สาดน�้าให้ต้นส้ม ต้นทุเรียน วิธีการใช้

คนรดสามารถยืนค่อมท้องร่องสวนได้ สามารถรดน�้าได้ทั้งสองฝั่ง

 แครง ภาชนะส�าหรับรดน�้า ใช้รดน�้าวงแคบ ๆ รดตามโคนต้นไม้ ใช้

ยนืบริเวณอกร่อง รมิตลิง่ ต�าแหน่งท่ียนืรดน�า้กับต้นไม้อยูใ่นต�าแหน่งเดยีวกนั

สามารถรดข้ามฝั่ง ข้ามท้องร่องได้
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 งอบ ใช้สวมศรีษะ นอกเหนอืจากผ้าโพกศีรษะ เพือ่การกนัแดดกนัฝน

ภ�พที่ 3.26 งอบ

 ถังไม้สัดหลวงตวงข้�ว ใช้ตวงข้าว

ภ�พที่ 3.27 ถังไม้สัดหลวงตวงข้าว
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 4. เครือ่งมอืเครือ่งใช้ด้�นหมอย� เช่น ตราชัง่ยา ต�ารายา ซองยา ฯลฯ 

   ต�ชั่งตวงย�จีน ใช้ชั่งตวงยาจีน

ภ�พที่ 3.28 ตาชั่งตวงยาจีน

 5. ประเภทเงินตร� เช่น เหรียญรู เงินพดด้วง ธนบัตรเก่า ฯลฯ 

                                                                                       

ภ�พที่ 3.29 เงินพดด้วง
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 6.ประเภทของใช้ เช่น เตารีดถ่าน ตะเกียงเจ้าพายุ หีบโบราณ ฯลฯ 

ภ�พที่ 3.30 หีบโบราณ  

   

ภ�พที่ 3.31 ฝาปิดกระทะ
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ภ�พที่ 3.32 โอ่ง

 

ภ�พที่ 3.33 เลื่อย
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 7. รูปภ�พโบร�ณแสดงวิถีชีวิตคนคลองบ�งเขน 

ภ�พที่ 3.34 บ้านริมน�้าของคนคลองบางเขน

ภ�พที ่3.35 บรเิวณสะพานข้าวคลองบางเขน บนถนนงามวงศ์วาน ในปัจจุบนั
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ภ�พที่ 3.36 การเล่นกีฬาของชาวบ้าน

ภ�พที่ 3.37 การแสดงโขนชักในงานมหรสพ ณ วัดทางหลวง
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ภ�พที่ 3.38 การท�าบุญในวันส�าคัญทางศาสนาของชาวคลองบางเขน

ภ�พที่ 3.39 บริเวณท่าเรือ ริมคลองบางเขน ณ หน้าวัดโพธิ์ทองล่าง
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8. เอกส�รโบร�ณ ก�รบันทึกตำ�ร�ย� บทสวด

ภ�พที่ 3.40  ใบลาน บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษา

ภ�พที่ 3.41  สมุดไทยขาว ค้นพบ ณ วัดทองสุทธาราม
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9.เครื่องจักส�น ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

ภ�พที่ 3.42  ตะกร้าสาน ส�าหรับใส่อาหารไปวัด  

ภ�พที่ 3.43 กระบุง กระจาด
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10. สมุนไพร

 นำ้�ย�อุทัย ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้เรื่องน�้ายาอุทัย สูตรคุณ

หมอขจร อินทรมานิต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรและการรักษาโรค  

ท่านได้ขึ้นทะเบียนยาพื้นบ้านไว้หลายชนิด เช่น ยากวาดแสงหมึก ยาหอม 

สุคันธา ยาหอมหมอขจร ยาฟอกเลือด ยาธาตุกินดี ฯลฯ ส่วนน�้ายาอุทัยจัด

เป็นน�้าสมุนไพร ดื่มเพื่อบ�ารุงสุขภาพ แม้ไม่ได้ปรากฏหลักฐานจดแจ้งชัดเจน

ว่าคุณหมอขจรได้ขึ้นทะเบียนต�ารับยาสูตรน�้ายาอุทัยของท่านไว้ แต่ก็ถือว่า

น�้ายาอุทัยสูตรคุณหมอขจรมีเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากต�ารับของที่อื่น 

เน่ืองจากน�้ายาอุทัยสูตรนี้หมอขจรได้ศึกษาและทดลองปรับจากหลาย ๆ ที่

สมควรอย่างยิง่ทีจ่ะอนรุกัษ์และเกบ็รวบรวมข้อมลูไว้เพือ่เป็นองค์ความรูข้อง

ชุมชนคลองบางเขนต่อไป

ภ�พที่ 3.44  คุณหมอขจร อินทรมานิต
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ส่วนผสมและสรรพคุณของสมุนไพร

 1. ฝาง 1 ถ้วย หรือประมาณ 18 ชิ้น

 2. จันเทศ 1 ถ้วย หรือประมาณ 19 - 20 ชิ้น

 3. ดอกค�าฝอย 1 ถ้วย

 4. รากมะปราง ประมาณ 5 ชิ้น

 5. คนทา ประมาณ 3 ชิ้น

 6. รากหญ้านาง ประมาณ 5 ชิ้น

 7. รากมะนาว ประมาณ3 ชิ้น

 8. รากมะกรูด ประมาณ 3 ชิ้น

 9. จันเทศ ประมาณ1/4 ถ้วย

 10. เกษรบัว ประมาณ1/4 ถ้วย

 11. เก็กฮวย ประมาณ1/4 ถ้วย

 วิธีทำ�

 1. น�าสมนุไพรท้ัง 11 ชนดิไปล้างให้สะอาด แล้วห่อด้วยผ้าขาวบาง 7 ชัน้ 

มัดให้แน่นเพื่อไม่ให้ตกตะกอน

 2. น�าสมนุไพรทีม่ดัไว้วางในหม้อต้ม ใส่น�า้ให้ท่วมผ้าขาวบาง ใช้ไฟอ่อน ๆ   

ต้มประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
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ภ�พที่ 3.45  สูตรน�้ายาอุทัย ของคุณหมอขจร อินทรมานิต

 สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ทำ�นำ้�ย�อุทัย

ภ�พที่ 3.46 เกษรบัว ช่วยบ�ารุงก�าลังบ�ารุงปอด   
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ภ�พที่ 3.47 เก๊กฮวย แก้กระหายบ�ารุงสายตาแก้ร้อนใน

ภ�พที่ 3.48 ค�าฝอย ช่วยลดไขมันในเลือดบ�ารุงประสาท      
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ภ�พที่ 3.49 จันทร์เทศ ช่วยบ�ารุงธาตุขับลม

ภ�พที่ 3.50 รากมะกรูด ช่วยขับเสมหะ ไล่ลม   
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ภ�พที่ 3.51 รากย่านาง ช่วยแก้ไข้แก้พิษตานซาง

ภ�พที่ 3.52 ฝาง ช่วยบ�ารุงเลือดแก้ร้อนในกระหายน�้า 
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ภ�พที่ 3.53 คนทา ช่วยแก้ท้องร่วง

ภ�พที่ 3.54 รากมะปรางหวาน ถอนพิษส�าแดง แก้อาการไข้ป่า 
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ภ�พที่ 3.55 จันแดง ช่วยลดความร้อนบ�ารุงหัวใจ

ภ�พที่ 3.56 รากมะนาว ช่วยแก้สติหลงลืม
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ทรัพย�กรเชิงวัฒนธรรมแบบจับต้องไม่ได้ 

 ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมแบบจับต้องไม่ได้ ประกอบด้วย 2 ประเภท 

คือ อาหาร และประเพณี

 1. อ�ห�ร คนคลองบางเขนมีอาหารคาวหวานหลากหลายชนิด 

แต่อาหารหลายชนิดเป็นสูตรลับเฉพาะของคนคลองบางเขน แบ่งออกเป็น 

อาหารคาว และอาหารหวาน ดังนี้

      1.1 อ�ห�รค�ว

  ขนมจีนนำ้�พริก

  ส่วนผสม : ถ่ัวเขยีวซกีเราะเปลือก มะพร้าวขดู (ทีย่งัไม่ได้คัน้) 

ถั่วลิสงคั่วป่น พริกแห้งเม็ดใหญ่ (แช่น�้าจนนิ่มทั้งเมล็ด) หอมแดงปอกเปลือก 

กระเทียม ข่า (ฝานเป็นแว่น) รากผักชี กุ้ง (ปอกเปลือกผ่าหลัง) กะทิ หมูสับ 

น�า้ตาลป๊ีบ เกลอืป่น น�า้มะขามเปียก น�า้มะนาว น�า้มะกรดู น�า้ส้มซ่า กระเทยีม

ฝานบาง หอมแดงซอย น�้ามันพืชส�าหรับผัดเครื่องเคียงได้แก่ ขนมจีน หัวปลี

ซอย และผักสดตามชอบ

  วิธีทำ� : 

