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ค�ำน�ำ
กรมศิลปากรได้น�ำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็น
ประจ�ำทุกปีในช่วงกฐินกาล ในการนี้ กรมศิลปากรได้จัดท�ำหนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติวัดที่กรมศิลปากรน�ำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ประวัติศาสตร์ของจังหวัด
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด และภารกิจของกรมศิลปากรในจังหวัดนัน้ ๆ โดยกรมศิลปากรได้ดำ� เนินการ
จัดท�ำหนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๘ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการและเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมที่จัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้นับเป็นเล่มที่ ๑๙ มีเนื้อหา
ว่าด้วยวัดโยธานิมิต พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ ณ ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ซึ่งเป็นวัดที่กรมศิลปากรได้น�ำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายในปีนี้ โดยก�ำหนด
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโยธานิมิต ถือเป็นวัดที่มี
ความส�ำคัญมาแต่โบราณ เชื่อกันว่าเคยเป็นสถานที่ตั้งทัพในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั นอกจากนีห้ นังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมเล่มนีย้ งั มีเนือ้ หาเกีย่ วกับ
ประวัตคิ วามเป็นมาของจังหวัดตราดซึง่ เป็นจังหวัดทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ความเป็นมายาวนาน และมีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งในแง่ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รวมทั้งสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เทศกาลงานประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตราด ตลอดจน
ข้อมูลภารกิจของกรมศิลปากรในเขตพื้นที่จังหวัดตราด
กรมศิลปากรได้มอบหมายกลุ่มจารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ท�ำการ
ศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดท�ำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๙
จังหวัดตราด โดยการด�ำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้ง
พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก) เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตและเจ้าคณะจังหวัดตราด คณะสงฆ์วัดโยธานิมิต
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และชาวตราดทีอ่ นุเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ประกอบกับความอนุเคราะห์
และการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ จากส�ำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่
กรมศิลปากรผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ท�ำให้การจัดท�ำหนังสือเล่มนี้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
กรมศิลปากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๙ จังหวัดตราด
จะอ�ำนวยความรู้และสาระประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับหนังสือเล่มนี้เป็นอภินันทนาการ รวมทั้งผู้ที่สนใจ
ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมตามสมควร
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อธิบดีกรมศิลปากร (นายสหวัฒน์ แน่นหนา) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานที่กรมศิลปากรน�ำไปทอดถวายในพุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร

บริวารกฐินที่กรมศิลปากรน�ำไปถวาย

การแสดงโขนสมโภชองค์กฐิน ณ วัดมหาธาตุ

กฐิน*
กฐินเป็นประเพณีท�ำบุญตามพุทธบัญญัติ โดยค�ำว่า กฐิน ตามศัพท์บาลีแปลว่า
ไม้สะดึง คือ กรอบไม้ส�ำหรับขึงผ้าเพื่อเย็บเป็นจีวรของพระภิกษุ ซึ่งแต่เดิมกฐินถือเป็นกิจ
ของสงฆ์โดยเฉพาะ พระสงฆ์ต้องหาผ้าที่ไม่มีเจ้าของจากสถานที่ต่างๆ มาตัดเย็บและย้อมเอง
ผ้าที่ได้มานี้เรียกว่า ผ้าบังสุกุล ต่อมาพุทธศาสนิกชนเห็นถึงความยากล�ำบากของพระภิกษุ
ในการหาผ้า จึงมีจิตศรัทธาน�ำผ้ามาถวาย โดยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและบัญญัติให้
รับผ้านั้นได้โดยก�ำหนดให้วางไว้ท่ามกลางคณะสงฆ์ ไม่เจาะจงถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง
การตัดเย็บจีวรของพระภิกษุนนั้ จะต้องเย็บผ้าหลายๆ ชิน้ ต่อกันและประสานกันเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า โดยมีตะเข็บคั่นอยู่ภายในผืนผ้า ลักษณะเหมือนคันนา เรียกกันในหมู่สงฆ์ว่า ขันธ์ ผ้าที่
ส�ำเร็จจากการตัดเย็บด้วยไม้สะดึงนีเ้ รียกว่า ผ้ากฐิน และเรียกมาจนทุกวันนี้ แม้จะมีผา้ ส�ำเร็จรูป
ที่ตัดเย็บโดยไม่ต้องอาศัยไม้สะดึงแล้วก็ตาม
ในการทอดกฐิน นอกจากเป็นการท�ำบุญเพือ่ ถวายผ้ากฐินตามธรรมเนียมแล้ว ยังนิยม
ถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของจ�ำเป็นส�ำหรับพระภิกษุใช้สอย เช่น เสื่อ
หมอน มุ้ง กาต้มน�ำ้ และของส�ำหรับใช้สอยร่วมกันในวัด นอกจากนี้ในปัจจุบันนี้ยังนิยมถวาย
สิ่งของอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ เช่น ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือก่อสร้างซ่อมแซมวัด
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถือเป็นของบริวารหรือเป็นองค์ประกอบของผ้ากฐิน เรียกว่า บริวารกฐิน
หรือ เครื่องกฐิน บริวารกฐินยังนับรวมไปถึงปัจจัยด้วย
การท�ำบุญกฐินจะท�ำในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในปีหนึง่ ๆ เรียกว่า กฐินกาล อยูใ่ นระหว่าง
วันแรม ๑ ค�ำ่ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๑๒ จะท�ำก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้ กฐินแบ่ง
เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ กฐินหลวง และกฐินราษฎร์

* นางเบญจมาส แพทอง อดีตผู้อำ� นวยการส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง
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กฐินพระราชทาน เป็นกฐินหลวงประเภทหนึ่ง หมายถึง กฐินซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
สมาคม มูลนิธิ หรือเอกชนน�ำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดทัว่ ราชอาณาจักร นอกเหนือจากวัดหลวงส�ำคัญจ�ำนวน ๑๖ วัดทีจ่ ะเสด็จพระราชด�ำเนิน
ถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง โดยขอรับพระราชทานผ่านกรมการศาสนา และเมือ่ สิน้ เขตกฐิน
กาลแล้วกรมการศาสนาจะรวบรวมบัญชีรายการถวายพระราชกุศลของหน่วยงาน องค์กร ฯลฯ
น�ำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
ค�ำถวายผ้าพระกฐิน “ผ้าพระกฐินทานกับทัง้ ผ้าอานิสงส์บริวารทัง้ ปวงนี้ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้า
น้อมน�ำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจ�ำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์
จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระท�ำกฐินัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ”
อานิสงส์กฐิน การท�ำบุญกฐินถือเป็นการท�ำบุญใหญ่ ก่อให้เกิดอานิสงส์ทั้งพระสงฆ์
ผู้ทอดและผู้ชักชวนทอด ปรากฏในชาดกต่างๆ ในส่วนของพระสงฆ์นั้นมีกำ� หนดไว้ในพระวินัย
ขันธกะ อาทิ เดินทางไปไหน โดยไม่ต้องบอกต้องลา ฉันอาหารร่วมวงเป็นหมู่คณะได้ เก็บผ้า
จีวรเกิน ๑๐ วันได้ เป็นต้น
ส่วนผู้ทอด ผู้ชักชวนทอดจะได้รับบุญมากเพราะเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ มีความ
ปรารถนาสิ่งใดก็ส�ำเร็จสมความปรารถนา ดังในนรชีวกฐินทานชาดก กล่าวว่า เมื่อสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนรชีวะ ได้ชักชวนเศรษฐีถวายผ้ากฐินและอธิษฐาน
ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ก็ส�ำเร็จสมประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นการจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้เจริญมัน่ คงถาวร เป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์บำ� รุงพระสงฆ์ ธรรมทายาทในพระพุทธศาสนา
และก่อให้เกิดจิตใจอันเป็นกุศล
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พระอารามหลวง*

การสร้างวัดหรือพระอาราม ในอดีตผู้สร้างมักจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นผู้มี
สถานะทางสังคมสูงหรือมีกำ� ลังทรัพย์สงู ได้แก่ ขุนนางหรือเศรษฐี ในสมัยพุทธกาลเหล่ากษัตริย์
และเศรษฐีตา่ งๆ สร้างวัดขึน้ เพือ่ อุทศิ ถวายเป็นทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจ และจ�ำพรรษาของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ดังทีป่ รากฏในพุทธประวัตวิ า่ พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างวัด
เวฬุวนาราม นับเป็นอารามทีพ่ ระเจ้าแผ่นดิน ทรงสร้างเป็นแห่งแรกในพุทธศาสนา อนาถบิณฑิก
เศรษฐีสร้างวัดพระเชตวันวิหาร นางวิสาขาเศรษฐินีสร้างวัดปุพพาราม เป็นต้น
ในประเทศไทยตัง้ แต่สมัยก่อนสุโขทัยถึงสมัยสุโขทัย มีความปรากฏในจารึกหลายหลัก
ว่า พระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง ทรงอุปถัมภ์ และทรงบูรณปฏิสังขรณ์
พระอารามหลวงหรือวัดหลวงหลายวัด ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นใดเป็นผู้สร้าง เช่นเดียวกับสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏในท�ำเนียบสมณศักดิ์สงฆ์ครั้งกรุงเก่าว่า พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทรง
สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงหรือวัดหลวง จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และ
ขุนนางสร้างแล้วถวายเป็นวัดหลวงได้
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขนึ้
นัน้ มีพระราชประสงค์จะท�ำนุบำ� รุงบ้านเมืองให้เหมือนเมือ่ ครัง้ กรุงศรีอยุธยารุง่ เรือง เรียกกันว่า
ครั้งบ้านเมืองดี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายแบบอย่างการสร้างวัดมาจากกรุงศรีอยุธยา อาทิ ทรง
สร้างวัดสุทัศน์แทนวัดพนัญเชิงที่กรุงศรีอยุธยา เป็นต้น จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำริว่า พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ ยังน้อยกว่ากรุงเก่ามากนัก
ไม่พอกับต�ำแหน่งพระราชาคณะในท�ำเนียบ จึงทรงสร้างพระอารามขึ้นใหม่ และทรงชักชวน
ให้พระบรมวงศานุวงศ์รวมทัง้ ขุนนางทีม่ กี ำ� ลังทรัพย์ชว่ ยกันสร้างหรือบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ทีช่ �ำรุด

* นางอลิสา รามโกมุท อดีตนักอักษรศาสตร์ชำ� นาญการพิเศษ กลุ่มจารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง
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ทรุดโทรมขึน้ ใหม่ ถ้าวัดของใครสร้างงดงามดีกท็ รงรับเป็นพระอารามหลวงเพือ่ ให้เป็นเกียรติยศ
แก่ผู้สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดนั้นๆ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำริว่า วัดที่ได้สร้างขึ้นมีมากพอแล้ว จึงไม่
ใคร่จะทรงรับวัดทีผ่ อู้ นื่ สร้างเป็นพระอารามหลวงเหมือนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยู่หัว ดังปรากฏตามต�ำนานพระอารามหลวง ที่เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์
คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการเรียบเรียงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในรัชกาลที่ ๕ ว่ามีพระ
อารามหลวงในกรุงเทพฯ จ�ำนวน ๗๗ วัด
ในรัชกาลปัจจุบนั รัฐบาลเห็นว่าการยกฐานะวัดราษฎร์ขนึ้ เป็นวัดหลวง เป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะ
ช่วยเชิดชูพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้กำ� หนดให้วัดที่สมควรได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษ
ขอพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงได้ โดยออกเป็นระเบียบส�ำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนี้
๑. เป็นวัดที่เป็นหลักฐาน โดยมีเสนาสนะถาวรหรือมีปูชนียวัตถุที่เป็นโบราณสถาน
หรือโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ
๒. เป็นวัดที่มีการปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธ
ศาสนา ที่เป็นหลักฐาน
๓. เป็นวัดที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
๔. มีพระสงฆ์จ�ำพรรษาตั้งแต่ ๒๐ รูปขึ้นไป ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปีถึงปัจจุบัน
๕. เป็นวัดส�ำคัญของท้องถิน่ หรือเป็นสถานทีป่ ระกอบพิธที างศาสนาของทางราชการ
เป็นประจ�ำ หรือเป็นวัดส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
๖. ต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
การขอยกวัดราษฎร์ซึ่งมีคุณสมบัติครบทั้ง ๖ ประการ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงนั้นจะ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากนายอ�ำเภอและเจ้าคณะอ�ำเภอก่อน จากนั้นนายอ�ำเภอจึงรายงาน
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยประวัติวัด แผนที่แสดงที่ตั้งวัด แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง
และภาพถ่ายถาวรวัตถุของวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด หากเห็นสมควร
อย่างใดให้รายงานไปยังส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด และเจ้าคณะใหญ่แล้ว ให้
รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาน�ำเสนอมหาเถรสมาคม และเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณา
เห็นชอบแล้ว ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะด�ำเนินการขอพระราชทานยกวัดนัน้ ขึน้ เป็น
พระอารามหลวงต่อไป เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะขึ้นทะเบียนวัดนั้นเป็นพระอารามหลวง
พร้อมแจ้งเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
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พระอารามหลวงหรือวัดหลวงแบ่งชั้นและชนิดตามล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้
๑. ชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีเจดีย์สถานส�ำคัญ วัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติ
อย่างสูง มี ๓ ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร
๒. ชัน้ โท ได้แก่ วัดทีม่ เี จดียส์ ถานส�ำคัญหรือวัดทีม่ เี กียรติ มี ๔ ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร
ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร
๓. ชัน้ ตรี ได้แก่ วัดทีม่ เี กียรติ วัดประจ�ำเมืองหรือวัดสามัญ มี ๓ ชนิด คือ ราชวรวิหาร
วรวิหาร และสามัญ
พระอารามหลวงหรือวัดหลวง มี ๕ ชนิด ตามคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ราชวรวิหาร ได้แก่ พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จ
พระยุพราชทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์
๒. วรวิหาร ได้แก่ พระอารามทีพ่ ระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช
ทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต�่ำศักดิ์ลงมาหรือแก่วัด รวมทั้งวัดที่
ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงที่มีเกียรติ
๓. ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามชนิดราชวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่ และ
มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่
๔. วรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามชนิดวรวิหารทีเ่ ป็นพระอารามใหญ่ และมีสงิ่ ก่อสร้าง
ขนาดใหญ่
๕. สามัญ ได้แก่ พระอารามหลวงที่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ชนิด
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พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก) เจ้าอาวาสวัดโยธานิมติ และเจ้าคณะจังหวัดตราด
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วัดโยธานิมิต*

ชั้นและต�ำบลที่ตั้ง
วัดโยธานิมิต หรือที่นิยมเรียกกันว่า “วัดโบสถ์” ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ถนนเทศบาล ๔
ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๒๓

ทางเข้าวัดด้านทิศตะวันออก

* นายชญานิน นุย้ สินธุ์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบตั กิ าร กลุม่ จารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์
ค้นคว้าเรียบเรียง

16

พื้นที่และอาณาเขต
วัดโยธานิมิตตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา โฉนด
ที่ดินเลขที่ ๘๑๓ มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับที่ดินของเอกชน (ชุมชนวัดโบสถ์) และที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศใต้		
ติดกับคลองบางพระ และถนนสายตราด - ปากคลอง
ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินของเอกชน และถนนสายตราด - ปากคลอง
ทิศตะวันตก ติดกับที่ดินของเอกชน คลองบางพระ และโรงเรียนกิตวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนราษฎร
ปัจจุบนั วัดโยธานิมติ มีทางเข้า - ออก ๓ ทาง ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ทิศใต้ติดกับแนวคลองบางพระโดยตลอด ประตูด้านทิศตะวันตกที่ติดกับโรงเรียนกิตวิทยา
จะเปิดเฉพาะเวลามีกิจธุระ ส่วนประตูทางเข้าหลักคือ ซุ้มประตูใหญ่ ๑ ซุ้มและประตูทางเข้า
อีก ๑ จุดด้านทิศตะวันออกเช่นเดียวกันซึ่งติดกับถนนสายตราด - ปากคลอง

ถนนภายในวัด

ประวัติและความส�ำคัญของวัด
ตามประวัติของวัดที่เล่าสืบต่อกันมาเชื่อกันว่า วัดโยธานิมิตสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั (หลักฐานบางแห่งเชือ่ ว่า สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๕
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งเมื่อทรงรวมไพร่พลบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก)
ในครั้งนั้น เมืองญวน (หรือประเทศเวียดนามในปัจจุบัน) ซึ่งมีองเชียงสือเป็นกษัตริย์ได้ส่ง
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กองก�ำลังไปรุกรานเขมรซึ่งเป็นประเทศราชของไทยในเวลานั้น นักองด้วงผู้เป็นกษัตริย์ของ
เขมรจึงส่งค�ำร้องขอให้ไทยส่งก�ำลังทหารไปช่วย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) ต้นสกุลสิงหเสนี เป็นแม่ทัพบก ส่วน
เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) (ต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ต้น
สกุลบุนนาค) เป็นแม่ทัพเรือ เคลื่อนพลไปช่วยเขมร ทั้งนี้ ทัพเรือมิอาจไปช่วยท�ำการรบได้ทัน
เนื่องจากไม่มีลมทะเลพากองเรือเคลื่อนไปน่านน�้ำเขมรได้จึงตั้งทัพอยู่เพียงเมืองตราดปัจจุบัน
การศึกสงครามกับญวนครั้งนั้นผลัดกันแพ้ชนะอยู่หลายคราว ครั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพกลับได้
ทัง้ นี้ การทีท่ พั เรือไม่ได้เข้ามาร่วมในการรบครัง้ นี้ เจ้าพระยาบดินทรเดชาพิจารณาแล้ว
เห็นว่า เห็นจะมิใช่ความผิดของกองทัพเรือหรือเจ้าพระยาพระคลัง แต่เป็นเหตุสดุ วิสยั เนือ่ งจาก
ลมทะเลไม่เอือ้ อ�ำนวย จึงมีใบบอกไปทางกรุงเทพฯ กราบบังคมทูลถวายข้อคิดเห็นว่า ควรให้ทพั
เรือน�ำโดยเจ้าพระยาพระคลังขัดตาทัพอยูท่ เี่ มืองตราดเพือ่ เป็นการคุมเชิงและเป็นทีเ่ กรงขามของ
ข้าศึกญวน พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นชอบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เป็นไปตามนั้น ทัพเรือจากกรุงเทพฯ จึงขึ้นฝั่งที่ต�ำบลทุ่งใหญ่ ซึ่งคือต�ำบลแหลมหินในปัจจุบัน
และมาตัง้ ค่ายทัพอยูท่ ตี่ ำ� บลแหลมเค็ด คือพืน้ ทีบ่ ริเวณตลาดเทศบาลเมืองตราดในปัจจุบนั ช่วง
ระหว่างพักทัพอยู่ เหล่าทหารทัพเรือได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมานามว่า “โยธานิมิต” เพื่อเป็น
อนุสรณ์ว่า ครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพ
ภายในวัดมีโบสถ์หลังเก่า (ปัจจุบันเรียกว่า วิหาร) สร้างขึ้นในศิลปะแบบอยุธยาตอน
ั น์สตั ยาของข้าราชการเมือง
ปลาย ในสมัยรัตนโกสินทร์ วัดโยธานิมติ เคยเป็นสถานทีถ่ อื น�ำ้ พิพฒ
ตราดอีกด้วย อนึง่ หลังจากฝ่ายญวนและไทยท�ำสัญญาสงบศึกกันแล้ว เจ้าพระยาพระคลังได้รบั
พระบรมราชโองการให้กองทัพเรือกลับกรุงเทพฯ ท่านเจ้าพระยาได้พาเหล่าเสนามาตย์ไพร่พล
เข้าเฝ้าถวายพระราชกุศลทีไ่ ด้สร้างวัดโยธานิมติ ขึน้ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปูน
บ�ำเหน็จรางวัลแก่ไพร่พล และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นนิตยภัตปีละ ๑๘๐
บาท และได้รับมาตลอดจนรัชกาลต่อมา กระทั่งยกเลิกเงินนิตยภัตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ เนื่องจาก
เมืองตราดได้ตกเป็นของฝรั่งเศส
ราว พ.ศ. ๒๔๐๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า
เสนาสนะบางส่วนของวัดโยธานิมิตทรุดโทรมลงไปมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในเวลาต่อมา คณะสงฆ์มีด�ำริให้เริ่มท�ำทะเบียนวัดได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ
“วัดโบสถ์” ตามที่ชาวบ้านนิยมเรียกแต่โบราณ อย่างไรก็ดี ได้กลับมาใช้ชื่อ “วัดโยธานิมิต” อีก
ครั้งเมื่อครั้งที่วัดได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบัน วัดโยธานิมิต
เป็นวัดที่เจ้าคณะจังหวัดตราดจ�ำพรรษาด้วย
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เกียรติคุณของวัดโยธานิมิต
พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง โดยกรมการศาสนา
			
กระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้ วัดโยธานิมิตยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนาประจ�ำ
จังหวัดตราดอีกด้วย
โบราณสถาน สถานที่และสิ่งส�ำคัญภายในวัด
พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดโยธานิมิตเริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้างเสร็จใน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓ ล้านบาทเศษ สร้างขึ้นเพื่อทดแทน
โบสถ์หลังเก่าที่ช�ำรุดทรุดโทรมและมีขนาดเล็ก พระอุโบสถมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง
๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร โครงสร้างก่ออิฐถือปูนอย่างมั่นคงแข็งแรงบนฐานยกสูงจาก
พื้นดินราว ๑.๒๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยก�ำแพงแก้วก่อปูนสีอิฐ
มีบันไดขึ้นจากทั้ง ๔ ทิศ ส่วนปลายของราวบันไดทั้ง ๒ ข้างในทุกทิศปั้นรูปสิงห์คู่สีขาวมีเครื่อง
ประดับสีทอง ทั้งนี้ บันไดด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกและด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตก
ท�ำสิงห์ขนาดใหญ่ยืนบนแท่นสูงราว ๑ เมตร ตัวสิงห์มีสีขาวท�ำเครื่องประดับที่แผงคอและ
ข้อเท้าเป็นสีทอง
ถัดขึ้นไปบนลานรอบพระอุโบสถภายในก�ำแพงแก้ว มีซุ้มใบเสมาประจ�ำทิศ ๘ ซุ้ม
ลักษณะซุ้มโปร่งตั้งบนแท่นฐานเหนือขึ้นไปเป็นส่วนฐานซุ้มแบบบัวลูกแก้วอกไก่เพิ่มมุม ส่วน
กลางของซุม้ ท�ำเป็นเสาประดับกรอบหน้าบัน ภายในซุม้ ประดิษฐานใบเสมา ส่วนยอดของซุม้ ท�ำ
เป็นยอดเจดียแ์ บบรัตนโกสินทร์สที อง ลักษณะของใบเสมานัน้ เป็นสีทอง มีฐาน ๓ ชัน้ รองรับ ฐาน
ชัน้ ล่างสุดเป็นฐานสิงห์ ฐานชัน้ บนสุดเป็นฐานคล้ายล�ำตัวพญานาคมีสว่ นปลายเป็นหัวพญานาค
ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับหางหงส์ ตัวใบเสมาในส่วนกลางท�ำรูปพระพุทธรูปปางร�ำพึง ขนาบด้วย
ธรรมจักรและลวดลายทั้ง ๒ ข้าง ส่วนบนของใบเสมาประดับฉัตร ๓ ชั้นและยอดรูปดอกบัวตูม
พระอุโบสถตั้งอยู่บนฐานยกสูงอีกชั้นหนึ่ง มีบันไดทางเข้าฝั่งทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกซึ่งขึ้นจากด้านข้างทั้ง ๒ ข้างเช่นเดียวกัน ปลายบันไดทั้ง ๒ ข้างในทุกทิศท�ำรูป
นรสิงห์นงั่ เป็นสีขาว มีแผงคอสีแดง เชิงบันไดมีเสาโคมไฟอยูท่ งั้ ๔ มุม พระอุโบสถมีประตูทางเข้า
ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ ๒ ประตู ซุม้ ประตูทางเข้ามีกรอบซุม้ ประตูทำ� เป็นเสา
ประดับกรอบประตู ๓ ชั้นอย่างวิจิตรบรรจงเป็นลวดลายชั้นฐานสิงห์ ลายกาบพรหมศร ประจ�ำ
ยามรัดอก กาบบนและบัวปลายเสาโดยล�ำดับ กรอบประตูดา้ นหน้าประดับลายดอกซีกดอกซ้อน
และซุม้ เรือนยอดปิดทองประดับกระจก เริม่ ต้นลายส่วนฐานด้วยกระจังฐานพระคว�ำ่ ลายประจ�ำ
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พระอุโบสถด้านทิศตะวันออก

ยามก้ามปู เรือนยอดที่ครอบซุ้มมี ๕ ชั้น แต่ละชั้นประดับแนวลายกระจัง ประจ�ำยามก้ามปู
ที่ขอบชั้น และหน้าบันที่ลดหลั่นสัดส่วนกันขึ้นไป ถัดขึ้นไปเป็นทรงระฆัง บัลลังก์ บัวกลุ่ม ปลี
บัวกลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ปลียอด และลูกแก้วโดยล�ำดับ
ประตูทางเข้าพระอุโบสถมีทั้งหมด ๔ บาน ด้านหน้า ๒ บาน และด้านหลัง ๒ บาน
บานประตูพระอุโบสถประดับลายรดน�้ำรูปเทวดายืนพนมมือยืนตรงเบีย่ งใบหน้าเข้าหน้ากันเล็ก
น้อย พื้นหลังเป็นกระหนกลายพรรณพฤกษา บานประตูด้านในพระอุโบสถประดับมุขเป็นลาย
ก้านขดและกระหนกพรรณพฤกษาอย่างละเอียดอ่อนช้อย
ด้านข้างทั้งสองของประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังประดับซุ้มติดผนังปิดทอง
ประดับกระจกประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางร�ำพึง ลักษณะซุ้มโดยรวมคล้ายกับซุ้ม
ประตูทางเข้าแต่ประดับตกแต่งน้อยกว่า เริ่มจากฐานซุ้มเป็นแนวลายประจ�ำยามก้ามปู เหนือ
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ขึ้นไปเป็นลายกลีบบัวหงายรองรับฐานพระ กรอบซุ้มทั้ง ๒ ข้างท�ำลวดลายดอกซีกดอกซ้อน
มีประจ�ำยามรัดอกตรงขอบกลาง ตามด้วยบัวปลายเสา เหนือขึ้นไปเป็นชั้นเครื่องบนที่มีลาย
ประจ�ำยามก้ามปูเป็นฐานส่วนล่าง ต่อด้วยซุม้ หน้าบันทีม่ เี ทพนมตรงกลางล้อมด้วยลายกระหนก
โดยลวดลายทั้งหมดนี้ท�ำแบบเดียวกันทั้งซุ้มด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

ลวดลายของประตูทางเข้าพระอุโบสถ

ลวดลายของกรอบประตูและซุม้ พระขนาบประตูทางเข้า
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หน้าบันพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก

