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บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

          การศึกษาเรื�อง “รูปแบบการจดัการเรียนรู้แหล่งท่องเที�ยวโดยชุมชน : พื&นที�ตาํบลบางกะจะ 
จงัหวดัจนัทบุรี” ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํเสนอดงันี&  
 
ตอนที� 1 บริบทชุมชนในพื นที�ตําบลบางกะจะ จังหวดัจันทบุรี 

 ตาํบลบางกะจะในสมยัโบราณเรียกกนัวา่ "บางกาจนั" ก็มี "บางกะจะหวัพลอย" ก็มีตาํบล
บางกะจะเป็นที�ลาดไหล่เขาตํ�าลงๆ จนติดต่อกบัแม่นํ& าลาํคลองอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีพลอยที�มีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั�วโลก คือ พลอยบุษราคมั เขียวไพลิน พลอยสตาร์ ประชาชนดั&งเดิม
ของชาวบางกะจะเป็นคนไทยแท้ๆ  และบางส่วนก็เป็นชาวจีนที�อพยพมาอาศยั และยงัมีสถานที�สําคญั
ทางประวติัศาสตร์ เช่นวดัพลบั ค่ายเนินวง ตาํบลบางกะจะเคยเป็นเมืองจนัทบุรีเมื�อราว พ.ศ. 2377 
ในสมยัพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั  
 ก่อน พ.ศ. 2300 ถิ�นของชาวจีนแตจิ้=วจากแผน่ดินใหญ่ และบางส่วนจากถิ�นอื�นของประเทศ 
จากหลกัฐานและร่องรอยการอยู่อาศยัและศิลปวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั มีความสําคญัยิ�ง 
ในประวติัศาสตร์ชาติไทยเมื�อ ปี 2309 พระเจา้ตากสินมหาราชซึ� งตอนนั&นมียศเป็นพระวชิรปราการ
ได้รวบรวมกาํลงัตีฝ่าวงลอ้มกองทพัพม่าออกมาจากกรุงศรีอยุธยาผ่านมาทาง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง มุ่งสู่จนัทบุรี มาพกัพลที�บางกะจะหัวแหวน ปัจจุบนัคือตาํบลบางกะจะ และตาํบลพลอยแหวน 
ก่อนเขา้โจมตีจนัทบุรี 
 เจา้อาวาสสมยันั&นไดม้อบพระยอดธงให้กบัพระยาวชิรปราการ เหล่านายกองและทหาร 
ส่วนพระที�เหลือบรรจุใส่ไวใ้นเจดียก์ลางทรายหนา้อุโบสถ ต่อมาเจดียห์ักทลายลง พระยอดธงเก่าแก่ 
ก็ไปอยูใ่นมือผูเ้ล่นพระเป็นจาํนวนมาก จนมีชื�อเสียงมีคาํกล่าวในหมู่นกัเล่นพระวา่ “พระยอดธงที�ดี
ที�สุดตอ้งยอดธงจากวดัพลบั” 
 ตาํบลบางกะจะ ประกอบดว้ย 10 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นบางกะจะ หมู่ 2 บา้นพานสลุด 
หมู่ 3 บา้นทาํเนียบ หมู่ 4 บา้นเก่า หมู่ 5 บา้นเส หมู่ 6 บา้นในสวน หมู่ 7 บา้นพานสลุด หมู่ 8 
บา้นดอนทราย หมู่ 9 บา้นเขานอ้ย หมู่10 บา้นท่าแฉลบ จาํนวนประชากร 4,689 คน และจาํนวน
หลงัคาเรือน 1,229 หลงัคาเรือน ปัจจุบนัเป็นหมู่บา้นโครงการโอท็อปเพื�อการท่องเที�ยว ของกรม
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 1. หมู่บ้านบางกะจะ 

  ผูใ้หญ่บา้นชื�อนายบุญส่ง   ศรีวลิยั   ใหข้อ้มูล ณ วนัที�  14  ส.ค.  2555 
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  1.1 สภาพทั�วไป 
   1.1.1 หมู่บา้นบางกะจะ มีประวติัความเป็นมาดงันี&  ก่อนปี พ.ศ.2300 พื&นที�บางกะจะ
แห่งนี& เป็นถิ�นที�ชาวจีนแตจิ้=วจากดินแดนใหญ่และบางส่วนมาจากถิ�นของประเทศไทย มาตั&งถิ�นฐาน
อาศยัอยู่ ดูหลกัฐานไดจ้ากร่องรอยวิถีการอยู่อาศยัและศิลปวฒันธรรมในอดีตที�ปรากฎถึงทุกวนันี&  
คือ ศาลเจา้บน ศาลเจา้ปากคลอง ทั&งบางกะจะยงัมีดินแดนที�สําคญัยิ�งในประวติัศาสตร์ชาติไทย 
หมู่บา้นบางกะจะมีอาณาเขตติดต่อ ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั หมู่บา้นในสวน 
     2) ทิศใต ้ติดกบั หมู่บา้นเก่า 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นเขานอ้ย 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นในสวน 
   1.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้นบางกะจะ มีจาํนวน 241 ครัวเรือน 1,041 คน เป็นชาย 
478 คน หญิง 563 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือทาํพลอย คา้ขาย และรับจา้ง 
   1.1.3 ระบบสาธารณูปโภค หมู่บา้นบางกะจะ มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   1.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้หมู่บา้นเขา้ทางวดัโบสถ์ ระยะทางประมาณ 
3 กิโลเมตร  
   1.1.5 สถานที�สําคญั ไดแ้ก่ วดัสิงค์ วดัพลบั ศาลเจา้ 2 หลงัคือ ศาลเจา้หัวตลาด 
ศาลปักคอ 
  1.2 สภาพทางสังคม 
   1.2.1 การศึกษาในเขตของหมู่บา้นจะมีโรงเรียน จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียน
วดัสิงค ์โรงเรียนบางกะจะ 
   1.2.2 สถาบนัและองค์การศาสนา ในเขตของหมู่บา้นจะมีวดัจาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่  
วดัพลบั และวดัสิงค ์ 
  1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี 
  1.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หมู่บา้นบางกะจะมีภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ การทาํดอกไมจ้นั  
และการทาํพวงหรีด ของทุกอยา่งเกี�ยวกบังานศพ 
  1.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย  ลกัษณะ
เป็นดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลอง  
  1.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้นบางกะจะ 
   1.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   1.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
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 2. หมู่บ้านพานสลุด 
  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายทรงศกัดิN   ดิษฐวสุิทธิN  ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค. 2555 
  2.1 สภาพทั�วไป 
   2.1.1 ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นพานสลุด เดิมชื�อหมู่บา้นเส มีอาชีพทาํนา
ที�มีพื&นที�ติดต่อกบัหมู่ 2 การเดินทางเทา้ตอ้งขา้มทุ่งนา ที�มีนํ& าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนก็มีนํ& าขงัจาํนวนมาก 
ชาวบา้นก็ทาํนาไดปี้ละ2 ครั& ง ผา่นฤดูเก็บเกี�ยวชาวบา้นก็นาํเอาควายมาเลี&ยงก็ปล่อยให้กินหญา้ชาวบา้น
ช่วยกนัทาํสะพานไมโ้ดยนาํเอากระดานไมม้าผาดเป็นแนวตามความยาวของทุ่งนาหลาย 10 ปี ผา่นไป
ไมม้นัก็ทรุดโทรมไปตามฤดูกาลและชาวบา้นที�เดิมเป็นหมู่บา้นเสมาเป็นหมู่บา้นสพานสลุด มีอาณาเขต
ติดต่อกนั ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั หมู่บา้นดอนทราย 
     2) ทิศใต ้ติดกบั หมู่บา้นพานสลุด 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นเส 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นดอนทราย 
   2.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 89 ครัวเรือน 446  คน เป็นชาย 221 คน   
หญิง 225 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ  คา้ขาย และรับจา้ง 
   2.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า  ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   2.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้หมู่บา้นจะเขา้ทางค่ายเนินวง ระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร  
  2.2 สภาพทางสังคม 
   หมู่บา้นไม่มีโรงเรียน ไม่มีวดั ส่วนใหญ่แลว้ชาวบา้นไปทาํบุญกนัที�วดัพลอยแหวน 
ส่วนนกัเรียนก็จะพากนัไปเรียนที�โรงเรียนวดัพลบัซึ� งอยูใ่นเขตของหมู่ 4 
  2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี 
  2.4 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็น
ดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น 
  2.5 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 
   2.5.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   2.5.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  2.6 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 
   ตอ้งการประปาเพื�อใหช้าวบา้นไดใ้ชก้นัทุกบา้น 
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 3. หมู่บ้านทาํเนียบ 
  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายอาทร  เพช็รประเสริฐ ์ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค. 2555 
  3.1 สภาพทั�วไป 
   3.1.1 หมู่บา้นทาํเนียบไดจ้ดัตั&งเมื�อ ปี พ.ศ.2344 เดิมเป็นบา้นพกัของของสมเด็จ
พระยูรวงศ์ (ดิส บุญนาค) และหลวงสิทธิN  (ช่วง  บุญนาค) หมู่บา้นทาํเนียบเป็นทั&งที�พกัและสถานที�
ราชการต่างๆ ชาวบา้นจึงเรียกกนัวา่ หมู่บา้นทาํเนียบ มีอาณาเขตติดต่อกนั ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั หมู่บา้นดอนทราย  
     2) ทิศใต ้ติดกบั หมู่บา้นเขานอ้ย 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั ตาํบลตลาด อาํเภอเมือง 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นดอนทราย และหมู่บา้นเก่า 
   3.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 407 ครัวเรือน 2,929 คน เป็นชาย 1,029 คน  
หญิง 1,200 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ คา้ขาย และรับจา้ง 
   3.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   3.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้หมู่บา้นมาทางท่าแฉลบ ระยะทางประมาณ 
3 กิโลเมตร  
   3.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ วดัใหม่ท่าแฉลบ เป็นวดัที�เก่าแก่ของหมู่บา้น 
  3.2 สภาพทางสังคม 
   3.2.1 การศึกษา บา้นทาํเนียบจะมีโรงเรียน จาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนตากสิน 
   3.2.2 สถาบนัและองคก์ารศาสนา จะมีวดั 1แห่ง ไดแ้ก่ วดัใหม่ท่าแฉลบ 
  3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี 
  3.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลิตภณัฑน์ํ&ามนัเหลือง 
  3.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะ
เป็นดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ& าใชต้ลอดปี หมู่บา้นนี& เป็นหมู่บา้น 
ที�ขนาดใหญ่และโรงแรมใหพ้กั คือ โรงแรมอญัมณี 
  3.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 
   3.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   3.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  3.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 
   3.7.1 ความเขม็แขง็ของคนในชุมชน 
   3.7.2 การเป็นอยูที่�คบัแคบ 
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 4. หมู่บ้านเก่า 

  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายนิรันดร์  ศรีจนัทร์ ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค. 2555 
  4.1 สภาพทั�วไป 
   4.1.1 หมู่บา้นเก่าไดจ้ดัตั&งเมื�อ 100 ปีมาแลว้ มีอาณาเขตติดต่อกนั ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั หมู่บา้นพานสลุด 
     2) ทิศใต ้ติดกบั หมู่บา้นบางกะจะ และบา้นเขานอ้ย 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นดอนทราย 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นในสวน 
   4.1.2  ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 1,418 คน เป็นชาย 716 คน หญิง 702 คน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ คา้ขาย และเกษตรกรรม(ทาํสวน) 
   4.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   4.1.4 เส้นทางคมนาคม  การเดินทางเขา้หมู่บา้นจะมาทางท่าแฉลบ เลี& ยวขวาทาง
ค่ายเนินวง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  
   4.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ โรงเรียนวดัพลบั 
  4.2 สภาพทางสังคม 

   4.2.1 การศึกษาบา้นทาํเนียบจะมีโรงเรียนจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัพลบั 
   4.2.2 สถาบนัและองคก์ารศาสนาไม่มีส่วนใหญ่ไปทาํบุญที�วดัโบสถ ์อยูใ่นเขต
หมู่ 1  
  4.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี เพราะชาวบา้นขดุบ่อใชเ้อง 
  4.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลไมแ้ปรรูป (สละลอยแกว้) 
  4.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็น
ดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี รถวิ�งผา่นตลอด 
  4.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 

   4.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   4.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  4.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 

   4.7.1 ความเขม็แขง็ของคนในชุมชน 
   4.7.2 ความสามคัคีกนัในหมู่บา้น 
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 5. หมู่บ้านเส 

