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ภมูปัิญญาท้องถิ่นของจงัหวัดสมุทรปราการ 
Local Wisdom of Sumut Prakan Province 

 
ขวญัใจ อณุหวฒันไพบลูย์ 1  

 
บทคัดย่อ 

การพฒันาชมุชนให้มีความเข้มแข็งควรเร่ิมจากภมูิปัญญาของคนในท้องถ่ิน   โดยการใช้ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์บูรณาการกับความรู้สากล การจัดให้มีการศึกษาเก่ียวกับเร่ือง      
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในสถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของ
สมยัใหม ่ซึง่จงัหวดัสมทุรปราการอยูต่ิดแม่น า้เจ้าพระยาและอา่วไทย เป็นท่ีราบลุม่ เหมาะแก่การท าป่าฟืน 
จากการท่ีอยู่ใกล้ทะเล จึงมีป่าชายเลนและมี ไม้ปรง ไม้โกงกาง และเป็นท่ีอาศยัของนกนานาชนิด เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับนกัดนูก และท าให้เกิดอาชีพตา่งๆ เช่น เผาถ่าน เย็บจากส าหรับมุง่หลงัคา ท าขนม
จาก ท าแซ่ปัดยุ้ง เป็นต้น นอกจากนี ้อาชีพดงัเดมิบางอย่างก็ได้ถกูปรับเปล่ียนให้เข้ากบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป 
เช่น อาชีพประมงดัง่เดิมได้ถกูปรับเปล่ียนมาเป็นธุรกิจท่องเท่ียวทางทะเลสมัผสัธรรมชาติ หรืออาชีพเลีย้ง
ปลาสลิดก็มีการน ามาสลิดสดมาแปรรูปเล็กน้อยก่อนแล้วจงึสง่ขายตอ่ไป   
 
ค ำส ำคัญ:  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน, การพฒันาชมุชน  
 
Abstract  
 Development of a potent community should be begun with local wisdom of people in the 
community by applying and integrating local environments and resources to international 
knowledge. Educating the issues of local wisdom in schools has to be pertinent with changing 
modern lifestyle. Samut Prakan Province sits next to Chao Phraya River and Gulf of Thailand. It 
is a river plain that fits for firewood plants. Due to sitting near the sea, it has Mangrove forest that 
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contains Rhizophora and Cycad and is alive with various kinds of birds. This makes traveling 
site for bird watchers and creates jobs such as making charcoal, making roof materials from 
Nipa Palm leaves, making Thai sweets called Khanom Jaak, and making mosquito whips. In 
addition, some original careers are transformed to fit modern time, for example, primal fishery is 
transformed to eco marine travelling business or Gourami fish farm is adapted by bringing fresh 
fish into some processes before selling.         
 
Keywords:  Local Wisdom, Community Development  
 
ความเป็นมา 
 การพฒันาชมุชนให้กลบัมามีความเข้มแข็งจะต้องเร่ิมต้นจากศกัยภาพท่ียงัคงเหลืออยู่ของชุมชน
เอง หรือเรียกว่า การเร่ิมต้นท่ีทนุทางสงัคมดงัท่ี อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ (2543) กล่าวถึงศกัยภาพ
ของชุมชนไว้ว่า ในชุมชนยังมีศกัยภาพ 5 ประการคือ 1) ลักษณะคุณค่าทางวัฒนธรรมท่ีพบในชุมชนมี
ความส าคญัยิ่งต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจแบบ
เครือญาต ิวฒันธรรมการเรียนรู้ งานอาชีพแบบสงัคมประกิต (Socialization)  2) ชมุชนสว่นใหญ่เป็นสงัคม
ของคนเกา่แก่ท่ีมีความผกูพนักนัหลายชัน้มีวิถีชีวิตและวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ภมูิปัญญาชาวบ้านสอดประสาน
กบัความคิดแนวใหม่ 3) ภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชมุชนจะเป็นกลไกท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อศกัยภาพของชมุชน
นัน้ๆ 4) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีความส าคัญยิ่งต่อการท างานร่วมกันในชุมชน  และ 5) 
ครอบครัวในชุมชนเป็นพืน้ฐานท่ีส าคัญยิ่งของชุมชน ศักยภาพทัง้ 5 ประการดังกล่าวนัน้ จะเห็นว่า         
ภูมิปัญญาในชุมชนมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อศกัยภาพของชมุชน การเร่ิมต้นพฒันาชมุชนท่ีศกัยภาพของ
ชุมชนย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมั่นคงยั่งยืนต่อไป ดงันัน้การพัฒนาท่ีเร่ิมจากภูมิปัญญาของชุมชนใน
ท้องถ่ินจึงน่าจะเป็นการพัฒนาท่ีเร่ิมต้นถูกต้องและมีความมั่นคงกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ จิรวัฒน์     
นาคพรม (2549) ท่ีว่ากระบวนการเรียนรู้ของชมุชน ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของชมุชนเข้มแข็งนัน้ต้องเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีมาจากการน าความรู้เก่าหรือภูมิปัญญาของชุมชนมาจดักระบวนการถ่ายทอดและ
บูรณาการผสมผสานกับความรู้ใหม่ท่ีเป็นความรู้สากล หรือความรู้จากภายนอกชุมชน ความสามารถใน
การบูรณาการและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัยภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยู่ประกอบกับ
กระบวนการท่ีเหมาะสม แต่จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของไทยท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็น
การศกึษาท่ีละเลย ทอดทิง้ภูมิปัญญาของตนเอง มุ่งแสวงหาภูมิปัญญาท่ีเป็นสากล ฐานการเรียนรู้ เนือ้หา 
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ จึ ง ไ ม่ เ ป็ น ไป ใ น ท า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น  
              การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการขัดเกลาหลักของสังคมนัน้มิได้      
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เอือ้ให้ผู้ เรียนส่วนใหญ่เรียนรู้เร่ืองราวและภูมิปัญญา สงัคม ไทยท่ีสัง่สมสืบทอดมาในอดีตเท่าท่ีควร ยิ่งไป
กว่านัน้การน าภูมิปัญญามาใช้ในการจัดการศึกษา ผู้ รู้ก็มีจ านวนจ ากัด และส่วนใหญ่ก็สูงอายุ มีแต่จะ
ลว่งลบัไป ความรู้ความช านาญท่ีสัง่สมไว้ก็ดบัสญูตามไปด้วย อย่างไรก็ดีการน าเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ผสมผสานเข้าสู่ระบบการศกึษาเพ่ือสงัคมท่ีดีขึน้ จะต้องค านึงถึงธรรมชาติของภูมิปัญญาท่ีมีลกัษณะเป็น
พลวตั และจ าเป็นต้องสอดคล้องกบั วิถีชีวิตของผู้คนแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ซึ่งการด าเนินงานในเร่ืองดงักล่าว
มีหลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนด าเนินการอยู่ดงัจะเห็นได้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินของจงัหวดัตา่งๆ 
(บริษัท ภมูิปัญญาไทย กาญจนบรีุ จ ากดั, 2555) 
 