หน้าบันของพระอุโบสถทัง้ ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกประกอบด้วยเสา ๔ ต้น
รองรับหน้าบันและชั้นหลังคา เสา ๒ ข้างด้านนอกประดับบัวหัวเสาและบัวรองปลายเสา ท�ำ
คันทวยรับชัน้ หลังคา ประดับลายแข้งสิงห์ตรงส่วนแนวเสาด้านใน ส่วนหัวเสารับแนวกระจังฐาน
พระทีม่ เี ฟือ่ งอุบะห้อยลงมา ช่องระหว่างเสาข้างนอกและเสาข้างในประดับลายดอกบัวในกรอบ
สี่เหลี่ยมบนพื้นหลังประดับกระจกสีเขียว ส่วนเสาต้นข้างในมีลวดลายประดับใกล้เคียงกัน โดย
เหนือเสาช่องประตูทางเข้าทัง้ ๒ ด้านท�ำเป็นแนวคูหา ถัดขึน้ มาเป็นลายกระจังฐานพระและลาย
ประจ�ำยามก้ามปู ทัง้ นีบ้ นลายประจ�ำยามก้ามปูมขี อ้ ความว่า “เสด็จพ่อพรหมมาลีปยิ ะ เสด็จพ่อ
กอกแก้ว เสด็จพ่อฟ้าเล็ก” เหนือขึ้นไปคือ แผงแรคอสองตรงกลาง ท�ำเป็นรูปซุ้ม ๕ ซุ้ม คั่นด้วย
ลายกระหนกปิดทอง ภายในซุ้มประดับรูปเทวดา และแม่พระธรณีในซุ้มตรงกลาง ส่วนปลาย
ด้ายซ้ายและขวาสุดเป็นลายหน้าอุดปีกนกทีท่ ำ� เป็นลายกระหนกเปลวในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มมุมฉาก
เหนือขึ้นไปเป็นแนวกระจังฐานพระ และลายประจ�ำยามก้ามปูขนาดเล็กโดยล�ำดับรองรับส่วน
หน้าบัน หน้าบันของพระอุโบสถประดับตราสัญลักษณ์วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ บนฐานลายดอกซีกดอกซ้อนปิดทอง ขนาบ
ด้วยลายกระหนกเปลวบนพืน้ หลังประดับกระจกสีเขียว หลังคาพระอุโบสถท�ำลดหลัน่ กัน ๓ ชัน้
ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ และมุงกระเบื้องสีเลือดหมูเข้ม
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รายละเอียดของลวดลายประดับเสาหน้าบัน
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พระอุโบสถมีหน้าต่างด้านข้างทิศเหนือและทิศใต้ ข้างละ ๕ บาน ตกแต่งกรอบหน้าต่าง
อย่างวิจิตรงดงาม ส่วนฐานของหน้าต่างเป็นลายประจ�ำยามก้ามปู ต่อด้วยบัวคว�ำ่ บัวหงาย และ
ลายประจ�ำยามก้ามปูอกี ครัง้ หนึง่ เสากรอบหน้าต่างมีการเพิม่ มุม ๓ ชัน้ ท�ำเป็นลายกาบพรหมศร
ประจ�ำยามรัดอก กาบบนและบัวปลายเสาโดยล�ำดับ รองรับลายประจ�ำยามก้ามปู ซึ่งต่อด้วย
ด้านบนของหน้าต่างท�ำเป็นซุ้มเรือนยอด ๕ ชั้น แต่ละชั้นประดับแนวลายกระจังที่ขอบชั้น
ลดหลั่นขึ้นไปถึงส่วนยอดซุ้มซึ่งท�ำทรงระฆัง บัลลังก์ บัวกลุ่ม ปลี ลูกแก้วรัดอก ปลียอด และ
ลูกแก้วโดยล�ำดับ ส่วนบานหน้าต่างนั้นลงรักปิดทองเป็นลายกระหนก ทั้งนี้ ระหว่างหน้าต่าง
แต่ละบาน มีแนวเสาติดผนังที่ท�ำบัวหัวเสาและคันทวยรองรับชั้นหลังคาด้วย
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยสร้างด้วยปูนปิดทอง
มีฉตั รทอง ๕ ชั้นห้อยลงมาจากเพดาน ฐานพระประธานชั้นบนเป็นฐานกลีบบัว ประดับชายผ้า
ทิพย์ห้อยลงมาด้านหน้าปิดทองประดับกระจกอย่างงดงาม ด้านข้างทั้ง ๒ ฝั่งของพระประธาน
ท�ำรูปพระสาวกปิดทองนั่งคุกเข่าประนมมือเข้าหาองค์พระ รองรับด้วยฐานขนาดใหญ่ประดับ
ลายกลีบบัว กระจังฐานพระ ลายกระหนกสามเหลี่ยมปิดทองประดับกระจก พระประธาน พระ
สาวก และแท่นฐานตัง้ อยูบ่ นฐานเขียงขนาดใหญ่สขี าวเหนือพืน้ พระอุโบสถอีกชัน้ หนึง่ ด้านหน้า
ฐานพระมีโต๊ะหมู่บูชาไม้ประดับมุกขนาดใหญ่ จัดวางเครื่องสักการบูชา
ผนังด้านหลังพระประธานวาดเป็นต้นมหาโพธิพ์ ฤกษ์ตรงส่วนกลาง ฉากหลังเป็นภาพ
ทิวทัศน์ มีเทวดาและนางอัปสรมานมัสการพระพุทธองค์ ที่พื้นดินด้านล่างมีหมู่สัตว์ใหญ่น้อย
หมอบเฝ้าพระพุทธองค์ ผนังฝั่งตรงข้ามพระประธานเขียนภาพพระพุทธองค์ผจญมาร มีพระ
แม่ธรณีบบี มวยผมให้น�้ำท่วมหมูม่ ารทีม่ าคุกคามพระพุทธองค์ ส่วนผนังเหนือช่องหน้าต่างเขียน
ภาพพุทธประวัติเริ่มจากมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้วนตามเข็มนาฬิกาไปถึงถึงมุมทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ เริม่ ต้นด้วยตอนประสูตจิ นถึงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน ส่วนผนังระหว่างช่องหน้าต่าง
เขียนภาพทศชาติชาดกโดยมีจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องเช่นเดียวกับภาพพุทธประวัติคือ มุมทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ชาดกทั้งหมดได้แก่ เตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เนมิราช
ชาดก มโหสถชาดก ภูริทัตชาดก จันทชาดก นารทชาดก วิทูรชาดก และเวสสันดรชาดก
เพดานของพระอุโบสถทาพื้นสีแดง สลับกับขื่อคาสีขาว แต่ละช่วงของเพดานประดับ
ดาวเพดานใหญ่เป็นประธานและดาวเพดานเล็ก ตรงจุดที่เป็นดาวเพดานดวงใหญ่ห้อยโคมไฟ
ระย้าลงมา ส่วนดาวเพดานดวงเล็กทั้ง ๒ ข้างติดหลอดไฟดวงเล็ก ส่วนมุมประดับลายมุมสีทอง
อนึ่ง จากข้อมูลที่ระบุไว้ในพระอุโบสถให้ข้อมูลว่า “พระอุโบสถหลังนี้สร้างโดยเสด็จ
พ่อพรหมมาลี ปิยะ ร่างทรงแม่เจือจันทร์ ทางทอง เริ่มสร้าง ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้าง
เสร็จ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ สิ้นเงิน ๓ ล้านบาทเศษ” และระบุถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ว่า
“พระอุโบสถหลังนีบ้ รู ณะโดยพระเทพสุเมธมุนี เจ้าคณะจังหวัดตราด บูรณะครัง้ ที่ ๑ ๑๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๒๐ บูรณะเสร็จ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ สิ้นเงิน ๒,๑๗๙,๐๐๐ บาท บูรณะครั้งที่ ๒
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๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บูรณะเสร็จ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สิ้นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
สิ้นใช้งบประมาณ ๒,๕๘๙,๐๐๐ บาท”

หน้าต่างพระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถ
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ภาพพุทธประวัตใิ นพระอุโบสถ

ภาพพระพุทธองค์ผจญมาร
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พระวิหารหรืออุโบสถหลังเดิม

พระวิหาร (อุโบสถหลังเดิม)
พระวิหารหรืออุโบสถหลังเดิมในอดีตตั้งอยู่ถัดออกไปทางทิศเหนือของพระอุโบสถ
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้าวิหารท�ำสระน�้ำก่อปูนขนาดเล็ก และมีซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปเพื่อสักการบูชา ถัดออกไป ๒ ข้าง มีเจดีย์รูปแบบสมัยต้นรัตนโกสินทร์สีขาว
ประดิษฐานอยู่ ๑ คู่ มีกำ� แพงแก้วก่ออิฐถือปูนสีขาวล้อมรอบพระวิหาร โครงสร้างพระวิหารก่อ
อิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง ทั้งนี้ เครื่องบนรองรับหลังคายังมีส่วนที่ท�ำด้วยไม้อยู่ พระวิหาร
แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ วิหารใหญ่กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร และมุขด้านหน้าที่เป็นอาคารติด
กันขนาดย่อมลงมา อาคารทั้ง ๒ ส่วนท�ำหลังคามีปีกนกลาดลงมา ๒ ข้าง อาคารส่วนที่เป็นมุข
ยืน่ ออกมามีประตูเหล็กด้านหน้าตรงกลาง และหน้าต่างด้านหน้าทัง้ ๒ ข้างของประตู ด้านละ ๒
บาน และหน้าต่างด้านข้างฝัง่ ทิศเหนือและทิศใต้ขา้ งละ ๒ บาน แต่ละบานลงรักปิดทอง หน้าบัน
แบ่งออกเป็นส่วนล่างได้แก่ แผงแรคอสองตรงกลาง และส่วนปลายด้านซ้ายและขวาสุดเป็น
ลายหน้าอุดปีกนก โดยเขียนรูปเสาจ�ำลองเป็นตัวแบ่งพืน้ ที่ ส่วนบนคือ หน้าบันประธาน ทัง้ หมด
เขียนลายกระหนกหน้าสิงห์และกระหนกเปลวสีทองบนพืน้ หลังสีนำ�้ เงิน ช่อฟ้าของอาคารท�ำเป็น
รูปมกร และหางหงส์ทำ� เป็นดอกบัวตูมในทุกด้านและทุกชั้นของพระวิหาร
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พระพุทธรูปประธานภายในพระวิหาร

ภาพจิตรกรรมโบราณในพระวิหาร
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ภายในพระวิหารค่อนข้างโปร่งมองเห็นเครื่องบน มีเสาไม้ทั้งหมด ๘ เสา แบ่งเป็นฝั่ง
ซ้ายและขวา ฝั่งละ ๔ เสา รองรับขื่อคาซึ่งทาสีแดง มีหน้าต่างด้านทิศเหนือและทิศใต้ข้างละ ๒
บาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปิดทอง ประทับนัง่ บนฐานบัทม์ทมี่ ฐี านปูนยกสูงอีก
ชั้นหนึ่ง รายรอบด้วยพระพุทธรูปขนาดย่อมลงมาจ�ำนวนหนึ่ง ฝาผนังของพระวิหารยังคงเหลือ
ภาพจิตรกรรมโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่บางส่วน เขียน
ด้วยสีน�้ำเงินคราม น�้ำตาล แดง เป็นต้น ผนังฝั่งตรงข้ามพระประธานเขียนภาพพระพุทธเจ้า
ผจญเหล่ามาร มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ ปัจจุบัน ทางวัดใช้พระวิหารเป็นที่เก็บรักษาโบราณ
วัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ เช่น พระพุทธรูปโบราณหลายสมัย รอยพระพุทธบาท ตู้พระธรรม
พระคัมภีร์โบราณ สมุดใบลาน ฯลฯ ทั้งนี้ กรมศิลปากรเคยส่งเจ้าหน้าที่มาส�ำรวจเพื่อท�ำการ
บูรณะหลายครั้ง กระทั่ง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ด�ำเนินการบูรณะซ่อมแซม
ส่วนประกอบต่างๆ อาทิเช่น หลังคา ผนังภายนอก เสา ประตู หน้าต่าง

รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง

ตูพ้ ระธรรม
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เจดีย์
ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดโยธานิมติ ทางทิศตะวันออก ประดิษฐานเจดียส์ ที องขนาด
ใหญ่องค์หนึ่งสร้างราว พ.ศ. ๒๕๒๔ ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงประมาณ ๑.๕ เมตร มีบันได
ทางขึ้น ๒ ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ เดินขึ้นไปเป็นลานประทักษิณขนาดเล็กรอบองค์เจดีย์
เจดียเ์ ป็นทรงระฆังสูงชะลูด มีมขุ ยืน่ ออกมาเป็นซุม้ ขนาดเล็กด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
ซึ่งท�ำเป็นประตูเข้าไปในองค์เจดีย์ได้ ลักษณะซุ้มเป็นเสา ๒ ข้างประดับบัวหัวเสาสีทองรองรับ
หน้าบันรูปเทพนม ประดับลายกระหนกเป็นพื้นหลัง และท�ำช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์สีทอง

เจดียด์ า้ นหน้าพระอุโบสถ
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ชุดชัน้ ฐานขององค์เจดียเ์ ริม่ จากลายประจ�ำยามก้ามปูขนาดเล็กตามด้วยลวดบัวเกลีย้ ง
จากนัน้ มีแนวลายประจ�ำยามก้ามปูคอ่ นข้างกว้าง ๑ แถว ต่อด้วยชุดฐานกลีบบัวหงาย ๓ ชัน้ ซ้อน
ขึ้นไปตามสัดส่วนรับองค์ระฆัง ฐานขององค์ระฆังประดับรูปยักฆ์แบกองค์ระฆังโดยรอบต่อด้วย
ลายดอกบัวและลายกระจังตรงขอบโดยล�ำดับ องค์ระฆังที่ค่อนข้างสูงชะลูดประดับลวดลายช่อ
ทรงพุม่ ข้าวบิณฑ์และลายดอกบัวสลับกันเป็นแถว และท�ำแนวลายประจ�ำยามก้ามปูวางลงมาใน
แนวดิง่ ๔ แนว ขอบบนองค์ระฆังตกแต่งด้วยลายมาลัยและเฟือ่ งอุบะขนาดเล็ก จากนัน้ เป็นส่วน
ยอดเจดียท์ มี่ บี ลั ลังก์สเี่ หลีย่ มจัตรุ สั เกลีย้ งแซมกระจังตรงขอบ ตามด้วยรูปยักษ์แบก เหนือขึน้ ไป
เป็นชุดลายดอกบัว กระจัง มาลัยและเฟื่องอุบะ ๕ ชั้น จนถึงปลียอด และลูกแก้วโดยล�ำดับ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระยาตาก ได้ตีฝ่า
กองทัพพม่าออกมาทางตะวันออก และได้รวบรวมไพร่พลระหว่างเส้นทางที่เดินทางมา โดย
พืน้ ทีบ่ ริเวณวัดโยธานิมติ ก็เป็นอีกแห่งหนึง่ ทีเ่ ชือ่ กันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงตัง้
ค่ายทัพและรวบรวมเหล่าไพร่พลเพื่อกลับไปขับไล่กองทหารพม่า ดังนั้น ทางวัดจึงได้จัดสร้าง
ศาลเพือ่ เป็นอนุสรณ์และเครือ่ งเตือนใจถึงวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเหล่า
บรรพบุรุษทหารหาญ
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโยธานิมิตตรงมุมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ จากข้อมูลของทางวัดระบุว่า พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็น
ทองส�ำริด ลงสีทั้งองค์ ด�ำเนินการสร้างที่วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ จ�ำนวน ๓ องค์ ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยูท่ จี่ งั หวัดตราด กาญจนบุรี และนครสวรรค์ ทัง้ นี้ มณฑปรูปเรือส�ำเภาและสระน�ำ้
สร้างโดยพระเทพสุเมธมุนี เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต และเจ้าคณะจังหวัดตราดใน พ.ศ. ๒๕๓๕
จากนั้นจึงได้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาประดิษฐาน และด�ำเนิน
การปรับภูมิทัศน์ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลเมืองตราดได้ด�ำเนินการบูรณะปรับปรุงศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบให้งดงาม สิ้นงบประมาณเป็นเงินจ�ำนวน
๒,๑๙๘,๗๐๐ บาท โดยมีเงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาจ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
รูปแบบของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์แบบ
จตุรมุขทีม่ สี ว่ นหลังยืน่ ออกไป หันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหน้ามีปา้ ยชือ่ ศาลตัง้ อยู่ ตัวอาคารค่อน
ข้างโปร่ง ตั้งอยู่บนฐานรูปเรือที่อยู่ในสระน�้ำ สามารถเดินเข้ามาบริเวณลานโดยรอบอาคารศาล
ได้จากทางเข้าทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บริเวณลานรอบอาคารนัน้ ส่วนทีเ่ ป็นหัวเรือมีโต๊ะ
จัดวางเครื่องสักการบูชา ตัวอาคารศาลยกพื้นสูงท�ำฐานแบบฐานเขียง มีทางเข้า ๓ ด้าน ยกเว้น
ทางทิศใต้ซึ่งเป็นด้านหลังของศาล เสาของอาคารทุกต�ำแหน่งท�ำคันทวยรับเครื่องบนหลังคา
และท�ำคูหาตรงระหว่างเสาทั้ง ๒ ข้างที่ติดกับเพดาน เหนือขึ้นไปเป็นส่วนของหน้าบันที่ท�ำใน
ลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือ ส่วนกลางเป็นรูปพระมาลาวางอยู่บนพระแสงดาบ ขนาบด้วยลาย
เทพนมต่อขึ้นไปเป็นกระหนกเปลว โดยมีพื้นหลังเป็นสีน�้ำเงินแกมฟ้า ประดับช่อฟ้า ใบระกา
และหางหงส์ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดง
เมื่ อ เดิ น ขึ้ น จากบั น ไดทางขึ้ น จะถึ ง ห้ อ งคู ห าที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมรู ป สมเด็ จ
พระเจ้าตากสินมหาราช พระบรมรูปนั้นแต่งองค์ในชุดเครื่องยศของกษัตริย์ ทรงสวมพระมาลา
ทรงถือพระแสงดาบวางพาดไว้เหนือพระชานุทั้ง ๒ ข้าง ด้านหลังมีฉัตรเงินและทองปักอยู่
ด้านหน้าพระบรมรูปฯ มีเครื่องสักการบูชาตั้งวางเรียงไว้
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ศาลาการเปรียญ
ศาลาการเปรียญตั้งอยู่ถัดจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาทางทิศตะวันตก
หรืออยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนอย่างมั่นคง
แข็งแรง แผนผังเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ายาว ยกพืน้ สูงมีบนั ไดทางขึน้ ด้านหน้า ๒ ข้าง ด้านหน้าทาง
ทิศเหนือมีเสาธงอยู่ ตัวอาคารชั้นล่างค่อนข้างโปร่ง เปิดให้ระบายอากาศได้ดี อาคารชั้นบนก่อ
อิฐเปิดช่องให้ระบายอากาศได้ดเี ช่นเดียวกัน เครือ่ งบนเป็นหลังคาทรงปีกนกสีแดง อาคารศาลา
การเปรียญนี้แต่เดิมใช้เป็นสถานที่ท�ำการสอนและสอบพระปริยัติธรรม

ศาลาการเปรียญ
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ศาลาอเนกประสงค์
ศาลาอเนกประสงค์ของวัดโยธานิมิตเป็นอาคาร ๒ ชั้นยกพื้นเล็กน้อย ชั้นล่างเป็นปูน
ชัน้ บนเป็นไม้ แผนผังเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าค่อนข้างยาว ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด
สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ชัน้ ล่างของอาคารค่อนข้างโปร่งทาสีขาว มีเสาทาสีเหลืองรองรับอาคารชัน้
บน ผนังบางส่วนเปิดโล่งโดยท�ำเหล็กดัดกันไว้ รอยต่อระหว่างชั้นล่างและชั้นบนมีชายคาขนาด
เล็กยื่นออกมา อาคารชั้นบนบางส่วนเป็นไม้ และส่วนที่ติดกระจกอยู่หลายต�ำแหน่ง ด้านหน้า
ของอาคารศาลาอเนกประสงค์มีถนนภายในวัดตัดผ่าน และมีส่วนที่ท�ำหลังคาเชื่อมกับอาคาร
ศาลาบ�ำเพ็ญกุศลที่ตั้งอยู่ถัดไป ศาลาอเนกประสงค์ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบัน
อาคารแห่งนี้ใช้ประโยชน์ในกิจหลายอย่างของวัด เช่น การเตรียมจัดเลี้ยง ที่พักชั่วคราว หอฉัน
เป็นต้น

ศาลาอเนกประสงค์

ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล
ศาลาบ�ำเพ็ญกุศลตั้งอยู่ถัดจากศาลาอเนกประสงค์มาทางทิศตะวันออกโดยมีถนน
ภายในวัดคั่นอยู่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๑ ชั้น เพดานค่อนข้างสูง แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ด้านหน้าของตัวอาคารมีชายคายื่นออกมาสามารถกันแดดกันฝนและจอดรถได้ นอกจากนี้
ตรงส่วนกลางของชายคายังท�ำหลังคาทรงไทยสูงยื่นออกมาจดเขตสนามหญ้าด้านหน้าศาลา
35

ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล

บ�ำเพ็ญกุศล ณ ส่วนปลายของหลังคาทรงไทยนัน้
ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองปางนาคปรก มี
บ่อน�้ำขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า ปัจจุบัน ใช้อาคาร
แห่งนี้ในการพิธีบ�ำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม
รวมทั้งท�ำบุญในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ถัดออกไป
ทางทิศใต้ของศาลาบ�ำเพ็ญกุศล เป็นที่ตั้งของ
โรงเก็บวัสดุสิ่งของเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือ
กิจกรรมอื่นๆ
เมรุ
เมรุ เ พื่ อ การฌาปนกิ จ ของวั ด โยธา
นิมติ ตัง้ อยูใ่ กล้กงึ่ กลางของบริเวณวัด โครงสร้าง
ประกอบด้วยตัวเมรุกอ่ อิฐถือปูนสีนำ�้ ตาลแกมส้ม
มีบนั ไดขึน้ ๓ ทาง ท�ำเสา ๔ ต้นทีม่ คี นั ทวยรองรับ
ชัน้ หลังคาทีซ่ อ้ นกัน ๓ ชัน้ มีปลียอด เชือ่ มต่อกับ
เมรุ
ห้องเตาเผาซึง่ มีปล่องเมรุสขี าว ปัจจุบนั วัดโยธา
นิมิตได้ด�ำเนินการบูรณะปรับปรุงเมรุขึ้นใหม่ สิ้นงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
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หอระฆัง
หอระฆังของวัดโยธานิมิตตั้งอยู่ใกล้กับพระอุโบสถถัดไปทางทิศตะวันตก เป็นหอสูง
ทาสีขาว มี ๒ ชั้น ระฆังห้อยอยู่บนชั้นสอง ซึ่งมีบันไดส�ำหรับปีนขึ้นไป ฐานของหอระฆังยกพื้น
สูงราว ๗๐ เซนติเมตร มีบันไดทางขึ้นทางทิศใต้

หอระฆัง
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ซุม้ ประตูวดั

ซุ้มประตูวัด
ซุ้มประตูของวัดโยธานิมิตมีอยู่ ๑ ซุ้มหลัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเยื้องไปทางเหนือ
ประกอบด้วยเสาสีแดงขอบมุมเป็นสีทอง ปลายเสามีบัวปลายเสา และคันทวยรูปหงส์ ส่วน
หน้าบันของซุ้มมีฐานเป็นลายดอกซีกดอกซ้อนและกระจังฐานพระ ตรงกลางหน้าบันเป็นลาย
ธรรมจักรขนาบด้วยลายกระหนกสีทองบนพืน้ สีแดง ส่วนกรอบหน้าบันด้านบนท�ำช่อฟ้า ใบระกา
หางหงส์ ซ้อนกัน ๒ ชั้น ทั้งนี้ เมื่อหันหน้าเข้าหาซุ้มประตูวัด ป้ายชื่อวัดโยธานิมิตจะอยู่ติดกับ
ซุ้มประตูด้านขวา
เขตสังฆาวาส
เขตสังฆาวาสของวัดโยธานิมติ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ไล่ไปถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัด โดย
กุฏิหลังแรกคือ กุฏิเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตซึ่งใช้เป็นที่ท�ำงานและต้อนรับแขกด้วย เป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ทาสีขาว หลังคาสีแดง มีหน้าต่างโดยรอบ มีบันไดที่สามารถขึ้นชั้นบน
จากภายนอกตัวอาคารได้ ด้านบนของอาคารมีป้ายเขียนว่า “สถานที่ฝึกกัมมัฏฐาน” ทั้งนี้ กุฏิ
เจ้าอาวาสยังเชื่อมต่อกับกุฏิไม้ยกพื้นสูงหลังหนึ่งไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเคยเป็นกุฏิเก่าของเจ้า
อาวาส นอกจากนี้ ใกล้กบั กุฏเิ จ้าอาวาสทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีกฏุ ไิ ม้ยกพืน้ สูง หลังคาทรงจัว่
มีหน้าต่างรอบ ๑ หลัง
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กุฏเิ จ้าอาวาส
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ถั ด จากกุ ฏิ เ จ้ า อาวาสมาทาง
ตะวันตกจะมีกุฏิตั้งอยู่ ๒ หลัง กุฏิหลังแรก
เป็น กุฏิชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูน มีหน้าต่าง
โดยรอบ ด้านหน้าท�ำกันสาดอลูมิเนียม
บริเวณหน้าจั่วติดป้ายมีข้อความว่า “กุฏิ
หลังนี้ นางอุ่นเรือน พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สร้าง
ถวาย วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔” กุฏิ
อีกหลังหนึ่งเป็นกุฏิครึ่งปูนครึ่งไม้ ๒ ชั้น
ตรงขอบชัน้ หนึง่ ท�ำหลังคาชายคาขนาดเล็ก
โดยรอบ ชั้นบนติดป้ายมีข้อความว่า “กุฏิ
วรสิงห์ พระอาจารย์สนิท วรสิงห์ สร้าง
๒๕๑๒”
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บริเวณใกล้แนวคลองบางพระจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดมีกฏุ อิ กี จ�ำนวนหนึง่ ดังนี้
กุฏิไม้ยกพื้นสูง ทาสีครีม มีหน้าต่างโดยรอบ ท�ำหลังคาทรงจั่ว ถัดมาทางทิศตะวันตก มีกุฏิก่อ
อิฐถือปูน ๒ ชั้น หลังคาทรงจั่วค่อนข้างแหลม มีบันไดทางขึ้นชั้นสองจากนอกตัวตึก ตัวกุฏิตั้ง
อยู่บนเนินดินเล็กน้อย ที่ชั้นสองมีป้ายข้อความว่า “กุฏิคุณแม่ถนอม ศรประชุม” ทั้งนี้ ตรงส่วน
มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้มีกุฏิไม้ยกพื้นขนาดเล็ก ๒ หลัง หลังหนึ่งหลังคามุงสังกะสี อีกหลังหนึ่ง
หลังคามุงกระเบื้อง

กุฏิหลังสุดท้ายตั้งอยู่ข้างศาลาอเนกประสงค์ ใกล้บริเวณแนวก� ำแพงวัดที่ติดกับ
โรงเรียนกิตวิทยา เป็นกุฏิ ๒ ชัน้ ชัน้ ล่างก่ออิฐถือปูน ชัน้ บนท�ำด้วยไม้ มีหน้าต่างด้านหน้า ๓ บาน
ด้านข้าง ๒ บาน ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ที่ชั้นสองมีป้ายข้อความว่า
“กุฏิวิกรมฯ สร้างอุทิศ พระครูวิกรมปริยัติกิจ ๒๕๑๘”
การศึกษาภายในวัด
วัดโยธานิมิตเปิดสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม-บาลีเพื่อส่งเสริมการศึกษาของ
ภิกษุสามเณรของวัดให้มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างดี ที่ผ่านมามีนักเรียนของวัดเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นจ�ำนวนมาก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีนักเรียนแผนกบาลีสอบไล่ได้เปรียญ
ธรรมเก้าประโยคถึง ๒ รูป นอกจากนี้ ทางวัดยังส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อื่นๆ เช่น ก่อตั้ง
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยรับเด็กก่อนวัยเรียนเข้ามาเตรียมความพร้อมในการเรียน
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การฌาปนกิจ
วัดโยธานิมติ ให้บริการชุมชนในด้านการประกอบพิธฌ
ี าปนกิจ ซึง่ เมรุของวัดสร้างเมือ่
พ.ศ. ๒๕๐๒ และปัจจุบันได้บูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่
ล�ำดับเจ้าอาวาสวัดโยธิมิต
จากหลักฐานทราบล�ำดับเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต ดังนี้
๑. พระใบฎีกาขาว ครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๔
๒. พระปลัดหอย ครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๘๖
๓. พระอธิการบุญเลี้ยง ครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๐๔
๔. พระครูวิกรมปริยัติกิจ ครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๑๔
๕. พระเทพสุเมธมุนี เจ้าคณะจังหวัดตราด ครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจุบัน
ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก) เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง และเจ้าคณะ
จังหวัดตราด นามเดิม สง่า สุทธิวารี อายุ ๘๓ ปี พรรษา ๕๔ พรรษา เกิดวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๔ ต�ำบลหนองคันทรง อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ครอบครัวมีอาชีพท�ำนา การศึกษาเรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดหนองคันทรง
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ พัทธสีมาวัดหนองคันทรง ต�ำบล
หนองคันทรง อ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พระครูพทุ ธิสารวิบลุ วัดล�ำดวน เป็นพระอุปชั ฌาย์
พระธรรมธรสง่า วัดล�ำดวน เป็นพระกรรมาวาจาจารย์ และพระใบฎีกาสิน วัดหนองคันทรง
เป็นพระอนุสาวนาจารย์
การศึกษาพระธรรมวินยั พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้นกั ธรรมเอก และในพ.ศ. ๒๕๐๖ ย้ายมา
จ�ำพรรษาที่วัดโยธานิมิต
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นพระครูวิมูลคณานุรักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอเมืองตราด
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นเจ้าคณะจังหวัดตราด
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระวิมลเมธาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชาคณะที่พระราชสุเมธาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะที่พระเทพสุเมธมุนี
ด้านการศึกษาได้จัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยสร้างโรงเรียน
พระปริยัติธรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ด้านการก่อสร้างสิ่งสาธารณะ ได้บูรณะพระวิหารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ และบูรณะ
พระอุโบสถเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔
นอกจากนี้ พระเทพสุเมธมุนีเป็นผู้ให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่ พระ เณร และญาติโยม
ทั่วไป
ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ พระเทพสุเมธมุนีได้เป็นผู้นำ� ศรัทธาสร้างพระใหญ่ที่อ่าวสลัด อ�ำเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราด องค์พระขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ๖๐ เซนติเมตร สูง ๑๒ เมตร ๖๐
เซนติเมตร สิ้นค่าใช้จ่าย ๑๐ ล้านบาทเศษ ชื่อว่า พระพุทธปทีปศรีสถาพร และได้เปลี่ยนชื่อ
อ่าวสลัด เป็นอ่าวศิริ
จ�ำนวนพระภิกษุและสามเณร
ปัจจุบัน วัดโยธานิมิตมีจำ� นวนพระภิกษุ ๗ รูป โดยในช่วงเข้าพรรษาอาจจะมีจ�ำนวน
พระภิกษุจำ� พรรษามากขึ้นกว่านี้ ทั้งนี้ ทางวัดไม่มีสามเณรจ�ำพรรษา
เทศกาลและงานประเพณีของวัด
วัดโยธานิมติ เป็นศูนย์กลางของชุมชน เนือ่ งจากเป็นพระอารามหลวงและตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ใจกลางเมือง จึงมีพอ่ ค้า ประชาชน หน่วยงานราชการและเอกชนมาประกอบกิจกรรมทางศาสนา
และสาธารณประโยชน์อนื่ ๆ โดยทางวัดได้จดั พิธกี รรมในวันส�ำคัญ หรือเทศกาลตามประเพณีนยิ ม
ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา เทศกาลทอดกฐิน เป็นต้น
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ประวัติศาสตร์จังหวัดตราด*

พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตราด จังหวัดชายแดนสุดทางฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี
ภูมิประเทศงดงาม อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกผลไม้ ยางพารา และแร่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด
ชื่อจังหวัดตราด ฟังดูแปลก เล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นชื่อของต้นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง
เรียกว่า ต้นกราด มีมากในป่าทึบของเขาขนุน ล�ำต้นคล้ายต้นพลวง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า
Dipterocarpus intricatus Dyer ใช้เจาะล�ำต้นเอาน�ำ้ ยางมาท�ำขีไ้ ต้ อีกกระแสหนึง่ ว่า หมายถึง
ต้นไม้อกี ชนิดหนึง่ ขึน้ มากบริเวณปากแม่นำ�้ ตราด ชาวบ้านน�ำมาท�ำไม้กวาดด้ามยาว ภาษาเขมร
เรียกว่า จราศ ภาษาไทยกลายเป็นเสียง กราด ต่อมาเพี้ยนเป็น ตราด ค�ำว่า ตราด ผู้สูงอายุใน

* นายธีระ แก้วประจันทร์ นักอักษรศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มจารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง
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จังหวัดตราดออกเสียงเป็น กราด กันทั่วไป และมักออกเสียงพยัญชนะ ต เป็น ก เช่น ผ้าไตร
เป็น ผ้าไกร ตระเตรียม เป็น กระเกรียม เอกสารประวัติศาสตร์เรียกชื่อเมืองตราดต่างกันไป
เช่น ตราด หรือ ตราษ ก็มี
เรือ่ งราวของจังหวัดตราดปรากฏหลักฐานแน่ชดั ในสมัยอยุธยารัชกาลสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ปรากฏชือ่ เมืองตราดเป็นเมืองชายทะเล มีฐานะเป็นเมืองชัน้ ตรี ขึน้ ตรงต่อโกษาธิบดี
ซึ่งดูแลการต่างประเทศและการคลัง
ต่อมาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
รวบรวมผู้คนออกจากกรุงศรีอยุธยา ตีเมืองจันทบุรีได้เป็นที่มั่นส�ำคัญ จากนั้นจึงทรงยกทัพไป
ตีเมืองตราดและทรงเกลีย้ กล่อมราษฎรให้เข้าสวามิภกั ดิ์ แต่ขณะนัน้ มีสำ� เภาจีนหลายล�ำจอดอยู่
ที่ทะเลหน้าเมืองตราด โปรดให้ข้าหลวงไปหาตัวนายส�ำเภามาเข้าเฝ้า แต่นายส�ำเภาขัดขืนและ
ยิงข้าหลวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกก�ำลังไปปราบ ต่อสู้กันครึ่งวันพวกจีนก็ยอม
แพ้ได้ทรัพย์สินเงินทองจ�ำนวนมาก เมื่อคราวที่ยกทัพมาตีเมืองตราดนั้น สันนิษฐานว่า โปรดให้
ตั้งทัพที่วัดโบสถ์ซึ่งปัจจุบันคือวัดโยธานิมิต
ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๓๑๔ นักองตน
กษัตริย์เขมรได้ยกทัพมาตีเมืองจันทบุรี
และเมืองตราด กวาดต้อนผู้คนไปเป็น
จ� ำ นวนมาก สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น
มหาราชโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะด�ำรงพระ
ยศเป็ น เจ้ า พระยาจั ก รี ไ ปตี เ มื อ งเขมร
เป็นการตอบแทน ในครั้งนั้นตีได้เมือง
บั น ทายมาศ เมื อ งบริ บู ร ณ์ และเมื อ ง
บาพนม เมืองตราดในสมัยนีม้ คี วามส�ำคัญ
ในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลด้าน
ตะวันออก
ครั้ น ถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ า
โลกมหาราช โปรดให้เมืองตราดขึ้นกับ
โกษาธิบดีหรือกรมท่าตามเดิม เมืองตราด
มี บ ทบาทในการท� ำ สงครามหลายครั้ ง
เนื่ อ งจากมี อ าณาเขตติ ด กั บ ประเทศ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เพื่อนบ้าน ดังเช่น
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พ.ศ. ๒๓๒๙ องเชียงสือเจ้านายเมืองญวน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงชุบเลี้ยงไว้ที่กรุงเทพฯ ได้หลบหนีเพื่อกอบกู้บ้านเมือง องเชียงสือมิได้ไป
เมืองญวนในทันที แต่ได้หลบมาเตรียมก�ำลังพลที่เกาะกูดซึ่งอยู่ในเขตปกครองของเมืองตราด
องเชียงสืออยู่ที่เกาะกูดเป็นเวลา ๒ ปี แต่ต้องประสบภาวะขาดแคลนเสบียงอาหาร จนต้อง
อาศัยกินเนื้อเต่ากับหัวกลอย ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทราบ
จึงโปรดให้ส่งเสบียง เรือ ปืน และกระสุนไปช่วย ดังความในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๑
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ว่า
“...ฝ่ายองเชียงสือซึ่งหนีออกไปตั้งอยู่ที่เกาะกูด หมดสิ้นเสบียง
อาหารจนต้องกินแต่เนื้อเต่ากับมันกลอย... ฝ่ายที่กรุงเทพมหานครทรง
ทราบว่าองเชียงสือหนีไปตั้งอยู่เกาะกูด จึงโปรดให้จัดเรือตระเวนหลาย
ล�ำพร้อมปืน และกระสุนดินด�ำ ให้กรมการเมืองตราดส่งไปพระราชทาน
แก่องเชียงสือทีเ่ กาะกูดให้เป็นก�ำลังและให้ชว่ ยลาดตระเวนสลัดด้วย ครัน้
องเชียงสือได้รับพระราชทานเรือตระเวนและเครื่องศาสตราวุธก็พาสมัคร
พรรคพวกลงเรือไปตีเอาเมืองเขมา เมืองประมวนสอได้ แล้วแต่งเรือออก
ไปลาดตระเวนสลัด จับสลัดญวนได้บา้ ง ยอมเข้าสวามิภกั ดิอ์ งเชียงสือบ้าง
แล้วองเชียงสือให้ฆ่านายสลัดเสียคน ๑ เอาศีรษะใส่ถังมอบพระยาราชา
เศรษฐีส่งเข้ามากรุงเทพมหานคร และเมื่อองเชียงสือพักอยู่ที่เกาะกูดนั้น
ได้แต่งให้องจวงลอบไปสืบการบ้านเมืองตลอดถึงไซง่อน องจวงกลับมาแจ้ง
ว่าได้ไปเกลีย้ กล่อมผูค้ นเมืองพระตะพังสมัครเข้าเป็นพรรคพวกเป็นอันมาก
แล้วองจวงพาองเชียงสือไปพักอยู่ที่ปากน�ำ้ เมืองป่าสัก...”
ต่อมาองเชียงสือได้เป็นกษัตริย์เวียดนาม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยมีสงครามกับญวนและเขมร
เกือบตลอดรัชสมัย ตราดในฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องส่งแม่ทัพนายกองและไพร่พลไปร่วม
ในกองทัพด้วยทุกครั้ง ครั้งที่ควรกล่าวถึงคือ ใน พ.ศ. ๒๓๗๖ เกิดจลาจลในเมืองญวน ชาวจีน
ในเมืองไซ่ง่อนพากันหนีเข้ามาอาศัยที่เมืองจันทบุรีและเมืองตราด กรมการเมืองจันทบุรีและ
กรมการเมืองตราด ส่งพวกจีนเข้ามากรุงเทพฯ จึงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)
เป็นแม่ทัพคุมก�ำลังซึ่งรวมถึงก�ำลังคนจากจันทบุรีและตราดยกกองทัพไปตีเมืองบันทายมาศ
โดยให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพบก การเข้าโจมตีทางเรือนั้น บรรดา
แม่ทพั นายกองของไทยเห็นเรือของญวนขวางอยูเ่ ต็มล�ำคลอง ต่างพากันเกรงกลัวพากันทอดสมอ
เสียไม่เข้าต่อสู้ ท�ำให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาต้องเข้าต่อสู้ด้วยกองก�ำลังทางบกแต่เพียงล�ำพัง
และสูญเสียก�ำลังคนเป็นจ�ำนวนมากและได้ลงโทษแม่ทัพนายกองซึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ถึง
๑๖ คน
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พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั

ต่อมาเมื่อเจ้าพระยาบดินทรเดชาเข้าไปอยู่ที่เมืองโจดก ได้ให้พระยาตราดคุมพลไป
ซ่อมแซมเรือทีน่ กั องจันทร์สร้างค้างไว้ทเี่ มืองก�ำปอดและเมืองกะพงโสม ซ่อมเสร็จแล้วให้สง่ เรือไป
ไว้ทเี่ มืองบันทายมาศ ประกอบกับขณะนัน้ เขมรได้สง่ ไพร่พลไปไล่ยงิ ทหารทีค่ มุ เรือเสบียงและแย่ง
ชิงเรือล�ำเลียงเสบียงไปได้หลายล�ำ จึงสัง่ ให้หลวงกระบัตรเมืองจันทบุรี ปลัดเมืองตราดไปติดตาม
แย่งชิงเรือเสบียงกลับมา และในครัง้ นัน้ ได้ให้หมืน่ สิทธิสงครามคุมพลสองร้อยไปเป็นก�ำลังเพิม่ เติม
การรบครั้งนี้ต้องสูญเสียไพร่พลเป็นจ�ำนวนมาก แต่ด้วยความสามารถของหลวงสิทธิสงคราม
สามารถชิงเอาเรือกลับคืนมาได้จ�ำนวนหนึ่ง มีการพิจารณาความดีความชอบและความผิด
ยกระบัตรเมืองจันทบุรีถูกประหารชีวิต พระยาตราดถูกลงโทษให้เฆี่ยนแล้วลดยศให้ไปเป็น
ยกกระบัตรเมืองจันทบุรี ส่วนหลวงสิทธิสงครามให้เลื่อนเป็นปลัดเมืองตราด
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับ
จังหวัดตราดคือ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ โปรดให้ตั้งเกาะกง (ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา) ขึ้นเป็น
เมืองปัจจันตคิรีเขตร เพื่อเป็นเมืองหน้าด่านแทนเมืองตราด เนื่องจากมีดินแดนติดต่อกับเขมร
และญวน ดังความในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ว่า
“ขุนสารประเสริฐ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สัง่ ว่า เมืองบางนางรมย์นนั้ โปรดเกล้าฯ ให้เรียกเมืองประจวบ
คิรีขันธ์ กับที่เกาะกงนั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า เมืองปัจจันตคิรีเขตร”
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองตราดถึง
๑๒ ครั้ง และนายติ้นได้มารับเสด็จซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นหลวงสลัก
เพชรพัฒนกิจ พร้อมทัง้ ได้พระราชทานตราประจ�ำต�ำแหน่งและเสือ้ สักหลาดแก่หลวงสลักเพชร
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ตราประจ�ำต�ำแหน่งหลวงสลักเพชรพัฒนกิจ

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลานั้น ประเทศตะวันตก
ได้แผ่อิทธิพลเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สำ� คัญได้แก่ อังกฤษและฝรั่งเศส โดย
เฉพาะฝรั่งเศสนั้นเกิดกรณีพิพาทกับไทยส่งผลให้ตราดเคยถูกฝรั่งเศสครอบครองอยู่ระยะหนึ่ง
กล่าวคือ สาเหตุเนื่องมาจากไทยกับฝรั่งเศสขัดแย้งกันเรื่องดินแดนบริเวณฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง
จนเกิดการใช้กำ� ลังต่อสูก้ นั ขึน้ และฝรัง่ เศสได้ใช้เรือรบล่วงล�ำ้ อ่าวไทยเข้ามาในแม่นำ�้ เจ้าพระยา
มีการสู้รบกันจนเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ อันเรียก
กันว่า วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ฝรัง่ เศสแล่นเรือรบเข้ามาถึงสถานทูตฝรัง่ เศสเป็นการขูบ่ งั คับและ
เสนอให้ไทยต้องปฏิบตั ติ ามข้อเรียกร้อง ชดใช้เงินจ�ำนวน ๓ ล้านฟรังซ์และยึดเมืองจันทบุรไี ว้เป็น
ประกันนานถึง ๑๐ ปี ฝ่ายไทยได้เจรจาตลอดเวลา ในที่สุด ฝรั่งเศสยอมถอนก�ำลังจากจันทบุรี
แต่กลับไปยึดเมืองตราดไว้แทน
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นตกใจแก่ชาวตราดมาก บางกลุ่มตั้งใจจะอพยพหนีไป
อยู่ที่อื่น การเข้ายึดครองเมืองตราด ฝรั่งเศสก�ำหนดให้มี เรสิดังต์ (Resident) เป็นข้าหลวง
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชากิจการทั้งปวงและมีอ�ำนาจให้การพิจารณาคดีอีกด้วย ฝรั่งเศสมี
ทหารประจ�ำการอยู่ที่เมืองตราด ๒ กองร้อย มีพนักงานเก็บภาษี พนักงานคลัง นอกจากนี้ ยังมี
เจ้าพนักงานชาวเขมรที่องศรีสวัสดิ์เจ้ากรุงกัมพูชาจัดส่งมาประจ�ำคือ เจ้าเมือง และปลัด
ทั้งยังมีเจ้าพนักงานชั้นรองลงมาเรียกว่า รักษาราษฎร มีหน้าที่ตรวจตราปราบปรามโจรผู้ร้าย
รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย
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การตกอยูใ่ นปกครองของฝรัง่ เศสเป็นความขมขืน่ ของชาวตราดเป็นอย่างยิง่ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด�ำเนินวิเทโศบายจนเจรจาให้ฝรั่งเศสคืนเมืองตราดให้
กับไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ แต่ต้องยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้กับฝรั่งเศส
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเมืองตราด โดยตกลงท�ำสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ และ
ได้จัดพิธีรับมอบเมืองตราดคืนเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังพิธี
รับมอบเมืองมีการสมโภชเมืองอย่างยิ่งใหญ่และชาวเมืองตราดได้ถือเอาวันที่ ๒๓ มีนาคม
ของทุกปีเป็นวันตราดร�ำลึก
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความขมขื่นในอดีตของชาว
เมืองตราด และความปีติยินดีเมื่อรับเมืองคืนจากฝรั่งเศส เมื่อเสด็จนิวัติกลับจากการเสด็จ
ประพาสยุโรป ได้เสด็จเมืองตราดโดยเสด็จประทับที่เกาะกูด เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๕๐ และเสด็จเมืองตราด เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐ หลังจากทรงรับค�ำถวาย
ชัยมงคลของพระภิกษุเมืองตราดและค�ำถวายพระพรของราษฎรชาวเมืองตราดแล้ว มีพระราช
ด�ำรัสตอบประชาชนชาวเมืองตราดดังนี้
“ดูกรประชาชนอันเปนที่รักของเรา ถ้อยค�ำซึ่งเจ้าทั้งหลายได้มอบ
ฉันทะให้กล่าวเฉพาะหน้าเราเวลานี้เปนที่จับใจอย่างยิ่ง
สมัยเมื่อเราต้องพลัดพรากจากเขตร์แดนอันเปนที่พึงใจซึ่งเราได้
ใส่ใจบ�ำรุงอยูแ่ ละเมือ่ นึกถึงประชาชนทัง้ หลายอันเปนทีร่ กั ใคร่คนุ้ เคยของ
เราต้องได้รบั ความเปลีย่ นแปลง อันประกอบไปด้วยความวิบตั ไิ ม่มากก็นอ้ ย
ย่อมมีความเศร้าสลดใจเป็นอันมาก
เพราะเหตุฉนั้น ครั้นเมื่อเราได้รับโทรเลขจากเมืองตราดในเวลาที่
เราอยู่ในประเทศยุโรปเปนสมัยเมื่อเราได้มาอยู่รวมกันอีกจึงมีความยินดี
อย่างยิ่ง มีความปรารถนาที่จะใคร่ได้มาแลเห็นเมืองนี้แลเจ้าทั้งหลายเพื่อ
จะได้ระงับความล�ำบากอันใดซึง่ จะเกิดขึน้ ด้วยความเปลีย่ นแปลงแลเพือ่ จะ
ได้ปรากฏเปนที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเปนที่มั่นคงยืนยาว
สืบไป เจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้ละทิ้งภูมิล�ำเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานแลผู้ได้
ละเว้นการท�ำมาหากินจะได้มใี จอุตสาหะท�ำมาหากินให้บริบรู ณ์ดงั แต่กอ่ น
แลทวียิ่งขึ้น ซึง่ เจ้าทัง้ หลายคิดเห็นว่าเราเหมือนบิดาทีพ่ ลัดพรากจากบุตร
จึงรีบมาหานั้น เป็นความคิดอันถูกต้องแท้ ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอไปใน
เบือ้ งหน้าดังเช่นทีค่ ดิ เห็นในครัง้ นีว้ า่ เราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอ
ตลอดไป ย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุข และจะช่วยปลดเปลื้องอันตราย
ในเวลามีภัยได้ทุกข์
บัดนี้เรามีความยินดีที่ได้เห็นเจ้าทั้งหลายมาสโมสรประชุมกัน ณ
ที่นี้ด้วยหน้าตาอันเบิกบาน ซึ่งเป็นพยานว่าเราได้อยู่ในประเทศที่ไกล แต่
รัฐบาลของเราได้จัดการต้อนรับเจ้าทั้งหลายโดยความเอื้อเฟื้อเปนธรรม
แลมีความกรุณาสมดังความปรารถนาแลค�ำสัง่ ของเราเปนทีพ่ อใจในความ
จงรักภักดีของเจ้าทั้งหลาย ทั้งในเวลาที่ล่วงมาแล้วและในเวลานี้จึงมี
ปรารถนาที่จะให้เมืองตราดนี้อยู่เย็นเปนสุข สมบูรณ์และขออ�ำนวยพรแก่
ประชาราษฎรให้มีความเจริญสุขสิริสวัสดิ ท�ำมาค้าขึ้นบริบูรณ์มั่งคั่งสืบไป
ในภายหน้า”
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จังหวัดตราดในปัจจุบัน
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดตราด เป็นจังหวัดสุดแดนทางด้านทิศตะวันออกของ
ประเทศไทย ตัง้ อยูร่ ะหว่างละติจดู ที่ ๑๑ - ๑๒ องศาเหนือ และลองติจดู ที่ ๑๐๒ องศาตะวันออก
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๑๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๖๒.๖ ตารางกิโลเมตร
และเนือ้ ทีต่ ามเขตการปกครองทางทะเลประมาณ ๗,๒๕๗.๖ ตารางกิโลเมตร มีชายฝัง่ ทะเลยาว
ประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ่าวไทยและน่านน�ำ้ ประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา มีเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวกัน้ เขตแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนทีจ่ งั หวัดตราด
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ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตราดมีความยาวมากกว่าความกว้าง ตอนบนและ
ตอนกลางมีความกว้างใกล้เคียงกัน ส่วนทางใต้มีลักษณะเรียวยาวลงไป โดยส่วนที่แคบที่สุด
อยู่ที่บ้านโขดทราย ต�ำบลหาดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่ วัดจากฝั่งทะเลถึงทิวเขาบรรทัดเป็น
ระยะทางเพียง ๕๐๐ เมตร

สภาพภูมปิ ระเทศจังหวัดตราด

จังหวัดตราดมีลักษณะพื้นที่คล้ายกับจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ โดยทั่วไป ตอนบนเป็นพื้นที่สูงและภูเขา
ตอนกลางเป็นที่ราบไม่กว้างนัก และตอนใต้เป็นชายฝั่งทะเล โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ส�ำคัญ
ของจังหวัดตราด มีทวิ เขาบรรทัดทอดยาวตลอดจากเหนือถึงใต้ จึงเป็นบริเวณทีม่ ปี า่ ทึบ มีลำ� น�ำ้
ต่างๆ หลายสายมีต้นน�้ำจากเทือกเขา ท�ำให้มีความชุ่มชื้น จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม้
ตอนใต้บางแห่งเป็นป่าชายเลน พื้นที่ในจังหวัดตราด แบ่งได้เป็นเขตใหญ่ๆ คือ
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ที่ราบลุ่มน�้ำ เป็นพื้นที่ตอนกลางและ
ตะวันออก มีลำ� น�ำ้ หลายสาย มีความชุม่ ชืน้ ตลอด
ปี มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีการท�ำนากันมากใน
เขตนี้
ที่ราบบริเวณภูเขา เป็นบริเวณที่กว้าง
ขวางมาก เนือ่ งจากมีภเู ขากระจายอยูท่ วั่ ไป พืน้ ที่
มีความชุม่ ชืน้ มาก เป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธารทีส่ ำ� คัญ
ที่สูงบริเวณภูเขา เนื่องจากพื้นที่ที่เป็น
ภูเขาในจังหวัดตราด มีบริเวณกว้างมาก ตั้งแต่
ตอนเหนือถึงใต้ ภูเขาเหล่านี้มีความสลับซับซ้อน
พืน้ ทีเ่ ป็นป่าทึบอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกผลไม้
ยางพารา สับปะรด และมันส�ำปะหลัง
ที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่น�้ำ
ทะเลท่วมถึงจึงมีป่าชายเลนบางตอนมีโคลนตม
ทับถม เป็นพื้นที่เลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม และเผาถ่าน

ยางพารา
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ป่าชายเลน

ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดตราด มีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์และหลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
ดิน ดินส่วนใหญ่ในจังหวัดตราดมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท�ำการเพาะปลูก
จึงมีพืชเศรษฐกิจส�ำคัญของจังหวัดคือ ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา และสับปะรด
แหล่งน�้ำ แหล่งน�้ำส�ำคัญของจังหวัดตราด ได้แก่
น�้ำฝน เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตราดมีฝนตกชุกทั้งปี มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ยปีละ ๕,๖๙๒
มิลลิเมตร น�ำ้ ฝนจึงเป็นแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
แม่น�้ำ แม่น�้ำส�ำคัญในจังหวัดตราด ได้แก่
แม่นำ�้ ตราด เป็นแม่นำ�้ ใหญ่ทสี่ ดุ ของจังหวัด มีความยาวประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร เรียก
ชื่อแตกต่างกันตามบริเวณที่ไหลผ่าน เป็นเส้นทางคมนาคมที่ส�ำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการ
ใช้เรือส�ำเภา
แม่นำ�้ เวฬุ เป็นแม่นำ�้ แบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรแี ละจังหวัดตราด ส่วนทีไ่ หล
ผ่านจังหวัดตราดมีความยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
นอกจากนี้ ยังมีลำ� คลองต่างๆ จ�ำนวนมาก เป็นสายน�้ำเชื่อมกับแม่น�้ำใหญ่ เป็นแหล่ง
น�้ำที่ส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป
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ป่ า ไม้ จั ง หวั ด ตราดมี ส ภาพภู มิ ป ระเทศทั้ ง เป็ น ภู เ ขาและทะเล จึ ง มี ป ่ า ไม้ เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�ำคัญ แบ่งได้เป็น
ป่าบก คือ ป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ พื้นที่ป่าส�ำคัญคือ บริเวณเกาะช้าง ไม้ส�ำคัญ
คือ ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอบ เป็นต้น แต่ปัจจุบันมีการท�ำลายป่าไม้เพื่อท�ำเกษตรกรรม
เป็นจ�ำนวนมาก
ป่าชายเลน เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเล เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น�้ำ เช่น หอยชนิดต่างๆ เป็น
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ
แร่รัตนชาติ จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีแร่ เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรี แร่ส�ำคัญ ได้แก่
พลอยแดง หรือทับทิมสยาม โกเมน เพทาย ไพลิน แร่รตั นชาติทสี่ ร้างชือ่ เสียงให้แก่จงั หวัดตราด
คือ พลอยแดง หรือทับทิมสยาม จนได้รับฉายาว่า King Ruby

แร่รตั นชาติ

56

สภาพภูมิอากาศ จังหวัดตราดมีภูมิอากาศแบ่งได้เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฝน และ
หนาว เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นในประเทศไทย แต่ฤดูหนาวของจังหวัดตราดมีระยะเวลาสั้น ฤดู
ร้อนอากาศไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากมีทะเลและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ส่วนฤดูฝน ไอน�้ำจากทะเล
ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา ป่าทึบ จึงท�ำให้จังหวัดตราดมีฝนตกชุกมาก เป็นจังหวัด
ที่มีฝนตกมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทยรองจากจังหวัดระนอง และได้รับการกล่าวขานว่า
เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่
สัญลักษณ์สำ� คัญประจ�ำจังหวัด
สัญลักษณ์ส�ำคัญของจังหวัดตราด ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่
ตราประจ�ำจังหวัด

เป็นภาพเกาะช้าง โป๊ะ และเรือใบ มีความหมายว่า
เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะจ�ำนวน
มากของจังหวัดตราด เรือใบและโป๊ะ หมายถึงอาชีพ
การประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของจังหวัด
มาแต่สมัยโบราณ

ค�ำขวัญประจ�ำจังหวัด
เมืองเกาะครึง่ ร้อย พลอยแดงค่าล�้ำ ระก�ำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง
สุดทางบูรพา
ต้นไม้ประจ�ำจังหวัด
ต้นหูกวาง
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ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด*

การศึกษาชือ่ บ้านนามเมืองในจังหวัดตราดมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายถึงทีม่ าและความ
หมายของชือ่ บ้านนามเมืองเบือ้ งต้นในภาพรวม เริม่ ต้นจากค�ำว่า “ตราด” ซึง่ เป็นชือ่ ของจังหวัด
ในปัจจุบัน จากนั้นกล่าวถึงชื่ออ�ำเภอ และต�ำบลต่างๆ ชื่อบ้านนามเมืองกับต�ำนานเรื่องเล่า ชื่อ
บ้านนามเมืองอันเนือ่ งมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเนือ้ หาในตอนท้าย
เป็นการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับการอธิบายถึงที่มาและความหมายของชื่อบ้านนามเมือง
ที่ผ่านมาว่า อาจจะยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง บางครั้งเป็นการอธิบายในลักษณะลากเข้าหา
ความหมาย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ตีความจากชื่ออ�ำเภอและต�ำบลในจังหวัดตราด
จากหนังสือท�ำเนียบท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยทีพ่ มิ พ์เผยแพร่ในปีตา่ งๆ เช่น หนังสือท�ำเนียบ
ท้องทีพ่ ทุ ธศักราช ๒๔๘๓ หนังสือท�ำเนียบท้องทีพ่ ทุ ธศักราช ๒๕๔๖ เล่ม ๑ และตรวจสอบรายชือ่
จากหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆ จดหมายเหตุ
ชาวต่างชาติ หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด รายงานการวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้าน ต�ำบล ในจังหวัดตราด ของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นต้น
น� ำ มาวิ เ คราะห์ ร ่ ว มกั บ ชื่ อ สถานที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ ที่ ป รากฏในแผนที่ ข องกรมแผนที่ ท หาร
มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ และแผนที่ของราชบัณฑิตยสถาน
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รวบรวมค้นคว้าจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง เช่น พระราชหัตถเลขาในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รายงานการวิจยั โครงการวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ
“ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด” ของ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นต้น

* นายบัณฑิต ลิว่ ชัยชาญ นักอักษรศาสตร์ช�ำนาญการ กลุม่ จารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ ค้นคว้า
เรียบเรียง
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ที่มาและความหมายของค�ำว่า “ตราด”
ที่มาและความหมายของชื่อจังหวัด “ตราด” ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ในเอกสาร
ประวัติศาสตร์สะกดแตกต่างกัน ๓ แบบ ได้แก่ “ตราษ”, “ตราด”, และ “กราด”
ค�ำว่า “ตราษ” เป็นค�ำทีเ่ ก่าทีส่ ดุ เท่าทีต่ รวจสอบได้จากเอกสารประวัตศิ าสตร์ ปรากฏ
ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) หนังสือไปเมืองตราษว่าด้วย เกลือไม่
ส่งไปเมืองพนมเปน และจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) ใบบอกเรื่อง สืบ
ราชการลับเมืองเขมร ๑
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พบค�ำว่า “ตราษ” และ “ตราด” ดังปรากฏชือ่ ในราชกิจจานุเบกษา
รัชกาลที่ ๔ ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๐๒ ๒
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เท่าที่ตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองตราด
เช่น ในราชกิจจานุเบกษา พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พบว่าเมืองตราดสะกดว่า “ตราด”
ส่วน ค�ำว่า “กราด” พบในหนังสือ ท�ำเนียบหัวเมือง ตอนที่ ๑ - ๓ ร.ศ. ๑๑๙
พระครูคุณสารพิสุทธิ์ เล่าไว้ว่า “ตราด” เพี้ยนมาจากค�ำว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อของ
ต้นไม้ แต่เดิมที่ตั้งของเมืองตราดเป็นที่ราบวางเปล่า แม่นำ�้ บางพระได้พัดพาเอาต้นกราดมาติด
ที่ดอนนี้ จึงมีผู้น�ำมาตั้งเป็นชื่อเมือง เรียกว่า “เมืองกราด” ๓
พระราชเขมากร (ปกรณ์ เขมากโรทัย) เจ้าคณะจังหวัดตราด กล่าวว่า ได้รับค�ำบอก
เล่าจากพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่า ค�ำว่า “ตราษ” เป็นภาษาเขมร หมายถึง ไม้ยาง ซึ่งเป็นไม้พื้นเมือง
ที่ขึ้นอยู่โดยทั่วไป ในสมัยก่อนในท้องที่จังหวัดตราดมีไม้ยางเป็นจ�ำนวนมาก ๔
อนึง่ มีตน้ ไม้ชนิดหนึง่ ชือ่ “กราด” มีชอื่ พืน้ เมืองเรียกแตกต่างกันดังนี้ ยางกราด (ชลบุร)ี
ตาด (นครราชสีมา) ตรายด์ (เขมร ส่วยสุรินทร์) เหียงกราด (ราชบุรี)
๑