  กาํนนัชื�อ นายสมยั  สินภูมิ ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค.  2555 
  5.1 สภาพทั�วไป 
   5.1.1 หมู่บา้นเสมีประวติัความเป็นมาดงันี& คือ ปัจจุบนันั&นเคยมีชาวชองอาศยัอยู่
ชาวชองนั&นไดเ้รียกหมู่บา้นนี& วา่หมู่บา้นเซรวมทั&งหมู่บา้นในบริเวณนั&นมีอาชีพทาํสวนซึ� งเวลาจะถามวา่
ไปไหนกนัก็มกัจะตอบว่าไปเซ นั�นหมายถึง ไปสวน แต่ส่วนในหมู่บา้นนั&นเรียกกนัติดปากว่าบา้นเส 
ซึ� งเป็นไปไดว้า่น่าจะยอ่มาจากเสนาบดีมีอาณาเขตติดต่อกนั ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั หมู่บา้นพานสลุด  
     2) ทิศใต ้ติดกบั หมู่บา้นในสวน 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นพานสลุด 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั อาํเภอท่าใหม่ 
   5.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 52 ครัวเรือน 179 คน เป็นชาย 85 คน   
หญิง 94 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํสวนผลไมแ้ละรับจา้งทั�วไป 
   5.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   5.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเข้าใช้ทางถนนสายสุขุมวิท จากสี� แยก
โรงแรมอิสเทอร์น ระยะทางประมาณ 3 กม. เลี& ยวขวาค่ายเนินวงหรือตรงไปทางวดัโบสถ์พลอยแหวน
เลี&ยวซา้ยก็จะเขา้บา้นเส 
   5.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ สระเงินผนั 
  5.2 สภาพทางสังคม 
   5.2.1 ในหมู่บา้นไม่มีโรงเรียนแล้ว เด็กส่วนใหญ่ไปเรียนที�อาํเภอท่าใหม่กัน
มากกวา่  
   5.2.2 ไม่มีสถาบนัและองคก์ารศาสนา คนมกัจะไปทาํบุญกนัที�วดัโบสถ ์
  5.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี คือ สระเงินผนั 
  5.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ นายเติม  มงคลพนัธ์ อายุ 78 ปี อาชีพเกษตรกร(ทาํสวน
ผลไม้) ความสามารถพิเศษ คือ แสดงและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ�นด้านการละเล่นโขนสด 
และกลองยาวไดใ้หแ้ก่เยาวชนรุ่นหลงัที�สนใจ การทาํเครื�องจกัรสาน ของกลุ่มหมู่บา้น  
  5.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็น
ดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี คือ สระเงินผนั 
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  5.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 
   5.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   5.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   5.6.3 ส่งเสริมหมู่บา้นใหรู้้จกัการช่วยเหลือตนเองเป็นหลกั 
  5.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 
   หมู่บา้นนี&ไม่มีปัญหาอะไรดีพร้อมทุกอยา่ง 

 6. หมู่บ้านในสวน 

  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายสุกิจ  ศศิพินิจพร ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค. 2555 
  6.1 สภาพทั�วไป 
   6.1.1 ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นในสวน เดิมใชชื้�อวา่บา้นเส มาจากถิ�นของ
พวกชอง ที�ตั&งถิ�นฐานอยู่เดิมคาํวา่เสต่อมาเปลี�ยนความหมายว่าสวนขึ&นตรงกบัอาํเภอพลอยแหวน 
จงัหวดัจนัทบุรี ลกัษณะพื&นที�คลา้ยกบัเนินเขาเล็กๆ ส่วนมากจะประกอบอาชีพทาํสวน เป็นส่วนใหญ่ 
มีอาณาเขตติดต่อกนั ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั หมู่บา้นพานสลุด  
     2) ทิศใต ้ติดกบั หมู่บา้นบางกะจะ 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นเก่า 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นเส 
   6.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 85 ครัวเรือน 344 คน เป็นชาย 170 คน   
หญิง 174 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํสวนผลไมแ้ละรับจา้งทั�วไป 
   6.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   6.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้ใช้ทางค่าเนินวง จะผ่านหมู่ 4 ประมาณ  
1 กม. เลี&ยวซา้ยขา้งวดัโบสถพ์ลอย ก็จะเจอหมู่ 6  
   6.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ วนัโบสถพ์ลอยแหวน 
  6.2 สภาพทางสังคม  
   6.2.1 ในหมู่บา้นมีโรงเรียน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัสิงค ์
   6.2.2 สถาบนัและองคก์ารศาสนา มีจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ วดัสิงค ์
  6.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย  ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว  
  6.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลไมแ้ปรรูป และการทาํพลอยแปรรูป  
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  6.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที�เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็น
ดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี คือ สระเงินผนั 
  6.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 
   6.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   6.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   6.6.3 ส่งเสริมหมู่บา้นใหรู้้จกัการช่วยเหลือตนเองเป็นหลกั 
  6.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 
   6.7.1 หมู่บา้นนี&ขาดแคลนนํ&าที�ใชใ้นการเกษตรตอนหนา้แลง้ 
 7. หมู่บ้านพานสลุด 
  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายสุบิน  ฉยัยากลู ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค. 2555 
  7.1 สภาพทั�วไป 
   7.1.1 ประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นพานสลุด เดิมชื�อหมู่บา้นเส มีอาชีพทาํนาที�มี
พื&นที�ติดต่อกบัหมู่ 2 การเดินทางเทา้ตอ้งขา้มทุ่งนา ที�มีนํ& าท่วมขงัในช่วงฤดูฝนก็มีนํ& าขงัจาํนวนมาก 
ชาวบ้านก็ทาํนาได้ปีละ2 ครั& ง ผ่านฤดูเก็บเกี�ยวชาวบา้นก็นาํเอาควายมาเลี& ยงก็ปล่อยให้กินหญ้า 
ชาวบา้นก็ช่วยกนัทาํสะพานไมโ้ดยนาํเอากระดานไมม้าผาดเป็นแนวตามความยาวของทุ่งนา
หลาย 10 ปี ผ่านไปไมม้นัก็ทรุดโทรมไปตามฤดูกาลและชาวบา้นที�เดิมเป็นหมู่บา้นเสมาเป็นหมู่บา้น
พานสลุด มีอาณาเขตติดต่อกนั ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั สระเงินผนั  
     2) ทิศใต ้ติดกบั หมู่บา้นในสวน 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นพานสลุด 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นเก่า 
   7.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 206  คน เป็นชาย 99 คน หญิง 117 คน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํสวนผลไมแ้ละรับจา้งทั�วไป 
   7.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   7.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้ใชท้างค่ายเนินวง จะผา่นหมู่ 4 ประมาณ  
3 กม.   
   7.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ ศาลเจา้ตน้งิ&ว 
  7.2 สภาพทางสังคม  
   7.2.1 ในหมู่บา้นไม่มีโรงเรียน เด็กส่วนใหญ่ไปเรียนที�อาํเภอท่าใหม่กนัมากกวา่  
   7.2.2 ไม่มีสถาบนัและองคก์ารศาสนา คนมกัจะไปทาํบุญกนัที�วดัโบสถ ์
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  7.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว  
  7.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลไมแ้ปรรูป   
  7.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็น
ดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี  
  7.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 

   7.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   7.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   7.6.3 ส่งเสริมหมู่บา้นใหรู้้จกัการช่วยเหลือตนเองเป็นหลกั 
  7.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 

   ไม่มี 
 8. หมู่บ้านดอนทราย 

  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายอนุชิต  ทรามาศ ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค.  2555 
  8.1 สภาพทั�วไป 
   8.1.1 ประวติัของหมู่บา้นดอนทรายตั&งขึ&นเมื�อ ปี 2500 โดยจุดกึ�งกลางของหมู่บา้น
มาเป็นชื�อหมู่บา้นคือหมู่บา้นดอนทราย มีอาณาเขตติดต่อ ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั อาํเภอท่าใหม่ 
     2) ทิศใต ้ติดกบั อาํเภอเมือง 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั ตาํบลท่าชา้ง 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นเก่า 
   8.1.2 ประชากรเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 1,967 คน เป็นชาย 878 คน หญิง 1,089 คน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํสวนผลไมแ้ละรับจา้งทั�วไป 
   8.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   8.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้ใชท้างค่ายเนินวง จะผา่นหมู่ 4 ประมาณ  
3 กม.   
   8.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ ค่ายเนินวง วดัโยธานิมิต โรงเรียนโยธานิมิต 
  8.2 สภาพทางสังคม 
   8.2.1 หมู่บา้นนี& มีโรงเรียนจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัโยธานิมิต  
   8.2.2 สถาบนัและองคก์ารศาสนา มีจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ วดัโยธานิมิต  
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  8.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว  
  8.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ ผลไมแ้ปรรูป   
  8.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็น
ดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี  
  8.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 
   8.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   8.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   8.6.3 ส่งเสริมหมู่บา้นใหรู้้จกัการช่วยเหลือตนเองเป็นหลกั 
  8.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 
   ไม่มี 
 9. หมู่บ้านเขาน้อย 
  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายนพดล  นาคเจริญ  ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค.  2555 
  9.1 สภาพทั�วไป 
   9.1.1 ผูใ้หข้อ้มูลไม่สามารถใหป้ระวติัของหมู่บา้นได ้ มีอาณาเขตติดต่อ ดงันี&  
     1) ทิศเหนือ ติดกบั คลองบางกะจะ 
     2) ทิศใต ้ติดกบั คลองบงกะจะ 
     3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นทาํเนียบ 
     4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นท่าแฉลบ 
   9.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 1,700  คน เป็นชาย 788 คน หญิง 822 คน 
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ทาํหอยนางรมแปรรูป ท่อเสื�อกก ประมง 
   9.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
   9.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้ใชท้างท่าแฉลบ ประมาณ 3 กม.   
   9.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ วดัเขานอ้ยท่าแฉลบ 
  9.2 สภาพทางสังคม 
   9.2.1 หมู่บา้นนี& มีโรงเรียนจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นท่าแฉลบ  
   9.2.2 สถาบนัและองคก์ารศาสนา มีจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ วดัเขานอ้ย  
  9.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็นดินทราย
และดินเหนียว ในหมู่บา้นนี& มีแหล่งท่องเที�ยว จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ สนามกอล์ฟ ร้านอาหารทะเล  
ป่าชายเลนที�ติดกบัหมู่ที� 4 และมีที�พกัสาํหรับนกัท่องเที�ยว จาํนวน 1 แห่ง คือ ท่าแฉลบรีสอร์ท 
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  9.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ หอยนางรมแปรรูป ท่อเสื�อกก 
  9.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่มและมีภูเขาบา้งเล็กนอ้ย ลกัษณะเป็น
ดินทรายและดินเหนียว มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี  
  9.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 
   9.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
   9.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   9.6.3 ส่งเสริมหมู่บา้นใหรู้้จกัการช่วยเหลือตนเองเป็นหลกั 
   9.6.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้นใหช้าวบา้นมีรายได ้
  9.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 
   9.7.1 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โครงการ SML 
 10. หมู่บ้านท่าแฉลบ 

  ผูใ้หญ่บา้นชื�อ นายทรงพล  พุทธเจริญทอง ใหข้อ้มูล ณ วนัที� 14 ส.ค.  2555 
  10.1 สภาพทั�วไป 
    10.1.1 ผูใ้หข้อ้มูลไม่สามารถใหป้ระวติัของหมู่บา้นได ้มีอาณาเขตติดต่อ ดงันี&  
      1) ทิศเหนือ ติดกบั คลองบางกะจะ 
      2) ทิศใต ้ติดกบั คลองบางกะจะ 
      3) ทิศตะวนัออก ติดกบั หมู่บา้นทาํเนียบ 
      4) ทิศตะวนัตก ติดกบั หมู่บา้นท่าแฉลบ 
    10.1.2 ประชากรในเขตหมู่บา้น มีจาํนวน 173 ครัวเรือน เป็นชาย 400 คน หญิง  
410 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั ไดแ้ก่ ทอเสื�อกก ประมงชายฝั�ง 
    10.1.3 ระบบสาธารณูปโภค ในหมู่บา้น มีสิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งมาก
ไดแ้ก่ ไฟฟ้า ประปาหมู่บา้นและการประปาส่วนภูมิภาค 
    10.1.4 เส้นทางคมนาคม การเดินทางเขา้ใชท้างท่าแฉลบ ประมาณ 6 กม.   
    10.1.5 สถานที�สาํคญัไดแ้ก่ วดัคาทรอลิก 
  10.2 สภาพทางสังคม 
    10.2.1 หมู่บา้นนี&ไม่มีโรงเรียน  
    10.2.2 สถาบนัและองคก์ารศาสนา มีจาํนวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ วดัคาทรอลิก  
  10.3 ทรัพยากรธรรมชาติ พื&นที�ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา ลกัษณะเป็นดินทราย  
  10.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ หอยนางรมแปรรูป ทอเสื�อกก โครงสร้างเรือจาํลอง 
  10.5 ศกัยภาพของชุมชนและพื&นที� เป็นพื&นที�ราบลุ่ม และไม่มีภูเขา ลกัษณะเป็นดินทราย 
มีลาํคลองไหลผา่น และสามารถมีนํ&าใชต้ลอดปี  
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  10.6 ความตอ้งการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้หมู่บา้น 
    10.6.1 มีการจดัการประชุมส่งเสริมอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
    10.6.2 การเขา้หาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
    10.6.3 ส่งเสริมหมู่บา้นใหรู้้จกัการช่วยเหลือตนเองเป็นหลกั 
    10.6.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้นใหช้าวบา้นมีรายได ้
   10.7 สภาพปัญหาและความตอ้งการพฒันาหมู่บา้น 
     10.7.1 การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โครงการ SML 
 