ความหมาย         

ภมูิปัญญา ตรงกบัศพัท์ภาษาองักฤษวา่ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทกัษะความเช่ือ 
และศกัยภาพในการแก้ปัญหาของมนษุย์ท่ีสืบทอดกนัมาจากอดีตถึงปัจจบุนัอยา่งไม่ขาดสายและเช่ือมโยง
กันทัง้ระบบทุกสาขา พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความของค าว่าภูมิปัญญาว่า
หมายถึง พืน้ความรู้ความสามารถ เม่ือน าค าว่าท้องถ่ินหรือชาวบ้านมาขยายแล้ว นักวิชาการมักจะให้
ความหมายไว้เชน่เดียวกนัคือ ภมูิปัญญาไทย จะมีความหมายท่ีแตกตา่งออกไป เป็นภมูิปัญญาของคนเชือ้
ชาติไทย สรุปภูมิปัญญาหมายถึงความรู้ความสามารถ และความมีทกัษะในการแก้ปัญหาท่ีสืบทอดตอ่กนั
มา (โรงเรียนโพธ์ิราษฎร์บ ารุง, 2555) 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular wisdom) เป็นองค์ความรู้
ความสามารถของชาวบ้านท่ีสั่งสมสืบทอดกันมาอันเป็นศกัยภาพหรือความสามารถท่ีจะใช้แก้ปัญหา 
ปรับตัว เรียนรู้ และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ หรือคือแก่นของชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนให้อยู่รอดจนถึง
ปัจจุบนั หรืออีกนยัหนึ่ง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular wisdom) 
คือ ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สงัเกต คิดวิเคราะห์จนเกิด
ปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกนัขึน้มาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เร่ือง ความรู้ดงักล่าว
ไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าว ได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็น
ความรู้ท่ีมีอยูท่ัว่ไปในสงัคม ชมุชน และในตวัของผู้ รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศกึษาและน ามาใช้ก็จะเป็น
ท่ีรู้จกักนัเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพฒันาไปสูค่นรุ่นใหม ่ตามยคุตามสมยัได้ 

รัตนะ บวัสนธ์ (2535) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินวา่หมายถึง กระบวนทศัน์ของบคุคลท่ี
มีตอ่ตนเองตอ่โลก และสิ่งแวดล้อม ซึง่กระบวนทศัน์ดงักล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คต ิจารีต
ประเพณีท่ีได้รับถ่ายทอดสัง่สอน และปฏิบตัิสืบเน่ืองกนัมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
แตล่ะสมยั ทัง้นีโ้ดยมีเปา้หมายเพ่ือความสงบสขุของในส่วนท่ีเป็นชมุชน และปัจเจกบคุคล ซึง่กระบวนทศัน์
ท่ีเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ินจ าแนกออกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ  
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ลกัษณะท่ี 1 ภมูิปัญญาเก่ียวกบัการจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัธรรมชาตแิวดล้อม 
ลกัษณะท่ี 2 ภมูิปัญญาเก่ียวกบัระบบสงัคมหรือการจดัความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ 
ลกัษณะท่ี 3 ภูมิปัญญาเก่ียวกบัระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะมุง่เน้นระบบการ