  1. น�าถัว่เขยีวไปค่ัวในกระทะให้หอมและมสีอีอกน�า้ตาลนดิ ๆ   

 จากนั้นใส่ถั่วเขียวที่คั่วแล้วลงในเครื่องปั่นอาหารปั่นจนละเอียด

  2. น�ามะพร้าวขูดไปคั่วในกระทะให้เหลือง

  3. เจียวกระเทียมและหอมแดงให้เหลืองกรอบ
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 4. น�าพรกิแห้งทีแ่ช่น�า้จนนิม่แล้วไปป่ัน เตมิน�า้เปล่าลงไปเล็กน้อย ป่ัน

จนละเอียด จากนั้นน�ามากรองเอาเม็ดออก เอาเฉพาะน�้าพริกข้น ๆ คั้นให้ได้

ประมาณ 1 ถ้วยแกงโต ๆ

 5. น�าหอมแดง กระเทียม และข่าไปคั่วไฟให้หอม

 6. น�าหอมแดง กระเทยีม และข่าทีย่่างไฟแล้วไปโขลกหรอืป่ันรวมกบั

รากผักชี ตักใส่ถ้วย เตรียมไว้

 7. น�ากุ้งไปต้มในน�้ากะทิจนสุก แล้วน�ากุ้งมาปั่นหรือโขลกให้ละเอียด

 8. แบ่งน�า้พรกิทีค่ัน้เอาไว้มาผดักบัน�า้มนัพชืในกระทะจนหอมใส่เครือ่ง

ท่ีโขลกไว้ลงผัดกับน�้าพริกให้เข้ากันแล้วใส่น�้ากะทิที่เหลือจากต้มกุ้งลงไปเล็ก

น้อย จากนั้นใส่เนื้อกุ้งลงไปตามด้วยหมูสับลงไปผัดจนสุก ปิดไฟ เตรียมไว้

 9. ใส่กะททิีเ่หลอืลงในหม้ออกีหนึง่ใบ น�าข้ึนตัง้ไฟ จากนัน้เทส่วนผสม

น�า้พริกทีผั่ดไว้เมือ่ครูล่งไปแล้วใส่มะพร้าวคัว่ ถัว่ลสิงป่น และถัว่เขียวป่นลงไป

 10.ใส่น�้าตาลปี๊บลงไปประมาณ 1/2 ก.ก. ตามด้วยเกลือป่น หรือใช้

น�้าปลาแทน ใส่น�้ามะขามเปียก น�้ามะนาว และน�้ามะกรูด ปรุงให้ได้รสเปรี้ยว

น�า คู่ไปกับรสหวานและเค็ม

 11. น�าน�้าพริกคั้นไปผัดกับน�้ามันพืชอีกครั้ง แล้วเทน�้าพริกที่ผัดไว้ลง

ในหม้อ คนผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่กระเทียมเจียว หอมแดงเจียว และผิว

มะกรูดลงไป

 12. ซอยหวัปลแีล้วแช่ในน�า้ ใส่เปลอืกมะกรดูลงไปจะท�าให้หวัปลซีอย

ไม่ด�าและมีกลิ่นหอม ตักน�้าพริกใส่ถ้วย เสิร์ฟพร้อมขนมจีน และเครื่องเคียง
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ภ�พที่ 3.57 ขนมจีนน�้าพริก

 พลิกกะเกลือ 

 พรกิกะเกลือเป็นอาหารโบราณประเภทเครือ่งจิม้ท่ีเป็นทีน่ยิมมากของ

ชาวไทยและชาวมอญมาตั้งแต่อดีต ด้วยเป็นอาหารที่มีขั้นตอนในการท�าง่าย 

ไม่ซับซ้อน เวลาหิวน�ามาคลุกกับข้าวสวยร้อน ๆ ก็อิ่มอร่อยได้

 ส่วนผสม

 1. มะพร้าวขูด

 2. เกลือ 

 3. น�้าตาลปี๊บ (น�้าตาลมะพร้าวหรือน�้าตาลโตนด) 

 4. พริกป่น (ถ้าต้องการเพิ่มรสเผ็ด)
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 ขั้นตอนก�รทำ�

 1. น�ามะพร้าวขูดไปคั่วในกระทะให้เหลือง เปิดไฟอ่อน ๆ ค่อย ๆ คั่ว 

ห้ามเปิดไฟแรง 

 2. น�ามะพร้าวขดูทีค่ัว่จนเหลอืงแล้วเทใส่ครกแล้วต�าให้น�า้มนัแตกตวั

ออกมาจากเนือ้มะพร้าว เวลาต�าอย่าใส่มะพร้าวคัว่ในครกมากเกนิไป จะท�าให้

ต�าแล้วมะพร้าวไม่แหลก น�้ามันจะไม่ออก

 3. ใส่เกลือและน�้าตาลปี๊บผสมเล็กน้อยเพื่อให้มีรสหวาน ๆ เค็มๆ 

ประกอบปริมาณตามความชอบ ถ้าต้องการรสเผ็ดให้ผสมพริกป่นเพิ่ม

 ภ�พที่ 3.58 พลิกกะเกลือ

     1.2  อ�ห�รหว�น 

  ขนมกระย�ส�รท

  ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มคีวามพเิศษตรงทีเ่ป็นขนม

ประจ�าเทศกาลงานบุญประเพณี จะท�าเฉพาะเทศกาล คือท�าในช่วงวันแรม 

15 ค�่า เดือน 10 หรือที่เรียกว่า งานสารทเดือนสิบ ซึ่งตรงกับเดือนกันยายน 
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ชาวบ้านจะกวนกระยาสารทมาท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป

แล้ว จนกลายเป็นประเพณีสารทไทย หรือเทศกาลกวนขนมกระยาสารทใน

ปัจจุบัน จากการลงพื้นได้พูดคุยสอบถามเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ารวมถึง

ได้เห็นการสาธติท�าขนมกระยาสารทสตูรป้าเลก็ (ครอบครวัสจ่ีาย) ซึง่กรรมวธิี

การท�าขนมกระยาสารทสตูรป้าเลก็นัน้ มเีคล็ดลบัเฉพาะทีถ่กูถ่ายทอดมาจาก

พีส่าว กระยาสารทจะมคีวามเหนยีวหนบึเคีย้วมนั เมล็ดธญัพชืต่าง ๆ  จะเกาะ

ตัวจับกันแน่นมีความหวานหอมจากน�้าอ้อยแท้ และจะอร่อยยิ่งข้ึนถ้าทาน

คู่กับกล้วยไข่ กระยาสารทสูตรของป้าเล็กจะใส่นมข้นหวานเพิ่มด้วย เพื่อให้

ขนมมีความหวานมันยิ่งขึ้น 

 ป้าเล็กเล่าว่า สมยัก่อนเกอืบทุกบ้านจะท�ากระยาสารทเอง เพราะต้อง

ท�าเพื่อน�าไปถวายพระในงานบุญสารทเดือน 10 ของทุกปี แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมี

คนท�าเองแล้ว ซื้อจากร้านค้าง่ายกว่า เพราะกรรมวิธีเยอะและยุ่งยาก ไม่คุ้ม 

การท�ากระยาสารทท�าเองคนเดียวไม่ได้ ถ้ากวนไม่ทันกระยาสารทจะไหม้  

แต่เดิมเวลาจะท�ากระยาสารทจะต้องไปซื้อน�้าอ้อยแท้แถววัดทองสุทธาราม 

แต่ปัจจุบันต้องหาไปซื้อที่ตลาดบางบัวทอง 

 ส่วนผสม  

 (ขนมกระยาสารท 1 กระทะ สูตรป้าเล็กชาวคลองบางเขน จะได้ขนม

ประมาณ 10 กิโลกรัม)

 1. น�้าอ้อย 4 ลิตร

 2. ถั่วลิสงคั่วน�าเปลือกออก  3 กิโลกรัม

 3. ข้าวเม่า ร่อนเอาเปลือกออก 3 กิโลกรัม
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 4. งา (น�ามาล้างเอากรวดออก แล้วผึง่ให้แห้งก่อนแล้วน�ามาคัว่ให้หอม)   

    3 กิโลกรัม

 5. ข้าวตอก 3 กิโลกรัม

 6. น�้ากะทิ 

 7. น�้าปูนใส 1 แก้ว  (ใส่ให้ขนมกรอบ)