ตอนที� 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การท่องเที�ยวโดยชุมชน พื นที�ตําบลบางกะจะ จังหวดัจันทบุรี  
 จากการสนทนาระดมสมอง วนัที� 8 กนัยายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ สถานที�
ของโรงเรียนบางกะจะ โดยผูเ้ขา้ร่วมสนทนาระดมสมอง จาํนวน 20 คนเป็นผูน้าํหมู่บา้น อาทิเช่น 
กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้น กลุ่มสตรีอาสา ชาวบา้นในชุมชน พ่อคา้แม่คา้ นักศึกษาปริญญาโท 
และอาจารยที์�ปรึกษา ประเด็นที�นาํเสนอก็คือ สถานที�แห่งใด ควรจดัให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได ้ของดี
ตาํบลบางกะจะมีอะไรบา้ง สามารถจดัเป็นแหล่งเรียนรู้ไดห้รือไม่ การสนทนาระดมสมองเกิดขึ&น
และใชเ้วลา ก็พอสรุปประเด็นไดว้า่ควรจดัเป็นโซน ซึ� งควรนาํร่องใน 9 โซน ดงักล่าวก่อน 
 โซน  A หมู่ 10 บ้านท่าแฉลบ วถิีชุมชนชาวประมง (ชายฝั�งนํ าตื น) 
 อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบา้น 
 1. การทาํอวนรอ และโพงพาง เป็นการจบักุง้ ปู ปลา วิธีหนึ� งสามารถทาํไดโ้ดยปักหลกั
ลงไปในนํ&าตอ้งเป็นบริเวณร่องนํ& า เมื�อถึงเวลาเราก็เอาอวนรอลงไป เมื�อถึงเวลาเราก็ไปยกดูวา่มีของเขา้
บา้งรึป่าว ยิ�งนํ& าลงยิ�งดี เพราะของจะเขา้เยอะ แต่การลออวนไม่สามารถทาํไดทุ้กวนั จะสามารถทาํได้
เป็นช่วงเวลาตอ้งดูนํ& า ดูขา้งขึ&นขา้งแรม ดูอากาศ หลายอย่างประกอบกนัซึ� งชาวประมงจะรู้กนัดี  
การทาํอวนรอ และโพงพาง เป็นอาชีพที�มีความผิดกฎหมาย ซึ� งตอนนี&กาํลงัมีปัญหากนัอยู่ระหว่าง 
ผูป้ระกอบอาชีพนี&และกรมประมง ซึ� งอาชีพนี& เป็นอาชีพที�ทาํสืบทอดกนัมาหลายชั�วอายุคน แต่ใน
ไม่กี�ปีที�ผา่นมาทางการไดอ้อกมาตรการหา้มจบัสัตวน์ํ&าดว้ยวธีินี&  ทาํใหช้าวบา้นแถบนี& เกรงวา่จะไม่มี
อาชีพ 
 2. การทาํอวนปูและอวนลอยกุง้ เป็นการเนน้จบัเฉพาะกุง้และปูเท่านั&น ซึ� งการทาํอวนปู
และอวนลอยกุง้ตอ้งขยนัมากๆหากขี& เกียจหรือไม่มีความหวงั จะไม่สามารถทาํไดเ้ลย เพราะการ 
ลงอวนไปแต่ละครั& ง ต้องลงหลายๆหัว หากเก็บอวนมาแล้วเรายงัไม่สามารถพกัได้เราต้องรีบ 
สางอวนเพื�อไปปล่อยอีก และการเก็บอวนขึ&นจากนํ& ามาในแต่ละครั& งไม่ไดห้มายความวา่เราไดเ้ยอะ 
บางครั& งอาจไม่ไดกุ้ง้หรือปูสักตวัก็เป็นได ้ การทาํอวนปู และอวนลอยกุง้ไม่ผิดกฎหมาย แต่การทาํ
ยุง่ยากกวา่อวนรอ และโพงพาง อีกทั&งยงัไดข้องนอ้ยกวา่มากในการทาํแต่ละครั& ง 
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 3. การดักลอบ มีทั& งลอบปูและปลา ทาํได้โดยการนาํลอบไปวางไวใ้นที�ต่างๆ ในนํ& า  
โดยลอบปูทาํได้โดยนําลอบมดักับเชือกและใส่ทุ่นไวเ้พื�อเวลาเก็บจะได้สะดวก ส่วนลอบปลา
จะต้องดํานํ& าลงไปแล้วนําไม้ปักไว ้การดักลอบ หรือวางลอบ ไม่ผิดกฎหมายแต่ได้ของน้อย 
และค่อนขา้งลาํบาก 
 4. การเลี&ยงหอยนางรม ขั&นแรกเราตอ้งเตรียมแป๊ะไวก่้อน (แป๊ะ คือกอ้นปูนแบน ขนาด
ประมาณเหรียญ10บาท) เมื�อเตรียมแป๊ะแลว้ เราก็ตอ้งเตรีมไมไ้ผเ่พื�อทาํแพไวใ้นนํ& าความสูงจากนํ& า
ควรดูให้นํ& าท่วมถึงเวลานํ& าโตเต็มที�  หลังจากทาํแพแล้วเราก็นําแป๊ะที�เตรียมไวไ้ปแขวนในนํ& า  
รอเวลาให้เชื&อหอยนางรมที�มีอยู่เองตามธรรมชาติมาเกาะ และเจริญเติบโตเป็นตวัหอยนางรม  
เราไม่ตอ้งให้อาหารใดๆ ทั&งสิ&นเพราะหอยนางรมจะจบัไรนํ& า หรือสัตวเ์ล็กในนํ& าเป็นอาหารเอง 
ประมาณ 6  เดือนจะสามารถขายได้1ครั& ง หอยนางรมที�ได้จากการเลี& ยง เราจะนํามาแกะเนื&อ 
เพื�อนาํไปขายต่อไป 
 5. การเลี& ยงปลา ปลาที�นิยมเลี&ยงคือ ปลากะพง เราตอ้งทาํกระชงัไวก้ลางนํ& า เพื�อนาํปลา
ไปใส่ (ปลาที�ได้มาจากการซื&อลูกปลามาอีกที ตวัละ5-6บาท) การให้อาหารแบ่งเป็น 2 มื&อ มื&อเช้า 
ควรให้ตั&งแต่เช้าประมาณ5-7โมงเช้า และมื&อเย็นประมาณ4-6โมงเย็น ปลาจะไม่ชอบแสงสว่าง  
หากเราให้อาหารเวลาเที�ยงปลาจะไม่กินอาหารเพราะปลาจะลงไปอยู่กน้กระชงัเพื�อหมกตวัหลบ
แสง เลี& ยงไปเรื�อยๆสักระยะหนึ� งก็สามารถขายไดข้นาดประมาณ5-7ขีดสามารถส่งร้านอาหารได ้
หากเกินจากนั&นตอ้งติดต่อผูค้า้ปลามาดูอีกทีวา่ให้ราคาเท่าใด เพราะผูค้า้ปลาจะนาํปลาเขา้กรุงเทพ
เพื�อส่งออกต่อไปการสร้างกระชงัเลี& ยงปลากลางนํ& าสามารถทาํไดแ้ต่ห้ามกีดขวางทางนํ& า ห้ามสร้าง
สิ�งปลูกสร้างถาวร มิฉะนั&นจะถือวา่ผดิกฎหมาย 
 

 

ภาพประกอบ 2 ชาวบา้นกาํลงัเก็บอวนลอยกุง้ขึ&น 
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ภาพประกอบ 3 กุง้ดาํที�ชาวบา้นจบัได ้

 

 

ภาพประกอบ 4 กระชงัปลา และขนาํสาํหรับนอนเฝ้า 

 

ภาพประกอบ 5 กาํลงัจะแขวนแป๊ะ 
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ภาพประกอบ 6 แพหอยนางรมที�เพิ�งลงแป๊ะ 

 

 

ภาพประกอบ 7 บริเวณแพหอยนางรมทั&งหมด 

 

 

ภาพประกอบ 8 ผูใ้หญ่ทรงพล พุทธเจริญทอง(ซา้ย) และ คุณพิชยั สิงโตทอง (ขวา)  
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โซน B หมู่ 2 บ้านพานสลุด รําสวดงานศพ 

 ประเพณีงานศพในทอ้งถิ�น เมื�อมีการตายที�บา้นจะทาํพิธีกรรมในบา้น การจดัพิธีกรรม   
ในงานศพจะมีการสวดหนา้ศพเป็นประเพณี “การสวด” หมายถึงการร้องหรืออ่านเป็นทาํนองเนื�องดว้ย
ศาสนกิจ เช่น การสวดพระอภิธรรม สวดพระปาฏิโมกข์ สวดพระปริตร และสวดคฤหสัถ์ เป็นตน้ 
การสวดหน้าศพหรือการสวดคฤหัสถ์ของนกัสวดที�เป็นฆราวาส จะเริ�มหลงัจากพระสวดอภิธรรม
จบแลว้  เจา้ภาพจะจดันกัสวดชายหญิงมาร่วมร้องเพลงสวดพระมาลยั เพราะเป็นเพลงสวดสั�งสอน
ใหค้ลายความโศก มีการรําและการสวดหนา้ศพ ซึ� งมีจุดมุ่งหมายเพื�อเป็นการอยูเ่ป็นเพื�อนบรรดาญาติ 
และผูที้�มาเยี�ยมศพ ขจดัความวา้เหวข่องเจา้ภาพดว้ย นกัสวดจะประกอบดว้ยหวัหนา้ 1 คน และลูกคู่ร้อง 
เรียกวา่ สาํหรับ นั�งลอ้มวงรอบตูพ้ระธรรม กลางวงมีเครื�องบูชา ไดแ้ก่ กระทงขนั 5 คือ กระทง 5 กระทง 
ที�ใส่ขา้วตอก  ดอกไมไ้ม่จาํกดัสี ธูป 5 มดั ๆ ละ 3 ดอก  และเทียน 5 เล่ม ซึ� งจะจุดติดต่อกนัตลอดเวลา
ที�สวด  เครื�องบูชาเหล่านี& จะวางในโตกทองเหลือง ส่วนเครื�องยกครูจะวางอยู่ในจานต่างหาก 
เครื�องยกครู ได้แก่  หมาก  พูล  ยากกินกบัหมาก  เทียน  และดอกไม ้5 กาํ  ร้องรําและร้องรับ
กนัไปตามความสามารถ  โดยมีเครื�องดนตรีทาํจงัหวดั  คือ กลองโทน  กรับและฉิ�ง การสวดหนา้ศพ
หรือคฤหัสถ์  เนื&อร้องจะสวดพระมาลยัในส่วนแรก  ส่วนหลงัจะเป็นเนื&อร้องทั�วๆ ไป  ตดัตอน
มาจากวรรณคดี  เช่น  อิเหนา  ราชาธิราช  ไกรทอง  เมขลา  พระอภยัมณี  เป็นตน้ 
 ระยะเวลาที�เล่น 

 ปัจจุบนันี& เล่น ถึง ตี 3-4 แต่จะเริ�มให้พระสวดก่อนแลว้ค่อยรําสวด แต่ในสมยัก่อนจะมี

การเล่นกนัถึงเชา้เลย 

 จุดประสงค์ 

 ในการรําสวดงานศพมีวตัถุประสงคห์ลกัของงาน คือการอยูเ่ป็นเพื�อนศพ 

 

 

ภาพประกอบ 9 ครูภิณโญ สิงห์นอ้ย และครูแพน สุขิโต อยูเ่ทพตะเคียน ผูส้อนรําสวดงานศพ 
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 บทเพลงที�ใช้เล่นในงานสวดงานศพ 