ผลิตเพ่ือพึง่พาตนเอง 
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน คือ องค์ความรู้ของกลุม่บคุคลท้องถ่ิน และรวมถึงงาน ศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านท่ี

มีอยูใ่นประเทศไทย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้(มหาวิทยาลยัพายพั เชียงใหม,่ 2555) 
1. ภูมิปัญญาประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถ่ิน เช่น การผลิตอาหารและ เคร่ืองด่ืม การ

ผลิตผลิตภณัฑ์จากสมนุไพร การผลิตผลิตภณัฑ์จากวสัดเุหลือใช้ และการผลิต ผลิตภณัฑ์จากไม้ หิน โลหะ 
แก้ว เซรามิค ดนิเผา เคร่ืองหนงั และอ่ืน ๆ  

2. ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน เชน่ เร่ืองเลา่พืน้บ้าน กวีนิพนธ์ พืน้บ้าน ปริศนา 
พืน้บ้าน เพลงพืน้บ้าน ดนตรีพืน้บ้าน การฟ้อนร าพืน้บ้าน ละครพืน้บ้าน จิตกรรม พืน้บ้าน ประติมากรรม
พืน้บ้าน หตัถกรรมพืน้บ้าน เคร่ืองแตง่กายพืน้บ้าน และสิ่งทอพืน้บ้าน  

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน (Local wisdom )หรือภมูิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีชาวบ้านคิด
ขึน้ได้เองและนามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทัง้ทางกว้างและทางลึก
ท่ีชาวบ้านคดิเอง ท าเอง โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยูแ่ก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถ่ินได้อยา่งเหมาะสมกบั
ยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคท่ี
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ซึง่ได้สืบทอดและเช่ือมโยงมาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 
ความต่างกันของภูมิ ปัญญาไทยและภูมิ ปัญญาท้องถ่ิน คือ ภูมิ ปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และ
ความสามารถโดยส่วนรวม เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ส่วน ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้และ
ความสามารถในระดับท้องถ่ินซึ่งมีขอบเขตจ ากัดในแต่ละท้องถ่ิน เช่น ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย 
ในขณะท่ีภาษาอีสานเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ดงันัน้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงหมายถึง องค์ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ ผ่านการสงัเกตกระบวน
ทศัน์ของบคุคลท่ีมีตอ่ตนเองตอ่โลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทศัน์ดงักล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทาง
ศาสนา คติ จารีตประเพณี ท่ีได้รับถ่ายทอดสั่งสอน และปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททาง
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงแตล่ะสมยั ทัง้นีโ้ดยมีเปา้หมายเพ่ือความสงบสขุของในสว่นท่ีเป็นชมุชน 

ความต่างกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้และ
ความสามารถโดยส่วนรวม เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ ส่วน ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นองค์ความรู้และ
ความสามารถในระดับท้องถ่ินซึ่งมีขอบเขตจ ากัดในแต่ละท้องถ่ิน เช่น ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาไทย 
ในขณะท่ีภาษาอีสานเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาท้องถ่ินนัน้มีด้วยกันหลายด้าน เช่น 1)
ภูมิปัญญาด้านอาหาร  2) ภูมิปัญญาด้านการดแูลสุขภาพ  3) ภูมิปัญญาด้านทุนและการจดัการทุน  4) 
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ภูมิปัญญาด้านการพลังงาน  5) ภูมิปัญญาด้านการผลิต  6) ภูมิปัญญาด้านการจดัการผลผลิต  7) ภูมิ
ปัญญาด้าน แรงงาน  8) ภูมิปัญญาด้านการจดัการเรียนรู้  9) ภูมิปัญญาด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ในท่ีนีจ้งึขอกลา่วถึงภมูิปัญญาท้องถ่ินจงัหวดัสมทุรปราการ 
    
จังหวัดสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ  หรือเรียกโดยทัว่ไปวา่  “เมืองปากน า้” เป็นเมืองหน้าดา่นทางทะเล ท่ีส าคญั
ในอดีต หมายถึงก าแพงชายทะเล หรือก าแพงริมทะเล สร้างขึน้สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ในสมยัของ
พระเจ้าทรงธรรม เดิมตัง้อยูใ่กล้คลองปลากดทางฝ่ังขวาของแมน่ า้เจ้าพระยาตอ่มาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการเป็นเมือง
ใหม่ท่ีบริเวณบางเจ้าพระยา คือต าบลปากน า้ในปัจจุบัน อยู่ระหว่างคลองปากน า้กับคลองมหาวงศ์  
จงัหวดัสมทุรปราการตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยา โดยอยู่ตอนปลายสดุของแม่น า้เจ้าพระยาและเหนืออ่าว
ไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 13 - 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 - 101 องศาตะวันออก มีเนือ้ท่ีประมาณ 
1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,557.50 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใต้ เป็นระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้ 
               - ทิศเหนือ ตดิตอ่กบั กรุงเทพมหานคร  
               - ทิศใต้ ตดิตอ่กบั อา่วไทย  
               - ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
               - ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั กรุงเทพมหานคร  
ลักษณะภูมิประเทศ 