 8. มะนาว 3 ลูก

 9. นมข้นหวาน 1 กระป๋อง 

 10. แบะแซ 

 ขั้นตอนก�รทำ�

 1. ใส่น�้าอ้อย น�้ากะทิ น�้าปูนใส น�้ามะนาว (ช่วยระบายระบบขับถ่าย)  

น�้าตาลกรวด น�้าตาลปี๊บ นมข้นหวาน แบะแซ  ลงกระทะตั้งไฟใช้ไม้พายเคี่ยว

จนกระทั่งเดือด 

 2. ใส่ข้าวตอก¾ลงไปผสม ใช้ไม้พายคนให้ทั่วจนเร่ิมเหนียวจนได้ที่ 

(ลองตักแบ่งจากในกระทะมาหยอดใส่ขนัน�า้ ถ้าจับเป็นก้อนแสดงว่าใช่ได้แล้ว 

 3. จากนัน้จึงเทงา ข้าวเม่า และถัว่ลสิง ทีค่ลุกผสมกนัไว้แล้วลงกระทะ 

ขณะเดยีวกันกต้็องมมีอืพาย 2 พายช่วยกนัพายส่วนผสมทัง้หมดให้เข้ากนัจน

แห้งแล้วรีบยกกระทะลงจากเตา ระหว่างนี้ห้ามหยุดพายเด็ดขาด มิฉะนั้น

กระยาสารทที่ก้นกระทะจะไหม้ 

 4. จากนั้นต้องรีบตักกระยาสารทใส่ถุงแล้วน�ามาคลึงให้แบน แล้วจึง

น�ามาเข้าตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
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ภ�พที่ 3.59 ส่วนผสมของขนมกระยาสารท

ภ�พที่ 3.60 ขั้นตอนการกวน

ภ�พที่ 3.61 ขั้นตอนการติดและบรรจุใส่ห่อ
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 ขนมวง

 ขนมวงเป็นขนมพื้นบ้านโบราณ มีต้นก�าเนิดมาจากขนมโบราณของ

ชาวไทใหญ่ เป็นรูปวงกลมมีรูตรงกลางคล้ายกับก�าไลหรือขนมโดนัท แต่เดิม

เป็นขนมที่ชาวไทใหญ่ท�าขึ้นในงานบุญ จากการลงพื้นที่คลองบางเขน คณะ

ท�างานจาก มจษ. พบว่าขนมวงเป็นขนมที่หาทานยาก  คนที่รู้จักและท�าขนม

วงได้มน้ีอย เนือ่งด้วยขนมวงมกีรรมวธิมีาก ตัง้แต่การเตรยีมส่วนผสมและขัน้

ตอนการท�าซึ่งใช้เวลานาน  ซึ่งในบริเวณคลองบางเขน ผู้ที่ยังมีท�าขนมวงเป็น 

คอื ป้าสมเจตต์ กลดัโพธิ ์คณะท�างาน มจษ. จงึได้ไปขอสมัภาษณ์เพือ่รวบรวม

สูตรและวิธีการท�าขนมวงไว้เป็นองค์ความรู้เร่ืองขนมโบราณในคลองบางเขน

ต่อไป ซึ่งป้าเจตต์ได้กรุณาสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องขนมวงให้คณะ

ท�างานได้เรียนรู้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 ส่วนผสม

 1. แป้งข้าวเหนียว  2 ลิตร

 2. แป้งข้าวเจ้า  ½  ลิตร

 3. แป้งสาลีอเนกประสงค์ เรียกแป้งหมี่หรือแป้งว่าวก็ได้

    ใส่ประมาณ 1 ทัพพี (ใส่เพื่อให้กรอบ)

 4. มะพร้าวขูด ½ กิโลกรัม 

 5. เกลือเล็กน้อย 

 6. น�้าตาลปี๊บ
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 7. น�้ามันมะพร้าว (น�้ามันบัว) ส�าหรับทอด  

 8.  ใบเตยสด 4-5 ใบ 

 ขั้นตอนก�รทำ�

 1. น�าแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าโม่รวมกัน ใส่ถุงแป้งทับน�้าออก 

 ผสมแป้งว่าว เกลือ และมะพร้าวขูด จากนั้นนวดจนแป้งนิ่มเข้ากัน

 2. ปั้นเป็นเส้นยาว ๆ แล้วจับเป็นวง ๆ เรียงใส่ถาดเตรียมทอด  

 3. เทน�้ามันมะพร้าวลงกระทะตั้งไฟกลางให้ร้อนใส่ใบเตยสดลงไป

 ในน�้ามันก่อนจะทอด ช่วยเพิ่มความหอมให้กับขนม

 4. เมื่อน�้ามันร้อนได้ที่ น�าใบเตยขึ้นจากกระทะ

 5. ค่อย ๆ หย่อนขนมลงในกระทะห้ามเปิดไฟแรง ทอดจนสุกทั่ววง

   สังเกตจากตัวแป้งจะมีสีเหลืองอ่อน ๆ แล้วจึงตักขึ้นจากกระทะพัก 

   ไว้ก่อน  

 6. น�าน�้าตาลปี๊บใส่หม้อตั้งไฟจนน�้าตาลละลาย

 7. น�าขนมวงที่ทอดและพักจนเย็นแล้วมาชุบกับน�้าตาลปี๊บ

             ด้านบนของขนมวง 
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ภ�พที่ 3.62 ส่วนผสมของขนมวง

ภ�พที่ 3.63 ขั้นตอนการปั้น
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ภ�พที่ 3.64 ขั้นตอนการทอด

ภ�พที่ 3.65 ขั้นตอนการทอด และยกขึ้นพักน�้ามัน

ภ�พที่ 3.66 ขั้นตอนการเตรียมน�้าตาลปี๊บ
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ภ�พที่ 3.67 ข้ันตอนการน�าขนมวงท่ีทอดและพักจนเย็นแล้วมาชุบกับ 

  น�้าตาลปี๊บด้านบน

 ขนมเทียนสลัดง�

 ขนมเทียนสลัดงา หรือขนมงาสลัด แต่เดิมเป็นขนมไทยพื้นบ้านของ

ชาวอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ท�าจากแป้งข้าวเหนียว ไส้มะพร้าวคลุกงา 

สูตรขนมนี้คุณยายวิไลวรรณ กมลโยธิน ท�าขายที่คลองบางเขนมาหลายสิบปี

แล้ว ท่านสืบทอดสตูรขนมนีม้าจากคุณแม่ของท่าน คอื นางทองด�า พพิฒันสทิธิ์ 

 ส่วนผสม

 1. แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม

 2. น�้าตาลโตนด 700 กรัม

 3. น�้าตาลทรายขาว 7 กรัม

 4. น�้ากะทิ ½ กิโลกรัม

 5. แบะแซ 1 ช้อนโต๊ะ
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 6. มะพร้าวทึนทึกขูด 1 กิโลกรัม

 7. งาขาวผสมงาด�า 1 กิโลกรัม

 8. เทียนอบขวัญ 1 แท่ง

 ขั้นตอนก�รทำ�

 1. น�าแป้งข้าวเหนียว ½ กิโลกรัมนวดกับหัวกะทิ ½ กิโลกรัม เช่นกัน 

 นวดจนให้แป้งข้น จากนัน้ค่อย ๆ  เตมิน�า้กะทลิงไปนวดต่ออกีประมาณ 

 5 นาที ให้แป้งเหนียวเป็นก้อนไม่ติดมือไม่ติดหม้อ

 2. เติมน�้าตาลทรายขาวลงไป 700 กรัมแล้วนวดต่อไปพร้อม ๆ กับ 

 เติมหางกะทิลงไปให้แป้งเหลวแล้วน�าไปพักทิ้งไว้ 10 นาที หลักจาก 

 นั้นน�าไปนึ่ง 1 ชั่วโมงแล้วพักไว้ให้เย็น

 3. ระหว่างรอแป้งเยน็กผ็ดัไส้ขนมเทียน โดยน�าน�า้ตาลโตนด 700 กรมั 

 มาเคี่ยวกับน�้าเปล่า ให้ข้นเป็นยางมะตูม แล้วน�ามะพร้าวทึนทึก 1  

 กโิลกรมั ลงมาผดัให้เข้ากบัน�า้ตาลเคีย่วให้เหนยีวจนป้ันเป็นวงกลมได้ 

 แล้วพักให้เย็น

 4. น�าแป้งทีพ่กัเยน็ไว้มาห้อเข้ากบัไส้ โดยหยบิแป้ง พอดคี�ามาแผ่ออก

 ให้เป็นแผ่น หยิบไส้ปั้นเป็นค�ามาวางบนแป้ง แล้วห่อแป้งให้มิดเป็น 

 วงกลม น�าไปคลุกกับงา 

 5. น�าใบตองมาตัดเป็นรูปหยดน�้า พับปลายแหลมให้เป็นทรงกรวย 

 วางลูกขนมเทียนลงไป แล้วพับใบตองซ้าย ขวาทับกัน แล้วพับกีบที่

 เหลือสอดเข้ารู จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมขนมเทียน
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ภ�พที่ 3.68 ขนมเทียนสลัดงา