 สาํหรับเนื&อเรื�องที�ใชใ้นการรําสวด มกัจะมาจากวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น เรื�องไกรทอง 
พระอภยัมณี ขุนช้างขุนแผน ลกัษณาวงศ์ สังข์ทอง ฯลฯ โดยจะมีทั&งทาํนองเก่า เช่น ลมพดัชายเขา 
นาคเกี& ยว สุดสงวน ฯลฯ และทาํนองใหม่ เช่น ลูกสาวใครหนอมาเล่นรําโทน หรือทาํนองเพลงลูกทุ่ง 
เป็นตน้ ทั&งนี&  ท่าที�ใช้รํา จะไม่ไดคิ้ดขึ&นมาใหม่ แต่จะใช้การประยุกต์จากท่ารําของลิเก หรือท่ารํา 
ของบทละคร เช่น ท่าชี&นก ชมไม ้เป็นตน้ โดยจะฝึกกนัเองในคณะ 
 แต่ปัจจุบนัการร้องรําจะมีการเปลี�ยนแนวเพลงจากในบทวรรณคดีมาเป็นแบบลูกทุ่ง 
และเพลงที�ใชส่้วนใหญ่มาจากเนื&อเรื�องวรรณคดีแลว้มีการนาํทาํนองมาใส่แลว้ร้องในบทเพลงที�ใช้
ในการร้องสวดมากที�สุดคือ บทเพลงชาละวนั 

 

    

    

ภาพประกอบ 10 การรําสวดงานศพ 
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โซน C หมู่ที� 3 บ้านทาํเนียบ โรงงานกระเบื องแสงจันทร์  

 โรงงานเครื�องเคลือบดินเผาแสงจนัทร์เปิดมาเป็นระยะเวลาประมาณ 30 กวา่ปี  เป็นธุรกิจ
ครอบครัวที�ทาํพร้อมกันมาตั&งแต่สมยัปู่ ย่า ปัจจุบนัตั& งอยู่ที�  หมู่ 3 บา้นทาํเนียบ ตาํบลบางกะจะ  
อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี บนพื&นที�กวา่ 10 ไร่ และมีพนกังานประมาณ 30 กวา่คน   
 กระบวนการทาํกระเบื องเคลอืบดินเผา 

 1. นําดินเหนียวที�ได้ผ่านการตากแดดให้แห้ง มาผสมกับนํ& า ฝุ่ น โดยผสมคลุกเคล้า 
ใหเ้ขา้กนัแลว้ทิ&งไว ้
 

 

ภาพประกอบ 11 ดินเหนียวตากแหง้ และ ผสมนํ&า ฝุ่ น 
 
 2. นาํดินที�ผสมเตรียมไวม้าเขา้เครื�องโม่แบบหยาบ 
 3. นาํดินที�ผา่นการโม่แบบหยาบมาเขา้เครื�องโม่แบบละเอียดอีกครั& ง 
 

 

ภาพประกอบ 12 ขั&นตอนเอาเขา้เครื�องพิมพแ์บบ 
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 4. นาํดินที�ไดม้าเขา้เครื�องพิมพแ์บบ  เพื�อให้ออกตามแบบพิมพแ์ละมีขนาดตามที�ตอ้งการ 
 5. ตดัใหไ้ดข้นาดตามที�ตอ้งการ 
 6. นาํมาตากแหง้ ประมาณ 1-2 วนั เพื�อให้ดินแหง้สนิท 
 7. นาํแผ่นที�ไดจ้ากการตากมาปัZมตราตามแบบที�ตอ้งการ (เป็นแบบแผ่นเหล็กที�ทาํออกมา
เพื�อเป็นตวัแบบ) 
 8. นาํมาตากทิ&งไวป้ระมาณ 1-3 สัปดาห์ (แล้วแต่สภาพอากาศ)  รอจนแผ่นกระเบื&อง
เปลี�ยนสีซึ� งหมายความวา่แหง้สนิทแลว้ 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 การนาํแผน่กระเบื&องมาเรียงแลว้นาํไปเขา้เตาเผา 

 9. นาํแผน่กระเบื&องมาเรียงแลว้นาํไปเขา้เตาเผา (เผาดว้ยการใชฟื้น) เผาเป็นเวลา 2 วนั 2 คืน  
แลว้ปิดไวไ้ม่ใหโ้ดนลมโดนแดด ประมาณ 7-10 วนั (โดยค่อยๆเปิดออกทีละนอ้ย)  โดยการเผาหนึ�ง
ครั& งจะสามารถเผาไดป้ระมาณ 15,000 แผน่ 
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ภาพประกอบ 14 สภาพเตาเผา 

 10. นาํออกมาเรียงตามสายพาน 
 11. นาํมาคดัเลือก โดยชิ&นที�บิ�น เบี&ยว ไม่ไดคุ้ณภาพก็จะถูกคดัออกไป 
 12. นาํแผน่กระเบื&องที�ไดคุ้ณภาพไปเขา้เตาอบเพื�อยอ้มสีตามที�ตอ้งการ และเผาเขา้เครื�อง
อตัโนมติั โดยเครื�องจะทาํหนา้ที�อตัโนมติัเลื�อนไปเรื�อยๆ โดยเตาจะตั&งความร้อนอตัโนมติัประมาณ 
1 คืน แผน่กระเบื&องก็จะเสร็จเรียบร้อย 
 

 

ภาพประกอบ 15 การยอ้มสีและเผาเขา้เครื�องอตัโนมติั   

 13. นําแผ่นกระเบื&องออกจากเครื� อง จากนั&นนํามาคดัสีอีกครั& ง หากชิ&นใดสีผิดเพี& ยน  
ไม่เรียบร้อยก็จะตอ้งคดัไปขายเกรด 2 เกรด 3 ซึ� งราคาก็จะตํ�ากวา่เกรด 1 
 14. จดัเตรียมกระเบื&องเพื�อนาํส่ง 
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ภาพประกอบ 16 การคดัเกรดกระเบื&อง 

โซน D หมู่ 4 บ้านเก่า ขนมจ้างของชาวจันทบุรี  

 ขนมจา้งเป็นขนมพื&นบา้นที�คนจนัทบุรีรู้จกักนัเป็นอย่างดี  เป็นขนมที�ใช้วตัถุดิบจากขา้ว

มาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ&น และเมื�อนาํมารับประทานคู่กบันํ& าออ้ยโบราณที�มีกลิ�นหอมจะมีรสชาติ 

อร่อยติดใจผูที้�รับประทานอยา่งยิ�ง (บา้นเลขที� 47 หมู่ที� 7 ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี)  

 ส่วนผสมและอุปกรณ์ 

 1. ขา้วเหนียว 15 กิโลกรัม 

 2. ขี& เถา้ 5 กิโลกรัม 

 3. นํ&า 20 ลิตร 

 4. กะละมงัสาํหรับแช่ขา้ว 

 5. ใบชะเหลา้ (สาํหรับห่อขนม) 

 6. โอ่งดินหรือโอ่งมงักร 

 7. ไมพ้าย 

 8. ชอ้นชา (สาํหรับตกัขา้ว) 

 9. ตอกไมไ้ผ ่(สาํหรับมดัขนม) 

 10. ปีบ(สาํหรับตม้ขนม) 

 ขั นตอนการทาํขนมจ้าง 

 1. เตรียมนํ&าขี& เถา้โดยนาํขี& เถา้มาผสมกบันํ&าใส่ลงโอ่งดินหรือโอ่งมงักร ที�เตรียมไว ้รอจน

ขี& เถา้ตกตะกอนอยูก่น้โอ่ง ตกันํ&าส่วนที�ลอยอยูเ่หนือขี& เถา้นาํมาแช่ขา้วเหนียว 
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ภาพประกอบ 17 นาํขี& เถา้มาผสมกบันํ&าใส่ลงโอ่งดินหรือโอ่งมงักร 
 
 2. นาํขา้วเหนียวที�เตรียมไวม้าแช่ลงในนํ& าดงักล่าว โดยแช่ทิ&งไว ้3-4 ชั�วโมง สีของเมล็ด
ขา้วเหนียวจะเปลี�ยนเป็นสีเหลืองนวลระเรื�อ เนื�องจากทาํปฏิกิริยากบันํ& าขี& เถา้ซึ� งเป็นด่าง ทาํตาม
ขั&นตอนนี& ประมาณ 3 ครั& ง จนกระทั�งขา้วเหนียวเปลี�ยนเป็นสีขาวขุ่น ให้ใส่ตะกร้าเอาไวเ้พื�อรอ 
ใหข้า้วเหนียวสะเด็ดนํ&าก่อน 
 

     
 

ภาพประกอบ 18 นาํขา้วเหนียวที�เตรียมไวม้าแช่ทิ&งไว ้3-4 ชั�วโมง 
 

               3. เมื�อเมล็ดขา้วเหนียวแหง้พอหมาดแลว้นาํมาห่อเพื�อใหไ้ดท้รงขนมจา้งดว้ย ใบชะเหลา้
ที�เตรียมไว ้
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ภาพประกอบ 19 นาํมาห่อดว้ยใบชะเหลา้ 
 
 4. เมื�อห่อขนมจา้งเสร็จแลว้ก็นาํไปตม้ในปีบ ประมาณ 1-2 ชั�วโมง จะไดข้นมจา้งไว้
ทานเล่นกนัแลว้ 
 

    
 

ภาพประกอบ 20 นาํไปตม้ในปีบ ประมาณ 1-2 ชั�วโมง  
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โซน E หมู่ 5 บ้านเส กลองยาว  
 การละเล่นเถิดเทิง หรือ เทิงบอ้งกลองยาวมีเล่นแพร่หลายทั�วไป ประเพณีการเล่นเทิงบอ้ง
กลองยาว หรือ เถิดเทิง เป็นของพม่านิยมเล่นกนัมาก่อน เมื�อครั& งพม่าทาํสงครามกบัไทยในสมยั 
กรุงธนบุรีหรือสมยัต้นกรุง รัตนโกสินทร์ เวลาพกัรบพวกทหารพม่าก็เล่นสนุกสนานกันด้วย
การละเล่นต่างๆ ซึ� งทหารพม่าบางพวกก็เล่น “กลองยาว” พวกไทยเราไดเ้ห็นก็จาํมาเล่นกนับา้งยงัมี
เพลงดนตรีเพลงหนึ� ง ซึ� งดนตรีไทยนาํมาใช้บรรเลง มีทาํนองเป็นเพลงพม่าเรียกกนัมาแต่เดิมว่า
“เพลงพม่ากลองยาว” ต่อมาได้มีผูป้รับเป็นเพลงระบาํ กําหนดให้ผูรํ้าแต่งตัวใส่เสื& อนุ่งโสร่งตา  
ศรีษะโพกผา้สีชมพู (หรือสีอื�นๆบ้างตามแต่จะใช้สีสลับกัน) มือถือขวานออกมาร่ายรําเข้ากับ 
จงัหวะเพลงที�กล่าวมานี& จึงเรียกกนัอีกชื�อหนึ�งวา่ เพลงพม่ารําขวาน 
 ดงันั&นเมื�อชาวไทยเห็นเป็นการละเล่นที�สนุกและเล่นไดง่้าย ก็เลยนิยมเล่นกนัแพร่หลาย
แทบทุกหวับา้นหวัเมือง และเล่นสืบต่อกนัมาจนทุกวนันี&  เครื�องดนตรีที�ใชเ้ล่นเทิงบอ้งกลองยาว คือ 
 1. กลองยาว ( เล่นกนัหลายๆ ลูกก็ได ้ขอใหมี้กลองเอกเป็นกลองนาํไวลู้กหนึ�ง) 
 2. กรับ 
 3. ฉาบเล็กและฉาบใหญ่ 
 4. โหม่ง 
 5. ฉิ�ง 
 ลกัษณะของกลองยาว มีความยาวประมาณ 3 ศอก หางยาวปลายบานเป็นรูปคลา้ยดอกลาํโพง 
ตอนหัวทาํเป็นกระพุง้มาถึงคอ จากนั&นค่อยๆคอดออกเป็นหางกลอง กลองยาวนี& เขาขึ&นหนังไว ้
ตอนหวัหนา้เดียว มีสายโยงเร่งเสียงทาํดว้ยหนงั เรียกวา่ “หนงัเรียด” 
 หนังเรียดนี& ขึงโยงระหว่างของหนังที�เป็นหน้ากลองกบัคอของกลอง ตรงที�มีหนังเรียด
หรือตรงหัวกลองนี&  เขามกัใช้ผา้สีหรือผา้ดอกสวยๆหุ้มตลอด เพื�อไม่ให้แลเห็นหนงัเรียดที�หน้าเกลียด
และตรงริมของหนังหน้ากลองจะมีผา้จีบเป็นชั&นๆ ให้สวยงามหุ้มอีกทีหนึ� ง หน้ากลองกวา้งประมาณ  
8-9 นิ&ว ตรงกลางหนา้กลองติดขา้วสุกบดผสมขี& เถา้ เพื�อถ่วงเสียงให้มีกงัวานไดร้ะดบัตามที�ตอ้งการ 
ที�ลาํตวักลองมีสายสะพายผูกระหว่างหูกลองดา้นหน้ากบักลอง คนตีใชส้ายสะพายเฉียงบ่าให้ตวักลอง
เฉียงไปตามลาํตวัของคนตีและยกหนา้กลองให้สูงขึ&นทางขวามือ เพื�อให้ตีไดอ้ยา่งถนดัเสียงกลองยาว 
มีหลายเสียง เกิดจากการใชมื้อหนึ�งกดหา้มความกงัวานของเสียงไว ้แลว้ใชอี้กมือหนึ�งตีไปบนหนา้กลอง
เสียง “ เทิ�ง” เกิดจากการใชฝ่้ามือตีลงไปประหนา้กลองโดยแรงเสียง “ เถิด” เกิดจากการใชฝ่้ามือตีลง 
บนหนา้กลอง พอจะมีกงัวานก็ห้ามไวแ้ละเสียง “ บ็อง” หรือ “ บอ้ง” เกิดจากการใชก้าํมือทุบลงไป
บนตรงกลางหนา้กลองการเล่นกลองยาวนี&  มกัเรียกกนัวา่ เล่น “ เล่นเถิดเทิง” หรือ “ เทิงบอ้ง” ที�เรียกกนั
เช่นนี&ก็เป็นเพราะเรียกตามเสียงกลองยาวนั�นเอง เพราะเมื�อกลองยาวเริ�มตีเรียกเสียงจงัหวะนั&น จะได้
ยนิเสียงเป็น “ เถิด เทิงบอ้ง บอ้ง เทิงบอ้ง” เรื�อยไป 
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 วตัถุที�ใช้ทาํกลองยาว  