จงัหวดัสมทุรปราการ โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มมีแม่น า้เจ้าพระยาไหลผ่านกลาง เต็มไปด้วยล าคลอง 
ไม่มีภูเขาบริเวณท่ีเป็นท่ีราบแบ่งเป็น 3 ตอน คือ บริเวณริมฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยาทัง้สองฝ่ัง เป็นท่ีราบลุ่ม 
เหมาะแก่การท านาและท า สวนบริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝ่ังทะเลท่วมถึง และน า้เค็มจดัในฤดแู ล้งเหมาะแก่
การท าป่าจาก ป่าฟืน และบริเวณท่ีราบกว้างใหญ่ทาง ตอนเหนือ และทางตะวันออกเหมาะแก่การ
เพาะปลกู จงัหวดัสมทุรปราการเป็นท่ีราบลุ่มไม่มีภูเขา แตมี่ล าคลอง บางแห่งมีน า้ท่วมถึง และมีน า้เคม็จดั
ในฤดแูล้ง แต่เดิมพืน้ท่ีส่วนใหญ่จะใช้ท านานท าสวน โดยเฉพาะสวนมะพร้าว ซึ่งผลิตผลจากมะพร้าว คือ 
น า้ตาลมะพร้าวท ารายได้ให้แก่จงัหวดัเป็นจ านวนมาก และการท่ีเป็นจงัหวดัชายทะเลใกล้น า้เค็ม จึงท าให้ 
มีการสร้างประตกูัน้น า้เค็ม กักและระบายน า้จืดเพ่ือใช้ในการท านา แต่ในปัจจบุนั การท านาท าสวนมีอยู่
น้อยมาก เน่ืองจากชาวนาชาวสวนขายท่ีดินเพ่ือไปท าโรงงานอตุสาหกรรมเป็นจ านวนมาก จนในปัจจบุนันี ้
จงัหวัดสมุทรปราการมีนิคมอุตสาหกรรมท่ีใหญ่และส าคญัของประเทศ มีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็น
จ านวนมากจึงจ าเป็นจงัหวดัท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก ลกัษณะภูมิประเทศอีกประเภทหนึ่ง 
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คือ จากการท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นจงัหวดัชายทะเล จงัหวดัสมุทรปราการ มีป่าชายเลน อดุมไปด้วย 
ป่า จาก ไม้ปรง ไม้โกงกาง เกิดขึน้เองบ้าง และปลูกขึน้บ้างตามชายฝ่ังทะเล จึงท าให้เกิดอาชีพ เช่น การ
เผาถ่าน การเย็บจากส าหรับมุ่งหลังคา การท าขนมจากขาย การท าแซ่ปัดยุง  และอ่ืนๆ จังหวัด
สมุทรปราการมีพืน้ท่ีติดอยู่บริเวณปากแม่น า้ เจ้าพระยา มีน า้ทะเลขึน้ลงอยู่เป็นประจ า จึงพบป่าชายเลน
ขึน้อยู่รอบบริเวณปากแม่น า้ และลึกเข้าไปในแม่น า้เจ้าพระยาประมาณ 10 - 15 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณ
ดงักลา่วเป็นบริเวณท่ีมีน า้กร่อยไหลผา่น พืน้ท่ีป่าชายเลนจงัหวดัสมทุรปราการ มีพืน้ท่ีโดยประมาณ 644 ไร่ 
ลกัษณะภูมิประเทศของป่าชายเลน จงัหวดัสมทุรปราการ โดยทัว่ ไปจะเป็นแนวป่าไม้ขึน้อยู่ทอดยาวขนาน 
ไปตามชายฝ่ังทะเล มีความกว้างของแนวป่าไม้ประมาณ 1 กิโลเมตร พืน้ท่ีของป่าเป็นพืน้ท่ี ท่ีถูกใช้
ประโยชน์ไปแล้ว โดยมีการเปล่ียนแปลงสภาพ และปลูกทดแทนขึน้มาใหม่ กานน (วรุณ) สมร่าง (2528) 
กลา่ววา่ นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีป่าชายเลนจงัหวดัสมทุรปราการ ในแตล่ะปีจะมีนกอพยพท่ีหลบลมหนาวมาพกั
พิง และเป็นแหล่งหากินอีกมากมาย เช่น นกหัวโตต่างๆ (Plovers) นกอีก๋อย (Curlews) นกชายเลน 
(Sandpipers) และนกปากซอ่ม ตา่งๆ (Snipes) รวมทัง้นกนางนวลนานาชนิด จนกระทัง่ท าให้พืน้ท่ีป่าชาย
เลนเป็นแหลง่ดนูกท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกักนัดีส าหรับนกัดนูกทัง้หลาย 
หมู่บ้านสีล้ง 