 2. ประเพณ ี

 ประเพณีแห่เรือชักพระวัดเชิงหว�ย หลวงพ่อสัมฤทธิ ์

 ประวตั:ิ ประเพณชีกัพระเชงิหวาย เป็นเอกลกัษณ์ของชาวชมุชนคลอง

บางเขน มมีาต้ังแต่ก่อนสมยัรตันโกสนิทร์ วดัเชิงหวาย (หรอืวดัเวตวนัธรรมาวาส) 
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ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าน่าจะ

สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น วัดนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัย คือ 

หลวงพ่อสมัฤทธิ ์เป็นพระพทุธรปูทองสมัฤทธิ ์ปางมารวชิยัหน้าตกักว้าง 7 นิว้

 ตำ�น�นที่ม�ของประเพณี: มีต�านานเล่าว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ได้เข้า

ฝันชาวบ้านและบอกว่า หากชาวบ้านมีความประสงค์จะให้บ้าน เมืองร่มเย็น

เป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต้องน�าท่านขึ้นบูชาจึงได้ช่วยกันค้นหา พบว่า 

องค์พระฝังอยู่ใต้พื้นดิน ด้านทิศเหนือของอุโบสถวัดเชิงหวาย จึงได้น�าองค์

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดเชิงหวาย และจัดงานประเพณีแห่

เรอืชกัพระหลวงพ่อสมัฤทธิ ์จดัอย่างต่อเนือ่งจนปัจจบุนั เพราะหากไม่แห่เรอื

ชักพระ หลวงพ่อสัมฤทธิ์จะมีน�้าตาไหล

 ขัน้ตอน/กิจกรรมประเพณี: วนัแห่เรือชกัพระเริม่ต้นจากการอญัเชญิ

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ออกจากวิหารที่วัดเชิงหวาย มีการเปลี่ยนแปลงการเส้นทาง

วันแห่เรือชักพระ จ�านวน 3 ครั้ง คือ ในช่วงแรกการจัดงานผู้จัดคือพระและ

ชาวบ้าน อัญเชิญหลวงพ่อเชิงหวายลงเรือและล่องมาตามคลอง ออกแม่น�้า

เจ้าพระยา เลี้ยวเข้าคลองบางซื่อ เข้าคลองเปรมประชากร เข้าวัดเทวสุนทร 

เพื่อฉันเพล และเลี้ยวซ้ายเข้าคลองบางเขน ล่องออกปากคลองบางเขนออก

แม่น�้าเจ้าพระยา เพื่อแข่งเรือใต้สะพานพระรามหก

 ก่อน พ.ศ. 2554 เร่ิมต้นอัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ออกจากวิหารที่

วัดเชิงหวายน�าไปขึ้นรถท่ีตกแต่งอย่างสวยงาม แห่ไปตามถนนกรุงเทพฯ-

นนทบุรี มาเข้าซอยไสวสุวรรณ (ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 28) เลี้ยวออก

มาท่ีถนนประชาราษฎร์ แถวเขตบางโพ และเลี้ยวขวาอีกคร้ังออกตรงถนน 
87



พิบูลสงครามจากนั้นมาลงเรือท่ีท่าน�้าตรงข้ามศูนย์สาธารณสุข 3 บางซื่อ 

แล้วแห่ไปตามท่าเรือต่าง ๆ ในคลองเปรมประชากร ท่าเรือที่จอด ได้แก่ ท่า

โรงเรียนสามเสน 2  ท่าวัดเสมียนนารี ท่าวัดเทวสุนทร เข้าสู่คลองบางเขน 

จอดที่ท่าวัดโพธิ์ทองล่าง ท่าเรือวัดมัชฌันติการาม แล้วแห่กลับวัดเวตวัน 

ธรรมาวาสตามถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี เพื่อท�าการปิดทองระหว่างทางจะมี

ประชาชนมาคอยสักการะและถวายเครื่องบูชาต่าง ๆ  เพื่อความเป็นสิริมงคล

 ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2554 ไม่ได้มปีระเพณแีห่เรอืชกัพระน�า้ เพราะท่วม

กรงุเทพฯ และพ.ศ. 2555-2557 ไม่ได้มปีระเพณเีช่นกนัเพราะกรงุเทพขุดท่อ

ในคลองบางเขนเพือ่ท�าท่อบ�าบดัน�า้เสยี รวมทัง้กรงุเทพฯไม่ปล่อยน�า้เข้าคลอง

ท�าให้น�้าแห้งไม่สามารถล่องเรือได้

 ในช่วง พ.ศ.2560 ออกจากวัดเชิงหวาย แห่ไปตามถนนกรุงเทพฯ-

นนทบุรี เขาถนนประชานิเวศฯ เข้าทางถนนทางรถไฟ ผ่านวัดเสมียนนารี มา

ลงเรือที่วัดเทวสุนทร เลี้ยวซ้ายเข้าคลองบางเขน ขึ้นทอดป่าผ้าที่วัดโพธิ์ทอง

ล่าง จากนั้นเมื่อทอดป่าผ้าเสร็จสิ้นแล้วจะน�าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ลงเรืออีกครั้ง 

ล่องตามคลองบางเขนและไปสิ้นสุดที่วัดน้อยอันเชิญองค์พระขึ้นรถยนต์กลับ

ตามถนนวงศ์สว่าง เลี้ยวออกกรุงเทพนนทบุรี เข้าวัดเชิงหวาย

 ช่วงเวล�ท่ีจัด: ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อส�าริดวัดเชิงหวาย

ทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังลอยกระทงประมาณ 1 อาทิตย์ เป็นงาน

ประเพณีที่จัดมานานนับ 100 ปี โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างวัดเวต

วันธรรมาวาสกับวัดโพธิ์ทองล่าง การแห่พระมีเฉพาะวันแรม 4 ค�่า เดือน 12

88



ภ�พที่ 3.69 การแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
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ก�รจัดทำ�ปฏิทินช�วสวน ช�วน� อ�ห�รและขนมต�มประเพณี

 จากการถอดบทเรียนกับชาวบ้านเรื่องอาชีพที่ท�าเมื่อสมัยก่อน พบว่า

ในรอบ 12 เดือนนั้น อาชีพชาวนาจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การท�านา เริ่มต้นการท�านาในเดือนพฤษภาคม ด้วยพิธีแรกนาขวัญ 

การเตรียมแปลงส�าหรับตกกล้า เดือนมิถุนายน การด�านา เดือนกันยายนเมื่อ

ข้าวเร่ิมตัง้ท้องจะมพีธิกีารท�าขวญัข้าวเพือ่ตัง้พธิปัีก เฉลงบชูาพระแม่โพสพ ใน

วันสารทเดือน 10 และมีการเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งในช่วง

เก็บเกี่ยวชาวนาจะมีพิธีกรรมอีกหนึ่งอย่างนั่นคือ

ก�รทำ�ขวัญล�นนวดหรือพิธีบุญคูนล�น

 ส่วนอาชีพชาวสวนของคนคลองบางเขนนั้น ผลไม้ตามฤดูกาลที่โดด

เด่นก็คือทุเรียน ที่ขึ้นช่ือในแถบนนทบุรี ท่ีปัจจุบันมีราคาต่อลูกสูงมาก ซึ่ง

ทเุรยีนจะออกดอกในช่วงเดอืนมกราคมและสกุพร้อมรบัประทานในช่วงเดือน

พฤษภาคม นอกจากทุเรียนแล้วยังมีผลไม้อ่ืน ๆ ให้รับประทานในรอบ 12 

เดือนของชาวสวน เช่น กล้วยน�้าว้า มะละกอ มะม่วงยายกล�่า มะม่วงทวาย 

มังคุด มะปราง น้อยโหน่ง เป็นต้น

 อาหารและขนมหวานตามประเพณีของชาวคลองบางเขนในรอบ 12 

เดือน ได้แก่ ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียว มะพร้าวแก้ว กะละแม กระยาสารท