 1. ไมจ้ริง ใช้ทาํตวักลอง ตอนหนา้ใหญ่ ตอนทา้ยลกัษณะเรียวแลว้บานตอนปลาย เป็นรูป
ดอกลาํโพง มีหลายขนาด  
 2. ขา้วสุก ใชติ้ดตรงกลางของหนา้กลอง โดยบดผสมขี& เถา้เพื�อถ่วงเสียง  
 3. ผา้สีหรือ ใชหุ้ม้ตกแต่งกลองใหส้วยงาม  
 4. หนงัสัตว ์ใชท้าํหนงักลอง  
 5. สายสะพาย ใชผ้กูกลองไวค้ลอ้งสะพายบ่า  

 วธีิเล่นกลองยาว 

 ก่อนเล่นมีการบูชาไหวค้รูโดยจุดธูปเทียนดอกไม ้สุรา และเงิน 12 บาท การเล่นใชค้นเล่น
ทั&งหมด 18 คน  
 1. คนตีกลอง 9 คน  
 2. คนรํา 6 คน  
 3. คนตีฆอ้ง โหม่ง ฉาบ 3 คน  
 4. นั�งลอ้มวงติดถ่วงเทียบเสียงกลอง (ถ่วงดว้ยขา้วสุก ตาํกบัขี& เถา้ใหล้ะเอียดหรือเหนียว)  
 เริ�มเล่นโหม่งตีจงัหวะใหส้ัญญาณขึ&นเพลง เพลงที�จะเล่นมีประมาณ 5 เพลง  
 1. เพลงมา้ยอ่ง  
 2. เพลงหรั�งย ํ�าเทา้  
 3. เพลงแขก  
 4. เพลงเซิ&งกระติZบ  
 5. เพลงเซิZงสวงิ  
 ในระหว่างขึ&นเพลง นักรําจะทาํการร่ายรําไปตามเพลงแต่ละชนิด เวลาจบ หัวหน้าที�อยู ่
ในหมู่กลองเร่งเตือนวา่จะลงกลองเพื�อจบหรือหยดุเล่น 

 อุปกรณ์ในการทาํกลองยาว 

 1. ไม ้
 2. สิ�ว 
 3. สวา่น 
 4. หนงัสัตว ์
 5. ลวด หรือ เชือก 
 6. ขวาน 
 7. กระดาษทราย 
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 8. แชล็ก 
 9. ผา้ 
 10. เครื�องแกง 
 11. ครก สาก ขนาดใหญ่ 

 

    
 
ภาพประกอบ 21 เครื�องมือที�ใชท้าํกลองยาว 

 
 ขั นตอนการทาํกลองยาว 

 1. หาไมแ้ก่น และตอ้งมีนํ&าหนกัที�เบา เช่น ตน้ขนุน เพราะเป็นตน้ไมที้�ดีที�สุด 
 2. จากนั&นนาํมาเกลา และถากใหเ้ป็นรูปทรงกลองยาว 
 3. ใชเ้ครื�องมือเจาะ เช่น สิ�ว แต่สมยันี& นิยมใชลู้กหมูในการเจาะ 
 

    
 

ภาพประกอบ 22 นาํมาเกลา และถากใหเ้ป็นรูปทรงกลองยาว 
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 4. หาหนงัววั จากนั&นนาํมาตากแดดแลว้ก็ตาํ โดยใชเ้ครื�องแกงตาํรวมกบัหนงั ถา้เป็น 
ลูกววัก็จะดี หรือจะเป็นเกง้ป่าก็ได ้
 5. จากนั&นนาํหนงัมาขดูใหห้นงัเสมอกนั นาํหนงัมาลา้งและตากใหแ้หง้  
 6. นาํหนงัมาวดักบักลองแลว้ตดั  
 

     
 

     
 

ภาพประกอบ 23 นาํหนงัมาวดักบักลองแลว้ตดั 
 
 7. จากนั&นนาํเชือกและลวดมาร้อย แลว้ดึงใหห้นงัตึง 
 

      
 

ภาพประกอบ 24 นาํเชือกและลวดมาร้อย แลว้ดึงให้หนงัตึง 
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 8. ถา้เราอยากทราบวา่กลองดงัแค่ไหน ใหน้าํกลองไปกระแทกกบันํ&า ถา้เสียงดงักงัวาน
แสดงวา่ใชไ้ด ้

 
โซน F ม.8 บ้านดอนทราย (ค่ายเนินวง) 
 ค่ายเนินวง สร้างในรัชกาลที� 3 มูลเหตุมาจากกบฏเจา้อนุวงศเ์วียงจนัทน์ ซึ� งยกทพัเขา้มา 
ตีหัวเมืองทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จนถึงนครราชสีมา อนัเป็นที�เกิดวีรกรรมเทา้สุรนารีขึ&น  
ทางกรุงเทพฯส่งกองทพัขึ&นไปปราบปรามจนเจา้อนุวงศ์หนีไปพึ�งญวนกลายเป็น เรื�องบาดหมาง  
ทาํให้เกิดสงครามระหว่างไทยกบัญวน จึงสร้างขึ&นเพื�อเตรียมรับศึกญวน จนัทบุรีเป็นหัวเมือง
ชายทะเล เดิมตั&งอยูที่� ต.บา้นลุ่มฝั�งตะวนัตกของแม่นํ& าจนัทบุรี ภูมิประเทศไม่เหมาะจะเป็นฐานทพั 
รัชกาลที� 3 ทรงเกรงว่าญวนจะมายึดเอาไดจึ้งโปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ ์ 
(ดิศ  บุนนาค) เลือกหาชยัภูมิ มาไดที้�บา้นเนินวง เป็นเนินเล็กๆ พื&นที�สูงสามารถเห็นขา้ศึกถึงปากแม่นํ& า
จนัทบุรี เหมาะแก่การตั&งมั�นอยา่งยิ�ง จึงลงมือสร้างเมื�อพ.ศ.2377 สร้างอยา่งถูกหลกัยุทธศาสตร์ โดยสร้าง
เป็นเมืองป้อม เมืองป้อมเนินวง เป็นรูปสี� เหลี�ยมมีพื&นที�ประมาณ 270 ไร่ สร้างกาํแพงสูง ๖ เมตร 
ลอ้มรอบมีป้อม คูนํ& า และประตูสี� ทิศ มีปืนใหญ่จุกช่องตามกาํแพงเมือง ตั&งเรียงรายไปตามช่องใบเสมา 
ตั&งจงักา้พร้อมทาํการยิง และเป็นปืนใหญ่ที�มีขนาดกวา้งปากลาํกลอ้งน่าจะเกิน 155 มม. ค่ายเนินวง 
เป็นโบราณสถานที�อยู่ใกลต้วัเมืองในเขต อ.เมือง จนัทบุรี เป็นส่วนหนึ� งของประวติัศาสตร์เมืองจนัท ์
และเป็นแหล่งโบราณคดี ที�มีสวนผลไมข้องชาวบา้นอยูใ่นพื&นที� คือ สวนสละ ที�มีชื�อเสียงของจนัทบุรี 
ที�เรียกกนัว่า "สละเนินวง"  เมื�อชมค่ายเนินวงแล้วก็ตอ้งมาชมพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติพาณิชยน์าว ี
ประวติัศาสตร์ใตท้อ้งทะเล ซึ� งมีความสําคญัเทียบเท่ากบัการศึกษาประวติัศาสตร์ในภาคพื&นดิน
จงัหวดัจนัทบุรีมีประวติัความเป็นมาเกี�ยวกบัการเดินเรือมาอยา่งยาวนาน โบราณคดีต่างๆ ที�ถูกคน้พบ
ใตท้อ้งทะเล ถูกรวบรวมมาไวที้�นี� กรมศิลปากรไดเ้ริ�มมีการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ วิจยัทางดา้น
โบราณคดีใตน้ํ& าขึ&นในประเทศไทยซึ� งจากการปฏิบติังานสํารวจและขุด คน้แหล่งโบราณคดีใตน้ํ& า 
ในทอ้งทะเลไทย ทาํให้มีจาํนวนโบราณวตัถุจากแหล่งเรือสําเภาโบราณจมเพิ�มมากขึ&น การเตรียมการ 
จดัตั&งพิพิธภณัฑสถานเพื�อเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นกบัการปฏิบติังานโบราณคดี ใตน้ํ& าและประวติัศาสตร์
การพาณิชยน์าวีของไทย จึงเป็นงานสําคญัที�ตอ้งดาํเนินงานเป็นลาํดบัต่อมา  ประกอบกบัในปี พ.ศ.
2535 กองทพัเรือและกรมศิลปากรไดต้รวจยึดโบราณวตัถุจาํนวนมากจากชาวต่างชาติที�เขา้ มาทาํการ
ลกัลอบงมโบราณวตัถุจากซากเรือสําเภาโบราณจมใตท้ะเลบริเวณอ่าวไทย นบัเป็นแรงกระตุน้สําคญั 
ที�ทาํให้คนไทยตระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของมรดกทางวฒันธรรมที�พบจากทอ้งทะเลไทย 
ซึ� งจะเป็นหลกัฐานสําคญัที�ช่วยในการสืบคน้ความเป็นมา และบอกเล่าถึงเรื�องราวทางเศรษฐกิจ 
การพาณิชยน์าวีในอดีตไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยเหตุนี& กรมศิลปากรจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการจดัสร้าง 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เพื�อเป็นสถานที�รวบรวม อนุรักษ ์ ศึกษาและจดัแสดงดา้นประวติัศาสตร์
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การพาณิชยน์าวี โดยไดรั้บงบประมาณในการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2537 ณ บริเวณโบราณสถาน 
ค่ายเนินวง ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีการเดินทาง หากมากรุงเทพ ฯ เส้นทางใกลที้�สุด
ในการมาจนัทบุรี คือ มาตามถนนมอเตอร์เวย ์ แล้วมาเขา้ถนน 334 ที� อ.บา้นบึง เดินทางต่อไป 
ทางเขา้ตวัเมืองจนัทบุรีนั&นเขา้ไดถึ้ง 4 เส้นทาง จะกล่าวถึงแต่เส้นทางที�เกี�ยวขอ้งมิฉะนั&นจะเกิดการ
สับสน ไปไม่ถูกสักเส้นเดียว เส้นทางที�จะแนะนาํให้ไปยงัค่ายเนินวง คือเส้นทางที�เมื�อมาจากกรุงเทพฯ 
มาถึงสี�แยกเขาไร่ยา ประมาณหลกั กม.324 ให้เลี& ยวขวาเขา้ถนนรักศกัดิN ชมูล จะผา่นสถาบนัราชภฎั
รําไพพรรณี ตรงไปเรื�อยๆ จะผ่านสวนสาธารณะสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ซึ� งจะเห็นบึงนํ& า
ขนาดใหญ่ และเนินกลางบึงคือ ราชานุสาวรียข์องสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ที�ทรงประทบั 
มา้ออกศึก เมื�อผา่นสวนฯ จนสุดทางที�สามแยกแลว้ ให้เลี& ยวขวา (เลี& ยวซ้ายจะไปตลาดสด) ไปทาง
บา้นท่าแฉลบ (ดูที�เสาหลกั กม.) วิ�งไปหน่อยก็จะถึงทางแยกซา้ยไปยงัอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
ที�กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ เลยทางแยกเขา้อู่ต่อเรือไปแลว้ วิ�งไปเรื�อยๆ จะพบถนนแยกขวา
สาย 3147 (ถนนไปท่าใหม่) เลี& ยวขวาเขา้สาย 3147 ไปประมาณ 400 เมตร ค่ายเนินวงจะอยูท่างขวามือ 
วิ�งเขา้ประตูไปไดเ้ลย ไปจอดรถทางดา้นหลงั หรือเลยไปจอดที�พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติพาณิชยน์าว ี
ที�อยูด่า้นหลงัเลยก็สะดวกดี ชมค่ายเนินวงแลว้จะไดไ้ปชมพิพิธภณัฑ์ต่อไดเ้ลย และเป็นพิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติพาณิชยน์าวีแห่งแรก และแห่งเดียวของไทย มีสถานที�ตั&งอยู่ในเขตสุขาภิบาลบางกะจะ 
ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง จังหวดัจนัทบุรี ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะของเมือง 
ที�สร้างมีกาํแพง ป้อม คู ประตู 4 ทิศ ทิศละ 2 ประตู เป็นรูปสี� เหลี�ยม กวา้งประมาณ 14 เส้น ยาว 15 
เส้น มีปืนใหญ่ตั&งเรียงรายอยู่ตามช่องใบเสมา ภายในค่ายมีสิ�ง ก่อสร้างตามที�กรมศิลปากรไดขึ้&น
ทะเบียนค่ายเนินวงเป็นโบราณ เมื�อปี พ.ศ. 2499 หลกัฐานที� เหลือถึงปัจจุบนั ประกอบดว้ยสิ� งสําคญั
ดงันี&  ศาลเจา้หลกัเมือง กวา้ง 14 เมตร ยาว 20 เมตร  
 1. ประตูเมือง 8 ประตู แต่ละประตูกวา้ง 4 เมตร ยาว 3 เมตร  
 2. ประตูชา้ง 1 ประตู กวา้ง 3 เมตร ยาว 3 เมตร  
 3. สระนํ&า 1 สระ กวา้ง 1 เมตร ยาว 60 เมตร  
 4. กาํแพงเมือง กวา้ง 14 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร  
 5. คูรอบเมือง กวา้ง 14 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร  
 6. วดัโยธานิมิต กวา้ง 96 เมตร ยาว 150 เมตร  
 7. คลังกระสุน 1 แห่ง กวา้ง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ภายในบริเวณกาํแพงค่ายเนินวง  
วดัโดยรอบยาว 2,000 เมตร เป็นเนื&อที�ประมาณ 270 ไร่ งาน 70 ตารางวา  
 ต่อมาป้อมชาํรุดทรุดโทรมไปมาก ในปี พ.ศ. 2516 จึงไดมี้การบูรณะตวัป้อม และประตู 
ค่ายทางดา้นทิศตะวนัออกใหม่ เมื�อขึ&นไปยืนอยู่ตรงป้อมและมองออกไปจะสามารถมองเห็น ทิวทศัน์
ของทะเลไดอ้ย่างชดัเจนและสองฟากของตวัป้อมเป็นกาํแพงวดั ปัจจุบนัทางกรมศิลปากร ไดน้าํ 
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ปืนโบราณมาตั&งแสดงไว ้โดยหันกระบอกปืนสู่ทะเลอย่างเตรียมพร้อม ปัจจุบนัมีอยู่ 39 กระบอก 
และกรมศิลปากรไดใ้ช้บริเวณค่ายส่วนหนึ� งเป็นที�ตั&งของพิพิธภณัฑ์โบราณคดีใตน้ํ& า เพื�อ เป็นสถานที�
เก็บรักษาและจดัแสดงโบราณวตัถุที�งมขึ&นมาไดจ้ากการกูเ้รือสินคา้ที�อปัปางในบริเวณน่านนํ& าเมือง
จนัทบุรี และอ่าวไทยทั&งหมด  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 คลงักระสุน 
 

 พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณชิย์นาวจัีนทบุรี 

 ประวติัศาสตร์ใตท้อ้งทะเล มีความสําคญัเทียบเท่ากบัการศึกษาประวติัศาสตร์ในภาคพื&นดิน 
จงัหวดัจนัทบุรีมีประวติัความเป็นมาเกี�ยวกบัการเดินเรือมาอยา่งยาวนาน โบราณคดีต่างๆ ที�ถูกคน้พบ
ใตท้อ้งทะเล ถูกรวบรวมมาไวที้�นี� กรมศิลปากรไดเ้ริ�มมีการดาํเนินการศึกษา คน้ควา้ วิจยัทางดา้น
โบราณคดีใตน้ํ& าขึ&นในประเทศไทย ซึ� งจากการปฏิบติังานสํารวจและขุดคน้แหล่งโบราณคดีใตน้ํ& า 
ในทอ้งทะเลไทย ทาํให้มีจาํนวนโบราณวตัถุจากแหล่งเรือสําเภาโบราณจมเพิ�มมากขึ&น การเตรียมการ
จดัตั&งพิพิธภณัฑสถาน เพื�อเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการปฏิบติังานโบราณคดีใตน้ํ& า และประวติัศาสตร์
การพาณิชยน์าวีของไทย จึงเป็นงานสําคญัที�ตอ้งดาํเนินงานเป็นลาํดบัต่อมา ประกอบกบัในปี พ.ศ.
2535 กองทพัเรือและกรมศิลปากรไดต้รวจยึดโบราณวตัถุจาํนวนมาก จากชาวต่างชาติที�เขา้มา 
ทาํการลกัลอบงมโบราณวตัถุจากซากเรือสําเภาโบราณจมใตท้ะเลบริเวณอ่าวไทย นบัเป็นแรงกระตุน้
สาํคญัที�ทาํใหค้นไทยตระหนกัคุณค่าและความสําคญัของมรดกทางวฒันธรรมที�พบจากทอ้งทะเลไทย 
ซึ� งจะเป็นหลกัฐานสําคญัที�ช่วยในการสืบคน้ความเป็นมา และบอกเล่าถึงเรื�องราวทางเศรษฐกิจ 
การพาณิชยน์าวีในอดีตไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยเหตุนี&  กรมศิลปากรจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการจดัสร้าง 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เพื�อเป็นสถานที�รวบรวม อนุรักษ ์ ศึกษาและจดัแสดงดา้นประวติัศาสตร์
การพาณิชยน์าวี โดยไดรั้บงบประมาณในการดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2537 ณ บริเวณโบราณสถาน 
ค่ายเนินวง ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
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ภาพประกอบ 26  เรือบรรพนาวนิ 
 

  ห้องจัดแสดงสินค้าและวถิีชีวติชาวเรือ 
 จากทางโถงดา้นหนา้เดินขึ&นบนัไดมาก็จะพบหอ้งนิทรรศการที�จดัแสดงให้เห็นวิวฒันาการ
ดา้นพาณิชยน์าวีในดินแดนแถบนี& ตั&งแต่ยุคโบราณ พร้อมดว้ยเส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณ 
และสินคา้  ในห้องนี& มีไฮไลท์สําคญัอยู่ที�การจาํลองเรือสําเภาไทยโบราณ (ขนาดเล็กที�สุด) มาจดั
แสดงไวอ้ยา่งอลงัการกลางห้อง เรือลาํนี& มีจุดเด่นอยูที่� กง กราบเรือ กระดูกงู มีชื�อวา่ “บรรพนาวิน” 
เขียนติดอยู่ที�ทา้ยเรือ ซึ� งคุณวิรัช สุริวงวศ์ เจา้หน้าที�พิพิธภณัฑ์ฯ กล่าวว่า บรรพนาวิน หมายถึง 
บรรพบุรุษแห่งการเดินเรือ ส่วนนกฟีนิกซ์ที�เกาะอยูบ่นภูเขากลางทะเล คือความเป็นอมตะ ฆ่าไม่ตาย 
เปรียบดงัเรือไม่ล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 27 ไหสี�หูของจริงที�ขดุขึ&นจากทะเลในระวางเรือ 
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 ดา้นหนา้ของเรือบรรพนาวินวาดเป็นรูปราหู (หนึ�งในรูปที�ชาวเรือเคารพ) มีตาเรือวงกลม
ขอบนอกขาวขอบในดาํอยูด่า้นขา้ง ซ้าย-ขวา“นี�เป็นรูปแบบของตาเรือสินคา้คือมีตาสีดาํมองไปขา้งหนา้ 
ส่วนตาเรือประมงจะเป็นรูปตาดาํเหลือบมองลงตํ�า แต่ถา้เป็นตาเรือโจรสลดัจะเป็นรูปตาตดัเหลือเพียง
ครึ� งเดียว ถา้ใครเจอกลางทะเล ตอ้งรีบหนีทนัที” คุณวิรัชอธิบายเรือลาํนี& แมจ้ะจาํลองมาจดัแสดง 
แต่วา่ก็ทาํเหมือนจริง นกัท่องเที�ยวสามารถเดินเขา้ไปชมห้องต่างๆในทอ้งเรือ ระวางเรือ และสามารถ
ขึ&นไปบนเรือได ้โดยระวางสินคา้แรก จดัแสดงไหสี�หูเคลือบนํ& าตาลดินแห่งเมืองสิงห์บุรี และเครื�อง
เคลือบสังคโลกเขียวไข่กาที�ขุดคน้พบ ส่วนระวางต่อไปเป็นผา้ไหมแพรพรรณที�นาํมาจากจีน เครื�องเทศ
ที�นาํไปขาย ดา้นระวางกลางเรือมีทองแดงจาํนวนมากซึ� งนอกจากจะเป็นวสัดุที�ซื&อมาเพื�อให้ ประโยชน์
แลว้ยงัเป็นอบัเฉาเรืออีกดว้ย ต่อมาเป็นระวาง 4 เป็นที�เก็บไมฝ้าง ในขณะที�ระวางทา้ยเรือ เป็นส่วน
ทาํอาหารและหอ้งจบักงัเรือที�อยูก่นัแบบง่ายๆ ตามอตัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพประกอบ 28 การจาํลองวิถีชีวติชาวเรือบนเรือบรรพนาวนิ 
 