จงัหวดัสมทุรปราการเป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งนอกจากจะมีป่าชายเลนท่ีสมบรูณ์อย่างสถานตากอากาศ
บางปูแล้ว ยังมีกลุ่มป่าชายเลนหมู่บ้านสีลัง ซึ่งเป็นชุมชนประมงชายฝ่ังต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ
จงัหวดัสมทุรปราการในอดีตมีอาชีพท าประมงเป็นหลกั แตด้่วยสภาพสังคมท่ีแปรเปล่ียน ไปกบัเทคโนโลยี
ท่ีก้าวกระโดดอย่างไม่หยุดยัง้ ผู้ คนส่วนใหญ่ติดอยู่ในพันธนาการเหล่านี ้ไม่เว้นแม้แต่ชุมชนเล็กๆ  อย่าง
บ้านสีล้งก็ต้องเปล่ียนวิถีชีวิตไปด้วยเช่นกัน อาชีพท าประมงนับวันเร่ิมจางหาย แต่แทนท่ีพวกเขาจะ
โยกย้ายไปท ามาหากินท่ีอ่ืน กลบัมองเห็นวา่ท าเลท่ีตัง้และบรรยากาศโดยรอบนัน้มีความงามซอ่นอยู่เหมาะ
ท่ีจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนได้ จึงเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการปรับเปล่ียนสภาพพืน้ท่ีให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์อีกทัง้ยงัเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชมุชนอีกวิธีหนึ่ง มาถึงปัจจบุนัชาวบ้านสีล้ง
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพลิกฟืน้อดีต ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนหมู่บ้านสีล้งขึน้ภายใต้
ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองดา่น โดยมีนายวินยั บญุประดิษฐ์ ผู้ ใหญ่บ้านสีล้ง หมู่ 12 
ผู้น าในการพฒันาชมุชนบ้านสีล้ง ซึง่เป็นหวัเร่ียวหวัแรงส าคญัท่ีต้องการให้ชมุชนกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางทะเล และสมัผสัธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวประมงอีกแห่งหนึ่งของสมทุรปราการ ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนรัุกษ์นีย้งัมีศาลาชมนกท่ีตัง้อยู่กลางทะเลมีสะพานไม้ทอดยาวส าหรับนัง่ชมนก และยงัอดุมสมบรูณ์ทาง
ธรรมชาตบิรรยากาศเขียวขจีเตม็ไปด้วยหมูแ่มกไม้นานาพนัธุ์ (ทะเลสีล้ง, 2554) 
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การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการศึกษา 
จากลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและมีล าคลองมากท าให้มีอาชีพเลีย้งกุ้ ง เลีย้งป ูเลีย้งปลา

จากการท่ีมีประสบการณ์ในการเลีย้งปลา และจับปลาขายจึงได้มีการดดัแปลงท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดย
น ามาตากแห้งก่อน จึงน ามาขายจะได้ราคาท่ีสูงขึน้จนกลายเป็นท่ีขึน้ช่ือของจงัหวดันัน้คือปลาสลิด และ
ตอ่มาก็มีการพฒันาต่อยอดท าเป็นปลาสลิดทอดแพ็กใส่ห่อขายได้ราคาสูงขึน้มาก และสามารถเก็บไว้ได้
นานกวา่เดมิ  
 ในส่วนการศกึษา โรงเรียนในจงัหวดัสมทุรปราการได้มีการน าภูมิปัญญาในท้องถ่ินเข้ามาสอนด้วย
เชน่ ในวิชาช่างอาหารไทย ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้มีการสอนเร่ืองอาหารท้องถ่ิน
จากปลาสลิด โดยสอน ประวตัิความเป็นมาของปลาสลิดในจังหวดั วิธีการเลีย้ง การคดัพ่อแม่พันธุ์ปลา 
และผลผลิตท่ีได้จากปลาสลิด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 
ประวัตคิวามเป็นมาการเลีย้งปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ  
 อาจกล่าวได้ว่า บญุ  อินทรัมพรรย์ เป็นคนแรกท่ีแนะน าให้มีการเลีย้งปลาสลิดทัง้ในนาและในบ่อ  
และได้ผลักดันให้เป็นแผนส่งเสริมของกรมประมงในการเลีย้งปลาสลิดในนาข้าว บริเวณทุ่งนาในเขต
ชลประทานเชียงราก -  คลองดา่นใต้  ซึ่งได้เร่ิมส่งเสริมกนัอย่างจริงจงัในปี 2499  โดยกระทรวงการคลงัได้
อนุมตัิเงินจ านวน  500,000  บาท  ให้ชาวนากู้ ในการเลีย้งปลาในนา  ในระยะแรกเป็นการเลีย้งปลาสลิด
ร่วมกับการปลูกข้าว  ต่อมาชาวนาได้พฒันาเป็นการเลีย้งปลาเพียงอย่างเดียว  ซึ่งให้ผลผลิตและรายได้
ดีกวา่การท านาและก็มีชาวนาบางคนท่ีมีท่ีนาอยูใ่นท่ีลุม่  มีวชัพืชมากพวกหญ้าทรงกระเทียม  หญ้าชนักาศ  
และหญ้าไซ  ก็ได้ทดลองเลีย้งปลาสลิดในท่ีนัน้  แล้วตดัหญ้าดงักลา่วสมุเป็นกองๆ  แชใ่นน า้ ปล่อยให้หญ้า
เน่าเป่ือยเป็นอาหารปลา และเป็นปุ๋ ยหรืออาหารของตวัไร  ซึ่งก็เป็นอาหารของลูกปลาสลิดด้วย วิธีการ
เชน่นีไ้ด้แพร่หลายจนมีการเลีย้งปลาสลิดแบบใหมข่ึน้ (บญุ อินทรัมพรรย์, 2523) 
วิธีการเลีย้งปลาสลิด 