และลูกโยน ขนมที่ใช้ในงานพิธีมงคล เช่น ขนมกง ขนมข้าวต้มมัด ขนมเทียน 

(นมแก่) และขนมจุกอก (นมสาว) นอกจากนัน้ ชาวคลองบางเขนยงัมีเมนขูนม

ทานเล่นไว้ส�าหรับเด็ก ๆ รับประทานเป็นอาหารว่าง เช่น ข้าวตอกตั้ง ข้าวตู 

ข้าวเหนียวหัวหงอก 
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ภ�พท่ี 3.70  ปฏิทินอาชีพการท�านา ท�าสวน และอาหารและขนมตาม

ประเพณีของชาวคลองบางเขน
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บทที่ 4
เส้นท�งก�รท่องเที่ยวเพื่อศึกษ�

ทรัพย�กรวัฒนธรรมคลองบ�งเขน

 การก�าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทางน�้าคลองบางเขน 

ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น 

บ้านโบราณ สวนผลไม้ บ้านดนตรไีทย (เครือ่งดนตร)ี วดั เรอื เครือ่งครวั เครือ่ง

มือเกษตร เครือ่งมอืเครือ่งใช้ด้านหมอยา เครือ่งจบัสตัว์น�า้ เครือ่งเรอืนโบราณ 

เคร่ืองปั้นดินเผาหรือเครื่องเคลือบโบราณ รูปภาพโบราณแสดงวิถีชีวิตคน

คลองบางเขน เอกสารโบราณ และเคร่ืองจักสาน และทรพัยากรทีจ่บัต้องไม่ได้ 

เช่น ประเพณ ีและความเชือ่ ซึง่ทรัพยากรท้ังหมดมาจากการร่วมมอืกนัระหว่าง

คณะท�างานจากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ชาวบ้าน และชมรมอนรุกัษ์

คลองบางเขน จากการลงพื้นที่ส�ารวจ และเก็บรวมรวบทรัพยากรท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ ส�าหรับคนรุ่นลูกหลานได้เรียนรู้ 

นอกจากการส�ารวจโดยการลงพ้ืนท่ีแล้ว ยังใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับ

คนในชุมชน โดยการถ่ายถอดองค์ความรู้ในหลาย ๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นองค์

ความรู้เรื่องคลอง วัด เรือ สวนผลไม้ สวนทุเรียน สูตรน�้ายาอุทัยจากต�ารับ

หมอขจรคลองบางเขน หรือแม้กระท่ังสูตรอาหารคาวหวาน หรือขนมตาม

ประเพณีของคนคลองบางเขนท่ีน่าสนใจ เช่น ขนมกระยาสารท ขนมวง 

ตลอดจนประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวสวน และชาวนาของคน 
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คลองบางเขน ทั้งนี้เพื่อเก็บองค์ความรู้ทั้งหมดเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

คลองบางเขน ที่ชาวบ้านสามารถดึงองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบมาใช้

เป็นกิจกรรม และพัฒนาคลองบางเขนให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางน�้า

ในกรุงเทพมหานครต่อไป    

 จากการลงส�ารวจพืน้ทีต่ลอดแนวคลองบางเขน พบว่า มีทรพัยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ�านวนมากท่ีสามารถน�ามาศึกษาเพื่อจัดการความรู้ 

ขั้นตอนต่อไปคือ คณะท�างานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และชาว

บ้านน�าโดยชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน ได้ลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้ โดยใช้วิธี

การเล่าเรือ่ง (Story Telling) จากผูม้คีวามรู ้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ไม่ว่าจะเป็นภมิูปัญญา

ในด้านต่าง ๆ สูตร รวมถึงเคล็ดลับในการท�าอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของคน

คลองบางเขน ดังต่อไปนี้

 1. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องคลองบ�งเขน

ภ�พที่ 4.1 การจัดการความรู้เรื่องคลองบางเขน
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 2. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องวัด 

ภ�พที่ 4.2 การจัดการความรู้เรื่องวัด 

 3. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องเรือ

ภ�พที่ 4.3 การจัดการความรู้เรือ

95



 4. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องขนมวง

ภ�พที่ 4.4 การจัดการความรู้เรื่องขนมวง

 5. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องขนมกระย�ส�รท

 

ภ�พที่ 4.5 การจัดการความรู้เรื่องขนมกระยาสารท
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 6. ก�รจดัก�รคว�มรูเ้รือ่งนำ�้ย�อทุยั ตำ�หรบัหมอขจรคลองบ�งเขน

ภ�พที่ 4.6 การจัดการความรู้เรื่องน�้ายาอุทัย ต�าหรับหมอขจรคลองบางเขน

 7. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องประเพณีแห่เรือชักพระคลองบ�งเขน

ภ�พที่ 4.7 การจัดการความรู้เรื่องประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน
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 8. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องขนมจีนนำ้�พริก

ภ�พที่ 4.8 การจัดการความรู้เรื่องขนมจีนน�้าพริก

 9. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องขนมเทียนสลัดง�

ภ�พที่ 4.9 การจัดการความรู้เรื่องขนมเทียนสลัดงา
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 10. ก�รจัดก�รคว�มรู้เรื่องพลิกกะเกลือ

 

ภ�พที่ 4.10 การจัดการความรู้เรื่องพลิกกะเกลือ

 ผลจากการจัดการความรู้ต่าง ๆ  คณะท�างานสามารถน�ามาต่อยอด

วางแผนการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวได้ในระหว่างรอ การถูกเก็บรวบรวมไว้

ในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้คลองบางเขน คณะท�างานได้จัดประชุมกับทีมชาวบ้าน 

โดยการน�าผลของจัดการความรูใ้นแต่ละเรือ่งมาออกแบบเพือ่จดักจิกรรมท่อง

เที่ยวใน 1 วัน (One Day Trip) แบ่งออกเป็น 2 เส้นทางดังนี้

 เส้นทางที่ 1 กาลครั้งหนึ่ง...ล่องเรือคลองบางเขน

 เริ่มต้นที่วัดเทวสุนทร กราบพระบรมสารีริกธาตุชมพระพุทธรูป

สมัยสุโขทัย สักการะพระพุทธชินราช และขอพรจากหลวงปู่ชีวกโกมาร

ภัจจ์เพื่อขอให้ร่างกายแข็งแรง หลวงปูชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอผู้รักษา

อาการเจ็บป่วยของพระพุทธเจ้าและศึกษาความเชื่อของคนคลองบางเขน

เกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนทอง พิกุลทอง และเจ้าแม่ศรีเรือน ที่ส�าคัญคือ

เดินชมชุมชนตลาดบางเขนเก่าตั้งอยู่ข้างวัด จากนั้นล่องเรือต่อไปที่บ้าน 
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คุณอรชา แก้วพวง เพ่ือสาธิต ก�รปรุงนำ้�ย�อุทัยสูตรต้นตำ�หรับหมอขจร

คลองบ�งเขน จากนั้นล่องเรือไปเรียนรู้การท�าขนม และรับประทานอาหาร

เที่ยงที่วัดทองสุทธ�ร�ม ชมกุฏิเรือนไทยวิหารไม้เก่าท่ีมีภาพเขียนสีน�้าเก่า

แก่เกี่ยวกับชาดก และชมอุโบสถมีลักษณะแอ่นคล้ายเรือส�าเภาและเสมาท�า

จากหินทรายแดง และเข้าสักการะหลวงปู่หงส์อดีตเจ้าอาวาสวัด ซึ่งเป็นพระ

เกจิอาจารย์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนคลองบางเขน พร้อมชมเจดีย์ทรง

เคร่ืองจ�านวน 8 องค์ เป็นศิลปะจากสมัยรัตนโกสินทร์จากน้ันเดินชมป่าต้น

ยางนาอายุกว่า 100 ปี และเรียนรู้เรื่องเรือ ขนมตามประเพณี และสาธิตการ

ท�าขนมวง จากสูตรคุณป้าเจตต์ (คุณสมเจตต์ กลัดโพธิ์) ที่มีความอร่อยและมี

เคลด็ลบัเฉพาะสตูรของคนคลองบางเขน จากนัน้ชมสวนทเุรยีนตระกลูฉิมทนิ 

ชมบ้านโบราณอายุ 100 ปี เป็นบ้านไม้ ฝาบ้านเป็นไม้สักทั้งหลัง นอกจากนั้น

ยงัได้ชมสวนผลไม้ของตระกลูฉมิทิน เช่น มะม่วงพนัธุย์ายกล�า่ มงัคดุ มะปราง 

น้อยโหน่ง รวมถึงทุเรียนซึ่งเป็นสวนทุเรียนสวนสุดท้ายในคลองบางเขนที่ยัง

หลงเหลอือยู ่ส้ินสดุทีว่ดัน้อยเป็นวดัธรรมยตุกินกิายแห่งเดยีวในคลองบางเขน 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการะหลวงปู่อ่อน จากการพูดคุย ได้ความรู้