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ, จดหมายเหตุ ร. ๓, ใบบอก เรื่องสืบราชการเมืองเขมร,
เลขที่ ๓๔ (สมุดไทย).
๒
ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๓๗. ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพนายประกอบ หุตะสิงห์ ป.จ., ม.ป.ช.,
ม.ว.ม. ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗), หน้า ๗, ๒๐,
๘๕ และ ๑๓๒.
๓
กรมศิลปากร และจังหวัดตราด, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญา จังหวัดตราด
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ� ำนวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒.), หน้า ๒๖.
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
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เมืองตราด คือ เมืองทุ่งใหญ่
ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุง
สยาม ฉบับบริติชมิวเซียม กล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชตีเมืองจันทบูรได้แล้วได้เสด็จยกทัพหลวงไปตี “บ้านทุ่งใหญ่”๕ ซึ่งในเหตุการณ์ตอน
เดียวกันในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่า ได้เสด็จด�ำเนินทัพออกจากเมือง
จันทบูรโดยทางสถลมารคออกไป “เมืองตราด”๖
ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยาม ของสังฆราชปาลเลกัวซ์ ซึ่งได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยใน
ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๓ - ต้นรัชกาลที่ ๔ และใน พ.ศ. ๒๓๘๑ ได้เดินทางไปหัวเมืองภาคตะวันออก
รวมทัง้ เมืองจันทบูรและเมืองทุง่ ใหญ่ กล่าวถึง ราชอาณาจักรสยามว่า แบ่งออกเป็น ๔๑ จังหวัด
มีรายชื่อ“ทุ่งใหญ่” (Thung-Jai) อยู่ทางทิศตะวันออกถัดจากเมืองจันทบูร หรือจันทบุรี ตาม
แผนที่ประกอบค�ำบรรยายปรากฏว่า ตัวเมืองตั้งอยู่ปากคลองใหญ่ ตรงข้ามเกาะกูด ๗
ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด
จังหวัดตราดในปัจจุบนั แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อ�ำเภอ ๓๘ ต�ำบล ซึง่ จากการ
จ�ำแนกชื่ออ�ำเภอและต�ำบล สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. ชื่ออ�ำเภอส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของต�ำบลด้วย ได้แก่ อ�ำเภอ/ต�ำบลเขาสมิง อ�ำเภอ/
ต�ำบลแหลมงอบ อ�ำเภอ/ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอ/ต�ำบลเกาะกูด และอ�ำเภอ/ต�ำบลเกาะช้าง มี
เพียง ๒ อ�ำเภอที่ชื่ออ�ำเภอไม่ได้เป็นชื่อของต�ำบลคืออ�ำเภอเมืองตราด และอ�ำเภอบ่อไร่
๒. ค�ำแรกของชื่อต�ำบลตั้งตามลักษณะภูมิประเทศ คือ แหลม อ่าว หาด เกาะ หนอง
บ่อ คลอง วัง ห้วง ห้วย เขา เนิน และทุ่ง จ�ำนวน ๒๒ ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลแหลมกลัด ต�ำบล
แหลมงอบ ต�ำบลอ่าวใหญ่ ต�ำบลหาดเล็ก ต�ำบลเกาะกูด ต�ำบลเกาะหมาก ต�ำบลเกาะช้าง ต�ำบล
เกาะช้างใต้ ต�ำบลหนองเสม็ด ต�ำบลหนองโสน ต�ำบลหนองคันทรง ต�ำบลหนองบอน ต�ำบล
บ่อพลอย ต�ำบลคลองใหญ่ ต�ำบลวังกระแจะ ต�ำบลวังตะเคียน ต�ำบลห้วงน�้ำขาว ต�ำบลห้วยแร้ง
ต�ำบลเขาสมิง ต�ำบลเนินทราย และต�ำบลทุ่งนนทรี
๕

“พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓ (กรุงเทพฯ
: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๔๘๔. และ “พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริติช
มิวเซียม”, ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,
๒๕๔๒), หน้า ๑๖๐.
๖
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖๐.
๗
มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ส�ำนักพิมพ์
ศรีปัญญา, ๒๕๒๙), หน้า ๖๕ - ๖๖ และ ๗๒.
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๓. ค�ำแรกของชื่อต�ำบลตั้งตามพืชพันธุ์ธรรมชาติจำ� นวน ๓ ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลสะตอ
ต�ำบลไม้รูด และต�ำบลนนทรีย์
๔. ค�ำแรกของชือ่ ต�ำบลตัง้ ตามชุมทาง ได้แก่ ท่าและด่าน จ�ำนวน ๔ ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบล
ท่าพริก ต�ำบลท่ากุ่ม ต�ำบลท่าโสม และต�ำบลด่านชุมพล
๕. ชื่อต�ำบลที่ซ�้ำกันมี ๑ ชื่อ ๒ ต�ำบล คือ ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอคลองใหญ่ และ
ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอแหลมงอบ
๖. ชือ่ ต�ำบลทีย่ งั ไม่รคู้ วามหมาย หรือไม่แน่ใจในความหมายทีแ่ ท้จริง จ�ำนวน ๕ ต�ำบล
ได้แก่ ต�ำบลตะกาง ต�ำบลช�ำราก ต�ำบลแสนตุ้ง ต�ำบลช้างทูน และต�ำบลประณีต
จากการเปรียบเทียบชือ่ ต�ำบลใน พ.ศ. ๒๔๖๘ พ.ศ. ๒๔๘๓ พ.ศ. ๒๕๑๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่า
๑. ชือ่ ต�ำบลได้มกี ารเปลีย่ นชือ่ มี ๒ ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลอ่าวญวน เปลีย่ นเป็นต�ำบลอ่าวใหญ่ ๘
และต�ำบลวังแจะ เปลี่ยนเป็น ต�ำบลวังกระแจะ
๒. ในแต่ละช่วงเวลาจ�ำนวนอ�ำเภอและต�ำบลจะมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งตั้งเพิ่ม ยุบ
เลิก และเปลี่ยนชื่อ
ภาษาและความหมายของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด
เมื่อพิจารณาชื่อบ้านนามเมืองจากความหมายในภาษาไทยจากชื่อต�ำบลในจังหวัด
ตราด พ.ศ. ๒๔๖๘ พ.ศ. ๒๔๘๓ พ.ศ. ๒๕๑๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔
กลุ่มดังนี้
กลุ่มแรก เข้าใจความหมายได้ทั้งหมด
ชือ่ บ้านนามเมืองในกลุม่ นี้ เป็นค�ำในภาษาไทย และมีความหมายในภาษาไทย เช่น ต�ำบล
เนินทราย ต�ำบลอ่าวใหญ่ ต�ำบลหนองโสน ต�ำบลคลองใหญ่ ต�ำบลบ่อพลอย ต�ำบลเกาะช้าง
ต�ำบลเกาะหมาก เป็นต้น
กลุ่มที่ ๒ เข้าใจความหมายบางค�ำ
ชื่อบ้านนามเมืองในกลุ่มนี้ เป็นค�ำในภาษาไทยประสมกับค�ำในภาษาอื่น เช่น ต�ำบล
แสนตุ้ง ต�ำบลช้างทูน ต�ำบลบิ่นนาวง เป็นต้น

๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๒.
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กลุ่มที่ ๓ ไม่เข้าใจความหมายทั้งหมด
ชื่อบ้านนามเมืองในกลุ่มนี้ ไม่เข้าใจ หรือไม่มีความหมายในภาษาไทย เช่น ต�ำบล
ช�ำราก ต�ำบลตะกาง เป็นต้น สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นค�ำในภาษาชองของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดตราดมาก่อน ปัจจุบันยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอ�ำเภอบ่อไร่ใกล้
ชายแดนไทยกัมพูชา
กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมในเขตอ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็น
“ชาวชอง” เช่นเดียวกับที่จังหวัดจันทบุรี แต่ความจริงแล้วเป็นชาวกะซอง และชาวซัมเร ที่มี
ความใกล้เคียงกับชาวชองทีจ่ นั ทบุรี แต่มคี วามแตกต่างกันทัง้ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม และ
มีสำ� นึกของการเป็นคนละกลุม่ ๙
ค�ำว่า “ชอง” ในบทความนี้ ใช้ในความหมายว่า เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมเท่านั้น ซึ่ง
ความจริงแล้วอาจจะเป็นชาวกะซอง หรือชาวซัมเร ซึ่งในการแยกค�ำศัพท์ต่างๆ ว่า ค�ำใดเป็น
ค�ำในภาษาชอง ภาษากะซอง ภาษาซัมเร หรือเป็นค�ำที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ ภาษานั้น ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์
ชือ่ บ้านนามเมืองส่วนหนึง่ ในจังหวัดตราดในปัจจุบนั ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นค�ำในภาษาชองทัง้ ที่
เป็นชือ่ หมูบ่ า้ น ชือ่ ต�ำบล และชือ่ สถานทีท่ างภูมศิ าสตร์ จึงเป็นร่องรอยหลักฐานส�ำคัญทีแ่ สดงให้
เห็นว่า ชาวชองเคยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดตราดมาก่อน ซึ่งชื่อบ้านนาม
เมืองเหล่านี้ถ้าแปลตามหมายในภาษาไทยจะไม่มีความหมาย ต้องอ่านเป็นภาษาชองแล้วแปล
เป็นภาษาไทยจึงจะได้ความหมาย เช่น ๑๐
บ้านช�ำราก มาจากภาษาชองว่า บ้านช�ำร๊าด แปลว่า บ้านตะกั่ว
บ้านตะกาง มาจากภาษาชองว่า บ้านต๊ะกาง แปลว่า บ้านเดือนหงาย
บ้านจันทิ มาจากภาษาชองว่า บ้านจันทิ แปลว่า บ้านลูกพรวด
บ้านโอบยาม มาจากภาษาชองว่า บ้านโรบยาม แปลว่า บ้านกอดกันร้องไห้
บ้านตกแหลก มาจากภาษาชองว่า บ้านโต๊แหลก แปลว่า บ้านหัวไก่
คลองพีด มาจากภาษาชองว่า คลองปีด แปลว่า คลองก้านตอง
คลองระเว้ มาจากภาษาชองว่า คลองระเว้ แปลว่า คลองสะตอ
คลองระย้าง มาจากภาษาชองว่า คลองกระย้าง แปลว่า คลองทราย

๙

ดูรายละเอียดใน สุวไิ ล เปรมศรีรตั น์ และพรสวรรค์ พลอยแก้ว. สารานุกรมกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย: กะซอง และ
ซัมเร (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘).
๑๐
วันชัย รัตนพาหิระ, “ตราด จังหวัด” , สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๕ ชุดดักสัตว์ : เครือ่ งใช้ - ไถนา :
การละเล่น (๒๕๔๒) : ๒๑๘๑ - ๒๑๘๒.
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กลุ่มที่ ๔ ไม่แน่ใจในความหมายที่ถูกต้อง
ชื่อบ้านนามเมืองในกลุ่มนี้ เมื่อพิจารณาอย่างผิวเผินก็เป็นค�ำที่มีความหมายในภาษา
ไทย แต่ไม่แน่ใจว่าความจริงแล้วเป็นค�ำในภาษาไทยตามที่อธิบายกันในปัจจุบัน หรือไม่ เช่น
ค�ำว่า “ประณีต” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านและต�ำบล ได้รับค�ำอธิบายว่า หมายถึงหมู่บ้าน
ที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงามดี เดิมเรียกว่า บ้านป่านีด เขียนเป็นตัวอักษรว่า
“ประนีต” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ประณีต”๑๑
ค�ำว่า “แสนตุ้ง” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านและต�ำบล ได้รับค�ำอธิบายว่า เดิมเรียกว่า บ้าน
แสนตุ่ม เพราะเชื่อกันว่า มีพระราชาน�ำเงินทองมาฝังไว้ในบริเวณหมู่บ้านนี้จ�ำนวนมากนับแสน
ตุ่ม และต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “แสนตุ้ง”๑๒

ชื่อบ้านนามเมืองกับต�ำนานเรื่องเล่า
ต�ำนานปรัมปรา หรือเรือ่ งเล่าทีเ่ กีย่ วข้องกับชือ่ บ้านนามเมืองในจังหวัดตราดซึง่ เป็นที่
รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ ๒ เรื่อง คือ ต�ำนานแหลมงอบเกาะช้าง และต�ำนานเขาสมิง ๑๓
ต�ำนานแหลมงอบเกาะช้าง
ต�ำนานแหลมงอบ เกาะช้าง เป็นลักษณะค�ำอธิบายถึงที่มาของสถานที่ทางภูมิศาสตร์
ต่างๆ เช่น เกาะ แหลม โขดหิน เป็นต้น

๑๑

(อัดส�ำเนา)

สงวน ศรีสขุ , รายงานการวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์ชอื่ หมูบ่ า้ น ต�ำบล ในจังหวัดตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๘๙ - ๙๐.

๑๒
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๘๔ - ๙๐.
๑๓

กองวรรณคดีและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร ได้รวบรวมนิทานชาวบ้านของจังหวัดต่างๆ โดยจัดแบ่งเป็นภาคๆ
รวม ๔ ภาค ซึง่ ในค�ำน�ำตอนหนึง่ กล่าวว่า “...บางเรือ่ งแต่งขึน้ เพือ่ อธิบายความเป็นมาของชือ่ ภูมปิ ระเทศบางแห่ง...” ในส่วนนิทาน
ชาวบ้านของจังหวัดตราดอยูใ่ นภาคที่ ๑ มี ๕ เรือ่ ง ได้แก่ เรือ่ ง เศรษฐีกบั ภรรยา เรือ่ งยอดสมิง เรือ่ งนางงา เรือ่ งปากเป็นเอก
และเรือ่ งคนขายกา ซึง่ เนือ้ หาทัง้ ๕ เรือ่ งไม่ได้เกีย่ วข้องกับชือ่ บ้านนามเมือง ดูรายละเอียดใน กองวรรณคดีและประวัตศิ าสตร์
กรมศิลปากร, นิทานชาวบ้าน ภาคที่ ๑ (ธนบุร:ี โรงพิมพ์อกั ษรเพชรเกษม, ๒๕๑๓. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายเงิน
สุขเกษม ณ เมรุวดั นิมมานรดี อ�ำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓), หน้า ๗๑ - ๙๘.
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เกาะช้าง

ต�ำนานแหลมงอบเกาะช้าง๑๔ กล่าวถึง พระโพธิสัตว์ได้มาสร้างต�ำหนักเลี้ยงช้าง มี
ช้างพลายเชือกหนึ่งเป็นจ่าโขลงชื่อ อ้ายเพชร มีตาบ๋าย และยายม่อม สองตายายเป็นผู้เลี้ยง
ช้าง ต่อมาอ้ายเพชรจ่าฝูงตกมันหนีเตลิดเข้าป่าไปผสมพันธุ์กับนางช้าง ตกลูกออกมา ๓ เชือก
เมือ่ พระโพธิสตั ว์ทราบเรือ่ งจึงให้ตดิ ตามจับช้างกลับมา อ้ายเพชรหนีไปจนสุดเกาะด้านทิศเหนือ
ได้ว่ายน�้ำข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่บ้านธรรมชาติ ลูกช้างเชือกที่หนีตามมาด้วยว่ายน�้ำไม่เป็นจึง
จมน�ำ้ ตายกลายเป็นหิน ๓ กอง อยู่บริเวณอ่าวคลองสน ชาวบ้านเรียกว่า “หินช้างสามลูก” ใน
ขณะทีอ่ า้ ยเพชรว่ายน�ำ้ ไปถึงกลางร่องทะเลลึกได้ถา่ ยมูลไว้กลายเป็นกองหินอยูต่ รงนัน้ เรียกว่า
“หินขี้ช้าง” ปัจจุบันมีกระโจมไฟ (ประภาคาร) อยู่บนหินกองนั้น
เมื่อขึ้นฝั่งแล้ว อ้ายเพชรมุ่งหน้าไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ ยายม่อมขณะตามช้างขึ้น
ฝั่งได้ตกลงไปในโคลนถอนตัวไม่ขึ้น ถึงแก่ความตายอยู่ตรงนั้น ร่างกายกลายเป็นหิน ชาวบ้าน
เรียกว่า “หินยายม่อม” ส่วนงอบทีย่ ายม่อมสวมได้หลุดลอยไปติดปลายแหลม และได้กลายเป็น
หิน ชาวบ้านเรียกว่า “แหลมงอบ” พระโพธิสัตว์ให้เกณฑ์คนท�ำคอกดักอ้ายเพชรเกือบถึงท้าย
เกาะด้านใต้ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านแถบนี้ว่า “บ้านคอก” และเกาะซึ่งเกิดจากลิ่มและสลักที่
ท�ำคอกนั้น เรียกว่า “เกาะลิ่ม” “เกาะสลัก” ส่วนมากเรียกรวมกันว่า “บ้านสลักคอก”
๑๔

กรมศิลปากร และจังหวัดตราด, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญา จังหวัดตราด,
หน้า ๑๒๔ - ๑๒๕.
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ฝ่ายอ้ายเพชรเมื่อเลียบชายฝั่งมาถึงท้ายเกาะ ก็คิดข้ามไปยังเกาะ พอว่ายน�้ำไปได้
หน่อยหนึ่งก็ถ่ายมูลออกมากลายเป็น “หินกอง” เมื่ออ้ายเพชรไปถึงแล้วไม่ได้กลับเข้าคอกแต่
กลับเดินเลียบฝั่งอ้อมแหลมเข้าไปทางอ่าวด้านนอก พระโพธิสัตว์สั่งให้คนไปสกัดให้กลับมาเข้า
คอก ชาวบ้านจึงเรียกที่ซึ่งไปสกัดข้างนี้ว่าสลักหน้า และเรียกหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า “บ้านสลัก
เพชร” ซึ่งหมายถึงสลักหน้าอ้ายเพชร
โดยเหตุที่เกิดความยุ่งยากนี้ พระโพธิสัตว์จึงฝังอาถรรพ์ไว้ตามเกาะต่างๆ มิให้ช้าง
อาศัยอยู่อีกต่อไป นับตั้งแต่นั้นมาเกาะต่างๆ จึงไม่มีช้างอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน
ต�ำนานเขาสมิง๑๕
ต�ำนานเขาสมิง เป็นต�ำนานทีอ่ ธิบายถึงทีม่ าของชือ่ ภูเขาลูกหนึง่ ว่า ทีเ่ รียกชือ่ ว่า เขาสมิง
เพราะเกี่ยวเนื่องกับวิญญาณเสือสมิง มีเรื่องเล่าดังนี้
ณ ดินแดนไกลโพ้นเลยจากทิวเขาเหยียดยาวทีก่ นั้ ดินแดนไทยและกัมพูชา มีชายหนุม่
เชื้อชาติขอมคนหนึ่ง ชื่อ สมิง ได้ร�่ำเรียนวิชาคาถาอาคมจนแก่กล้า และเพื่อทดลองวิชาที่ได้
ร�ำ่ เรียนมาจึงได้ตอ่ สูก้ บั เสือโคร่งทีก่ นิ คนมาแล้วมากมาย สมิงพ่ายแพ้ ร่างกายแหลกเหลวยับเยิน

ภายในศาลเจ้าพ่อเขาสมิง

๑๕

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๑๒๕ - ๑๒๗.

65

ใต้คมเขี้ยวของเสือโคร่ง แต่วิญญาณของสมิงก็สามารถครอบง�ำวิญญาณของเสือโคร่งตัวนั้นได้
ส�ำเร็จ คงความเป็นอมตะอยู่ในร่างของเสือร้าย ทุกข์ทนเหงาหงอยอยู่ในป่าลึก ร่อนเร่รอนแรม
ไปเรื่อยๆ นับเดือนนับปี ในที่สุดได้มาพบหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่ผู้คนเป็นมิตร สมิงจึงได้เดิน
ทางข้ามเถาสะบ้าใหญ่ทที่ อดตัวข้ามฝัง่ คลอง ปรากฏตัวทีร่ มิ ลานนวดข้าวด้วยรูปลักษณ์ของชาย
หนุม่ รูปงามในชุดสีดำ� มีผา้ ขาวม้าคาดพุง ถือไต้อนั ใหญ่ไว้ในมือ ชาวบ้านต้อนรับสมิงอย่างอบอุน่
ในวงเหล้า เมื่อทุกคนหลับใหลสมิงก็จะจากไป
ตัง้ แต่ทสี่ มิงมาทีห่ มูบ่ า้ นแห่งนี้ พืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์ขนึ้ สมิงคอยเตือนเหตุ
เภทภัยล่วงหน้าทีจ่ ะเกิดกับหมูบ่ า้ น สมิงเป็นห่วงชาวบ้านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่สมิง
ก�ำชับไว้ว่า ห้ามตัดเถาสะบ้าใหญ่เด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนสมิงจะโกรธมากและจะไม่กลับมาหาพี่น้อง
ที่นี้อีก
แต่แล้ววันหนึง่ ได้มเี รือส�ำเภาน�ำสินค้ามาขายทีห่ มูบ่ า้ นใหญ่ขา้ งบน เสากระโดงเรือติด
เถาสะบ้า คนบนเรือส�ำเภาจึงช่วยกันตัดเถาสะบ้าจนขาดเพื่อให้เรือผ่านไปได้ก่อนค�ำ่ หลังจาก
นั้นมาสมิงไม่เคยมาหาชาวบ้านอีกเลย
ชาวบ้านที่รักและอาลัยสมิงช่วยกันสร้างศาลเล็กๆ บนตลิ่งสูงลิ่ว มองลงไปเห็นล�ำน�้ำ
เขียวครึ้มทอดยาวคดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง แล้วท�ำพิธีบวงสรวงเชิญวิญญาณของสมิงให้สิงสถิตอยู่
ที่นี่
นอกจากนี้ ยังมีเรือ่ งเล่า หรือนิทานชาวบ้าน ซึง่ มีเนือ้ เรือ่ งเกีย่ วกับเสือสมิงอีกเรือ่ งหนึง่
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้รวบรวมไว้ในหนังสือนิทานชาวบ้าน เรื่อง
“ยอดสมิง” เล่าเรื่องคนกลายเป็นเสือสมิงเพราะน�ำน�้ำมันสมิงมาทาตัว เนื้อหาไม่ได้เชื่อโยง
กับเขาสมิงแต่อย่างใด ซึ่งในหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ
ภูมิปัญญา จังหวัดตราด ที่ได้จัดพิมพ์ในสมัยต่อมาได้นำ� รวบรวมไว้ มีเนื้อเรื่องดังนี้
นายยอด เมื่ออายุ ๑๖ ปี บิดาน�ำไปฝากให้เรียนวิชาคาถาอาคมกับสมภารใกล้ ซึ่งเป็น
ผู้มีวิชาสามารถเรียกเสือและใช้ให้เสือไปไหนๆ ได้ตามความประสงค์โดยใช้น�้ำมันสมิงทาตัว อยู่
มาวันหนึ่งขณะสมภารใกล้ได้รับนิมนต์ให้ไปฉันจังหันพร้อมกับพระลูกวัด นายยอดได้เข้าไปใน
ห้องท่านสมภารใกล้ ได้พบตลับซึง่ ภายในบรรจุขผี้ งึ้ สีเขียว นายยอดเข้าใจว่าเป็นขีผ้ งึ้ เมตตาของ
ท่านอาจารย์ แต่ความจริงแล้วเป็นน�ำ้ มันสมิง ซึ่งใครน�ำมาทาตัวก็จะกลายเป็นเสือสมิงไปทันที
นายยอดน�ำมาทาคิ้วทาปาก ทันใดนั้นเกิดขนขึ้นตามตัวเป็นสีเหลืองๆ ด�ำๆ นายยอดได้กลาย
เป็นเสือสมิงกระโจนหายเข้าไปในป่า
เมื่อสมภารใกล้กลับมาถึงวัดไม่เห็นนายยอด เรียกก็ไม่ขานรับ จึงได้เข้าไปในกุฏิ เห็น
ประตูหอ้ งเปิดอยูแ่ ละตลับน�ำ้ มันสมิงเปิดทิง้ ไว้ ท่านจึงรูว้ า่ นายยอดได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้ว สัง่
ให้พระลูกวัดไปตามบิดาของนายยอดมาและได้เล่าความจริงให้ฟงั ท่านสมภารใกล้สงั่ พระลูกวัด
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และพ่อนายยอดว่า ท่านจะไปตามนายยอด หากมีเสือมาที่วัดให้ใช้ไม้คานตีเสือนั้น แล้วท่านก็
ใช้น�้ำมันสมิงทาตัวกลายเป็นเสือใหญ่น่ากลัววิ่งเข้าป่าไป
หลังจากนั้นประมาณ ๖ เดือน เวลาเย็นวันหนึ่งมีเสือหางสั้นซึ่งแปลกกว่าเสือธรรมดา
๒ ตัวมาทีว่ ดั แต่พระลูกวัดไม่กล้าเอาไม้คานตีเสือนัน้ ตามค�ำสัง่ ของท่านสมภาร พระลูกวัดจึงไป
ตามบิดานายยอดบิดานายยอดเชือ่ ว่า เสือสองตัวนัน้ คือลูกชายและท่านสมภารใกล้จงึ ใช้ไม้คาน
ตีตัวละ ๑ ที ทันใดนั้นขนตามตัวก็หลุดร่วง กลายร่างเป็นคนดังเดิม ยังคงเหลือเฉพาะหางที่ยัง
คงอยู่ สมภารใกล้ได้เล่าให้บิดานายยอดฟังว่า ท่านออกเดินทางตามหานายยอด ๗ วัน จึงได้
พบเสือป่า ถามได้ความว่า สมิงยอดได้ข้ามเขาไปเมื่อ ๒ - ๓ วันแล้ว ได้เดินทางต่อไปถึงเขาลูก
หนึ่งหลังเขาเป็นที่ราบมีหมู่บ้านตั้งอยู่ ได้พบสมิงยอดก�ำลังกินหมูชาวบ้านอยู่ เมื่อสมิงยอดเห็น
อาจารย์ก็วิ่งหนี ท่านก็วิ่งตามไปพร้อมเสือป่าตัวอื่นไปทัน ณ ถ�ำ้ แห่งหนึ่ง ท่านให้เสือป่าเฝ้าปาก
ถ�ำ้ ท่านเข้าไปกัดสมิงยอดเสียหลายแห่งจนในทีส่ ดุ สมิงยอดยอมแพ้ จึงพากันเดินทางกลับมาวัด
ใช้เวลา ๖ เดือน นับว่าโชคดีที่สมิงยอดไม่กินเนื้อมนุษย์ เพราะถ้ากินเนื้อมนุษย์แล้วสมิงยอดคง
ไม่ยอมกลับมาง่ายๆ และจะดุร้ายมากกว่านี้ เมื่อนายยอดกลายเป็นคนแล้วมีแผลตามตัวหลาย
แห่ง และที่ก้นของเขามีหางงอกออกมายาวหนึ่งคืบ จึงเป็นที่สนใจของชาวบ้านโดยทั่วไป
นอกจากต�ำนานเรื่องเล่า ๒ เรื่องดังกล่าวในข้างต้นแล้ว สถานที่ส�ำคัญบางแห่ง
ในจังหวัดตราด ยังมีเรื่องเล่าที่เป็นการอธิบายถึงที่มาของชื่อสถานที่นั้นๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เหนือธรรมชาติ หรือ อ้างอิงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เล่าสืบต่อกันมา เช่น
วัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดบุปผาราม มีเรื่องเล่าว่า ในขณะที่จะสร้างวัดนั้น ผู้ที่
เดินทางมาตรวจพืน้ ทีไ่ ด้มาถึงเนินเขาแห่งนี้ และได้พจิ ารณาภูมปิ ระเทศ ซึง่ เป็นเนินเขาชานเมือง
ตราด เห็นเมืองตราดอยู่เชิงเขา มีภูมิทัศน์อันสวยงามเป็นชัยมงคล ในขณะที่คนเหล่านั้นก�ำลัง
ตรวจพื้นที่อยู่นั้นก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ขจรขจายไปทั่ว แต่ไม่พบว่ากลิ่นหอมนั้นมาจากที่
ใด จึงเกิดความศรัทธาอย่างสูง และควรสร้างวัดขึ้น ณ ที่นี้ ให้วิจิตรสวยงาม แล้วให้นามว่า วัด
บุปผาราม ตามศุภนิมิตนั้น๑๖

๑๖

กองโบราณคดี, กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย ชุดที่ ๐๐๒ เล่มที่ ๒ วัดบุปผาราม จังหวัดตราด
(กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์ พริน้ ติง้ กรุพ๊ จ�ำกัด, ๒๕๓๕ ), หน้า ๙. อ้างถึง นิพนั ธ์ พุทธิปรางค์, ทีร่ ะลึกงานทอดกฐินวัดบุปผาราม
(วัดปลายคลอง) จังหวัดตราด ๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๔, หน้า ๔.
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บริเวณวัดบุปผาราม

นอกจากนี้ วัดบุปผารามยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก ได้แก่ วัดปลายคลอง ตามชื่อหมู่บ้าน
ซึ่งตั้งอยู่ปลายคลองบางพระ วัดเนินหย่อง เพราะเนินเขาที่ตั้งวัดแห่งนี้มีต้นหย่องมาก และ
วัดใหม่ แต่ยังไม่ทราบเหตุผลว่า ท�ำไมจึงได้ชื่อว่าวัดใหม่๑๗
ชื่อบ้านนามเมืองอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดส่วนหนึ่งเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะช้าง ได้แก่ วัดวัชคามคชทวีป เขาธัชกูฏ
แก่งทรงลุย
วัดวัชคามคชทวีป เป็นนามทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน
แก่วัดสลักคอกเมื่อคราวที่ราษฎรขอให้พระองค์ทรงประทับรอยพระบาทลงบนที่ส�ำหรับสร้าง
พระอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗

๑๗
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๙ - ๑๐.