            จากชั&นล่างมาดูชั&นบนของเรือกนับา้ง บนนี& เป็นที�จดัแสดงวถีิชาวเรือ มีกปัตนัเรือหรือจุ่มจู๊
หรือไตก๋้งยนืคุมคนงานบนชั&นดาดฟ้า ขณะที�ชั&นบนเรือนั&นมีการจาํลองเรื�องราวบนเรือให้ดูหลายอยา่ง 
ไม่วา่จะเป็น ”อาปั=น” คนดึงเชือกใบเรือ ผูมี้หนา้ที�ดูแลเรือ มีเฒ่าเตง้ทาํหนา้ที�ดูแลสมอเรือ มีจุมโผ่
หรือกุลี จบักงั แบกหามสิ�งต่างๆบนเรือ ร่วมดว้ยองคป์ระกอบต่างๆของเรือ อาทิ ใบเรือ พงังาเรือ 
ลูกตะเภาทาํจากหวายใชส้าํหรับกนัเรือกระแทก 
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โซน G หมู่ 9 บ้านเขาน้อย ผลติภัณฑ์เสื�อกกบางกะจะ  
 ในสมยันั&นการทอเสื�อตอ้งซื&อกกและปอจากชาวบา้นตาํบลต่างๆ มาจกั มาลอก กกที�ใชท้อเสื�อ
คือกกกลมจะมีลาํตน้กลวง ผิวมนัและเหนียว เมื�อทอเป็นเสื�อจะให้สัมผสัที�นุ่มนวลขดัถูไดม้นั ผูค้น
จึงนิยม เมื�อนาํกกมาจบัเป็นเส้นเล็กๆ แล้วนาํมาผึ�งและตากให้แห้งสนิทแล้ว จึงลงมือยอ้มสีกก
ระยะแรกๆ ใชสี้ธรรมชาติจากเปลือกไมห้รือหวัพืช ซึ� งมี 3  สีคือ สีแดงไดจ้ากเปลือกยาง สีดาํไดจ้าก
ลูกมะเกลือและจากการนาํกกไปหมกัโคลน สีเหลืองไดจ้ากหวัขมิ&นโขลกเอานํ& ามาตม้ยอ้ม ต่อมาจึง
นาํสีวทิยาศาสตร์เขา้มาใชส่้วนมากเป็นสีเยอรมนัชนิดที�ใชย้อมแพรและไหม การยอ้มสีกกจึงสะดวกขึ&น 
หลงัจากเส้นกกที�ยอ้มสีแห้งแลว้จึงเริ�มกระบวนการทอเสื�อ พวกญวน มีความสามารถในการคิด
ประดิษฐล์วดลายต่างๆ เช่น รูปกุหลาบ รูปครุฑ ลายไทย ฯลฯ  
 การเตรียมกก  
 เดิมชาวบา้นจะใชต้น้กกที�ขึ&นอยูต่ามธรรมชาติ มาใชท้อเสื�อ ต่อมาเมื�ออาชีพการทอเสื�อ
เป็นที�แพร่หลาย ตน้กกที�ขึ&นเองตามธรรมชาติไม่เพียงพอที� จะนาํมาทอเสื�อ จึงไดมี้การทาํนากกขึ&น 
ผูที้�จะทาํนากกไดน้ั&น ตอ้งมีที�ดินในที�ราบลุ่มนํ& าท่วมถึง เริ�ม ดว้ยการไถคราดเก็บวชัพืชต่างๆ ออก
เช่นเดียวกบั การทาํนา เตรียมดินเสร็จก็ตอ้งหาหวักกใหม่ ซึ� งมีลกัษณะเป็นแง่คลา้ยหวัข่ามีหน่ออ่อน
ของกกโผล่ขึ&นมา และนาํไปปลูกวิธีเดียวกบัการทาํนาขา้ว เมื�อกกอายุได ้1 - 2 เดือน ตอ้งไปกาํจดัวชัพืช
และใส่ปุ๋ยวทิยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยยเูรีย รอจนกกอายุได ้4-5 เดือน จึงสามารถตดัมาใชไ้ด ้สีที�ยอ้มยากที�สุด 
ไดแ้ก่ สีขาว ส่วนชาวจนัทบุรีนิยมที�จะใช้สีของกกที�แห้งเองตามธรรมชาติ (สีออกเหลืองนวลอ่อนๆ
เกือบขาว) โดยคดัเลือกจากกกที�มีลาํตน้ค่อนขา้งอ่อน ผิวกกจึงจะมีสีเสมอกนั แลว้นาํไปตม้ในนํ& า
เดือดผสมเกลือเล็กนอ้ย เพื�อคงสภาพสี และป้องกนัไม่ใหเ้กิดเชื&อรา 
 กกที�ตดัมาจะนาํมาผา่เป็นซีกเล็กๆ 3-4 ซีกต่อตน้ ชาวบา้นเรียกวา่ “การจกักก” นาํกกที�จกัแลว้
มามดั แลว้นาํไปผึ�งลมใหแ้หส้นิท ก่อนที�จะนาํเส้นกกไปยอ้มสี ให้นาํกกที�แห้งสนิทไปแช่นํ& าให้นิ�ม
เสียก่อน สีที�ใชย้อ้มมกัใชสี้ชนิดเดียวกนักบัสียอ้มไหม  
 นอกเหนือจากกกที�เป็นวสัดุสําคญัในการทอเสื�อแลว้ ยงัมี “เอ็น” ที�ใช้ร้อยฟืม เพื�อใช้ใน
การทอเสื�อดว้ยเอ็นที�ใชน้ั&นจะทาํมาจากตน้ปอกระเจา ซึ� งสามารถปลูกไดง่้ายมาก โดยการนาํเมล็ดปอ
มาหวา่นบนพื&นดินที�เตรียมไว ้คลา้ยการปลูกกก จะตอ้งหวา่นให้แน่นเมื�อเวลาปอกระเจาโตขึ&นจะทาํให้
ลาํตน้ตราสูง และไม่มีกิ�งเวลาลอกเปลือกจากลาํตน้จะทาํไดโ้ดยสะดวกระยะเวลาที�ปลูกปอประมาณ
เดือนพฤษภาคม ใช้เวลา 5-6 เดือนจึงสามารถนาํมาใช้ทาํเป็นเอ็นได ้ วิธีทาํเอ็นให้ลอกเปลือกปอ 
ออกมาขูดให้เหลือแต่ใย ซึ� งเหนียวมาก แลว้นาํไปตากให้แห้งแลว้นาํมายอ้มสีเป็นอ่อน เมื�อเวลา
นาํไปทอกบักก สีจะได้กลมกลืนกนั จากนั&นจึงนาํเส้นปอไปฉีกให้เป็นเส้นฝอย โดยดึงผ่านตะปู 
หรือเหล็กแหลม แลว้นาํไปปั�นเป็นเส้นเอน็ที�มีความยาวติดต่อกนัพนัใส่แกนไมไ้วใ้ชส้ําหรับทอเสื�อ
ต่อไป 
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ภาพประกอบ 29 ตน้กก 
 วธีิการทอเสื�อ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการทอเสื�อ จะประกอบดว้ย 
 1. กกยอ้มสีต่างๆ ที�ตากแหง้แลว้ 
 2. เอน็ 
 3. ฟืม 
 4. ไมพุ้ง่กก  
 5. มา้รองนั�ง 
 ก่อนที�จะทอเสื�อตอ้งนาํเอ็นมาขึงไวก้บักก (ไม ้2 อนั ฟืมอยูต่รงกลาง) โดยร้อยเอ็นผา่นรูฟืม
จนเต็มฟืม การทอเสื�อนั&นส่วนมากจะใช้คนทอ 2 คน ให้คนหนึ�งเป็นคนพุ่งกกเขา้ไประหว่างฟืม 
กบัเอน็แลว้อีกคนจะเป็นคนเลื�อนฟืมมากระทบเส้นกกใหเ้ขา้ชิดติดเป็นผนืเดียวกนั 
 ขั นตอนการผลติ 
 1. นาํตน้กกราชินี หรือกกกลม ที�มีขนาดลาํตน้ตั&งตรงและขนาดพอเหมาะ ผา่สี�  แลว้ตาก
ใหแ้หง้ จึงนาํมายอ้มสีตามที�ตอ้งการ และตากใหแ้หง้สนิท 
 2. เมื�อไดต้น้กกที�ตากแห้งสนิทดีแลว้ จึงนาํมาทอเป็นผืน ขนาดกวา้งตามขนาดของฟืม 
ที�ใชท้อ ส่วนใหญ่นิยมทอขนาด 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่กวา้ง 130 ×190 ซม. ขนาดกลาง 100 ×190 
ซม. และขนาดเล็ก 120 × 90 ซม. ใชล้วดลาย เเละสีสันตามที�ตอ้งการ และบางครั& งใชก้กกลมทั&งตน้
มาทอเป็นผืน จะไดเ้สื�อผืนใหญ่ที�มีขนาดหนาและมีความนุ่ม ใชน้ั�งหรือนอนสบายเมื�อไดเ้สื�อที�ทอ
เป็นผืนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนํามาตัด แต่งให้เรียบร้อย และเย็บขอบด้วยผา้ เพื�อให้เกิดความ
เรียบร้อย สวยงาม และทนทาน 
 3. ระยะเวลาที�ใชใ้นการทอเสื�อเป็นผืน หากมีกกที�ตากแห้งแลว้นาํมาทอ วนัหนึ� งจะได้
เสื�อประมาณ 1 - 2 ผนืแลว้แต่ขนาดความยาวของเสื�อที�ตอ้งการ 
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 4. ในการทอเสื�อกก จะใชเ้เรงงานคน 2 คน โดยมีคนทอ 1 คน เเละอีกคนทาํหนา้ที�สอดกก
ใหเ้ขา้ตามฟืม โดยจะสลบัสีตามลวดลายที�ตอ้งการ 
 5. เมื�อทอจนสุดผนื จะมีการผกูที�ปลายเพื�อให้เเน่นหนา เเละไม่หลุดออกจากกนั ในการทอ
เเต่ละวนั ขึ&นอยูก่บัความขยนั ในหนึ�งวนัทอได ้3-4 
 6. เสื�อเมื�อทอเส้นเเลว้ จะตอ้งนาํไปตากเเดดให้เเห้งซกั 2-3 ชั�วโมง เพราะในขั&นตอนที�ทอ
จะมีการพรมนํ&าที�ปลาย เมื�อใหอ่้อน เเละสะดวกต่อการทอ 
 7. เสื�อกกสาํเร็จรูปที�มีการเเปรรูปมาเป็นเสื�อพบั ที�มีขนาดเล็ก เเละสะดวกต่อการพกพา 
 

      
 

ภาพประกอบ 30 การลอกตน้กก 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 กกที�ยอ้มสีเสร็จแลว้ 
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ภาพประกอบ 32 เสื�อกกที�ทอเสร็จแลว้ 
 
 ลกัษณะเด่นของผลติภัณฑ์ 
 ลกัษณะที�โดดเด่นของเสื�อกกของกลุ่มสตรีทอเสื�อกกบา้นเขานอ้ย จะใชก้กราชินีนาํมาผา่ซีก 
หรือกกกลมตากใหแ้ห้ง แลว้ทาํการยอ้มสีตามลายที�ตอ้งการ จึงนาํมาทอเป็นผืน แต่ละผืนจะมีลวดลาย
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เพราะสมาชิกแต่ละคนจะทาํการทอตามลายที�ตนเองถนดั บางครั& งจะทาํ
การทอดว้ยกกกลมทั&งตน้ทาํใหไ้ดเ้สื�อที�มีความ หนา นุ่ม ใชน้ั�ง/นอนไดส้บาย 

 

            
 

         
   

ภาพประกอบ 33 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเสื�อกก 
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โซน H หมู่ 1 บ้านบางกะจะ วดัพลบับางกะจะ โบราณสถาน 

         วดัพลบั หมู่ 1 บา้นบางกะจะ ต.บางกะจะ อ.เมืองจนัทบุรี เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองจนัทบุรี 
สร้างขึ&นเมื�อราว พ.ศ. 2300  มีชื�อเดิมวา่วดัสุวรรณติมพรุธาราม  แปลวา่อารามที�มีผลมะพลบัทอง   
แต่ชาวบา้นนิยมเรียกว่าวดัพลบั กองทพัของพระเจา้ตากสินไดแ้วะพกัที�วดันี& ก่อนเขา้ตีเมืองจนัทบุรี 
พระองค์และแม่ทพันายกองไดรั้บการประพรมนํ& าพระพุทธมนต์และรับถวายพระยอดธง  ต่อมา 
มีชื�อเสียงโด่งดงัจนมีคาํพูดในหมู่นักเลงพระว่า พระยอดธงดีตอ้งพระยอดธงวดัพลบับางกะจะ  
นํ&าพระพุทธมนตที์�ประกอบพิธีที�วดัพลบั  ถือวา่เป็นนํ&าพระพุทธมนตที์�มีความศกัดิN สิทธิN ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกของพระมหากษตัริยร์าชวงศ์จกัรีทุกพระองค์ ตอ้งประกอบดว้ยนํ& าพระพุทธมนต์
จากวดัพลบันี& ดว้ย โดยนาํนํ& าจากบ่อนํ& าศกัดิN สิทธิN ถ ํ& าพระนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจนัทบุรี 
และจากสระเเกว้ ที�วดัสระเเกว้ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่  รวมกนัทาํพิธีสวด ปลุกเสกนํ& าพระพุทธมนต์
เป็นเวลา 3 วนั 3 คืน โบราณสถานที�ขึ&นทะเบียนไวใ้นวดัพลบันั&นไดแ้ก่ 
 1. วหิารไม ้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางบาํเพญ็ทุกรกิริยา รูปทรงอาคารไมสี้� เหลี�ยมจตุรัส
  

 
ภาพประกอบ 34 วหิารไม ้ 
 

 2. หอไตร มีรูปทรงเป็นหอไตรขนาดกลาง สร้างอยูใ่นสระนํ&า 

 
ภาพประกอบ 35 หอไตรกลางนํ&า  
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               3. พระปรางค์ สร้างขึ&นเมื�อ พ.ศ. 2441 ประกอบไปดว้ยองค์ปรางค์ มีซุ้มประตู 4 ทิศ 
เหนือประตูเป็นรูปราหูอมจนัทร์ ตวัปรางคต์ั&งอยูบ่นฐานประทกัษิณ 2 ขั&น มีบนัไดทางขึ&น 4 ทาง 
ส่วนยอดปรางคม์ีการซ้อนขั&น มีชั&นเชิงบาตรรองรับตวัปรางคข์นาดเล็ก มีรูปปั& นเศียรชา้งประดบั 
ทั&ง 4 ทิศ ลกัษณะยอดบนซึ�งเป็นยอดปรางคแ์ละตรีศูลเป็นลกัษณะที�ไม่ไดพ้บกนัมากในภาคตะวนัออก 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 พระปรางค ์
 