การเตรียมบ่อเลีย้งปลามีความส าคญัต่อผลส าเร็จในการเลีย้งปลาประการหนึ่ง เพราะปลาเป็น
สตัว์ท่ีอาศยัอยู่ในน า้และในน า้มีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีมีผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตและการอยู่รอดของ
ปลา  ส าหรับการเลีย้งปลาสลิด ผู้ เลีย้งจะท าการพกับอ่ไว้ประมาณ 2 เดือนหลงัจากจบัปลาหมดแล้วในการ
เตรียมบอ่มีวิธีการดงันี ้

1. การลอกเลน หลังจากระบายน า้จับปลาหมดแล้วก็ให้ท าการลอกเลน ก็จะได้บ่อลึก
เหมือนเดมิ  ถ้าไมมี่การลอกเลนบอ่จะตืน้ขึน้ทกุปี 

2. การเสริมบอ่ให้มัน่คงแข็งแรง ถ้าพบบอ่ตรงไหนร่ัวหรือพงัทลายก็ควรเสริมบอ่ให้แข็งแรง 
3. การตากบอ่  การท่ีพกับอ่ทิง้ไว้แล้วตากบอ่เป็นการให้แสงแดดช่วยในการก าจดัเชือ้โรคท่ีมี

อยูใ่นบอ่ 
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4. การใส่ปนูขาว  ควรใสป่นูขาวลงในบอ่เพ่ือแก้ดินเป็นกรดให้ลดลง  อตัราท่ีใส่ประมาณ 80  
กิโลกรัมตอ่ไร่  แล้วสบูน า้เข้าบอ่ จะท าให้ดนิและน า้เป็นกลางเหมาะแก่การเลีย้งปลา 

5. การก าจัดศัตรูของปลาสลิด ก่อนปล่อยปลาสลิด ใช้หางไหลในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อน า้  
100  ลูกบาศก์เมตร น าไปราดให้ทั่วบ่อเพ่ือก าจดัปลาและสัตว์อ่ืนๆ ท่ีเป็นศตัรูของปลา
สลิดแล้วจงึน าปลาสลิดลงไปปลอ่ย 

การคัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุ 
ควรเป็นปลาสลิดอาย ุ7 เดือน ล าตวัยาว 10 ถึง 20 เซนตเิมตร มีความสมบรูณ์ ปราศจากโรค 
การเพาะพนัธุ์ปลา ปลาสลิดจะผสมพนัธุ์และวางไขเ่ม่ืออายุ 7 เดือน เร่ิมวางไขต่ัง้แตเ่ดือนเมษายน 

ถึง สิงหาคม ปลาสลิดจะเข้าไปก่อหวอดวางไข่และการเลีย้งลูกปลาวัยอ่อนจะเลีย้งลูกปลาในล้อม  
เพาะพนัธุ์ลกูปลามีขนาดล าตวัยาว 3 – 5 เซนติเมตร ก็ปล่อยในล้อมใหญ่ตอ่ไป ให้สบูน า้เข้าในล้อมใหญ่
สงูกวา่ระดบัน า้ในบอ่เพาะพนัธุ์โดยใช้เวลาเลีย้ง 6 - 10  เดือน 

อาหารและการให้อาหาร อาหารคือพวกแพลงตอนทัง้พืชและสตัว์ท่ีมีขนาดเล็ก ท าให้เกิดได้โดยใส่
ปุ๋ ยคอกลงในบ่อ จะเกิดพวกไรน า้ ลูกน า้ ลูกกุ้ ง อาหารปลาสลิดท่ีเลีย้งในล้อมใหญ่มีหญ้าทรงกระเทียม 
หรือหญ้าไซ ใช้พร้าหวดหญ้าให้เนา่เป็นอาหารของปลา 

การจบัปลาสลิดจากบอ่ เม่ือเลีย้งปลาได้ 6 - 11 เดือน ปลาสลิดจะโตได้ขนาดท่ีจะจบั ต้องใช้ระหดั
หวิดน า้ออกจากนาปลา ตัง้ตะแกรงไว้เพ่ือให้ปลาตกในตะแกรง ส่วนในบอ่จะใช้อวนและสวิงกลมช้อนควร
จบัปลาในเดือนมีนาคม เพราะเป็นฤดท่ีูปลาไมว่างไข่ 
ผลผลิตที่ได้จากปลาสลิด 