อุโบสถวัดวัชคามคชทวีป

ค�ำว่า “วัช” หรือ วชะ เป็นค�ำภาษาบาลี
แปลว่า คอกสัตว์๑๘ “คาม” เป็นค�ำภาษาบาลี แปลว่า
บ้าน, หมู่บ้าน๑๙ ค�ำว่า “คช” เป็นค�ำภาษาบาลี
และสันสกฤต แปลว่า ช้าง, ช้างพลาย๒๐ และ ค�ำว่า
“ทวีป” เป็นค�ำภาษาสันสกฤต ซึ่งภาษาบาลีใช้คำ� ว่า
“ทีป” แปลว่า เกาะ๒๑ ดังนั้นนาม “วัชคามคชทวีป”
จึงอาจแปลได้ความว่า หมู่บ้านที่มีคอกสัตว์แห่งเกาะ
ช้าง ซึ่งเข้าใจว่า นามพระราชทานนี้คงได้รับอิทธิพล
จากต�ำนานเกาะช้างที่หลวงสลักเพชรพัฒนกิจ (ติ้น)
เล่าถวาย๒๒

ภายในอุโบสถวัดวัชคามคชทวีป

๑๘

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์, ๒๕๔๖),
หน้า ๑๐๕๘.
๑๙
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๒๔๕.
๒๐
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๒๑๓.
๒๑
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๕๐๗.
๒๒
อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล, โครงการวิจยั เชิงประวัตศิ าสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ “ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด”
(ม.ป.ท.: ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน, ๒๕๔๘), หน้า
๓๗๔ - ๓๗๕.
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เขาธัชกูฏ เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเมื่อ
ครั้งเสด็จประพาสเกาะช้างครั้งที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ นามนี้ได้จากการที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ทหารผูกธงเป็นเครื่องหมาย
แก่งทรงลุย เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
เมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะช้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ สันนิษฐานว่า อยู่บริเวณ จปร. ที่ ๒ น�้ำตก
ธารมะยม

พระปรมาภิไธยย่อ วปร. ร.ศ. ๑๓๐ ทีน่ ำ�้ ตกธารมะยม
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ชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นอกจากนามพระราชทานแล้ว ที่เกาะช้างยังมีชื่อสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ทุ่งปะร�ำ ห้วงเสด็จ ท่าสวนหลวง ทางหลวง
ทุ่งปะร�ำ อยู่ที่ด่านใหม่ บริเวณใกล้กับสถานีต�ำรวจอ�ำเภอเกาะช้าง ปัจจุบันเป็นสวน
ทุเรียนในอดีตเคยเป็นไร่พริกไทยของพระประเสริฐวานิช หรือเจ้าสัวเส็ง เมื่อคราวที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสธารมะยม กรมการเมืองได้สร้างพลับพลาถวาย
ณ บริเวณนี้ ในเวลาต่อมาจึงได้ชื่อว่า “ทุ่งปะร�ำ”
ห้วงเสด็จ คือห้วงของธารน�ำ้ บริเวณบ้านสลักเพชร บริเวณธารน�้ำหลังบ้านของผู้ใหญ่
ประคอง สุขสิงห์ มีเรือ่ งเล่าว่า เมือ่ คราวทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ บ้าน
สลักเพชรได้สรงน�้ำที่ห้วงน�้ำนี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วงเสด็จ”
ท่าสวนหลวง อยู่ที่ด่านเก่า เดิมเป็นพื้นที่ของหลวงราชพันไมตรี ชาวบ้านเรียกว่า
“หลวงราชฯ” ซึ่งหลวงราชฯ สร้างบ้านอยู่ในบริเวณดังกล่าว เป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ปัจจุบัน
เป็นพืน้ ทีข่ องกองทัพเรือ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่า ท่าสวนหลวงนี้ สันนิษฐานว่า เป็นท่าเทียบเรือของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะช้าง
ทางหลวง เป็นทางเล็กๆ ที่มีหินเรียงเป็นทางขึ้นเขาธารมะยม กรมการเมืองเกณฑ์
ชาวเกาะช้างและชาวเมืองจากบนฝั่งมาช่วยกันท�ำทางขึ้นเพื่อรับเสด็จ เล่ากันว่า เป็นทางเดิน
ส�ำหรับให้ทหารแบกเสลี่ยงน�ำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นไปบนยอดเขาธาร
มะยม จึงเรียกกันในสมัยต่อมาว่า “ทางหลวง”
ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับการอธิบายความหมายชื่อบ้านนามเมือง
ในการอธิบายทีม่ าและความหมายชือ่ บ้านนามเมืองจังหวัดตราดทีผ่ า่ นมานี้ มีขอ้ สังเกต
เบื้องต้น ๒ ประเด็น ได้แก่ ความหมายของชื่อบ้านนามเมืองเปลี่ยนแปลงไป และความหมายที่
ไม่เข้าใจในปัจจุบัน
ความหมายของชื่อบ้านนามเมืองเปลี่ยนแปลงไป
ชือ่ บ้านนามเมืองบางชือ่ อาจจะเป็นชือ่ เก่าแก่ทตี่ กทอดมาจากอดีต ซึง่ ความหมายของ
ค�ำที่ตกทอดมานั้น ในปัจจุบันความหมายได้เคลื่อนที่จากความหมายเดิม เมื่อใช้ความรู้ความ
เข้าใจในปัจจุบันมาอธิบายถึงความหมายและที่มาของชื่อบ้านนามเมืองที่ตกทอดมาจากอดีต
ก็อาจจะคลาดเคลื่อนจากความหมายที่แท้จริง เช่นค�ำว่า ท่าพริก
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ท่าพริก
“ท่าพริก” เป็นชื่อวัด, หมู่บ้าน และต�ำบล มีเรื่องเล่าว่า บ้านท่าพริกเป็นหมู่บ้านที่ตั้ง
มานานกว่า ๕๐๐ ปี มีคลองใหญ่ไหลผ่านหลายหมูบ่ า้ น ได้แก่ บ้านตรอกแซง บ้านคลองนา บ้าน
ท่ากระดาน มีเรือน�ำสินค้ามาท�ำการค้าขายกับชาวบ้าน มีที่ส�ำหรับจอดเรือขนถ่ายสินค้า พื้นที่
ตรงนัน้ เป็นทีส่ งู น�ำ้ ท่วมไม่ถงึ มีตน้ พริกขีห้ นูขนึ้ ชุกชุมทัง้ ปี คนทัว่ ไปจึงเรียกกันว่า “ท่าพริก” เมือ่
ตั้งหมู่บ้านจึงเรียกว่า “บ้านท่าพริก” ๒๓
ถ้าบ้านท่าพริกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งมานานกว่า ๕๐๐ ปี ตามเรื่องเล่าถึงประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้นจริง ความหมายของค�ำว่า “พริก” ในชื่อหมู่บ้านก็ไม่
น่าจะหมายถึง พริกขี้หนูตามความหมายในปัจจุบัน แต่ค�ำว่า “พริก” หมายถึง “พริกไทย” ดัง
ปรากฏหลักฐานว่า คนในสมัยอยุธยาเรียกพริกไทยว่า “พริก”๒๔ และยังคงเหลือร่องรอยอยูใ่ น
ภาษาไทยถิน่ ใต้ทยี่ งั คงเรียกพริกไทยว่า “พริก” ๒๕
ความหมายที่ไม่เข้าใจในปัจจุบัน
จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดพบว่า มีประเด็นที่
น่าสนใจประเด็นหนึง่ คือ ชือ่ บ้านนามเมืองส่วนหนึง่ เป็นชือ่ ทีค่ นในปัจจุบนั ไม่เข้าใจความหมาย
ว่า หมายถึงอะไร บางชือ่ ไม่สามารถสันนิษฐานได้ แต่กม็ บี างชือ่ ทีผ่ รู้ ใู้ นท้องถิน่ ได้พยายามศึกษา
หาความหมาย และสันนิษฐานความหมายที่แท้จริงไว้ที่แตกต่างกันไป เช่น ค�ำว่า “จันทิ” ในชื่อ
บ้านจันทิ คลองจันทิ ค�ำว่า “พีด” ในชื่อ คลองพีด และบ้านพีด
ค�ำว่า จันทิ” ในบ้านจันทิ, คลองจันทิ
ความหมายของชื่อบ้านจันทินั้น มีผู้ได้ให้ความหมายไว้ ๒ ความหมาย ได้แก่

๒๓

(อัดส�ำเนา)

๒๔

สงวน ศรีสขุ , รายงานการวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์ชอื่ หมูบ่ า้ น ต�ำบล ในจังหวัดตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๖๐ - ๖๑.

“สัญญาไทย-ฝรัง่ เศส ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์แลหนังสือออกพระวิสตู รสุนทร”, ใน ประชุมจดหมายเหตุสมัยอยุธยา
ภาค ๑ (พระนคร: โรงพิมพ์สำ� นักท�ำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
และโบราณคดี ส�ำนักนายกรัฐมนตรี พิมพ์จำ� หน่ายเพือ่ เป็นการส่งเสริมความรูท้ างวิชาประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี
ของชาวไทยสมัยอยุธยา), หน้า ๑๕, ๑๖.
๒๕
ดูรายละเอียดใน บัณฑิต ลิว่ ชัยชาญ, “พริกไทยในประวัตศิ าสตร์ไทย”, ศิลปากร ๒ (มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๕) :
๒๙ - ๓๕.

72

ความหมายแรก หมายถึง หมู่บ้านที่มีผลมะพร้าวเป็นกะทิเป็นจ�ำนวนมาก โดยกล่าว
ว่า บ้านจันทิเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมาประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ ชื่อของหมู่บ้านตั้งตามสภาพหมู่บ้านที่มี
สวนมะพร้าวเป็นจ�ำนวนมากตามชายคลอง ผลมะพร้าวส่วนใหญ่เป็นผลมะพร้าวกะทิ แตกต่าง
กับมะพร้าวในหมูบ่ า้ นอืน่ ซึง่ เป็นมะพร้าวธรรมดา จากการทีห่ มูบ่ า้ นนีม้ มี ะพร้าวกะทิเป็นจ�ำนวน
มากเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านจันทิ” ค�ำว่า “จัน” น่าจะมาจากค�ำว่า
“จาว” หรือ “จั่น” ของมะพร้าว ต่อมากลายเสียงเป็น บ้านจันทิ ๒๖
ความหมายที่ ๒ กล่าวแต่เพียงว่า ค�ำว่า “จันทิ” เป็นค�ำในภาษาชอง แปลว่า ลูก
๒๗
พรวด ซึง่ จากการตรวจสอบชือ่ สถานทีใ่ นแผนทีม่ าตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนทีท่ หาร
พบร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจว่า “จันทิ” น่าจะเป็นค�ำในภาษาชอง หมายถึง ลูกพรวด
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายหนึ่งของค�ำว่า
“พรวด” ไว้ว่า กระทุ หมายถึง ชื่อไม้พุ่มชนิด Rhodomyrtus tomentosa Wight ในวงศ์
Myrtaceae ขึ้นชุ่มตามป่าโปร่งทางปักษ์ใต้ ใบหนา สีเขียวแก่ ออกเป็นคู่ๆ ตามกิ่ง บางที่ออก
เป็น ๓ ใบจากข้อเดียวกัน ด้านล่างของใบมีขนทึบ สั้นๆ ออกดอกสีชมพู สัณฐานคล้ายดอก
กุหลาบลาขนาดเล็กๆ ออกตามง่ามใบ ดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อ ๒ - ๓ ดอกก็มี ผลกลม เมื่อสุก
สีด�ำ กินได้ มีรสหอมหวาน, ทุพรวด พลวดใหญ่ หรือพลวดกินลูกก็เรียก๒๘
ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ปรากฏชื่อสถานที่ซึ่งลงท้าย
ด้วยค�ำว่า “จันทิ” หลายชื่อ เช่น คลองจันทิ บ้านจันทิ และเป็นที่น่าสังเกตว่า บริเวณด้านตะวัน
ออกของบ้านจันทิ ซึง่ อยูด่ า้ นทิศใต้ของคลองจันทิประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นทีต่ งั้ ของหมูบ่ า้ นแห่ง
หนึ่ง ในแผนที่ระบุชื่อว่า “บ้านหนองพรอด”๒๙ จึงอาจเป็นไปได้ว่า “พรอด” ในชื่อบ้านหนอง
หนองพรอด ก็คือค�ำว่า “พรวด” ซึ่งหมายถึง “จันทิ” ในภาษาชองนั่นเอง

๒๖
สงวน ศรีสขุ , รายงานการวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์ชอื่ หมูบ่ า้ น ต�ำบล ในจังหวัดตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๖๔. (อัดส�ำเนา).
๒๗

วันชัย รัตนพาหิระ, “ตราด จังหวัด”, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๕ ชุดดักสัตว์ : เครือ่ งใช้ - ไถนา : การ
ละเล่น (๒๕๔๒) : ๒๑๘๒.
๒๘
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์พบั ลิเคชัน่ ส์, ๒๕๔๖),
หน้า ๔๓, ๗๖๐.
๒๙
กรมแผนทีท่ หาร, แผนทีร่ ะวาง 5533 IV ล�ำดับชุด L7017 พิมพ์ครัง้ ที่ 2-RTSD.
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ค�ำว่า “พีด” ในบ้านทุ่งพีด, บ้านคลองพีด
ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏชื่อสถานที่ที่ลงท้าย
ด้วยค�ำว่า “พีด” หลายแห่ง เช่น คลองพีด หนองพีดล่าง หนองพีดบน บ้านทุ่งพีด บ้านปากพีด
เป็นต้น ซึ่งค�ำว่า “พีด” นี้ ผู้รู้กล่าวว่า เป็นค�ำในภาษาชอง แต่มีความหมายแตกต่างกัน ๓
ความหมาย
ความหมายแรก ค�ำว่า “พีด” สันนิษฐานว่า เพีย้ นมาจาก “พีด๊ ” ในค�ำภาษาชอง แปลว่า
ดงเสือดุ บ้านคลองพีด หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองมีเสือชุกชุม๓๐
ความหมายที่ ๒ ค�ำว่า “พีด” มาจากภาษาชอง แปลว่า “หาย” มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ
ก่อนนี้ใครที่น�ำสัตว์ไปเลี้ยงในทุ่งของหมู่บ้านสัตว์เหล่านั้นจะหายไปหมด โดยไม่ทราบสาเหตุ
เช่น เคยมีชาวบ้านน�ำควายเข้าไปเลี้ยงในทุ่ง ปรากฏว่าควายหายไปทั้งฝูง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อ
หมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทุ่งพีด”
ความหมายที่ ๓ มาจากค�ำว่า “ปีด” ในภาษาชอง แปลว่า ก้านตอง คลองพีด จึงแปลว่า
คลองก้านตอง ซึง่ ในความหมายนี้ ก็อาจจะสอดคล้องกับชือ่ หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูด่ า้ นใต้ลงมาทีม่ ชี อื่ เป็น
ภาษาไทยว่า “บ้านแหลมตอง” “บ้านห้วงตอง”
อย่างไรก็ดี ในรายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้าน ต�ำบล ในจังหวัดตราด
กล่าวถึงบ้านทุ่งพีดว่า เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยพิษภัยต่างๆ มีทั้งสัตว์ดุร้าย ไข้ป่า (ยุง) และ
ยังมีบุคคลที่ใช้คาถาอาคม หรือไสยศาสตร์อีกด้วย ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทุ่ง
พิษ” และเรียกเพี้ยนมาเป็น “บ้านทุ่งพีด” ในปัจจุบัน

๓๐
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สงวน ศรีสขุ , รายงานการวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์ชอื่ หมูบ่ า้ น ต�ำบล ในจังหวัดตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๔๐. (อัดส�ำเนา)

สรุป
ถึงแม้วา่ ทีผ่ า่ นมาได้มคี วามพยายามในการอธิบายถึงทีม่ าและความหมายของชือ่ บ้าน
นามเมืองในจังหวัดตราด แต่การศึกษาใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมี
คุณลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนั้นๆ
ที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการศึกษา การ
ศึกษาเรื่องราวของอดีตอย่างเช่นชื่อบ้านนามเมือง บางชื่อเป็นชื่อเก่าแก่ที่ตกทอดมายาวนาน
นับร้อยปี ย่อมจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปตรวจสอบกับเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น บางค�ำมีรูปเปลี่ยนไปจากเดิม บาง
ค�ำเสียงเปลี่ยนแปลงไป บางค�ำมีความหมายกลับตรงกันข้าม บางค�ำเคลื่อนที่จากความหมาย
เดิม เป็นต้น
เพราะฉะนัน้ หากไม่มกี ารตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์กบั หลักฐานอืน่ ๆ จะท�ำให้
ค�ำอธิบายถึงที่มาและความหมายของชื่อบ้านนามเมืองอาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ ดังกรณีค�ำอธิบายถึงที่มาและความหมายของ “ต�ำบลท่าพริก” ดังที่กล่าวใน
ข้างต้น
การศึกษาชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดในครั้งนี้ ท�ำให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา
ของผู้คนและถิ่นฐานบ้านเมืองของจังหวัดตราดที่ยังเหลือร่องรอยให้เห็นในชื่อบ้านนามเมือง
ได้ในระดับหนึ่ง พบว่า ชื่อบ้านนามเมืองหลายชื่อได้เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุที่ส�ำคัญน่าจะมา
จากความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนและสังคม ท�ำให้คนในปัจจุบันเข้าใจผิดในเรื่องที่มาของชื่อ
บ้านนามเมืองต่างๆ จึงมีความพยายามที่จะอธิบายความหมายของชื่อบ้านนามเมืองส่วนหนึ่ง
ในลักษณะลากเข้าหาความหมาย
นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อพิจารณาชื่อบ้านนามเมืองบางชื่อในจังหวัดตราด ชวนให้
สงสัยในความหมายที่แท้จริงว่า มีความหมายอย่างไร เช่น
“เวฬุ” ซึ่งเป็นชื่อแม่น�้ำสายส�ำคัญสายหนึ่งในภาคตะวันออก เป็นแม่น�้ำที่ใช้แบ่ง
เขตแดนอ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราด ตามรูปศัพท์ค�ำว่า “เวฬุ” หมายถึง ไม้ไผ่๓๑
ชาวจันทบุรีและชาวตราดเรียกแม่น�้ำสายนี้ว่า “แม่น�้ำเวน” ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จ
ประพาสจันทบุรี ปีชวด จุลศักราช ๑๒๓๘ (พ.ศ. ๒๔๑๙) ทรงกล่าวถึงแม่นำ�้ เวฬุว่า

๓๑

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๐๘๗.

75

“...ที่นี้เป็นปากน�้ำเมืองขลุง เขาเรียก ปากน�ำ้ เวน มีเกาะจิกอยู่ตรงหน้าเหมือนลับแล
มีเกาะเล็กอีก ๒ เกาะ ติดกันไป...”๓๒
ถึงแม้วา่ ตามหลักการออกเสียงในภาษาไทยจะออกเสียงค�ำว่า “เวฬุ” ว่า “เวน” อย่าง
ค�ำว่า เมรุ, พระสุเมรุ, พยาธิ, ปฐมสมโพธิ ซึ่งออกเสียงว่า เมน, พระ-สุ-เมน, พะ-ยาด, ปะ-ถมสม-โพด ตามล�ำดับ แต่ก็ชวนให้สงสัยว่า ชื่อแม่นำ�้ ที่ออกเสียงว่า แม่นำ�้ เวน นี้ อาจจะเป็นค�ำใน
ภาษาพื้นถิ่นดั้งเดิมของผู้คนแถบนี้ ต่อมาผู้รู้ในสมัยหลังเขียนชื่อแม่นำ�้ สายนี้ว่า “แม่น�้ำเวฬุ”
หากมีการศึกษาถึงที่มาและความหมายของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดอย่าง
จริงจังโดยใช้หลักฐานต่างๆ อย่างรอบด้านจะท�ำให้เห็นถึงการคลี่คลายขยายตัว และการ
เคลือ่ นไหวของผูค้ นและบ้านเมืองของจังหวัดตราดได้ชดั เจนขึน้ อันเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการเรียนรู้
เพื่อให้รู้จักตนเองและผู้อื่น อีกทั้งเป็นเสน่ห์และสีสันในการท่องเที่ยวจังหวัดตราดอีกด้วย

แม่นำ�้ เวฬุ

๓๒

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสจันทบุรี และอักขรานุกรมภูมศิ าสตร์จงั หวัด
จันทบุรี (พระนคร: บริษทั การพิมพ์ไทย จ�ำกัด, ๒๔๘๔. พระยามโหสถศรีพพิ ฒ
ั น์ พิมพ์แจกในงานฌาปนกิจศพคุณแม่เลีย่ นแกลง
แกล้วกล้า ณ เมรุสสุ านหลวงวัดเทพศิรนิ ทราวาส วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔), หน้า ๓๗.
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ยุทธนาวีเกาะช้าง*

เหตุการณ์ “ยุทธนาวีเกาะช้าง” เป็นการรบทางเรือครั้งส�ำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือ หรืออาจจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ก็วา่ ได้ ผลพวงของยุทธนาวีนนั้ ท�ำให้กองก�ำลังฝ่ายไทยเสียหายอยูไ่ ม่นอ้ ย ประกอบด้วยทหารหาญ
ทีต่ อ้ งเสียชีวติ เป็นชาติพลี แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ คือ การธ�ำรงไว้ซงึ่ ดินแดนและอธิปไตยของชาติ
รวมทั้งเป็นการประกาศให้นานาชาติรู้ถึงการรบที่เข้มแข็งของกองทัพเรือไทย

การเดินขบวนเรียกร้องของนิสติ นักศึกษาและประชาชน

จอมพล ป. พิบลู สงคราม ร่วมปฏิญาณตน
ต่อพระแก้วมรกตในการเรียกร้องดินแดนคืน
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
หน้ากระทรวงกลาโหม

* นายชญานิน นุย้ สินธุ์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบตั กิ าร กลุม่ จารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ ค้นคว้า
เรียบเรียง
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การสู้รบบริเวณเกาะช้างเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยและ
ฝรัง่ เศส ซึง่ อยูใ่ นช่วงทีส่ งครามโลกครัง้ ที่ ๒ ก�ำลังด�ำเนินไป โดยในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓
เมื่อฝรั่งเศสก�ำลังจะเปิดฉากท�ำสงครามกับเยอรมัน จึงมุ่งหวังให้เหตุการณ์ทางอินโดจีนซึ่งเป็น
ดินแดนอาณานิคมของฝรัง่ เศสมีความสงบเรียบร้อย ฝรัง่ เศสจึงติดต่อประสานมาถึงทางการไทย
เพือ่ ท�ำสัญญาว่าจะไม่รกุ รานหรือเกิดข้อขัดแย้งกันในเขตอินโดจีนฝรัง่ เศส รัฐบาลไทยในขณะนัน้
ยินดีรบั ข้อตกลงดังกล่าว ทว่า ได้ยนื่ ข้อเรียกร้องให้ทำ� การปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทย
กับดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสขึ้นใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ขอให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวาแม่นำ�้ โขงที่ยึดไปจากเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ คืนแก่ไทย (ดินแดน
เหล่านัน้ ได้แก่ เสียมราฐ พระตะบอง จ�ำปาศักดิ์ เป็นต้น) ในประเด็นการปักปันเขตแดน รัฐบาลไทย
ให้ถือแนวร่องน�้ำลึกเป็นเกณฑ์ตามหลักสากล ซึ่งผลปรากฏว่า รัฐบาลฝรั่งเศสสมัยวิชี่ไม่ยอมรับ
ข้อเรียกร้องของไทย
บริบทแวดล้อมภายในประเทศขณะนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๘๓ เหล่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมือง รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลต่อสู้เอาดินแดนคืนจาก
ฝรั่งเศส จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนั้นได้ออกมา
กล่าวปราศรัยแก่นสิ ติ นักศึกษาและประชาชนทีเ่ ดินขบวนบริเวณหน้าตึกกระทรวงกลาโหม และ
มีการปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกตในการเรียกร้องดินแดนคืน ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๓
มีการเดินขบวนใหญ่ของประชาชนจ�ำนวนถึงกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ในระยะนี้ การเจรจาระหว่าง
๒ รัฐบาลก็ด�ำเนินต่อเนื่องไป แต่ดูจะไม่เป็นผลนัก เมื่อมีรายงานว่า ฝรั่งเศสได้ส่งก�ำลังเพิ่มเติม
มาประชิดแนวชายแดนที่ติดกับไทย กระทั่งในที่สุด การปะทะกันประปรายตามแนวชายแดน
ของทั้ง ๒ ฝ่ายก็เริ่มขึ้นในกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ทางการไทยจึงได้แต่งตั้งหน่วย
ทหารเพื่อรับกับสถานการณ์ที่ก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะกองทัพบูรพา กองทัพอีสาน
และกองพลสนามอิสระ

เรือหลวงธนบุรี
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วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นจุดเริ่มส�ำคัญของการใช้ก�ำลังทหารอย่างเต็ม
รูปแบบทุกเหล่าทัพ เมื่อฝรั่งเศสโจมตีดินแดนไทยก่อน โดยส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่จังหวัด
นครพนม จากนั้น กองทัพเรือไทยได้จัดส่งก�ำลังพลไปประจ�ำการป้องกันพื้นที่ต�ำบลคลองใหญ่
จังหวัดตราด ซึง่ เป็นชายแดนสุดทางตะวันออก ติดกับพืน้ ทีข่ องอินโดจีนฝรัง่ เศส โดยมีกำ� ลังทาง
เรือ ๑ หมวด ในบังคับบัญชาของนาวาโท หลวงพร้อม วีรพันธุ์ เข้าตรึงก�ำลังพร้อมปฏิบัติการ
อยู่บริเวณเกาะช้าง ประกอบด้วย
๑. เรือหลวงธนบุรี ซึง่ เป็นเรือยามฝัง่ ระวางขับน�ำ้ ๒,๒๐๐ ตัน ติดปืน ๘ นิว้ ๔ กระบอก
ปืน ๓ นิ้ว ๔ กระบอก ทหารประจ�ำเรือ ๒๒๗ นาย
๒. เรือหลวงสงขลา ซึง่ เป็นเรือตอร์ปโิ ด ระวางขับน�ำ้ ๔๗๐ ตัน ติดปืน ๓ นิว้ ๓ กระบอก
ตอร์ปิโด ๖ ท่อ ทหารประจ�ำเรือ ๙๗ นาย
๓. เรือหลวงชลบุรี เป็นเรือตอร์ปิโดและระวางขับน�้ำเท่ากับเรือหลวงสงขลา
๔. เรือหลวงระยอง เป็นเรือตอร์ปิโดและระวางขับน�้ำเท่ากับเรือหลวงสงขลา
๕. เรือหลวงหนองสาหร่าย ระวางขับน�ำ้ ๔๖๐ ตัน
๖. เรือหลวงเทียวอุทก ระวางขับน�้ำ ๕๐ ตัน
ส่วนก�ำลังฝ่ายข้าศึกนัน้ ส่งหมวดเรือเฉพาะกิจที่ ๗ มีเรือทัง้ สิน้ ๗ ล�ำมาจากเมืองไซ่งอ่ น
ภายใต้การบัญชาการของนาวาเอก เรจี เบรองเยร์ (Regis Béranger) เข้ามาประจ�ำการใกล้
น่านน�ำ้ ของไทยก่อนการรบ ๒ วัน โดยเรือทั้งหมด ได้แก่

เริอลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์

๑. เรือลามอตต์ ปิเกต์ (Lamotte Picquet) เป็นเรือลาดตระเวนเบา ระวางขับน�้ำ
๗,๘๘๐ ตัน ติดปืน ๖.๑ นิ้ว ๘ กระบอก ปืน ๓ นิ้ว ๔ กระบอก ตอร์ปิโด ๑๒ ท่อ ทหารประจ�ำ
เรือ ๕๗๗ นาย
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๒. เรืออามิราล ชาร์เนร์ (Amiral Charner) เป็นเรือสลุป ระวางขับน�ำ้ ๒,๑๖๕ ตัน
๓. เรือดูมองต์ ดูร์วิลล์ (Dumont d’ Urville) เป็นเรือสลุปแบบเดียวกันกับเรือ
อามิราล ชาร์เนร์ และมีระวางขับน�้ำเท่ากัน
๔. เรือมาร์น (Marne) เป็นเรือช่วยรบ ระวางขับน�้ำ ๖๔๔ ตัน
๕. เรือตาอูร์ (Tahure) เป็นเรือช่วยรบอีกล�ำหนึ่ง ระวางขับน�ำ้ ๖๐๐ ตัน
๖. เรือสินค้าขนาดใหญ่ติดอาวุธ ๑ ล�ำ
๗. เรือด�ำน�้ำ ๑ ล�ำ๑

หมูเ่ รือทีไ่ ด้เข้าร่วมรบในยุทธนาวีเกาะช้าง

ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เริม่ มีความเคลือ่ นไหวจากฝ่ายฝรัง่ เศส
ทีท่ ำ� การส่งเครือ่ งบินทะเล ๑ ล�ำลาดตระเวนบริเวณเกาะช้างและเกาะกูด อีก ๑ ล�ำลาดตระเวน
บริเวณสัตหีบ ก�ำลังฝ่ายไทยสังเกตการณ์เห็น แต่อยู่ไกลเกินวิสัยที่จะยิงขับไล่ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายกองทัพเรือไทยจึงได้ท�ำการย้ายที่ทอดจอดเรือ โดยกระจายออกไป
๓ - ๔ จุดเพื่อความปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศ
การรบในยุทธนาวีเกาะช้างเริม่ ขึน้ ในเช้าวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เวลา ๖ นาฬิกา
ตรง เมือ่ ฝรัง่ เศสส่งเครือ่ งบินทะเลขนาดใหญ่ ปีกชัน้ เดียว ๒ เครือ่ งยนต์ สีบรอนซ์ขาว มาลาดตระเวน
บริเวณเกาะช้างอีกครัง้ หนึง่ ทัง้ นี้ นอกจากจุดประสงค์เพือ่ การลาดตระเวนแล้ว น่าจะมีความมุง่
หมายเพื่อจะท�ำลายอาคารที่เกาะง่ามอีกด้วย โดยเรือหลวงธนบุรีและเรือหลวงหนองสาหร่าย
ซึ่งจอดอยู่ที่เกาะลิ่มได้เห็นเครื่องบินทะเลล�ำนั้น แต่ก็อยู่ไกลเกินระยะที่ปืนจะยิงได้
๑

พิจารณาเปรียบเทียบก�ำลังทางเรือระหว่าง ๒ ฝ่ายโดยละเอียดได้ใน การรบทีเ่ กาะช้าง 17 มกราคม พ.ศ. 2484,
พิมพ์ครัง้ ที่ ๖ (ธนบุรี : โรงพิมพ์กรมอุทกศาสตร์, ๒๔๘๔), หน้า ๑๗ - ๑๘.