 4. โบสถ์ เป็นที�ใช้ในการประกอบนํ& าพระพุทธมนต์สําหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในพระราชพิธีของพระมหากษตัริยร์าชวงศจ์กัรีทุกพระองค ์ตวัโบสถ์มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาแลว้
หลายครั& ง ปัจจุบนัจึงมีลกัษณะเหมือนโบสถท์ั�วไป 
 5. เจดียก์ลางนํ& า เป็นเจดียท์รงกลม ก่ออิฐหินปูน สูงประมาณ 7 เมตรไม่ประดบั กระเบื&อง 
ยกฐานสูงตวัองค์ระฆงัขนาดเล็ก มีส่วนประกอบแบบเจดียท์รงกลมทั�วไป ลกัษณะศิลปะแบบอยุธยา
ตอนกลาง ไดรั้บการบูรณะเมื�อ พ.ศ. 2481 
 6. เมรูเผาศพซึ� งชาวบา้นเรียกกนัวา่ “สําซ่าง” สร้างดว้ยไม ้เป็นรูปทรงสูง ประกอบดว้ย
เสาไมก้ลมสี�ตน้รองรับหลงัคาเหลี�ยม ยอ่ขึ&นไป 5 ขั&น มุงดว้ยกระเบื&องดินเผา ปลายยอดแหลม ดา้นหนา้
ยงัมีอาคารเป็นศาลาโถงอีกหลงัหนึ�ง ซึ� งเป็นอาคารที�สร้างคู่กนัมา ในปี พ.ศ.2542 ถูกพายุฝนพดัลง
มากองกบัพื&นแลว้เหลือแต่ศาลาโถงเท่านั&น  
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ภาพประกอบ 37 สาํซ่าง 
 
 7. บ่อนํ&าศกัดิN สิทธิN  นํ&าพระพุทธมนตที์�ประกอบพิธีที�วดัพลบั ถือวา่เป็นนํ& าพระพุทธมนต์
ที�มีความศกัดิN สิทธิN  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษตัริยร์าชวงศจ์กัรีทุกพระองค ์จะตอ้ง
ประกอบด้วยนํ& าพระพุทธมนต์จากวดัพลบันี& ด้วย โดยนาํนํ& าจากบ่อนํ& าศกัดิN สิทธิN ถ ํ& าพระนารายณ์  
ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจนัทบุรี และจากสระเเกว้ ที�วดัสระเเกว้ ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ มารวมกนั
ทาํพิธีสวด ปลุกเสกนํ&าพระพุทธมนตเ์ป็นเวลา 3 วนั 3 คืน  
 

 

ภาพประกอบ 38 บ่อนํ&าศกัดิN สิทธิN  
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โซน I หมู่ 6 บ้านในสวน การขุดพลอยแบบโบราณ 
 ภูมิปัญญาในการขดุพลอยนั&น นอกจากอาศยัโชคช่วยแลว้ยงัมีเทคนิควิธีการเฉพาะตวัในการ
คน้หาดว้ย เช่น สังเกตสีของดินดูจากขี&พลอยซึ� งก็คือแร่ “ไพร็อกซิน” ที�มีสีดาํคลา้ยนิลตะโก กระจายบน  
ผวิดิน  บางรายสังเกตจากเพื�อนพลอยจาํพวกเพทายหรือพลอยนํ& าคา้ง  นอกจากนั&นยงัสังเกตไดจ้าก 
“ตวัตุ๊กตา” ที�เคยเชื�อกนัว่าเป็นอาหารของพลอยซึ� งที�แทก้็คือ “แร่ไมกา้” ชนิดหนึ� งนั�นเอง เมื�อพบ
ร่องรอยเหล่านี& จึงเริ�มลงมือขุด โดยขุดหนา้ดินทิ&งไปก่อน เพราะเป็นชั&นหินกรวดที�เรียกวา่ “ชั&นกะสะ” 
ซึ� งก็คือหินบะซอลต ์หรือหิน "โคบก" ที�ชาวบา้นเรียกว่า "ลูกร่อน" จึงจะแน่ใจว่ามีพลอย  เพราะพลอย
จะอยูใ่นชั&นกะสะนี& เอง  ชั&นกะสะนี&จะมีความหนาตั&งแต่ 10 - 30 ซ.ม. บริเวณใดมีกะสะหนามาก 
บริเวณใดพลอยน้อย  คนขุดมกัจะเรียกบริเวณนั&นว่ามี "พลอยห่าง" เมื�อไดดิ้นในชั&นกะสะขึ&นมา 
จึงจะนาํมาลา้งและร่อนในตะแกรงเพื�อแยกพลอยออกจากดินและกอ้นกรวด  แหล่งที�มกัพบคนร่อน
พลอย คือ แถบหว้ยสะพานหิน บา้นแสงส้ม บา้นบ่อเวฬุ 
 แร่รัตนธาตุ จงัหวดัจนัทบุรีเป็นแหล่งแร่รัตนชาติที�สําคญัแห่งหนึ� งของประเทศไทย 
เป็นแหล่งกาํเนิดพลอยหลากสีสัน ไม่ว่าจะเป็นพลอยสีแดง สีนํ& าเงิน สีเหลือง สีเขียว โดยพบที�ตาํบล
บางกะจะ อาํเภอเมือง โดยเฉพาะพลอยสีแดงที�ได้รับการขนานนามว่า ทบัทิมสยาม พบที�ตาํบล 
เขาววั อาํเภอท่าใหม่ และที�ตาํบลบ่อเวฬุ ตาํบลตกพรม อาํเภอขลุง พลอยเป็นสิ�งที�มีคุณค่ามานาน
กวา่ 7,000 ปีมาแลว้ กาํเนิดพลอย  ก่อนที�พลอยจะเกิดขึ&นมาอย่างที�เห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั ตอ้งผา่น
การบ่มเพาะมานานนบัร้อยลา้นปี เริ�มจากลาวาอนัร้อนระอุปะทุขึ&นสู่ผิวโลก เมื�อแข็งตวัก็จะกลายเป็น
หินอคันีเนื&อละเอียดที�เรียกว่า หินบะซอลต์ แต่ในขณะที�ลาวายงัอ่อนตวัอยู ่ถา้ไดส้ัมผสัดูดซบัอลูมินา
ในหินฟิลไลตที์�อยู่ใกลเ้คียง และไดผ้สมกบัออกซิเจนในบรรยากาศ ก็จะกลายเป็นผลึกอะลูมิเนียม
ออกไซด ์ปราศจากสี เรียกวา่ แร่คอรันดมั หรือ กากะรุน ที�มีคุณสมบติัเป็นแร่รัตนชาติที�มีความแข็ง
เป็นรองก็แต่เพชรเท่านั&น แร่คอรันดมัจะกลายเป็นพลอยหลากสีในสกุลแซฟไฟร์ไดก้็เมื�อมีแร่ธาตุ
อื�นๆ เขา้ไปผสมอยูใ่นเนื&อ แมเ้พียงเล็กน้อยก็จะทาํให้พลอยกลายเป็นสีต่างๆ ไดคื้อ ถา้เป็นอะลูมิเนียม
ออกไซด์ ลว้นจะไม่มีสีเลย ถา้มีไททาเนียมกบัเหล็กปนอยูจ่ะให้สีนํ& าเงิน มีโครเมียมปนอยูเ่ล็กนอ้ย 
จะให้สีชมพู ถา้มีโครเมียมปนอยู่มากพอจะให้สีแดงเขม้ คือทบัทิม ถา้มีเหล็กปนอยู่จะให้สีเขียว
และสีเหลือง  ส่วนพลอยสาแหรกเกิดจากโมเลกุลของคอรันดมัเรียงตวัอย่างสมํ�าเสมอแนบแน่น
คลา้ยไมร้ะแนงวางก่ายกนั เมื�อมีแสงมากระทบจึงสะทอ้นกลบัเป็นรูปดาว  
 แหล่งพลอย ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี พบแหล่งพลอยในสภาพภูมิประเทศที�หลากหลาย เช่น 
ตามภูเขา ไหล่เขา และในพื&นที�ราบกระจายอยูท่ ั�วทั&งจงัหวดั แหล่งที�มีพลอยแบ่งออกไดเ้ป็นสองเขต
ใหญ่ๆ คือ เขตแรกเป็นแหล่งพลอยที�อยู่ทางซีกตะวนัตกของจงัหวดั แถบอาํเภอท่าใหม่และอาํเภอเมือง 
มีอาณาบริเวณตั&งแต่เขาววั เขาพลอยแหวน เขาสระแกว้และบา้นบางจะกะ พลอยที�พบส่วนใหญ่เป็น
พลอยสีนํ&าเงิน สีเขียว สีเหลือง พลอยสาแหรก และพลอยจาํพวกเพทายและโกเมน  
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 เขตที�สอง  เป็นแหล่งพลอยที�อยูท่างซีกตะวนัออกของจงัหวดั แถบสระบาปในเขตอาํเภอขลุง 

และอาํเภอมะขาม บริเวณบา้นบ่อเวฬุ บา้นสีเสียด บา้นตกพรม บา้นบ่อเอ็ด บา้นกลาง บา้นงูปลาไหล 
บา้นตกชี บา้นสะตอ ห้วยสะพานหิน (บา้นทพันคร) บา้นแสงแดง และบา้นแสงส้ม พลอยที�พบ

ส่วนใหญ่เป็นพลอยสีแดงและสีนํ& าเงิน คุณภาพของพลอย การพิจารณาคุณภาพของพลอยมีวิธีสังเกต
หลายประการคือ ความแข็ง มีค่าวดัเป็นโมส์สเกล ไม่ตํ�ากว่า 6 (เพชร เท่ากบั 10) ความงามของสี 

คือสร้างความลึกให้หินมีค่าด้วย ความมนัวาว คือลกัษณะที�สะทอ้นแสงที�ส่องตวัเองไปเป็นมุมหักเห 

การกระจายแสงออก คือการเปลี�ยนแปลงการหักของแสงขึ&นอยู่กบัการเรียงตวัของอะตอมสารนั&น ๆ 
ความใส คือลกัษณะที�ปล่อยให้แสงผ่านได้ทนต่อปฏิกิริยาทางเคมีมีความเฉื�อย ทนต่ออากาศ

และปฏิกิริยาเคมี เหมาะในการเจียรหินตกแต่ง 

 

ภาพประกอบ 39 การขดุพลอย และการล่อนพลอยดว้ยมือ 

 

               การขดุพลอย  การขดุพลอย นอกจากอาศยัโชคช่วยแลว้ ยงัมีวิธีการเฉพาะตวัในการคน้หาดว้ย 

เช่น สังเกตสีของดิน ดูจากขี&พลอยซึ�งก็คือ แร่ไพร็อกซินที�มีสีดาํคลา้ยนิลตะโก กระจายอยูบ่นผิวดิน 

บางรายสังเกตจากเพื�อนพลอยจาํพวกเพทาย หรือพลอยนํ& าคา้ง นอกจากนั&นยงัสังเกตไดจ้ากตวัตุ๊กตุ่น  

ที�เคยเชื�อกนัวา่เป็นอาหารของพลอยซึ�งก็คือแร่ไมกา้ชนิดหนึ�ง เมื�อพบร่องรอยดงักล่าวขา้งตน้ จึงเริ�ม
ลงมือขดุ โดยขดุหนา้ดินทิ&งไปก่อน เพราะเป็นชั&นที�ยงัไม่มีพลอย ชาวบา้น เรียกดินชั&นนี& วา่ อีหลอก 

แลว้ขุดต่อไปจนลึกประมาณ 2 - 3 ศอก หากพบชั&นหินกรวดที�เรียกวา่ ชั&นกะสะ ซึ� งก็คือ หินบะซอลต ์

หรือหินโคบกที�ชาวบา้นเรียกวา่ ลูกร่อน จึงจะแน่ใจวา่มีพลอย เพราะพลอยจะอยู่ในชั&นกะสะซึ� งมี
ความหนา 10 - 30 เซนติเมตร บริเวณใดมีกะสะหนามากอยา่งที�เรียกว่า หนาขนาดศอก จะมีพลอย

หนาแน่นมาก บริเวณใดพลอยน้อย คนขุดจะเรียกบริเวณนั&นว่าพลอยห่าง เมื�อได้ดินในชั&นกะสะ
ขึ&นมาจึงจะนาํมาล้างและร่อนในตะแกรงตามลาํห้วยที�อยู่ไม่ไกลจากแหล่งพลอย เพื�อแยกพลอย 

ออกจากดินและกอ้นกรวด 
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ภาพประกอบ 40 หลุมขดุพลอย หินบะซอลต ์และขี&พลอย 

 

 

ภาพประกอบ 41 ตะแกรงล่อนพลอย 

 

 