น าปลาสลิดสดท่ีล้างแล้วใส่ถงัปลา โดยพยายามไม่ให้ปลาสลิดตาย ในการจ าหน่ายปลาสลิดท่ียงั
ไม่ได้ผ่านการแปรรูป หรือปลาสลิดสดจะท าให้จ าหน่ายได้ในราคาท่ีต ่า แต่ถ้าจ าหน่ายปลาสลิดแปรรูป  
เช่น ปลาสลิดตากแห้ง จะได้ในราคาท่ีสูงเป็นท่ีนิยมบริโภคในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ส่งเสริมเป็น
สินค้าออกของประเทศอีกชนิดหนึง่ และน ามาประกอบอาหารประเภทตา่งๆ ได้หลายชนิด  
 นอกจากนี ้ในวิชาการงานพืน้ฐานอาชีพ ยงัมีการสอนท าผลิตพนัธ์จากต้นจาก เช่น สอนการท าแส้ 
สอนการเย็บจาก สอนการท าขนมจาก และสอนการท าลกูจากลอยแก้ว เป็นต้น (โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว, 
2555) 
 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาตกิองทพับก 

จงัหวดัสมทุรปราการได้มีน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบริการให้การศกึษา หลกัสตูรธรรมชาติศึกษาท่ี
บางป ู(ศนูย์ธรรมชาตศิกึษากองทพับกบางป,ู 2555) 
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 ศนูย์ศึกษาธรรมชาติกองทพับก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เกิดขึน้จากการ
บรรลุข้อตกลงระหว่างกองทัพบก และ WWF (World Wildlife Fund) คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ  ประเทศไทยในความร่วมมืออยา่งดียิ่งจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรปราการเขต 1 และ 
เขต 2 มีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาพืน้ท่ีในบริเวณกองอ านวยการสถานพักผ่อนบางปู กรมพลาธิการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ เป็นศนูย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษา ท่ีเช่ือมโยงเมืองใหญ่ ป่าชาย
เลน และเยาวชน เน้นรูปแบบการเรียนรู้แบบบรูณาการเข้ากบัมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตา่งๆ ใน
ชัน้เรียน โดยอาศยัสภาพธรรมชาติเป็นตวักระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และน าไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติ
อย่างเป็นระบบและมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ท่ีกล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้ในการจดัการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ หรือตามอธัยาศยั ต้องเป็นไปแบบบรูณาการ 
มุ่งปลกูฝังจิตส านึก ส่งเสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การผสมผสานสาระ 

การให้บริการด้านการศกึษา หลกัสตูรธรรมชาตศิกึษาท่ีบางป ูมีดงันี ้ 
1. ให้ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบทางนิเวศวิทยาพืน้ท่ีชุ่มน า้บางปู (เนือ้หาหลักในการให้บริการ