ว่าหลวงปู่อ่อนน่าจะอุปสมบทในสมัยรัชกาลท่ี 4 ท่านเป็นเกจิอาจารย์ด้าน

ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ เวทย์มนต์ เล่ากันว่าทหารองครักษ์ของกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อยากทดลองเวทย์มนต์ จึงกราบขอวัตถุมงคล ได้รับเป็น

ผ้ายันต์ และไปทดลองให้ยิงปืนปรากฏยิงปืนไม่ออก  หลวงปู่อ่อนยังเจริญ

วิปัสสนากรรมฐาน ใครขอพรสิ่งใดจะได้สมดังหวัง รวมทั้งเมตตามหานิยม
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 จากนัน้ชมเจดย์ีทองใหญ่ เรอืเขยีวหวาน ซ่ึงเป็นเรอืแข่งของวดัในสมัย

ที่ยังมีการแข่งเรือใต้สะพานพระรามหก ชมเรือแจวของหลวงปู่อ่อน ชมศาลา

ริมน�้าท่าวัดที่สวยที่สุดในคลองบางเขนพร้อมให้อาหารปลา 

ภ�พที่ 4.11 เส้นทางที่ 1 กาลครั้งหนึ่ง...ล่องเรือคลองบางเขน

ภ�พที่ 4.12 จุดที่ 1 วัดเทวสุนทร 
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ภ�พที่ 4.13 จุดที่ 2 การปรุงน�้ายาอุทัยสูตรต�ารับหมอขจรคลองบางเขน

ภ�พที่ 4.14 จุดที่ 3 วัดทองสุทธาราม (ศาลา 100 ปี)   
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ภ�พที่ 4.15 จุดที่ 3 วัดทองสุทธาราม (ภาพวาดฝาผนัง)

ภ�พที่ 4.16 จุดที่ 4 สวนทุเรียนตระกูลฉิมทิน 
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ภ�พที่ 4.17 จุดที่ 4 บ้าน 100 ปี ตระกูลฉิมทิน

\

ภ�พที่ 4.18 จุดที่ 5 วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) 
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ภ�พที่ 4.19 ศาลาริมน�้าท่าวัดน้อย

 เส้นท�งที่ 2 ล่องเรือ ชมสวน ชิมอาหาร

 เริ่มต้นที่วัดเทวสุนทรกราบพระบรมสารีริกธาตุชมพระพุทธรูป

สมัยสุโขทัย สักการะพระพุทธชินราช และขอพรจากหลวงปู่ชีวกโกมารภัจ

จ์เพื่อขอให้ร่างกายแข็งแรง หลวงปูชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอผู้รักษาอาการ

เจ็บป่วยของพระพุทธเจ้าและศึกษาความเชื่อของคนคลองบางเขนเกี่ยวกับ

เจ้าแม่ตะเคียนทอง พิกุลทอง และเจ้าแม่ศรีเรือน ที่ส�าคัญคือเดินชมชุมชน

ตลาดบางเขนเก่าตั้งอยู่ข้างวัด จากนั้นล่องเรือต่อไปที่บ้านคุณอรชา แก้วพวง  

เพ่ือสาธิต ก�รปรุงนำ้�ย�อุทัยสูตรต้นตำ�หรับหมอขจรคลองบ�งเขน  

จากนั้นล่องเรือไปเรียนรู ้การท�าขนม และรับประทานอาหารเที่ยงที่

วัดท�งหลวง สักการะหลวงพ่อสัมฤทธิ์และรอยพระพุทธบาท จากนั้นไหว้
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ศาลเจ้าพ่ออทิธริาชชมิข้าวตอกหลวงพีไ่ก่ ส�ธติก�รทำ�อ�ห�ร และขนมต�ม

ประเพณ ีเช่น พลกิกะเกลอื ขนมเทยีนสลดังา จากนัน้ล่องเรอืไปต่อท่ี สวนลุง

พุ้ย หรือคุณสัมพันธ์ ผลฟักแฟง เป็นสวนผสม สวนนี้ปลูกผลไม้หลัก คือ ชมพู่

มะเหมี่ยว กล้วยหอม มะม่วง พืชผักสวนครัว โดยเฉพาะพริกขี้หนูสวน สิ้นสุด

วดัน้อย เป็นวดัธรรมยตุกินกิายแห่งเดยีวในคลองบางเขนสามารถเข้าไปสกักา

ระหลวงปูอ่่อน ชมเจดย์ีทองใหญ่ เรอืเขยีวหวาน ซึง่เป็นเรอืแข่งของวดัในสมัย

ที่ยังมีการแข่งเรือใต้สะพานพระรามหก ชมเรือแจวของหลวงปู่อ่อน ชมศาลา

ริมน�้าท่าวัดที่สวยที่สุดในคลองบางเขนพร้อมให้อาหารปลา

ภ�พที่ 4.20 เส้นทางที่ 2 ล่องเรือ ชมสวน ชิมอาหาร

106



บทที่ 5 
แผนและวิธีก�รจัดก�รคว�มรู้

 ในการจัดการความรู้ทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมในคลองบางเขนทั้งที่

จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นการด�าเนินการร่วมกันของภาคีเครือข่ายการ

จัดการท่องเที่ยวคลองบางเขน ท้ังในส่วนของชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน 

พระภิกษุ ชาวบ้าน และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อย่างไร

กต็ามในการจัดการความรู้ได้ใช้หลกัการเล่าเร่ือง หรอืทีเ่รยีกว่า Story Telling 

เพื่อการเช่ือมความรู้จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนา

ตัวพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในคลองบางเขนจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งตลอดคลอง

บางเขน ซึง่วธิกีารนีใ้ช้เพ่ือสร้างเสน่ห์ (gimmick) ในการดึงดดูความสนใจของ

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวคลองบางเขน  นอกจากการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

แล้วยังเชื่อมต่อไปยังพิพิธภัณฑ์ท่ีมีการจัดแสดงภาพ สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน การประกอบอาชีพทั้งชาวสวนชาวนา ที่ชาวคลองบางเขนเห็นว่า

มีคุณค่าส�าหรับคลองบางเขนที่สามารถใช้สะท้อนภาพเรื่องราวต่าง ๆ  ของวิถี

ชีวิตคลองบางเขนให้ผู้มาศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวผ่านวัตถุจัดแสดงเหล่านี้

 ในการจัดการความรู้ คณะท�างานได้จัดท�าเป็นแผนการจัดการความ

รู้ที่มีรายละเอียดการท�างานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 10 แผน  โดยมีราย

ละเอียดดังนี้
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 แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

 1. แผนที่ 1 การจัดการความรู้เรื่องคลองบางเขน

 2. แผนที่ 2 การจัดการความรู้เรื่องวัด

 3. แผนที่ 3 การจัดการความรู้เรื่องเรือ

 4. แผนที่ 4 การจัดการความรู้เรื่องขนมวง

 5. แผนที่ 5 การจัดการความรู้เรื่องขนมกระยาสารท

 6.  แผนท่ี 6 การจดัการความรูเ้รือ่งประเพณีแห่เรอืชกัพระคลองบางเขน 

 7.  แผนที ่7 การจัดการความรู้น�า้ยาอุทัย ต�าหรบัหมอขจรคลองบางเขน 

 8. แผนที่ 8 การจัดการความรู้เรื่องขนมจีนน�้าพริก 

 9. แผนที่ 9 การจัดการความรู้เรื่องขนมเทียนสลัดงา 

 10. แผนที่ 10 การจัดการความรู้เรื่องพลิกกะเกลือ 

 การน�าเสนอแผนการจัดการความรู้ท้ัง 10 แผน คณะผู้จัดท�าจะน�า

เสนอในรูปแบบตาราง โดยในแต่ละตารางมี 4 ประเด็นคือ กิจกรรมการเรียน

รู้ ระยะเวลาในการด�าเนินการ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด

ในแต่ละตารางดังนี้
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 ต�ร�งที่ 5.1 แผนที่ 1 การจัดการความรู้เรื่องคลองบางเขน

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      คลองบางเขน

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะเวลา เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

พ.ค. 63 สง่เสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียว

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร
การลงพื้นท่ีของ 
ทีมงาน

พ.ค.- 
มิ.ย.63

องค์ความรู้
ประวัติคลอง
บางเขน

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

มิ.ย.
63

บันทึกและ
ถ่ายทอด

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.2 แผนที่ 2 การจัดการความรู้เรื่องวัด

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้
ทีจ่ำาเป็น

    วัด

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู ้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

ก.ค.
63

สง่เสริมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร
การลงพื้นท่ีของ 
คณะทำางาน