80

แผนทีแ่ สดงการรบทีเ่ กาะช้างโดยกรมอุทกศาสตร์

81

เมือ่ เรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรไี ด้รบั รายงานกรณีพบเครือ่ งบินข้าศึก ทหารบน
เรือหลวง ๒ ล�ำซึง่ ก�ำลังฝึกหัดบริหารร่างกายตามตารางการฝึกนัน้ ก็ได้รบั ค�ำสัง่ ให้เข้าประจ�ำการ
สถานีต่อสู้อากาศยานทันที ในชั่วเวลาทันใดนั้น ทหารก็เข้าประจ�ำการปืน ๗๕ ม.ม. ปืนกล ๒๐
มม. ปืนกล ๘ มม. รวมทั้งปืนเล็กยาว สักครู่หนึ่ง เครื่องบินทะเลบินย้อนกลับมาจากทางเกาะ
ช้าง มุ่งหน้าลงใต้สู่เกาะง่าม ซึ่งน่าจะมีเป้าหมายในการท�ำลายอาคารที่เกาะง่ามอย่างแน่นอน
เมื่อถึงบริเวณเกาะง่าม เครื่องบินก็ทิ้งระเบิด ๒ ลูก แต่พลาดที่หมาย ในช่วงจังหวะเดียวกัน
ปืนต่อสู้อากาศยานและปืนกลของเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีก็ได้กระหน�่ำยิงในระยะ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร ปรากฏว่า ถูกกระสุนเข้าทางปีกขวาและส่วนหัว เครื่องบินเกิดไฟลุกขึ้น
แม้วา่ เครือ่ งบินพยายามไต่ระดับทีส่ งู ขึน้ แต่เมือ่ ถูกโจมตี ก็ได้บนิ ถลาต�ำ่ ลงจนตกลงในทะเลด้าน
ทิศใต้ของเกาะหวาย๒
เมื่อข้าศึกล่วงรู้จำ� นวนเรือของฝ่ายไทยแล้วได้ส่งเรือมาทางด้านใต้ของเกาะช้างอีก ๗
ล�ำ มีเรือลามอตต์ ปิเกต์เป็นเรือน�ำ เรือสลุป ๒ ล�ำ และเรือปืน ๔ ล�ำ เรือเหล่านี้แยกเป็น ๓ หมู่
เข้าโจมตีเรือหลวงสงขลา เรือหลวงชลบุรี และอาคารบนเกาะง่าม หมู่ที่ ๑ มีเรือลามอตต์ ปิเกต์
ล�ำเดียวเข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะหวายและเกาะใบดั้ง หมู่ที่ ๒ มีเรือสลุป ๑ ล�ำกับเรือ
ปืน ๑ ล�ำเข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับเกาะหวาย หมู่ที่ ๓ มีเรือสลุป ๑ ล�ำและเรือ
ปืน ๓ ล�ำ เข้ามาทางช่องด้านตะวันตกระหว่างเกาะคลุ้มและแหลมบางเบ้าของเกาะช้าง ส่วน
เรือด�ำน�้ำและเรือสินค้าติดอาวุธนั้นคุมเชิงอยู่ในระยะไกลออกไป
ภายใต้สภาพอากาศที่ค่อนข้างขมุกขมัวของยามเช้า ท้องฟ้ามีเมฆหมอก ทัศนวิสัย
ไม่สู้ดีนัก เรือลามอตต์ ปิเกต์แล่นฝ่าเข้ามาในระยะ ๑๒,๐๐๐ เมตรจากเกาะง่าม และระดมยิง
อาคารบนเกาะ เนือ่ งจากคิดว่าเป็นฐานทัพส่วนหน้าของฝ่ายไทย ดังนัน้ เรือตอร์ปโิ ดทัง้ สองของ
ไทยคือ เรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีจึงได้ยิงต่อสู้ ครั้นถูกโจมตีจากเรือทั้งสองของไทย
เรือลามอตต์ ปิเกต์จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายมาที่เรือ ๒ ล�ำนั้น ในช่วงไล่เลี่ยกัน เรือหมู่ที่ ๒ และ
๓ ของฝรั่งเศสก็เข้ามาระดมยิงเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีอีกทางหนึ่ง สถานการณ์ใน
ช่วงนี้ฝ่ายไทยจึงตกเป็นรอง เพราะมีก�ำลังที่น้อยกว่า อย่างไรก็ดี ยุทธวิธีที่ฝ่ายไทยใช้ขณะนั้น
คือ ให้เรือหลวงสงขลาระดมยิงเรือลามอตต์ ปิเกต์เพียงเท่านั้น เพราะ ๑. เป็นเรือแกนน�ำ และ
๒. เพื่อความสะดวกในการเล็งเป้าปืน ส่วนเรือหลวงชลบุรีท�ำการยิงโดยแบ่งปืนเป็น ๒ หมู่ หมู่
หนึ่งยิงไปยังเรือหมู่ที่ ๒ ของข้าศึก และอีกหมู่หนึ่งยิงไปที่เรือหมู่ที่ ๓

๒

ชาลี เอีย่ มกระสินธุ,์ ศึกอินโดจีน : กรณีพพิ าทไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศส พ.ศ. ๒๔๘๓ (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
เรืองศิลป์, ๒๕๒๑), หน้า ๑๒๖ - ๑๒๘.
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ส่วนหนึง่ ของทหารทีเ่ ข้าร่วมรบ

เมื่อการรบด�ำเนินไป ฝ่ายไทยก็ยิ่งเสียเปรียบเนื่องจากมีก�ำลังน้อยกว่าดังกล่าว แม้
เรือหลวงสงขลาจะสามารถยิงถูกเรือลามอตต์ ปิเกต์อย่างจังในส่วนท้ายเรือ ถึงกับเกิดไฟไหม้
มีควันพลุ่งขึ้น แต่เรือหลวงสงขลาก็ถูกกระสุนปืนหลายแห่ง จากการโดนระดมยิงจากหลาย
ทาง กระทั่งน�้ำทะลักเข้ามาในเรือ คลังลูกปืนถูกน�้ำท่วม ไม่สามารถยิงปืนได้ ผู้บังคับการเรือจึง
สั่งทหารสละเรือใหญ่เมื่อเวลาประมาณ ๖.๔๕ นาฬิกา ส่วนเรือหลวงชลบุรีซึ่งแบ่งปืนออกโดย
กระบอกหัวและกระบอกกลางยิงเรือข้าศึกหมู่หนึ่ง และปืนกระบอกท้ายยิงเรืออีกหมู่หนึ่งนั้น
สร้างความเสียหายให้แก่เรือทัง้ ๒ หมูข่ องข้าศึกอย่างมาก จนในทีส่ ดุ เรือ ๒ หมูน่ นั้ แล่นออกจาก
ช่องไป ทว่า เรือหลวงชลบุรีก็ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกัน มีกระสุนถูกเสาหัวเรือขาดสะบั้น
กระสุนอีกหลายนัดถูกกลางล�ำเรือ ห้องเครื่อง ถังน�้ำมันจนเกิดไฟไหม้ เหล่าทหารไทยได้ระดม
ยิงจนกระสุนหมด และเมือ่ ไฟโหมจนมิอาจดับได้ ผูบ้ งั คับการเรือจึงต้องมีคำ� สัง่ สละเรือหลังจาก
เรือหลวงสงขลาราว ๕ นาที แม้ทหารไทยจะสละเรือแล้ว ฝ่ายข้าศึกกลับยิงกราดมายังเรือเล็ก
และเหล่าทหารที่ลอยคออยู่ในน�ำ้ ทั้งนี้ ในการรบครั้งนั้น เรือหลวงสงขลาเสียทหารไป ๑๔ นาย
เรือหลวงชลบุรีเสียทหารไป ๒ นาย ขณะที่เรือหมู่ที่ ๒ และ ๓ ของข้าศึกซึ่งแล่นออกจากช่องไป
นั้น มีรายงานว่า สุดท้ายได้อับปางลงในทะเล ไม่สามารถแล่นกลับสู่ฐานทัพได้๓

๓

การรบทีเ่ กาะช้าง 17 มกราคม พ.ศ. 2484, หน้า ๓๐ - ๓๓.
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ในช่วงทีเ่ รือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรยี งิ ต่อสูก้ บั ข้าศึกอยูน่ นั้ เรือหลวงธนบุรเี ห็น
เรือลามอตต์ ปิเกต์แล่นแถบเกาะไม้ซอี้ ยู่ ทว่า ปืนท้ายยังไม่พร้อมยิง ในทีส่ ดุ ร.ท. จงจิตต์ สังขดุล
ผู้ควบคุมป้อมปืนต้องเข้าท�ำหน้าที่แทน ในเวลา ๖.๔๐ นาฬิกา เมื่อปืนของเรือหลวงธนบุรี
พร้อมทุกกระบอก ผู้บังคับการเรือ น.ท. หลวงพร้อมวีรพันธุ์ จึงสั่งหันหัวเรือไปทางทิศใต้ และ
เดินหน้าเต็มก�ำลัง โดยสั่งให้เรือ ๒ ล�ำคือ เรือหลวงหนองสาหร่าย และเรือหลวงเทียวอุทก
ซึ่งเป็นเรือเล็ก ไม่สมควรเข้าท�ำการรบกับเรือข้าศึกที่มีขนาดใหญ่ หลบซุ่มอยู่ทางเหนือของ
เกาะช้าง ขณะที่เรือหลวงธนบุรีก�ำลังแล่นไป ผู้บังคับการเรือได้สั่งให้เตรียมรบทางกราบขวา
เป้าหมายคือ เรือลามอตต์ ปิเกต์ เรือน�ำของฝรั่งเศสล�ำนี้แม้จะมีขนาดใหญ่กว่าเรือหลวงธนบุรี
แต่เรือหลวงธนบุรีก็มีขนาดปืนที่ใหญ่กว่า
เมื่อเรือหลวงธนบุรีและเรือลามอตต์ ปิเกต์ แล่นเข้ามาในระยะ ๑๒,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐
เมตร ก็เร่งระดมยิงใส่กนั อย่างหนัก กล่าวกันว่า เสียงปืนใหญ่แผ่กระจายไปทางใต้ลม ได้ยนิ ไปถึง
จังหวัดตราดและจันทบุรี ในช่วงแรก เรือลามอตต์ ปิเกต์ถูกเรือหลวงธนบุรียิงเข้า ๒ นัดบริเวณ
สะพานเดินเรือ จนเห็นประกายระเบิดและควันพวยพลุ่งอย่างชัดเจน ส่วนกระสุนนัดแรกของ
ข้าศึกที่ยิงเข้าเป้าตกลงที่ใต้สะพานเดินเรือ ระเบิดต่อไปยังหอบังคับการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุม
บัญชาการอยู่หลายคน ท�ำให้ผู้บังคับการเรือและจ่าเรือเสียชีวิตลงในทันที และทหารหลายนาย
ได้รบั บาดเจ็บ ทีส่ ำ� คัญ ท�ำให้การบังคับเรือหลวงธนบุรใี ห้เป็นไปตามทิศทางทีต่ อ้ งการไม่งา่ ยนัก
อย่างไรก็ดี เรือหลวงธนบุรีก็ยังระดมยิงต่อสู้เรือลามอตต์ ปิเกต์อย่างเต็มที่ กระสุนชุดหนึ่งถูก
บริเวณกลางล�ำเรือ เกิดระเบิดและไฟไหม้ จนต้องล่าถอยเข้าบังเกาะไม้ซี้ และสุดท้ายไปรวม
กับหมู่เรืออีก ๓ ล�ำ คือ เรืออามิราล ชาร์เนร์ เรือดูมองต์ ดูร์วิลล์ และเรือปืนตาอูร์ สถานการณ์
ขณะนี้เรือหลวงธนบุรีเพียงล�ำเดียวต้องต่อสู้กับกองเรือข้าศึกถึง ๔ ล�ำด้วยกัน
เรือหลวงธนบุรียังพยายามยิงเรือลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์เป็นหลัก เพราะถือเป็น
เป้าส�ำคัญ กระสุนชุดหนึง่ ถูกซ�ำ้ บริเวณสะพานเดินเรืออีก จนเข้าใจว่า ตัวเรือคงเกิดอาการช�ำรุด
เสียหายในระดับหนึง่ เห็นจากการทีพ่ ยายามหันเลีย้ วออกไปทางขวา หนีวถิ กี ระสุนของเรือหลวง
ธนบุรี สุดท้ายก็หนีไปบังเกาะเสีย ต่อมา เมื่อเรือลามอตต์ ปิเกต์ออกมาจากเกาะที่ก�ำบังอยู่
ก็ถูกกระสุนอีกชุดสร้างความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม
ส่วนเรือหลวงธนบุรีนั้นก็ถูกยิงอีกหลายจุดได้แก่ ห้องนายทหาร ห้องพันจ่า กระสุน
บางนัดเป็นกระสุนเพลิง และแก๊สพิษ ท�ำให้เกิดไฟไหม้เรือหลวงธนบุรีหลายแห่ง ควันไฟเกิด
ทั่วในเรือข้างล่างโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเดินกลางล�ำเรือ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่เรือของ
ข้าศึกก�ำลังถอยระยะห่างออกไปนัน้ ข้าศึกส่งเครือ่ งบินทะเลมาอีก ๑ ล�ำ ทิง้ ระเบิดลงมา ระเบิด
ลูกหนึ่งทะลุดาดฟ้าไประเบิดในห้องสูทกรรมหรือห้องครัวทหาร ทหารที่ประจ�ำการบริเวณนั้น
เสียชีวติ ทันที ๓ นาย และท�ำให้เกิดไฟไหม้หนักขึน้ ไปอีก ถึงจะเกิดไฟลุกขึน้ หลายจุด แต่ปอ้ มปืน
ของเรือหลวงธนบุรีก็ยังท�ำงานอย่างสุดความสามารถ กระสุนจ�ำนวนหนึ่งยังยิงเข้าไปที่บริเวณ
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ป้อมท้ายของเรือลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์ที่ก�ำลังแล่นกลับขึ้นมา ในขณะนั้น เรือลามอตต์
ปิเกต์คงระส�่ำระสายอย่างหนักจึงเลี้ยวขวากลับไปยังทิศตรงกันข้าม แล่นส่ายไปมา พร้อมกับ
ชักธงสัญญาณ และเปิดเสียงหวูดสัญญาณ ๓ - ๔ ครั้ง เป็นการแจ้งให้เรือบริวารล�ำอื่นๆ ทราบ
เพื่อล่าถอย
เมือ่ เรือข้าศึกก�ำลังล่าหนีไปนัน้ เรือหลวงธนบุรกี ไ็ ม่สามารถติดตามไปได้ทนั เนือ่ งจาก
ความเร็วที่น้อยกว่า และสภาพของเรือที่ถูกโจมตีหนัก จึงพยายามยิงไล่ตามไปจนหมู่เรือ
ฝรั่งเศสแล่นเข้าบังเกาะไม้ซี้ใหญ่ไป และนายป้อมเตรียมส�ำรองกระสุนไว้ ในกรณีที่เรือข้าศึก
ย้อนกลับมา กระทั่งเวลาประมาณ ๘.๓๐ นาฬิกา จึงมีค�ำสั่งหยุดยิงจากฝ่ายไทย แต่ทหารจาก
ป้อมปืนก็ต้องเร่งดับไฟที่ก�ำลังโหมสะพานเดินเรืออยู่ อุปสรรคที่มีคือ ท่อน�้ำดับไฟถูกยิงขาด
น�้ำที่ เดิ น มาตามท่อจึงรั่วไหลออก
ไป น�้ำยาดับเพลิงก็ใช้หมดไปแล้ว
ต่อมา เมื่อเห็นว่า การดับเพลิงอาจ
มิได้กระท�ำโดยง่าย และเพลิงอาจ
ท�ำให้กระสุนดินปืนระเบิดได้ จึงมี
ค�ำสั่งให้ไขน�้ำเข้าคลังกระสุนและ
ดินปืน ทว่า น�้ำที่ไหลเข้าเรืออย่าง
รวดเร็วและค่อนข้างมากนั้น ท�ำให้
เรื อ แปล้ น�้ ำ มากขึ้ น และมี อ าการ
เอียงทางกราบขวา โดยเครื่องจักร
ทหารก�ำลังเร่งดับไฟทีก่ ำ� ลังไหม้เรือหลวงธนบุรี
เดิ น เรื อ ก็ ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ ต ่ อ ไป (แม้
สุดท้าย ทหารพรรคกลินที่ท�ำการเดินเรือจะติดอยู่ภายใต้ห้องไฟฟ้าที่มีไฟโหมและเสียชีวิต
๘ นาย) ราว ๑๑.๓๐ นาฬิกา เรือหลวงธนบุรีแล่นมาถึงแหลมงอบ และต่อมาได้หยุดแล่น
เรือหลวงช้างได้เข้าช่วยดับไฟ และลากจูงเรือหลวงธนบุรไี ปถึงหน้าแหลมงอบเพือ่ เกยตืน้ และต้น
เรือ (ร.อ. ทองอยู่ สว่างเนตร์) ซึง่ ท�ำหน้าทีแ่ ทนผูบ้ งั คับการเรือ ได้สงั่ สละเรือใหญ่ และล�ำเลียงทหาร
ที่บาดเจ็บขึ้นไปบนเรือหลวงช้าง ถึงกระนั้น ยังมีทหารหลายนายที่ไม่ยอมสละเรือ ยังคงระดม
ก�ำลังช่วยกันกับชาวบ้านที่มาสมทบดับไฟต่อ กระทั่ง ท้ายที่สุด เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา เรือหลวง
ธนบุรีเริ่มตะแคงเอนลงทางกราบขวามากขึ้นเรื่อยๆ จนเสาทั้งสองค่อยๆ เอนจมลงกับน�ำ้ ๔

๔

ชาลี เอีย่ มกระสินธุ,์ ศึกอินโดจีน : กรณีพพิ าทไทยกับอินโดจีนฝรัง่ เศส พ.ศ. ๒๔๘๓, หน้า ๑๕๔.
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หลังจากการรบ ฝ่ายไทยเสียเรือรบ ๓ ล�ำคือ เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และ
เรือหลวงชลบุรี ทหารเสียชีวิตรวม ๓๖ นาย (รวมทั้งนาวาโท หลวงพร้อม วีรพันธุ์ ผู้บัญชาการ
รบ) เป็นทหารประจ�ำเรือหลวงธนบุรี ๒๐ นาย เรือหลวงสงขลา ๑๔ นาย และเรือหลวงชลบุรี
๒ นาย ฝ่ายฝรั่งเศสแม้จะไม่สูญเสียเรือรบ แต่เรือลามอตต์ ปิเกต์ก็เสียหายอย่างหนัก จนต้อง
เข้าซ่อมบ�ำรุง และต่อมาถูกปลดประจ�ำการเป็นเรือฝึกในทีส่ ดุ ส่วนจ�ำนวนทหารข้าศึกทีบ่ าดเจ็บ
ไม่ทราบจ�ำนวนที่แน่นอน สิ่งที่สำ� คัญอย่างยิ่งคือ หลังจากเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง เรือของ
ฝรั่งเศสก็ไม่กล้ารุกล�้ำเข้ามาในน่านน�ำ้ ไทยอีกเลย
หลังจากการสูร้ บทีเ่ กาะช้าง การต่อสูเ้ นือ่ งจากกรณีพพิ าทอินโดจีนฝรัง่ เศสยังคงด�ำเนิน
ต่อไปถึงกลาง พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทัง่ ญีป่ นุ่ ได้แสดงเจตจ�ำนงเข้ามาไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท โดยฝรัง่ เศส
ยินยอมมอบดินแดนบางส่วนคืนให้แก่ไทย เช่น พระตะบอง จ�ำปาศักดิ์ เป็นต้น และหลังสิ้นสุด
กรณีความขัดแย้งดังกล่าวแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูอ่ านันทมหิดลได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานเหรียญกล้าหาญเพือ่ เชิดชูเกียรติแก่ทหารทุกฝ่ายทีเ่ ข้าร่วมในการรบ รวมทัง้
ทหารเรือในยุทธนาวีเกาะช้างด้วย โดยทรงพระราชทานเหรียญกล้าหาญให้แก่เรือรบและบรรดา
ทหารทีไ่ ด้ทำ� การรบด้วยความกล้าหาญอย่างยอดเยีย่ มเมือ่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้แก่
เรือหลวงธนบุรี และทหารเรือ ๑๘ นาย๕ และยังทรงพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิแก่ทหารที่
เข้าร่วมรบในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสทุกคน รวมถึงสิทธิพิเศษตามที่ทางราชการได้ก�ำหนด
เป็นหลักเกณฑ์ไว้
ส�ำหรับเรือหลวงธนบุรนี นั้ ต่อมากองทัพเรือไทยได้กขู้ นึ้ มาเพือ่ ท�ำการซ่อมครัง้ ใหญ่ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ทว่า ตรวจพบว่า มีความเสียหายมาก จึงได้ปลดประจ�ำการและใช้
เป็นเรือของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ กระทั่งปลดประจ�ำการใน พ.ศ. ๒๕๐๒ และน�ำ
ส่วนป้อมปืนเรือ และหอบังคับการมาจัดตั้งอนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงเรียน
นายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ และก�ำหนดให้วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็น “วันสดุดีวีรชน
กองทัพเรือ” ประกอบพิธี ณ อนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
และต่อมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้จดั ขึน้ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวี เกาะช้าง จังหวัดตราด รวมทัง้
พิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อร�ำลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของทหารเรือไทย๖

๕

ดูรายละเอียดและรายนามทหารที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญทั้งหมดใน การรบที่เกาะช้าง 17 มกราคม
พ.ศ. 2484, หน้า ๑๖๐ - ๑๖๖.
๖
สมชาย ณ นครพนม และคณะ (บก.), พิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด, (กรุงเทพฯ : หจก. พระรามครีเอชัน่ , ๒๕๕๖),
หน้า ๗๗.
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วิถีวัฒนธรรมของชาวตราด*

วิถีวัฒนธรรมของชาวตราดมีพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการ
ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆ ตราด เป็นเมืองเล็กๆ
ทีต่ งั้ อยูบ่ นดินแดนชายฝัง่ ทะเลปลายสุดด้านตะวันออกของไทย มีสภาพภูมปิ ระเทศทีห่ ลากหลาย
ประกอบด้วยเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเทือกเขาสูงที่โอบล้อมเมืองไว้ มีที่ราบลุ่มแม่น�้ำ และที่ราบ
ต�ำ่ ชายฝัง่ ทะเล ซึง่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางบกและทางทะเล จึงท�ำให้ทนี่ มี่ ผี คู้ นมากมาย
มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จังหวัดตราดมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีเสน่ห์
และโดดเด่นนานัปการ ตัง้ แต่สภาพภูมศิ าสตร์และสภาพแวดล้อม ท�ำเลทีต่ งั้ อยูส่ ดุ ทะเลทางภาค
ตะวันออก รายล้อมไปด้วยหมู่เกาะต่างๆ ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ และยังคงอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย อาทิ สัตว์นำ�้ สัตว์ป่า พืชพรรณธัญญาหาร ผลไม้นานาพรรณ และ
แร่ธาตุ เป็นต้น จึงท�ำให้ตราดเป็นเมืองทีอ่ ดุ มสมบูรณ์แห่งหนึง่ ความโดดเด่นจากสภาพภูมศิ าสตร์

* นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธิ์ นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้า
เรียบเรียง.
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และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราดเป็นเช่นนี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท�ำให้ดินแดนแห่งนี้ มี
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต
ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
แผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ของตราด เป็นบ่อเกิดของวิถชี มุ ชนทีผ่ คู้ นพากันอพยพ
มาตัง้ ถิน่ ฐานใกล้ๆ แม่น�้ำ ล�ำคลอง ไล่เรือ่ ยมาตามเครือข่ายของล�ำคลองสายย่อย ทีเ่ ชือ่ มสูแ่ ม่นำ�้
ตราดและแม่น�้ำเวฬุจนออกทะเลในที่สุด เนื่องจากสายน�้ำเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาว
ตราดมานาน อีกทัง้ จังหวัดตราดตัง้ อยูต่ ดิ กับทะเล และอยูส่ ดุ ชายแดนภาคตะวันออก จึงเหมาะ
อย่างยิง่ ต่อการเป็นจุดแวะพักของเรือและผูค้ นในระหว่างเดินทางต่อไปทีอ่ นื่ รวมทัง้ ยังเป็นแหล่ง
ติดต่อค้าขายระหว่างกันอีกด้วย จังหวัดตราดจึงกลายเป็นเมืองท่าส�ำคัญทางภาคตะวันออก
ของไทย พื้นที่นี้มีความพร้อมไปด้วยแหล่งท�ำมาหากินและการด�ำรงชีพ จึงมีการอพยพเคลื่อน
ย้ายถิ่นฐานและการท�ำมาหากินในบริเวณนี้กันมาก มีทั้งชาวไทย ชาวจีนและชาวเขมร เป็นต้น
โดยเริ่มจากชุมชนเล็กๆ จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตามล�ำดับ อาจกล่าวได้ว่าสายน�้ำ สภาพ
ภูมศิ าสตร์และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยในการเชือ่ มโยงให้ผคู้ นในพืน้ ทีแ่ ละต่างถิน่ อพยพเข้ามา
ตัง้ ถิน่ ฐานทีน่ ี่ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่ น ถ่ายทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมซึง่ กันและกัน
จังหวัดตราดจึงเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
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สภาพสังคมตราด
จังหวัดตราดมีความส�ำคัญในฐานะเมืองท่าทางทะเลที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง ในแถบชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แห่งนี้เป็นแหล่งติดต่อค้าขายของผู้คนในท้องถิ่น
และต่างถิน่ ทัง้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติทสี่ มบูรณ์ ท�ำให้ผคู้ นหลากหลายเชือ้ ชาติเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตราด อาทิ ชาวไทย ชาวชอง ชาวมุสลิมเชื้อสายเขมร
ชาวญวน และชาวจีน๑ เป็นต้น ท�ำให้เกิดการผสมผสานหลอมรวมทัง้ ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี
และภาษา จนส่งผลให้ที่แห่งนี้มีการเคลื่อนไหววิถีแห่งวัฒนธรรมตลอดเวลา
หากพิจารณาถึงสภาพภูมศิ าสตร์สงิ่ แวดล้อมของเมืองตราดแล้ว จะสามารถอธิบายถึง
เรื่องราวของสังคมและผู้คนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สภาพสังคมของตราดโดยทั่วไปไม่มีความแตกต่าง
จากเมืองอื่นมากนัก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ในสมัยนั้นๆ ผู้คนที่อาศัยบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่น�้ำก็จะเป็นสังคมเกษตรกรรม ยังชีพด้วยการท�ำนา ท�ำสวน ผู้คนที่อาศัยบนที่ราบ
บริเวณภูเขา ซึง่ มีพนื้ ทีก่ ว้างขวางมาก จะยังชีพด้วยการท�ำสวนผลไม้ สวนยางพารา ส่วนบริเวณ
ที่ราบต�่ำชายฝั่งทะเล เกาะต่างๆ ผู้คนจะยังชีพด้วยการท�ำประมง สภาพสังคมและวิถีชีวิตยังมี
๑