ด้านการศึกษา) พืน้ท่ีโดยรวมของสถานพกัผ่อนบางปมีูขนาดประมาณ 639 ไร่ และเม่ือแบ่งตามลกัษณะ
พืน้ท่ีและการใช้ประโยชน์จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลกั โดยทางฝ่ังตะวนัออก ขนาด 338 ไร่ ยงัเป็นพืน้ท่ีโล่ง
กว้างท่ีเคยเป็นนากุ้งเก่าและถกูปลอ่ยให้รกร้างตามธรรมชาต ิเช่ือมตอ่กบัระบบนิเวศชายฝ่ัง และหาดโคลน 
จนปัจจุบนัเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ พืชและสัตว์ ซึ่งสามารถแยก
องค์ประกอบทางนิเวศวิทยาของพืน้ท่ีชุ่มน า้บางปูได้เป็น 4 องค์ประกอบใหญ่ และได้ถูกพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรธรรมชาติศึกษาท่ีบางปู โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถเลือกหัวข้อในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศกึษาอยา่งเป็นระบบดงันี ้ 
                    1.1. หน่วยการเรียนรู้ พนัธุ์ไม้ในพืน้ท่ีชุ่มน า้บางป ูเป็นการเรียนรู้แบบลงรายละเอียดมากขึน้
เก่ียวกบัระบบนิเวศป่าชายเลนและพนัธุ์ไม้ในพืน้ท่ีชุม่น า้บางป ูความสมัพนัธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่า
ชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้เด่น การปรับตวั ประโยชน์ คณุค่า และการฝึกจ าแนกชนิดพันธุ์ไม้และโครงสร้างท่ี
ส าคญัในแปลงเฉพาะเพื่อการศกึษาเร่ืองพนัธุ์ไม้  
                    1.2. หน่วยการเรียนรู้ นก นกน า้ และนกนางนวลในบางป ูกล่าวถึงความรู้พืน้ฐานด้านปักษี
วิทยา ลกัษณะทางชีววิทยาของนก พฤติกรรมตา่งๆ ท่ีน่าสนใจ การอพยพของนก ชนิดนกเดน่ท่ีบางป ูการ
ฝึกจ าแนกนกนางนวล นกอพยพและนกประจ าถ่ินชนิดตา่งๆ ท่ีส ารวจพบกว่า 190 ชนิดโดยฝึกจ าแนกชนิด
นกหลายๆ ชนิดผา่นหอดนูกภายในเส้นทางศกึษาธรรมชาต ิ 
                   1.3. หน่วยการเรียนรู้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง หาดโคลนและสัตว์หน้าดิน หลักสูตรนีเ้ก่ียวกับ
การศกึษาระบบนิเวศชายฝ่ังและหาดโคลน ความเก่ียวเน่ือง สมัพนัธ์อยา่งเป็นระบบจากต้นน า้ (ภาคเหนือ) 
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ผา่นสายน า้หลกัสู่พืน้ท่ีชุ่มน า้บางป ูสู่การเกิดหาด ความส าคญัของหาดโคลน ซึ่งเป็นท่ีรวมของอินทรีย์สาร 
และสิ่งมีชีวิตหน้าดิน แหล่งหากินท่ีส าคญัของนกน า้แหลง่ทรัพยากรประมงท่ีส าคญัส าหรับชมุชน และการ
ฝึกจ าแนกชนิดสตัว์หน้าดนิ (ปหูอยรวมถึงกลุม่ปลาตีน) ท่ีส ารวจพบในหาดโคลน  
                    1.4. หน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีชุ่มน า้บางป ูหลกัสูตรนีเ้ป็นการ
เรียนแบบภาพรวม (ไมเ่น้นเร่ืองใดเร่ืองหนึง่เป็นพิเศษ) เนือ้หาของหลกัสตูรจะเก่ียวข้องกบัการเดนิป่าศกึษา
ธรรมชาติ ระยะทาง 1,600 เมตร ศึกษารายละเอียดพืน้ฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีชุ่ม
น า้บางปู (ชนิดพันธุ์ ไม้ เด่น นกประจ าถ่ินและนกอพยพบางชนิด สัตว์หน้าดินบางชนิดและความ
หลากหลายของถ่ินท่ีอยูอ่าศยั) 
              2. อาคารส านกังานและนิทรรศการในร่ม แบง่การให้บริการภายในอาคาร ออกเป็น 3 สว่น ได้แก่  
                     สว่นท่ี 1 เป็นอาคารส านกังาน เคาน์เตอร์ต้อนรับ ลงทะเบียน เอกสารและข้อมลูเพิ่มเติมส่วน
จ าหนา่ยของท่ีระลกึและการให้บริการด้านอปุกรณ์เพ่ือการศกึษาธรรมชาต ิ  
                    ส่วนท่ี 2 เป็นอาคารนิทรรศการ ซึ่งมีเนือ้หาการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ท่ี
เช่ือมโยงกนัก่อให้เกิดระบบนิเวศท่ีสมบรูณ์ของพืน้ท่ีชุ่มน า้ปางป ูประกอบด้วยเส้นทางของเหล่านกอพยพ 
โลกของสัตว์หน้าดิน  เร่ืองราวในดงแสม และการเดินทางของสายน า้จากดอยสูงสู่ พื น้ ท่ีชุ่มน า้ 
บางป ู 
                   ส่วนท่ี 3 ห้องบรรยายเอนกประสงค์ ใช้เป็นห้องเรียนในร่มและเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการ
เรียน รู้  ชมสารค ดี ธรรมชาติ ท่ี น่ าสน ใจ  เป็ นสถาน ท่ีน า เสนอ ข้อมูลและเต รียมความพ ร้อม 
ในด้านตา่งๆ ก่อนออกปฏิบตัจิริงในภาคสนาม 
             3. การให้บริการด้านการศกึษากบักลุม่เปา้หมายกลุม่ตา่งๆ 
             4. ตวัอยา่งโปรแกรมการให้บริการด้านการศกึษาหลกัสตูรธรรมชาตศิกึษาท่ีบางปู 
             5. ความสมัพนัธ์ของเนือ้หาการเรียนรู้กบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544  
               เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ของศนูย์ศกึษาธรรมชาติกองทพับก (บางป)ู ได้รับการพฒันาให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
โดยเฉพาะในช่วงชัน้ท่ี 3 ทัง้ 8 กลุ่มสาระ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส ารวจตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศในท้องถ่ิน ความสมัพนัธ์ภายในระบบนิเวศ 
การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ตลอดจนกลุม่สาระภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ ศลิปะ สงัคมศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  
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สรุป 
จงัหวดัสมทุรปราการมีภูมิปัญญาท้องถ่ินอีกหลายอยา่ง แตท่ี่น าเสนอมานีเ้ป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี

น ามาประยกุต์กบัการศกึษา และการอนรัุกษ์ เพ่ือให้เห็นว่าแม้สภาพพืน้ท่ีได้มีการพฒันาไปตามสมยั ตาม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมท่ีเข้ามา แต่คนท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการก็
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้โดยการปรับสภาพให้เข้ากบัยคุและสมยั พร้อมกันนัน้ก็พยายามรักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมให้คงอยูต่อ่ไปได้โดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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