ก.ค. - 
ก.ย.
63

องค์ความรู้ประวัติ
วัดจุดเด่นของวัด
ท่ีอยูร่ิมคลองท้ัง 
9 วัน
-วัดเทวสุนทร
-วัดโพธิ์ทองล่าง
-วัดทางหลวง
-วัดเลียบราษฏ 
ราชบำารุง 
-วัดมัชฌันติการาม 
(วัดน้อย)
-วัดฝาง
-วัดทองสุธาราม
-วัดกล้วย 
-วัดปากนำา

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

้
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 ต�ร�งที่ 5.2 แผนที่ 2 การจัดการความรู้เรื่องวัด (ต่อ)

 ต�ร�งที่ 5.3 แผนที่ 3 การจัดการความรู้เรื่องเรือ

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

    วัด

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

ก.ย.
63

บันทึกและ
ถ่ายทอด

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

    เรอื

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู ้
ประชุมคณะทำางาน
ศึกษาเอกสาร

ส.ค.
63

การเก็บรวบรวม
เรือ/การอนุรักษ์/
การศึกษาวิถีชีวิต

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสารการลงพื้นท่ี

ส.ค. - 
ก.ย.
63

ได้องค์ความรู้
เรื่องเรือในคลอง
บางเขนและ
จำานวนเรือท่ี
อนุรักษ์

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.3 แผนที่ 3 การจัดการความรู้เรื่องเรือ (ต่อ)

 ต�ร�งที่ 5.4 แผนที่ 4 การจัดการความรู้เรื่องสวนทุเรียน

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

    เรอื

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

3. ประชุมสรุปความรู้ ก.ย.
63

บันทึกและ
ถ่ายทอดความ
รู้เรื่องประเภท
เรือใช้ในคลอง
บางเขน

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

     สวนทเุรยีน

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู ้
ประชุมคณะทำางาน
ศึกษาเอกสาร

ต.ค.
63

การเก็บรวบรวม
สวนทุเรียน/การ
อนุรักษ์/การศึกษา
วิถีชีวิตชาวสวน

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสารการลงพื้นท่ี

ต.ค. -
พ.ย. 
63

ได้องค์ความรู้ 
วิถีชีวิตชาวสวน 
ทุเรียนในคลอง
บางเขน

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.4 แผนที่ 4 การจัดการความรู้เรื่องสวนทุเรียน (ต่อ)

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

    สวนทเุรยีน

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

พ.ย.
63

บันทึกและ
ถ่ายทอดวิถีชีวิต
ชาวสวนทุเรียน 
พันธุ์ทุเรียนใน
คลองบางเขน/
วงจรผลิตทุเรียน

คณะทำางาน 
จาก มจษ.
ชมรมอนุรักษ์
คลองบางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.5 แผนที่ 5 การจัดการความรู้เรื่องขนมวง

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      ขนมวง

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

ก.ย.
63

การเก็บ
รวบรวมขนม
นิยมในคลอง
บางเขน/การ
ฟ้ืนฟู/การ
ศึกษาวิถีชีวิต

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร

ส.ค.-
ก.ย.
63

ได้สูตร และ
การทำาขนมวง/
ฟ้ืนฟู/สง่เสริม

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

ก.ย.
63

บันทึกและ
ถ่ายทอด

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.6 แผนที่ 6 การจัดการความเรื่องรู้ขนมกระยาสารท

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      ขนมกระยาสารท

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

ก.ย.
63

การเก็บ
รวบรวมขนม
นิยมในคลอง
บางเขน/การ
ฟ้ืนฟู/การ
ศึกษาวิถีชีวิต

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร

ก.ย.
63

ได้สูตรขนม
กระยาสารทใน
คลองบางเขน/
ฟ้ืนฟู/สง่เสริม

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

ก.ย.
63

บันทึกและ
ถ่ายทอด

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.7 แผนที่ 7 การจัดการความรู้เรื่องประเพณีแห่เรือชักพระ

       คลองบางเขน

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      ประเพณแีหเ่รอืชักพระ

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

ก.ย.
63

การเก็บ
รวบรวมความ
รู้การแหเ่รือ
ชักพระใน
คลองบางเขน/
การรักษา/การ
ศึกษาวิถีชีวิต

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร

ก.ย.-
พ.ย.
63

ได้ประวัติความ
เป็นมากระบวน
การแห่

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

พ.ย.
63

บันทึกและ
ถ่ายทอด

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.8 แผนที่ 8 การจัดการความรู้เรื่องน�้ายาอุทัย 

   ต�าหรับหมอขจร คลองบางเขน

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      นำายาอุทัยตำาหรบัหมอขจร คลองบางเขน

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

มิ.ย.
63

การเก็บรวบรวม
ตำารานำายาอุทัย
หมอขจร  
หมอยาพื้นบ้าน

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร

ธ.ค.
63

ได้สูตรนำายา
อุทัย/ฟ้ืนฟู/สง่
เสริม/พัฒนา
เป็นสินค้าท้อง
ถ่ิน

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

ก.พ. 
64

บันทึกและ
ถ่ายทอด

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

้

้

้
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 ต�ร�งที่ 5.9 แผนที่ 9 การจัดการความรู้เรื่องขนมจีนน�้าพริก

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      ขนมจนีนำาพรกิ

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

มิ.ย.
63

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล
สูตรขนมจีน 
นำาพริก  
สูตรคลอง
บางเขน

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร

ธ.ค.
63

ได้สูตรนำาพริก 
ซึ่งเป็นสูตร
คบางเขน ทำา
อยูเ่พียงหลัง
เดียวในคลอง
บางแสน

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

ก.พ.
64

สาธิตการทำา
นำาพริกเพื่อ
การบันทึกและ
ถ่ายทอดความ
รู้การทำานำาพริก 
สูตรคลอง
บางเขน

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

้

้

้

้
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 ต�ร�งที่ 5.10 แผนที่ 10 การจัดการความรู้เรื่องขนมเทียนสลัดงา

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      ขนมเทยีนสลัดงา

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

พ.ย. 
63

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ผู้ท่ีสามารถทำา
ขนมเทียนสลัด
งา

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร

ก.ย.
63

ได้สูตรขนม
เทียนสลัดงา
จากชาวคลอง
บางเขน

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

ก.ย.
63

สาธิตและ
บันทึกพร้อม
ถ่ายทอด

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน
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 ต�ร�งที่ 5.11 แผนที่ 11 การจัดการความรู้เรื่องพลิกกะเกลือ

ประเด็น การสง่เสรมิการท่องเทีย่วคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์มชีวิีต

องค์ความรู้

ทีจ่ำาเป็น

      พลิกกะเกลือ

ลำาดับ กิจกรรมการจัดการ
เรยีนรู้

ระยะ
เวลา

เป้าหมาย ผูร้บัผดิชอบ

1. การบง่ชี้ความรู้
ประชุมคณะทำางาน  
ศึกษาเอกสาร

พ.ย. 
63

การเก็บ
รวบรวมข้อมูล
พลิกกะเกลือ 
อาหารพื้นถ่ิน
ของคนคลอง
บางเขน โดย
เฉพาะชาวสวน
และชาวนา

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

2. การแสวงหาจากตัว
บุคคล
การค้นคว้าจาก
เอกสาร

ธ.ค.
63

ได้สูตรการทำา
พลิกกะเกลือ
เพื่อการบันทึก
และถ่ายทอด
ต่อไป

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน

3. ประชุมสรุปองค์
ความรู้

ธ.ค.
63

ดำาเนินการ
สาธิต บันทึก
ความรู้และ
ถ่ายทอด

คณะทำางานจาก 
มจษ.
ชมรมอนุรักษ์คลอง
บางเขน
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วิธีก�รจัดก�รคว�มรู้

 คลองบ�งเขน

 การจัดการความรู้เร่ืองคลองบางเขน คณะท�างานได้จัดท�าแผนการ

จัดการความรู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

กจิกรรมการจัดการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบด้วย 1) การบ่งช้ีความรูจ้ากการประชมุ

คณะท�างาน และการศกึษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 2) การแสวงหาจากตัวบุคคล การค้นคว้า

จากเอกสาร และการลงพื้นที่ของทีมงาน โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อ

ให้ได้องค์ความรู้ประวัติคลองบางเขน 3) การเล่าเรื่อง/การประชุมกลุ่มย่อย

สรปุความรู ้โดยเป้าหมายการจัดกจิกรรมเพ่ือบนัทกึและถ่ายทอดประวัตคิลอง

บางเขน โดยเฉพาะการน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปจัดน�าเที่ยวในคลองต่อไป