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญา
จังหวัดตราด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓ - ๒๕.
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ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ตอ่ กัน มีวถิ ชี วี ติ แบบเรียบง่าย สภาพบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้
สองชั้น ไม่มีประตูรั้ว ต่อมาเมื่อความเป็นเมืองขยายตัวเข้ามาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น บ้าน
เรือนจากที่สร้างด้วยไม้ก็ถูกแทนที่ด้วยการสร้างเป็นตึกแถวและอาคาร การเดินทางสัญจรไป
มาหาสู่กัน และการค้าขายขนส่งสินค้าจะใช้เส้นทางน�ำ้ เป็นหลัก จวบจนทุกวันนี้หลายชุมชนยัง
คงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่มีความผูกพันกับสายน�้ำและเรือ ที่เป็นพาหนะส�ำคัญในการเดินทาง
ติดต่อระหว่างกัน ในระยะหลังอิทธิพลของสังคมเมืองขยายตัวเข้ามาอย่างรวดเร็ว มีการสร้าง
ถนนหลายสาย มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำล�ำคลอง ท�ำให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่ง
ขึ้น การสัญจรทางน�้ำจึงลดบทบาทลงไปบ้าง แต่ได้ปรับเปลี่ยนไปรองรับกับความต้องการอื่น
แทน นั่นคือการท่องเที่ยว จึงมีเรือชนิดต่างๆ เกิดขึ้นมากมายหลายประเภท เพื่อรองรับวิถีชีวิต
ของกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายในสังคมเมือง และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและรองรับการท่องเที่ยวที่ท�ำรายได้ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างมาก

ตราดในฐานะที่เป็นเมืองท่าทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย มีทรัพยากร
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้ำล�ำคลองเป็นเส้นทางล�ำเลียงสินค้าออกสู่ทะเลซึ่งเป็นเวิ้งอ่าว
กว้างใหญ่ มีคลืน่ ลมสงบ เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับทีจ่ ะเป็นทีจ่ อดเรือ ในการแลกเปลีย่ นซือ้ ขายสินค้า
และจอดแวะพักเรือ ส่งผลให้มีผู้คนพากันมาตั้งถิ่นฐานกันมากจนเป็นชุมชนหนาแน่นอาศัยอยู่
ตามริมแม่นำ�้ ตราด แม่นำ�้ เวฬุ คลองบางพระ และริมทะเลทัว่ ไป เป็นต้น ในช่วงเวลานัน้ การคมนาคม
ทางน�ำ้ เป็นหัวใจหลักในการสัญจร มียา่ นการค้าส�ำคัญในอดีตของเมืองตราด เช่น ตลาดริมคลอง
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ตลาดใหญ่ ตลาดขวาง และตลาดท่าเรือจ้างเป็นต้น สินค้าทีค่ า้ ขายกัน เช่น สินค้าประเภทของป่า
เครื่องเทศ สมุนไพร นอกจากนั้นมีสินค้าจากต่างถิ่น เช่น ผ้าไหมแพรพรรณ และเครื่องถ้วยจีน
เป็นต้น การค้าขายในช่วงเวลานั้นเป็นไปอย่างคึกคัก ต่อมาเมื่อเส้นทางคมนาคมเปลี่ยนจาก
ทางน�้ำเป็นทางบก ท�ำให้ตลาดย่านการค้าเก่าในเมืองตราดถูกลดความส�ำคัญลง ในปัจจุบันนี้
มีการอนุรกั ษ์อาคารบ้านเรือน ร้านรวงสองฝัง่ ถนนสายการค้านีท้ หี่ ลงเหลืออยู่ เพือ่ ให้คนรุน่ หลัง
ได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อชุมชนของตนเอง

ตลาดริมคลอง มีอาคารร้านค้า มีสภาพเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว และด้านหน้าเป็นบานเฟี้ยม
มุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าว๒ ร้านค้านั้นจะตั้งเป็นแนวยาวเลียบคลองบางพระ ซึ่งเป็นคลองที่
ไหลผ่านใจกลางเมืองตราด มีถนนริมคลอง (ถนนธนเจริญ) คู่ขนานไปกับล�ำคลอง ตลาดแห่งนี้
ในอดีตเป็นแหล่งรวมสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น เสื้อผ้า เครื่องอะไหล่ เครื่องถ้วยชามจากจีน ร้าน
ขายยาทั้งยาไทยและยาจีน และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ปัจจุบันเป็นย่านเก่าอนุรักษ์ไว้
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และพบเห็นได้ทั่วไป
๒

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ส�ำนักพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด (กรุงเทพฯ :
หจก. พระรามครีเอชัน่ , ๒๕๕๖), หน้า ๘๐.
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ตลาดใหญ่ มีความโดดเด่นด้วยร้านขายยาสมุนไพร เครื่องเทศ ซึ่งตลาดใหญ่แห่งนี้
เป็นแหล่งที่ค้าขายสมุนไพร เครื่องเทศ และของป่าต่างๆ เช่น พริกไทย กระวาน การพลู และ
ไม้หอม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่สำ� คัญของเมืองตราด และหัวเมืองชายทะเลตะวันออก
ของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา๓ มีราคาสูง จัดว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้เมืองตราดในอดีตเป็น
อย่างมาก มีทงั้ ขายปลีกและขายส่งให้กบั พ่อค้าจากต่างถิน่ และต่างชาติ โดยเฉพาะพ่อค้าส�ำเภา
จากประเทศจีน
ตลาดขวาง ในอดีตเป็นย่านที่พักอาศัยของพวกคหบดีและข้าราชการของเมืองตราด
จึงเป็นย่านของผูม้ ฐี านะดี มีรา้ นขายทองอยูห่ ลายร้าน รูปแบบร้านทองสมัยนัน้ มักเป็นร้านเล็กๆ
มีเพียงโต๊ะที่มีลิ้นชักไว้ส�ำหรับเก็บทอง โดยช่างท�ำทองจะนั่งท�ำงานที่โต๊ะนั้น ไม่นิยมขายทอง
หน้าร้านอย่างสมัยปัจจุบัน
ตลาดท่าเรือจ้าง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำตราด จึงเป็นแหล่งขนส่งสินค้าทางเรือ มีผู้คน
พลุกพล่าน มีร้านค้าจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่จะจ�ำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด

ศาสนาและคติความเชื่อ
ศาสนาและคติความเชือ่ เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อวิถชี วี ติ ของมนุษย์มาตัง้ แต่สมัยโบราณ เพราะ
เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างหนึ่งที่สร้างขวัญและก�ำลังใจให้มนุษย์มีพลัง และมีก�ำลังใจในการฟันฝ่า
อุปสรรค ความกลัว ความวิตกกังวล อันเกิดจากมนุษย์ดว้ ยกันเอง หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ชาวตราดมีวิถีชีวิตที่มีความเชื่อยึดมั่นต่อศาสนาและคติความเชื่อ
พิธกี รรมต่างๆ สืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนกระทัง่ ปัจจุบนั เป็นแนวทางปฏิบตั ิ และในบางเรือ่ ง
เปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่ยึดมั่นร่วมกันของคนในสังคม
ชาวตราดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย แม้ว่า
จะมีชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนามาอยู่ร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
บางอย่างที่ต่างกัน แต่ชาวตราดมิได้มีความขัดแย้งใดๆ ต่อกัน จะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
ท�ำให้เกิดความผสมผสานทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

๓

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๘๑.
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ศาสนาพุทธ
ชาวตราดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ มีศาสนสถานที่เป็น
วัดธรรมยุติกนิกาย ๙ วัด วัดมหานิกาย ๑๐๗ วัด๔
ศาสนาคริสต์
ชาวตราดที่นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ ๒ มีศาสนสถานที่เป็นโบสถ์นิกาย
โรมันคาทอลิก ๑ แห่ง๕ โดยไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเป็นกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์เข้ามา
ในจังหวัดตราดเมื่อใด มีการสร้างโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขึ้นที่บ้านท่าเรือจ้าง อ�ำเภอ
เมืองตราด เป็นโบสถ์ไม้ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนท่าเรือจ้าง แต่สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน
ต่ อ มาได้ มี ก ารสร้ า งโบสถ์ ขึ้ น ใหม่ เ ป็ น แบบอาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เ วณโรงเรี ย น
มารดานุสรณ์ เป็นโบสถ์คริสต์แห่งเดียวในจังหวัดตราด

๔

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และ
ภูมปิ ญ
ั ญาจังหวัดตราด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕.
๕
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๑๕.
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ศาสนาอิสลาม
ชาวตราดนับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ ๒.๕ มีศาสนสถานทีเ่ ป็นมัสยิด ๑๐ แห่ง๖
ศาสนาอิสลามเข้ามาในจังหวัดตราดเมือ่ ประมาณ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว มีชาวมุสลิมอพยพเข้ามา ๒ ทาง
คือทางประเทศกัมพูชา และทางตรังกานู ประเทศมาเลเซีย พากันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่
ร่วมกันกับชาวพุทธที่บ้านน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ ปัจจุบันยังคงมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ที่แห่งนี้
คติความเชื่อ
ชาวตราดมีคติความเชื่อในต�ำนานท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมพื้นบ้าน มีทั้งลายลักษณ์และมุขปาฐะ ในที่นี้ขอเสนอเรื่องต�ำนาน
เกาะช้าง และการนับถือผีของชาวชอง

๖

ทีเ่ ดียวกัน
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ต�ำนานเกาะช้าง
ในต�ำนานเกาะช้าง๗ มีการกล่าวถึงเกาะช้างและชุมชนในเกาะช้างรวมถึงบริเวณ
ใกล้เคียง สรุปความได้ดังนี้
ในสมัยพระโพธิสัตว์ได้มาสร้างต�ำหนักเลี้ยงช้างอยู่ที่เกาะช้าง มีช้างพลายเชือกหนึ่ง
เป็นจ่าโขลงชื่อ อ้ายเพชร และมีตายายเป็นผู้เลี้ยง ตามีชื่อว่า ตาบ๋าย ยายมีชื่อว่า ยายม่อม
อยู่มาวันหนึ่งอ้ายเพชร เกิดตกมันหนีเข้าป่า และไปผสมพันธุ์กับช้างป่าจนเกิดลูกสามเชือก
เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงทราบเรื่อง จึงสั่งให้ตายายออกตามหา โดยให้ตาไปตามหาทางทิศเหนือ
ส่วนยายไปตามหาทางทิศใต้ อ้ายเพชรหนีไปจนสุดเกาะทางทิศเหนือ ก็วา่ ยน�ำ้ ข้ามทะเลมาขึน้ ฝัง่ ที่
ปัจจุบันคือบ้านธรรมชาติ ส่วนลูกทั้งสามที่ตามอ้ายเพชรไปแต่ไม่รอดจมน�้ำตายเสียก่อน กลาย
เป็นหินสามกอง อยู่ตรงบริเวณอ่าวคลองสนชาวบ้านเรียกว่า หินช้างสามลูก ส่วนอ้ายเพชรนั้น
ว่ายน�้ำไปจนถึงกลางร่องทะเลลึก แล้วได้ถ่ายมูลไว้กลายเป็นหินเรียกว่าหินขี้ช้าง เมื่อขึ้นฝั่ง
ได้แล้วอ้ายเพชรก็มุ่งหน้าเลียบชายฝั่งด้านใต้ ตาบ๋ายตามไปไม่ทันก็กลับ แต่ยายม่อมมุ่งหน้า
ข้ามฝัง่ ตามต่อไป จนกระทัง่ ยายม่อมตกหลุมโคลนถอนตัวไม่ขนึ้ จึงเสียชีวติ ลงและกลายร่างเป็น
หินชาวบ้านจึงเรียกว่า หินยายม่อม ส่วนงอบที่ยายสวมไปด้วยนั้นได้ลอยไปติดตรงปลายแหลม
ของฝั่งทะเล ชาวบ้านเรียกว่า แหลมงอบ

๗

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด กลุม่ ยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
เอกลักษณ์แห่งปัญญา สมบัตลิ ำ�้ ค่าของชาวเมืองตราด (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) หน้า ๕.
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เมือ่ พระโพธิสตั ว์ทรงทราบเรือ่ งจากตาบ๋าย และเชือ่ ว่าอ้ายเพชรจะต้องเดินทางไปอีก
เกาะหนึ่ง จึงเกณฑ์คนให้พากันมาท�ำคอกดัก มีความยาวถึงท้ายเกาะด้านใต้ ชาวบ้านจึงเรียก
หมู่บ้านแถบนี้ว่า บ้านคอก และเกาะที่เกิดจากการท�ำลิ่มและสลักท�ำคอก เรียกว่า เกาะลิ่ม
เกาะสลัก โดยทั่วไปแล้วมักเรียกรวมกันว่า บ้านสลักคอก ส่วนอ้ายเพชรนั้น เดินทางข้าม
ไปเข้าท้องอ่าวหน้านอก พระโพธิสัตว์รับสั่งให้คนไปสกัดจับมาเข้าคอก ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณ
ที่ไปสกัดช้าง (อ้ายเพชร) ว่า สลักหน้า หรือ บ้านสลักเพชร ในที่นี้หมายถึง การสกัด (สลัก)
หน้าอ้ายเพชร สาเหตุแห่งความยุง่ ยากทีเ่ กิดขึน้ นี้ ในต�ำนานกล่าวว่า พระโพธิสตั ว์ได้ฝงั อาถรรพ์
ไว้ตามเกาะต่างๆ เพื่อไม่ให้ช้างเข้าไปอาศัยอยู่บนเกาะอีกเลย
ความเชื่อเรื่องผี
ความเชื่อเรื่องผี ในที่นี้ขอเสนอถึงความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชนชาติชอง ซึ่งพื้นที่ของ
ตราดในอดีตนั้น เคยเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล จึงท�ำให้มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน มาประกอบอาชีพ และตั้งหลักแหล่งจนกลายเป็นชุมชนที่มีหลากหลาย
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ข้องเกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต ผสมผสานกันจนกลาย
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีพิธีกรรมและความเชื่อ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
กลุ่มชนชาติชอง๘ เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกของไทย พบมากที่
จังหวัดจันทบุรี โดยนักมานุษยวิทยาจัดชนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มมอญ - เขมร ชาวชองอาศัยอยู่ตาม
ป่าเขา มีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีภาษาเขียน ส�ำหรับชาวชองในจังหวัดตราดนั้น
ตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ อี่ ำ� เภอเขาสมิง พบมากทีต่ ำ� บลเขาสมิง และต�ำบลท่าโสม นอกจากนัน้ ยังตัง้ ถิน่ ฐาน
ที่อ�ำเภอเมืองตราดและอ�ำเภอบ่อไร่ มีหลักฐานว่าชาวชองอาศัยอยู่ที่นี่มาแต่ดั้งเดิมแล้ว เพราะ
ชื่อหมู่บ้านที่ปรากฏนั้นเป็นภาษาชอง เช่น บ้านปากพีด แปลว่า ดงเสือดุ บ้านตกตัก แปลว่า
ทีล่ มุ่ กว้างใหญ่ เป็นต้น ชาวชองนัน้ มีความเชือ่ เรือ่ งผีมาตัง้ แต่ดงั้ เดิม ปัจจุบนั นีช้ าวชองส่วนใหญ่
จะนับถือทั้งศาสนาพุทธและนับถือผีไปพร้อมกัน ผีที่ชาวชองนับถือ คือ ผีบรรพบุรุษ ผีหิ้ง และ
ผีโรง เป็นต้น

๘

สุเรขา สุพรรณไพบูลย์, การศึกษากลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวชอง. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) หน้า ๒๓.
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ชาวชองมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษมาก ให้ความเคารพและให้ความส�ำคัญในเรื่อง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ เรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน ประพฤติ
ตนเป็นคนดีเสมอ หากบุคคลใด
มีพฤติกรรมตรงข้ามกับกฎของ
สังคม คือ กระท�ำในสิ่งที่สังคมไม่
ยอมรับ ประพฤติตนไม่เหมาะสม
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น
ผีบรรพบุรษุ จะมาว่ากล่าวตักเตือน
หากยังไม่เชื่อฟังอีกบุคคลนั้นจะ
ถู ก สั ง คมติ เ ตี ย น สิ่ ง ที่ ช าวชอง
ทุกบ้านจะต้องมีไว้สำ� หรับเคารพบูชา
คือ จะต้องมีหิ้งที่มีลักษณะคล้าย
ชั้นวางของ วางไว้บนที่สูง บนหิ้ง
นัน้ จะมีทปี่ กั ธูป กระดูกบรรพบุรษุ
เรียกสิ่งนี้ว่า ผีหิ้ง เชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนมีผีหิ้งไว้เซ่นสรวงบูชาลูกหลานบ้านนั้นจะพบกับ
ความสุขความเจริญ นอกจากนัน้ ชาวชองยังมีประเพณีการเล่นผีหงิ้ และผีโรง ซึง่ เป็นประเพณีการ
เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ เล่นกันเป็นประจ�ำปี ประมาณเดือน ๔ ถึงเดือน ๖ ในปีๆ หนึ่งครอบครัว
หรือตระกูลหนึ่งจะท�ำพิธีเพียงครั้งเดียว เลือกวันสะดวกที่สุด ที่ทุกคนในครอบครัวมารวมตัว
กันได้อย่างพร้อมเพรียง และการที่จะเล่นผีหิ้งหรือเล่นผีโรงนั้น ควรเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น เพราะทั้งสองประเพณีนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เป็นการเชิญผีบรรพบุรุษมาเข้าทรง
โดยต้องการทราบว่าบรรพบุรุษของตนที่ตายไปแล้วนั้น มีความสุขสบายดีเพียงใด ต้องการให้
ลูกหลานท�ำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง และยังเป็นการให้ผีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วได้กลับมาเห็นว่า
ลูกหลานที่อยู่ทางนี้มีความสุขสบายดีหรือไม่ นอกจากนั้นผีบรรพบุรุษจะช่วยว่ากล่าวตักเตือน
ลูกหลานที่กระท�ำผิดต่อกฎของสังคม ดังนั้นการนับถือผีบรรพบุรุษ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ
หนึ่งในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และควบคุมความประพฤติของชาวชองให้อยู่ในกฎของ
สังคมได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนัน้ ยังเป็นการรวมญาติพนี่ อ้ งให้ได้มาพบปะกัน เป็นการกระชับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้รักกันแน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย
การเล่นผีโรงเป็นการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษด้วยเช่นกัน แต่เป็นการเล่นตอนกลางวัน
ซึ่งแตกต่างจากการเล่นผีหิ้งที่ต้องเล่นตอนกลางคืน ที่เรียกกันว่า ผีโรง นั้น เพราะจะต้องตั้งโรง
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเพิงเล็กๆ ไว้ทลี่ านหน้าบ้าน ปลูกเป็นเพิงสูงขึน้ ไป ไม่ตอ้ งยกพืน้ ใช้ใบไม้ทำ� เป็น
หลังคาและข้างฝา วิธีการเล่นของทั้งผีหิ้งและผีโรง จะมีความคล้ายกันคือ มีคนเข้าทรง หมอผี
คอยควบคุม โดยจะมีจานดอกไม้ ธูปเทียน วางอยู่ข้างๆ และหมอผีผู้ควบคุมร่างทรงจะเป็น
ผู้กล่าวเชิญผีมาเข้าทรง มีคนจุดธูปคอยสั่งให้ร่างทรงไหว้ และมีคนร้องเพลงเชิญผีลง
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ประเพณีการเล่นผีหิ้งและผีโรงของชาวชองนี้ นอกจากเป็นการให้ญาติพี่น้องได้มา
รวมตัวกันแล้ว ยังเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีใ่ ช้ควบคุมความประพฤติของลูกหลานให้เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม เคารพต่อกฎของสังคมนั้นอีกด้วย

การประกอบอาชีพ
เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมาก อาชีพ
ส่วนใหญ่ของประชาชนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การท�ำนา ท�ำสวนผลไม้
สวนยางพารา และท�ำประมง เป็นต้น หากจะกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
ตราดแล้ว สามารถกล่าวได้ว่าชาวตราดส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี เพราะที่ดิน
ทุกส่วนในจังหวัดตราดสามารถน�ำมาใช้ประกอบอาชีพ หรือท�ำประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า กล่าวคือ
บริ เ วณที่ ร าบลุ ่ ม แม่ น�้ ำ เป็ น พื้ น ที่ บ ริ เ วณตอนกลางและตะวั น ออกของจั ง หวั ด บริ เ วณนี้
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
ผู้คนจึงประกอบอาชีพท�ำนา และปลูกผลไม้
ส่วนทีร่ าบสูงบริเวณภูเขา ทางด้านตะวันออก
มีเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตลอดแนวจาก
เหนือถึงใต้ ส่วนด้านตะวันตกมีภูเขาสูง ใน
อดีตบริเวณนีม้ ปี า่ ไม้อดุ มสมบูรณ์ ปัจจุบนั ถูก
เปลีย่ นสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นสวนยางพาราและสวน
ผลไม้ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากพืชหลัก
ส�ำคัญ คือ ยางพารา เงาะ ทุเรียน สับปะรด

ระก�ำและมะพร้าว เป็นต้น อาชีพนี้ท�ำรายได้ในแต่ละปีให้จังหวัดมากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่
ท�ำการเกษตรดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ�ำเภอเขาสมิง อ�ำเภอเมืองตราด อ�ำเภอคลองใหญ่
และพื้นที่ทางการเกษตรบนเกาะต่างๆ เป็นต้น ส่วนที่ราบต�่ำชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่มี
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ดินตะกอนจากแม่นำ�้ สายต่างๆ มาทับถมกัน พืน้ ทีน่ จี้ ะมีปา่ ชายเลนขึน้ ตลอดแนว และเป็นสถานที่
เลี้ยงสัตว์น�้ำบางชนิดอีกด้วย นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัด เป็นชายฝั่ง
ทะเลยาวตลอดแนว ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ จึงเป็นท�ำเลที่เหมาะในการประกอบอาชีพ
ท�ำประมง มีทั้งประมงชายฝั่ง และประมงทะเล รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งอีกด้วย
นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว ยังสามารถท�ำให้ชาวตราดประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ ได้
อาทิ การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าชาวตราดสามารถ
ใช้พื้นที่ท�ำมาหากินได้ตลอดทั้งปี
การท�ำนา
ในอดีตการท�ำนาข้าวเจ้าที่ชาวนาท�ำเพื่อใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน หากมีเหลือจึงจะ
มาจ�ำหน่าย ซึ่งไม่สามารถน�ำมาเป็นรายได้หลักเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ แต่ผู้คนในอดีตก็สามารถ
ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ เพราะมีวถิ ชี วี ติ แบบเรียบง่ายใช้ชวี ติ แบบพอเพียง แต่เมือ่ กาลเวลาเปลีย่ นไปพืน้ ที่
นาข้าวบางส่วนในอดีต กลายเป็นนากุ้งและโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังพอมีนาข้าวบางส่วนให้
พบเห็นแต่วิถีการท�ำนาแบบดั้งเดิมก็ได้เปลี่ยนแปลงไป มีการน�ำเครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ
เข้ามาใช้เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกได้หมดไปพร้อมกับการเจริญ
เติบโตของเมือง มีการจ้างแรงงานจากต่างถิ่น โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทัง้ เขมรด้วย ให้เข้ามาท�ำงานในเรือกสวนไร่นา ซึง่ โดยปกติแล้วแรงงานเหล่านีม้ กั จะมาตาม
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งยังเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอีกด้วย
การท�ำสวนผลไม้และสวนยางพารา
การท�ำสวนผลไม้และสวนยางพาราเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่มีบทบาทส�ำคัญทั้งในอดีต
จนถึงปัจจุบันของจังหวัดตราด การประกอบอาชีพนี้ของชาวตราดยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
คนในพื้นที่ยังคงมีความรักและหวงแหนแผ่นดินของตนเอง สังเกตได้จากการสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตนเอง บุคคลรุ่นลูกรุ่นหลานที่เติบโตมาแม้ว่าจะส�ำเร็จการศึกษา
จากทีอ่ นื่ ท้ายสุดก็กลับมายึดอาชีพการท�ำสวนพร้อมกับน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์มาประยุกต์
ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของยุคสมัย ทัง้ นีเ้ พราะผลไม้เป็น
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและ
ของประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่
ชาวสวนเป็นอย่างดี แม้ว่าในช่วง
หนึ่งผู้คนจะเปลี่ยนไปท�ำอาชีพ
ท�ำพลอยกันมาก เพราะอาชีพการ
ท�ำสวนในอดีตนั้นไม่สามารถท�ำ
รายได้คราวละมากๆ ได้เท่ากับ
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การท�ำพลอย เพียงแค่ประคับประคองตัวให้อยู่ได้เท่านั้น แต่อาชีพการท�ำสวนนี้มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นอาชีพที่เคยช่วยพยุงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย ทั้งนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่อาชีพการท�ำสวนยังด�ำรงอยู่ อาจเพราะมีชาวสวน
กลุม่ หนึง่ ไม่ได้ทงิ้ สวนเพือ่ ไปท�ำพลอย ซึง่ สร้างรายได้มากกว่าและรวดเร็วกว่า และอาจเป็นเพราะว่า
ชาวสวนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มิได้มีทักษะในการท�ำพลอย จึงคงด�ำรงชีพด้วยการท�ำสวนต่อไป
ส่วนสภาพสังคมของชาวสวนยังมีวฒ
ั นธรรมไทยแบบเดิม คือมีน�้ำใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ซงึ่ กันและกัน
แม้จะไม่เทียบเท่ากับสภาพสังคมชาวสวนในสมัยก่อนก็ตาม
เนือ่ งจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรขึน้ ส่งผลให้ตอ้ งเก็บเกีย่ วผลผลิตเพิม่
มากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน จนไม่สามารถท�ำกันเองได้ภายในครอบครัว จึงต้องมีการจ้าง
แรงงานจากต่างถิน่ เข้ามาท�ำสวนยางพาราอย่างต่อเนือ่ ง อาชีพขายแรงงานจึงเป็นอีกอาชีพหนึง่
ที่เกิดขึ้นมาจากการท�ำสวน โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกนั้นการท�ำสวนผลไม้และสวนยางพารา
ยังมีการเพาะปลูกกันไม่มากนัก การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงแค่ใช้แรงงานในครัวเรือนเท่านั้น
ต่อมาในปัจจุบันมีการเพาะปลูกกันเพิ่มมากขึ้น ปริมาณผลผลิตที่ได้มีจ�ำนวนมากอีกทั้งผลผลิต
ออกมาพร้อมกัน การใช้แรงงานเก็บเกี่ยวเท่าที่มีจึงไม่เพียงพอและไม่ทัน ท�ำให้ผลผลิตที่ได้
เน่าเสียลง การจ้างแรงงานจากต่างถิ่นส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ
บางส่วนก็เป็นชาวเขมร
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การท�ำประมง
จังหวัดตราดมีพนื้ ทีด่ า้ นตะวันตกเป็นชายฝัง่ ทะเลทอดยาวตลอดแนว รวมทัง้ มีหมูเ่ กาะ
ใหญ่นอ้ ยเป็นจ�ำนวนมาก จึงเป็นท�ำเลทีเ่ หมาะอย่างยิง่ กับการประกอบอาชีพท�ำประมง ถือว่าเป็น
อาชีพดั้งเดิมของที่นี่ อีกทั้งยังมีป่าชายเลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณชายฝั่งทะเลอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก ยังผลให้มสี ตั ว์นำ�้ อุดมสมบูรณ์ วิถชี วี ติ ของชาวประมงพืน้ บ้านในอดีตจึงมีความ
ผูกพันกับทะเล อาหารทะเลมีมากมายจนชาวบ้านในสมัยนั้น อาศัยจับสัตว์น�้ำเพื่อการยังชีพ
สามารถจับมาท�ำกินเองได้ง่ายดาย โดยไม่ต้องซื้อหา ชุมชนชาวประมงส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย
มุสลิมที่อาศัยตรงบริเวณคลองบางพระในปัจจุบัน มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ด�ำเนินชีวิตด้วย
ความสงบในลักษณะถ้อยทีถอ้ ยอาศัยซึง่ กันและกัน การท�ำประมงพืน้ บ้านนีจ้ ะมีเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ในการท�ำมาหากินเป็นลักษณะพื้นบ้านที่ท�ำกันอย่างง่ายๆ เช่น แห โพงพาง และโป๊ะ เป็นต้น
โดยเครื่องมือเครื่องใช้นี้จะใช้เพื่อจับสัตว์นำ�้ ที่ได้ขนาดเหมาะสมเท่านั้น คือมีขนาดใหญ่พอมิใช่
สัตว์ขนาดเล็กทีย่ งั ไม่โตเต็มที่ เพือ่ ป้องกันไม่ให้สตั ว์นำ�้ เหล่านัน้ สูญพันธุไ์ ป การท�ำประมงในสมัย
ก่อนเพียงแค่การวางอวน แล้วใช้เรือแจวมีคนลากทั้งสองข้าง ก็สามารถจับปลา ปู กุ้ง ปลาหมึก
ได้เต็มล�ำเรือ ซึ่งสัตว์นำ�้ ที่จับได้ชาวประมงจะคัดเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ ถ้ามีขนาดเล็กก็จะน�ำมา
แปรรูป เช่น ปลาทูก็จะแปรรูปเป็นปลาเค็ม ปลาหมึกแปรรูปเป็นปลาหมึกตากแห้ง เป็นต้น
การท�ำประมงในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถจับสัตว์น�้ำได้ในปริมาณที่มาก จากเดิมเคยใช้เพียงเครื่องมือพื้นบ้านแบบง่ายๆ ก็
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เปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย นอกจากการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยแล้ว
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือความเห็นแก่ตัวของนายทุน และชาวประมงบางกลุ่มที่
ต้องการจับสัตว์น�้ำให้ได้คราวละมากๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงผลเสียและผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา ได้
มีการดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ มาท�ำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด นอกจากนี้
ชาวประมงพื้นบ้านยังประสบปัญหากับเรือใหญ่ และเรือเล็กจากต่างถิ่นที่ล�้ำน่านน�้ำเข้ามาจับ
สัตว์นำ�้ อีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวท�ำให้สตั ว์นำ�้ ทุกประเภทและทุกขนาดถูกจับไปทัง้ ๆ ทีส่ ตั ว์นำ�้
บางประเภทยังมีขนาดเล็ก ไม่สามารถน�ำไปขายหรือไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ ในที่สุดมีสัตว์น�้ำ
บางชนิดต้องสูญพันธุไ์ ปอย่างรวดเร็ว และปัญหาเหล่านีเ้ องท�ำให้ชาวประมงพืน้ บ้านของจังหวัด
ตราด ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถจับสัตว์น�้ำในระยะใกล้ๆ ดังเดิม
ได้ ท�ำให้ต้องเอาเรือออกทะเลไปไกลกว่าเดิม และยังจับสัตว์นำ�้ ในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม
ปัญหาที่ชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดตราดประสบอยู่ นอกจากจะเป็นเรื่องการ
ใช้เทคนิควิธีการจับสัตว์น�้ำที่ทันสมัยและวิธีที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังต้องเผชิญปัญหาที่เป็น
ผลสืบเนือ่ งจากปริมาณสารเคมีตกค้าง ทีเ่ กิดจากการใช้เทคโนโลยีตามสวนและไร่นาอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ น
ท�ำให้สัตว์น�้ำบางส่วนตายลงไปด้วย ดังนั้นการท�ำประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่งในปัจจุบัน
จึงมีรายจ่ายเพิม่ มากขึน้ เพราะต้องออกเรือไปหากินไกลกว่าเดิม ไม่สามารถใช้เครือ่ งมือพืน้ บ้าน
ในการจับสัตว์นำ�้ ได้อกี ต้องซือ้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทที่ นั สมัย มีการกูห้ นีย้ มื สินมากขึน้ แต่เมือ่ เทียบ
กับรายรับกลับเป็นสัดส่วนทีส่ วนทางกันกับรายจ่าย เพราะราคาสัตว์น�้ำทีจ่ บั ได้ ต้องขายในราคา
ที่พอค้าคนกลางเป็นผู้กำ� หนด
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การท�ำนากุ้ง
ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นช่วงทีผ่ คู้ นนิยมเปลีย่ นมาท�ำนากุง้ กันมาก จนมีการขยาย
พืน้ ทีก่ ารท�ำนากุง้ เพิม่ มากขึน้ โดยเปลีย่ นจากนาข้าวและสวนผลไม้ สวนยางพาราเป็นนากุง้ แทน
เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับมีจำ� นวนมากและใช้ระยะเวลาสั้นด้วย เช่น โดยปกติแล้วชาวบ้าน
มีรายได้จากการท�ำประมงวันละไม่กรี่ อ้ ยบาท แต่ถา้ หากท�ำนากุง้ โดยลงทุนประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
อาจได้รับผลตอบแทนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือน ส่งผลให้การ
ท�ำนากุ้งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ช่วงเวลานั้นการท�ำนากุ้งจะเพิ่มปริมาณอย่างเดียวโดย
ไม่ค�ำนึงถึงคุณภาพเท่าที่ควร ขาดการวางแผนที่ดี ขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงจึงมีการปล่อย
น�้ำเสียจากบ่อกุ้งลงทะเล จนน�้ำทะเลไม่สามารถไหลเวียนได้ทัน เมื่อต่างสูบน�้ำทะเลเข้าบ่อกุ้ง
อีกจึงเป็นการสูบน�ำ้ เสียเข้าไปใหม่ ท�ำให้เกิดโรคระบาดกุง้ ตายยกบ่อ ผลผลิตทีไ่ ด้จงึ มีคณ
ุ ภาพต�ำ่
เพราะมีการใช้พันธุ์กุ้งที่เพาะพันธุ์เอง ในสายพันธุ์เดียวกันซ�้ำไปซ�้ำมาท�ำให้กุ้งแคระแกร็น
ประกอบกับราคากุ้งเริ่มตกต�่ำ จนประสบสภาวะการขาดทุนจนทยอยกันเลิกเลี้ยงไปในที่สุด
ในช่วงที่มีการท�ำนากุ้งกันมากนั้น ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าอาหารกุ้ง ยา และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้ขยายตัวตามไปด้วย ส�ำหรับผลกระทบและผลเสียจากการท�ำนากุ้งที่เห็นได้ชัดคือ
ป่าชายเลนถูกท�ำลายลงเป็นจ�ำนวนมาก ยังผลให้ระบบนิเวศของสัตว์น�้ำเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่
นาข้าวและพืน้ ทีส่ วนได้รบั ผลกระทบจากการปล่อยน�ำ้ เสียทีป่ ล่อยออกมาจากนากุง้ คุณภาพใน
แหล่งน�้ำเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเลี้ยงกุ้งกันอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เพราะ
พืน้ ทีท่ เี่ ลีย้ งกุง้ เป็นเวลานาน ดินในบริเวณนัน้ จะไม่สามารถท�ำการเกษตรอย่างอืน่ ให้ได้ผลได้ แต่
หากจะท�ำการเกษตรชนิดอื่นต้องมีการปรับสภาพ และฟื้นฟูดินซึ่งใช้ระยะเวลาเป็นปี นอกจาก
นัน้ ยังมีชาวบ้านบางส่วนกลับมาประกอบอาชีพประมงตามเดิม แม้วา่ ผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จะน้อย
กว่ากัน แต่ก็ลดความเสี่ยงกับสภาวะการขาดทุนจนล้มละลายได้