 วัด 

 การจัดการความรู้เรื่องวัด คณะท�างานได้จัดท�าแผนการจัดการความ

รู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยววัดในคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้ กิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้จากการประชุมคณะ

ท�างาน และการศึกษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ 2) การแสวงหาจากตัวบุคคลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร 

และการลงพื้นที่ของคณะท�างาน โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้
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องค์ความรู้ประวัติวัด จุดเด่นของวัดที่อยู่ริมคลองทั้ง 9 วัด คือ วัดเทวสุนทร  

วัดโพธิ์ทองล่าง วัดทางหลวง วัดเลียบราษฎรบ�ารุง วัดทองสุธาราม วัดกล้วย  

วดัฝาง วดัมชัฌนัตกิาราม (วดัน้อย) และวดัปากน�า้ 3) การเล่าเรือ่ง/การประชมุ

กลุ่มย่อยสรุปความรู้ โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพ่ือบันทึกและถ่ายทอด

ประวัติของวัด และจุดเด่นของวัดที่อยู่ริมคลองทั้ง 9 วัด

 เรือ 

 การจดัการความรู้เร่ืองเรือ คณะท�างานได้จัดท�าแผนการจดัการความ

รู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้ กิจกรรมการ

จดัการเรยีนรู ้ซ่ึงประกอบด้วย 1) การบ่งชีค้วามรูจ้ากการประชมุคณะท�างาน 

และการศกึษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจดักจิกรรมเพือ่เกบ็รวบรวมเรอื/การ

อนุรักษ์/การศึกษาวิถีชีวิต 2) การแสวงหาจากตัวบุคคลโดยการค้นคว้าจาก

เอกสาร และการลงพืน้ทีข่องคณะท�างาน โดยเป้าหมายการจัดกจิกรรมเพือ่ให้

ได้องค์ความรู้เรือในคลองบางเขน และจ�านวนเรือที่อนุรักษ์ 3) การเล่าเรื่อง/

การประชมุกลุม่ย่อยสรปุความรูโ้ดยเป้าหมายการจดักจิกรรมเพือ่บนัทกึและ

ถ่ายทอดความรู้เรื่องประเภทเรือที่ใช้ในคลองบางเขน 

 ขนมจีนนำ้�พริก

 การจดัการความรูเ้รือ่งขนมจนีน�า้พรกิ คณะท�างานได้จดัท�าแผนการจดั 

การความรู ้ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์  

122



ดังนี้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้จากการ

ประชมุคณะท�างาน และการศึกษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจดักจิกรรมเพือ่

การเก็บรวบรวมข้อมลูสตูรขนมจนีน�า้พริก สตูรคลองบางเขน 2) การแสวงหา

จากตวับคุคลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร และการลงพืน้ทีข่องคณะท�างาน โดย

เป้าหมายการจัดกจิกรรมเพือ่ให้ได้สตูรน�า้พรกิ ซึง่เป็นสตูรคลองบางเขน ทีท่�า

อยู่เพียงหลังเดียวในคลองบางเขน 3) การเล่าเรื่อง/การประชุมกลุ่มย่อยสรุป

ความรู้โดยเป้าหมายการจดักจิกรรมเพือ่สาธติการท�าขนมจนีน�า้พรกิ และการ

บันทึกรวมถึงถ่ายทอดความรู้การท�าน�้าพริกสูตรคลองบางเขน

 พลิกกะเกลือ 

 การจัดการความรู้เรื่องขนมจีนน�้าพริก คณะท�างานได้จัดท�าแผนการ

จัดการความรู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

กจิกรรมการจัดการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบด้วย 1) การบ่งช้ีความรูจ้ากการประชมุ

คณะท�างาน และการศึกษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลพลิกกะเกลือ อาหารพ้ืนถิ่นของคนคลองบางเขน โดยเฉพาะ

ชาวสวนและชาวนา บางเขน 2) การแสวงหาจากตัวบุคคลโดยการค้นคว้า

จากเอกสาร และการลงพื้นที่ของคณะท�างาน โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรม

เพือ่เกบ็รวบรวมสูตรการท�าพลกิกะเกลอื รวมถงึการบนัทกึและถ่ายทอดต่อไป 

3) การเล่าเรือ่ง/การประชมุกลุม่ย่อยสรุปความรู ้โดยเป้าหมายการจดักจิกรรม

เพือ่ด�าเนนิการสาธติ บนัทกึความรูแ้ละถ่ายทอดกระบวนการท�าพลกิกะเกลอื
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 ขนมกระย�ส�รท

 การจัดการความรูเ้ร่ืองขนมกระยาสารท คณะท�างานได้จัดท�าแผนการ

จัดการความรู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้จากการ

ประชุมคณะท�างาน และการศึกษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรม

เพื่อเก็บรวบรวมขนมนิยมในคลองบางเขน/การฟื้นฟู/การศึกษาวิถีชีวิต 2) 

การแสวงหาจากตัวบุคคลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร และการลงพื้นที่ของ

คณะท�างาน โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้สูตรขนมกระยาสารทใน

คลองบางเขน /ฟื้นฟู/ส่งเสริม ขนมกระยาสารทของคนคลองบางเขน 3) การ

เล่าเร่ือง/การประชุมกลุ่มย่อยสรุปความรู้ โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อ

ด�าเนนิการสาธติ บันทึกความรู้และถ่ายทอดกระบวนการท�าขนมกระยาสารท

 ขนมวง

 การจัดการความรู้เร่ืองขนมวง คณะท�างานได้จัดท�าแผนการจัดการ

ความรู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้ กิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 1) การบ่งชี้ความรู้จากการประชุมคณะ

ท�างาน และการศกึษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจดักจิกรรมเพือ่เกบ็รวบรวม

ขนมนิยมในคลองบางเขน/การฟ้ืนฟู/การศึกษาวถิชีวีติ 2) การแสวงหาจากตวั

บุคคลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร และการลงพื้นที่ของคณะท�างาน โดยเป้า

หมายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้สูตร และกระบวนการท�าขนมวง /ฟื้นฟู/

124



ส่งเสริม 3) การเล่าเรื่อง/การประชุมกลุ่มย่อยสรุปความรู้ โดยเป้าหมายการ

จัดกิจกรรมเพื่อด�าเนินการสาธิต บันทึกความรู้และถ่ายทอดกระบวนการท�า

ขนมวง

 ขนมเทียนสลัดง�

 การจัดการความรูเ้ร่ืองขนมเทียนสลดังา คณะท�างานได้จดัท�าแผนการ

จัดการความรู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 

กจิกรรมการจัดการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบด้วย 1) การบ่งช้ีความรูจ้ากการประชมุ

คณะท�างาน และการศึกษาเอกสาร โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้ที่สามารถท�าน�้าพริกสูตรคลองบางเขน 2) การแสวงหาจาก

ตวับคุคลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร และการลงพืน้ทีข่องคณะท�างาน โดยเป้า

หมายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้สูตรน�้าพริก สูตรดั้งเดิมจากชาวคลองบางเขน 

3) การเล่าเรือ่ง/การประชมุกลุม่ย่อยสรุปความรู ้โดยเป้าหมายการจดักจิกรรม

เพ่ือด�าเนินการสาธิต บันทึกความรู้และถ่ายทอดกระบวนการท�าขนมเทียน

สลัดงา

 นำ้�ย�อุทัย ตำ�หรับหมอขจร

 การจัดการความรู้เร่ืองน�้ายาอุทัย ต�าหรับหมอขจรคลองบางเขน 

คณะท�างานได้จัดท�าแผนการจัดการความรู้โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว

คลองบางเขน/พิพิธภัณฑ์ ดังนี้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย  
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 1) การบ่งชีค้วามรูจ้ากการประชมุคณะท�างาน และการศึกษาเอกสาร 

โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อเก็บรวบรวมต�าราน�้ายาอุทัยหมอขจร หมอ

ยาพื้นบ้าน/ฟื้นฟู

 2) การแสวงหาจากตัวบุคคลโดยการค้นคว้าจากเอกสาร และการ

ลงพ้ืนท่ีของคณะท�างาน โดยเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้สูตรน�้ายา

อุทัย/ฟื้นฟู/ส่งเสริม/พัฒนาเป็นสินค้าท้องถิ่น 

 3) การเล่าเรื่อง/การประชุมกลุ่มย่อยสรุปความรู้ โดยเป้าหมายการ

จัดกิจกรรมเพื่อด�าเนินการสาธิตบันทึกความรู้และถ่ายทอดกระบวนการท�า

น�้ายาอุทัย ต�าหรับหมอขจรคลองบางเขน
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