ขนบธรรมเนียมประเพณี
จังหวัดตราดมีมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทมี่ คี วามหลาก
หลาย ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคกลาง ตลอดจนมีความ
สัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และการประกอบอาชีพของชาวเมืองตราด โดยสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ได้ส่งผ่านและสืบทอดกันมา ปรากฏในรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในที่นี้จะ
เสนอเฉพาะเรื่องของการแต่งกายและอาหารการกิน
การแต่งกาย
การแต่งกายของชาวตราดได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันการ
แต่งกายของชาวตราดจะมีลกั ษณะใกล้เคียงกันกับผูค้ นในภาคกลางเป็นอย่างมาก ซึง่ ในอดีตนัน้
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ชาวตราดก็เหมือนกับคนไทยทั่วไปที่นิยมทอผ้าใช้กันเอง ผู้ชายที่มีอายุและมีฐานะดีจะนิยม
นุ่งกางเกงแพรสีด�ำ เรียกว่าปังลิ้น๙ (ปังหลิน) แต่ถ้าเป็นคนหนุ่มจะนิยมนุ่งกางเกงแพรหลากสี
สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น ลักษณะแบบเสื้อกุยเฮง บางส่วนยังคงนิยมนุ่งโจงกระเบง ถ้าอยู่ที่บ้าน
จะนิยมนุ่งกางเกงขาก๊วยมีผ้าขาวม้าคาดที่เอว ส่วนผู้หญิงเมื่ออยู่บ้านจะนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อ
คอกระเช้า หรือใส่ผา้ คาดอกและนุง่ โจงกระเบง แต่เมือ่ ออกนอกบ้านไปงานต่างๆ จะนิยมสวมเสือ้
คอกลมแขนสัน้ หรือเสือ้ คอกลมแขนกระบอก เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นไปผูค้ นนิยมซือ้ เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
มาสวมใส่กันมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบายและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่าอีกด้วย
อาหารการกิน
อาหารท้องถิน่ หรืออาหารพืน้ บ้านของชาวตราดนัน้ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ มีทงั้ อาหาร
คาว อาหารหวาน และอาหารตามฤดูกาล วัตถุดิบที่ใช้นั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมายและขึ้น
เองตามธรรมชาติ โดยน�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างดี แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ที่ด�ำรงชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุด และภูมิปัญญานี้ได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน
เนื่องด้วยจังหวัดตราดมีพื้นที่ติดทะเลและกะปิเกาะช้างมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ว่า
มีคุณภาพรสชาติดีเยี่ยม เพราะสภาพภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมบนเกาะช้างมีเกราะก�ำบังคลื่น
ลมได้ดี จึงท�ำให้มี เคย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการท�ำกะปิ มีจ�ำนวนมากและด้วยสภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ�ำนวยท�ำให้ เคย มีคุณภาพดี เมื่อน�ำมาท�ำกะปิแล้วจะท�ำให้มีสีสวย คือ สีแดงอมม่วง
กลิน่ หอม น่ารับประทาน รวมทัง้ การน�ำสัตว์นำ�้ บางประเภททีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดทีต่ ราดเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น น�ำมาท�ำเป็นอาหาร เช่น หอยปากเป็ด เป็นหอยสองฝาประกบกัน เปลือกมีความหนา
พอประมาณแต่ก็บางกว่าหอยทะเลชนิดอื่น มีสีเขียว เปลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนท้ายจะ
เรียวแหลมเป็นรูปสามเหลีย่ มติดกับราก หอยปากเป็ดนิยมน�ำมาท�ำอาหาร เช่น หอยปากเป็ดดอง
หวาน หอยปากเป็ดลวก หอยปากเป็ดย�ำ เป็นต้น โดยเฉพาะตรงส่วนรากที่ยื่นออกมา คล้ายกับ
ต้นถัว่ งอก จะช่วยเพิม่ รสชาติความอร่อยมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีอาหารคาวอีกอย่างหนึง่ ทีแ่ สดง
ถึงการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างชาญฉลาด คือ การน�ำ ใบชะมวง ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้พื้นบ้าน
ชนิดหนึ่งที่พบมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด เป็นชะมวงชนิดใบเล็กและใบใหญ่ ทั้งสอง
ชนิดนี้มีปลายใบแหลม มีรสเปรี้ยว ชาวตราดนิยมน�ำมาท�ำเป็นส่วนประกอบอาหารในการปรุง
รสอาหาร ท�ำให้เกิดรสเปรี้ยวใช้แทนมะนาวเพราะที่จังหวัดตราดในบางฤดูกาลมะนาวจะมี

๙

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญา
จังหวัดตราด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕๕.
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ราคาแพงและหายาก โดยน�ำใบชะมวงมาต้มกับหมู เรียกอาหารชนิดนีว้ า่ หมูตม้ ชะมวง แต่ถา้ น�ำ
มาต้มกับปลาทะเล เรียกว่า ต้มส้ม นอกจากนั้นยังมีอาหารหวาน เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ
ข้าวเกรียบอ่อน ขนมชัน้ ฯลฯ อาหารดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาในศักยภาพของ
ตนเอง รวมทั้งศักยภาพและคุณลักษณะพิเศษของธรรมชาติที่มีอยู่ น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด�ำรงชีพมากที่สุดและกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดเช่นกัน
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ผลผลิตและงานช่าง
มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมหลายประเภทในประเทศไทย นับวันจะสูญหายไปตาม
กาลเวลา เช่น งานช่างฝีมือดั้งเดิม ทั้งนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวชนบทเข้าสู่เมือง สิ่งเหล่านี้เองได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในท้องถิ่น
และการสืบทอดมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ซึง่ จังหวัดตราดตระหนักถึงเรือ่ งนี้
จึงมีการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล�้ำค่านี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ประจักษ์
รูแ้ ละเข้าใจในท้องถิน่ ของตนเอง ดังเช่น พลอยแดงหรือทับทิมสยาม และงอบเมืองตราด เป็นต้น
พลอยแดงหรือทับทิมสยาม
ในอดีตอาชีพการขุดพลอยและการท�ำเหมืองพลอย เป็นอาชีพที่ท�ำรายได้อย่าง
มหาศาลให้แก่ชาวตราด ในบริเวณต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ เป็นแหล่งทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ แี ร่รตั นชาติอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก จึงมีนกั แสวงโชคจากทุกสารทิศพากันอพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
และท�ำมาหากินกันที่นี่

แร่รัตนชาติที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตราดมากที่สุดคือ พลอยแดงหรือทับทิมสยาม๑๐
มีสีสวย (สีแดงเลือดนกหรือสีแดงอมชมพู) น�ำ้ งาม เนื้อพลอยแกร่งกว่าที่อื่นๆ จัดว่าเป็นสุดยอด
ของอัญมณีที่มีค่าสูงจนได้รับฉายาว่า “King Ruby” ในยุคตื่นพลอยนั้นประชาชนจาก
ทั่วทุกสารทิศพากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานกันที่นี่ เพื่อหวังเสี่ยงโชคจากการขุดพลอย ท�ำให้
๑๐

เทศบาลต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด, เมืองอัญมณี (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน้า ๑ - ๒. (เอกสารแผ่นพับ)
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ประชากรในอ�ำเภอบ่อไร่เพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว การท�ำเหมืองพลอยในยุคนัน้
ใช้วิธีการทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อัญมณีล�้ำค่านี้ อาทิ การใช้แรงงาน
ขุ ด ด้ ว ยมื อ จนถึ ง การใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร
เมื่อน�ำเครื่องจักรเข้าใช้งานในการ
ขุด จึงเกิดการเปลีย่ นแปลงเป็นระบบ
อุตสาหกรรมเข้ามาแทน ส่งผลให้
ภายในระยะเวลาไม่นานทุกพื้นที่ใน
อ�ำเภอบ่อไร่ ทีค่ าดคะเนว่าจะมีพลอยอยูใ่ ต้ดนิ จะถูกขุดขึน้ มาจนเกือบหมด จนกระทัง่ ประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นช่วงของการหมดยุคตื่นพลอย การขุดพลอย ร่อนพลอย ท�ำเหมืองพลอย
ก็เริ่มซบเซาลง เพราะพื้นที่ที่เปิดเป็นสัมปทานเริ่มหมดลง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงไม่สามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้อีก ผู้คนจึงพากันอพยพกลับภูมิล�ำเนาเดิม จังหวัดตราดเผชิญกับ
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก เหมืองพลอยจ�ำนวนมากที่มีอยู่ในอ�ำเภอบ่อไร่ถูก
ทิ้งร้าง อาชีพท�ำพลอยค่อยๆ ลดความนิยมลงไป เหลือธุรกิจการท�ำพลอยเพียงไม่กี่ราย พื้นที่
ที่เคยเป็นเหมืองพลอยกลายเป็นบ่อดินถูกกัดเซาะพังทลาย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพราะ
การท�ำเหมืองแร่นั้นเสมือนกับการที่ต้องพลิกแผ่นดิน เพื่อน�ำเอาแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินขึ้นมา จะใช้
วิธีการหลายอย่าง เช่น ขุด เจาะ ฉีด และแยกแร่ เป็นต้น
ในปัจจุบันการท�ำธุรกิจพลอยนั้น ต้องมีการสั่งซื้อพลอยมาจากต่างประเทศ เช่น
แอฟริกา ศรีลังกา และพม่า แต่คุณภาพของพลอยเหล่านั้นเมื่อเทียบกับของไทยแล้วยังไม่มี
คุณภาพดีเท่า ผู้เคยมีอาชีพท�ำพลอยที่จัดว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือหลายรายต้องไป
ท�ำมาหากินทีอ่ นื่ หรือบางรายต้องเปลีย่ นไปประกอบอาชีพอืน่ ส่วนพืน้ ทีท่ เี่ คยเป็นเหมืองแร่เก่า
นับพันไร่ ได้รบั การพัฒนาปรับพืน้ ทีแ่ ละปรับปรุงดินให้สามารถกลับมาท�ำการเกษตรได้ เป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านในท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐ ทั้งหมดได้ร่วมมือ
กันปลูกป่าขึ้นมา เพื่อทดแทนป่าเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นมาจากการโค่นท�ำลายลงเมื่อครั้งที่
ยุคเหมืองพลอยเฟื่องฟู นอกจากนั้นชาวบ้านในท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐคือ เทศบาล
ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ ได้ร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี๑๑ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง
และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ
ของบรรพบุรุษสืบต่อไป

๑๑
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๒.

งอบเมืองตราด
งอบเมืองตราด มีลักษณะด้านหน้า
เป็นรูปรีแหลมคล้ายสามเหลี่ยม มีปีกยื่นยาว
ไปทางด้านหลัง ลักษณะรูปทรงของงอบแบบ
นีเ้ ป็นงอบแบบโบราณ เหมาะกับการใช้สวมใส่
เพือ่ กันฝนและกันลม โดยงอบชนิดนีจ้ ะมีความ
ลาดเอียง ท�ำให้น�้ำฝนไหลลงสะดวกและยังไม่
ต้านลม ในส่วนของปีกหางที่ยื่นไปด้านหลัง
ยังช่วยป้องกันไม่ให้น�้ำฝนเปียกหลังอีกด้วย
ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นงอบแบบโบราณเช่นนี้
ส่วนงอบอีกรูปทรงหนึ่งที่ชาวตราดเรียกกันว่า
หมวกใบจาก เพราะเป็ น การน� ำ ใบจากมา
เย็บให้เป็นหมวก เพื่อใช้ส�ำหรับคุมแดดกันฝน
แต่คนทั่วไปมักเรียกว่า งอบน�้ำเชี่ยว เพราะ
มี แ หล่ ง ผลิ ต และสิ น ค้ า ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งของ
บ้านน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
งอบเมืองตราดหรือรู้จักกันทั่วไปว่างอบน�้ำเชี่ยวนั้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตให้มี
รูปทรงที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อความต้องการของผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อตาม
ความชอบและความเหมาะสมต่อการใช้งาน รูปทรงของงอบเมืองตราด มีดังนี้
๑. รูปทรงกระทะคว�่ำ เป็นหมวกใบจากอเนกประสงค์ เพราะนอกจากจะใช้ส�ำหรับ
กันแดดและกันฝนแล้ว ยังสามารถใช้งานอย่างอื่นได้อีก คือเมื่อพลิกหมวกให้หงายขึ้นมา ก็ใช้
ส�ำหรับเป็นภาชนะใส่ของได้และสามารถลอยน�ำ้ ได้อกี ด้วย ดังนัน้ จึงเป็นทีน่ ยิ มในการใช้งานของ
ชาวประมง
๒. รูปทรงกระดองเต่า เป็นหมวกที่มีรูปทรงแบบปีกเว้าคุ้มเข้ามาคล้ายกระดองเต่า
จึงเหมาะกับผู้ท�ำอาชีพเกษตรกร ชาวนา เพราะตรงส่วนที่เว้าเข้ามาของหมวกด้านหน้านั้น จะ
ท�ำให้มองเห็นได้สะดวกและชัดเจนขึ้น แต่ในส่วนที่เว้าตรงด้านหลัง จะท�ำให้ไม่เกะกะในขณะที่
ต้องก้มเงยตอนด�ำนา ถ้าหากฝนตกลงมาน�ำ้ ฝนก็จะไหลออกตรงปีกด้านข้าง
๓. รูปทรงยอดแหลม เป็นรูปทรงที่มีลักษณะทรงกรวยแหลมปากกว้าง จึงเหมาะกับ
ชาวสวน ชาวไร่ เพราะรูปทรงทีแ่ หลมรีนนั้ สามารถกันความร้อนและระบายความร้อนได้ดี ส่วน
ที่ด้านข้างของหมวกยังมีความกว้างพอประมาณ จึงป้องกันที่จะถูกกิ่งไม้เกี่ยวรั้งในขณะท�ำงาน
อีกด้วย
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๔. รู ป ทรงสมเด็ จ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาว่ า เมื่ อ ครั้ ง สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงน�ำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. มาตรวจเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดตราด ณ
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อ�ำเภอแหลมงอบ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านน�้ำเชี่ยว ได้น�ำหมวกใบจากที่ได้ออกแบบเป็นรูปทรงนี้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี และได้ พ ระราชทานชื่ อ หมวกใบจากรู ป ทรงนี้ ว ่ า
ทรงสมเด็จ หมวกใบจากรูปทรงนี้จึงมีชื่อเรียกตามที่พระราชทานเป็นต้นมา
๕. รูปทรงกะโหลก มีรูปทรงกลมขนาดเท่าศีรษะ มีกระบังยื่นมาด้านหน้าประมาณ
หนึ่งฝ่ามือ มีลักษณะคล้ายกับหมวกภาคสนามของทหาร จึงเหมาะกับการสวมใส่ในเวลา
เดินทาง เพราะหมวกมีความกระชับพอดีกับศีรษะไม่หลุดร่วงง่าย
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ปัจจุบันหมวกใบจากหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่างอบน�้ำเชี่ยว ได้มีการพัฒนารูปทรงให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น เช่น ทรงปลาดาว ทรงเห็ด และทรงสามเหลี่ยม เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังมีการประยุกต์และน�ำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น ใช้เป็นภาชนะใส่ของ ประดิษฐ์
เป็นโคมไฟ และใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือสถานที่พักในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นงอบน�้ำเชี่ยว
นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเมืองตราดได้เป็นอย่างดี เพราะ
เกิดจากการที่ชาวบ้านน�ำวัสดุที่มีอยู่มาก และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ โดยน�ำมาคิดประดิษฐ์และน�ำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน
งอบเมืองตราดนั้นจึงเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตราดได้อย่างดียิ่ง
ในปัจจุบันนี้จังหวัดตราดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทั้งจากสภาพทางกายภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การประกอบอาชีพ การคมนาคม
ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายถนน ที่เชื่อมโยงให้ทุกพื้นที่สามารถติดต่อ
สือ่ สารกันอย่างสะดวกรวดเร็วขึน้ การคมนาคมทางบกได้เข้ามาแทนทีก่ ารคมนาคมทางน�ำ้ ของ
ชาวบ้าน สภาพโครงสร้างของชุมชนชาวประมงทีเ่ คยเงียบสงบ มีวถิ ชี วี ติ แบบเรียบง่าย กลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนจากต่างถิ่น พากันอพยพมาหางานท�ำและตั้งถิ่นฐาน สภาพตลาดแบบ
ดัง้ เดิมถูกแทนทีด่ ว้ ยอาคารพาณิชย์รปู ทรงทันสมัย มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึน้ อาทิ อาชีพรับจ้าง และ
อาชีพด้านการบริการ เป็นต้น สภาพแวดล้อมของชายหาดทีเ่ คยเงียบสงบ และปราศจากสิง่ ปลูก
สร้างก็เปลีย่ นไป มีรา้ นค้า ร้านอาหาร ทีพ่ กั และโรงแรมเกิดขึน้ มากมาย เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนตราดได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
นั้น ส่วนหนึ่งย่อมเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และบางส่วนอาจ
เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันความเจริญ
ทางด้านวัตถุจะมีมากขึ้น แต่ส�ำหรับคุณค่าทางสังคมที่ส�ำคัญของชาวตราด ได้แก่ ความสามัคคี
มีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพึ่งพาตนเอง อันน�ำไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ยังคงมีอยู่และเป็น
เสน่ห์อย่างหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของชาวตราดได้อย่างดียิ่ง
การทีค่ นในท้องถิน่ และหน่วยงานรัฐ ตระหนักถึงความส�ำคัญของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม โดยพยายามให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ นับว่าเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น โดยเป็นการค้นหาตนเอง จะได้มีความเข้าใจตนเองมากขึ้น
แล้วจึงน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งประชาชนในจังหวัดตราด หน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ จึงได้พยายามผลักดันให้มกี ารน�ำองค์ความรูไ้ ป
พัฒนาหลักสูตรส�ำหรับการศึกษาในท้องถิ่น รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์ ธ�ำรงรักษา
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป

111

เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตราด*

จังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน
มีอาณาเขตส่วนหนึง่ ติดกับทะเลฝัง่ อ่าวไทย จึงมีฐานะเป็นเมืองท่าส�ำคัญมาแต่อดีต และมีเส้นทาง
การคมนาคมที่เข้าถึงพื้นที่ได้หลายเส้นทาง ประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ท�ำให้นับแต่อดีตมีกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วม
กัน จังหวัดตราดในวันนี้จึงมีเทศกาลและงานประเพณีที่น่าสนใจมากมายทั้งที่เป็นส่วนรวมและ
เฉพาะส่วนท้องถิน่ ซึง่ เทศกาลและงานประเพณีดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ อง
ชาวตราดทีผ่ กู พันกับสภาพแวดล้อม ความรักและภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเอง ตลอดจนความ
กตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน

เทศกาลและงานประเพณีส่วนรวม
ชาวจังหวัดตราดประกอบด้วยกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่มีคติความ
เชือ่ ดัง้ เดิมคล้ายกัน คือ นับถือผีบรรพบุรษุ และเคารพธรรมชาติ ต่อมาภายหลังเมือ่ มีการเผยแผ่
ศาสนาเข้ามา กลุม่ ชนท้องถิน่ เหล่านีก้ น็ บั ถือศาสนาต่างๆ ควบคูไ่ ปกับคติความเชือ่ ดัง้ เดิมในสังคม
ปัจจุบนั นีช้ าวจังหวัดตราดส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ดังนัน้ เทศกาลและงานประเพณีสว่ นรวม
ของสังคมจึงเกีย่ วพันกับศาสนาพุทธ ซึง่ โดยทัว่ ไปก็จะเข้าวัดท�ำบุญในวันส�ำคัญทางศาสนา เช่น
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นต้น ในส่วนขนบธรรมเนียมหรือ
เทศกาลงานประเพณีทเี่ ป็นส่วนรวมซึง่ คนในท้องถิน่ ถือปฏิบตั สิ บื มานัน้ ส่วนใหญ่จะเกีย่ วกับการ
ด�ำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย หรือเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อความบันเทิงรื่นเริงแก่คนในสังคม
ซึ่งก็เหมือนกับขนบธรรมเนียมหรือเทศกาลและงานประเพณีที่เป็นส่วนรวมของท้องถิ่นอื่นๆ
แต่ล�ำดับขั้นตอนรายละเอียดปลีกย่อยของประเพณีอาจแตกต่างกันบ้างตามคติความเชื่อของ
แต่ละกลุม่ ชน หรือเปลีย่ นไปตามยุคสมัย ส�ำหรับขนบธรรมเนียมหรือเทศกาลงานประเพณีทเี่ ป็น
ส่วนรวมซึ่งคนในท้องถิ่นจังหวัดตราดถือปฏิบัติสืบมา เช่น
* นางสาวฉัตราภรน์ จินดาเดช นักอักษรศาสตร์ช�ำนาญการ กลุม่ จารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์
ค้นคว้าเรียบเรียง
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ประเพณีการเกิด ท้องถิน่ จังหวัดตราดในอดีตสมัยทีก่ ารแพทย์แผนปัจจุบนั ยังไม่เจริญ
ก้าวหน้าและแพร่หลายทั่วไป การท�ำคลอดต้องอาศัยหมอต�ำแยเป็นผู้ท�ำคลอด และช่วยเหลือ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของมารดาและบุตร โดยในระหว่างตั้งครรภ์จนถึงก� ำหนด
คลอดนัน้ มีขอ้ ห้ามข้อปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาในท้องถิน่ เช่น ระหว่างตัง้ ครรภ์ตอ้ งท�ำจิตใจให้ผอ่ งใส
หมั่นท�ำบุญให้ทาน สวดมนต์ แผ่เมตตาและอธิษฐานขอให้บุตรมีร่างกายครบสมบูรณ์ ว่านอน
สอนง่าย มีสติปัญญาดี ห้ามหญิงตั้งครรภ์กล่าวต�ำหนิคนที่มีข้อบกพร่องต่างๆ เพราะเชื่อกันว่า
จะส่งผลให้บุตรในครรภ์เป็นเช่นนั้น ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามนั่งคาบันไดเพราะเชื่อว่าจะท�ำให้คลอด
บุตรยาก ตลอดจนให้ระมัดระวังวาจาและส�ำรวมกิรยิ ามารยาท ส่วนในเรือ่ งอาหารการกิน ห้าม
รับประทานอาหารประเภทหมักดอง หรือมีรสจัด หรือจ�ำพวกเผือกมัน เชื่อว่าจะท�ำให้บุตรนั้น
มีเนื้อตัวสกปรก เป็นต้น
ครั้นคลอดบุตรแล้ว หมอต�ำแยจะตัดสายสะดือด้วยไม้หลอด (เป็นไม้ตระกูลไผ่ คือ
ไผ่หลอด) ส่วนรกของเด็กนัน้ เอาเกลือโรยแล้วห่อผ้าไปฝังไว้ทใี่ จกลางเตาไฟใต้แคร่ทมี่ ารดาอยูไ่ ฟ
เรียกว่า หม้อรก หม้อราก ซึ่งส่วนรกนั้นจะแห้งไปเอง หรืออาจน�ำใส่หม้อดินไปฝังไว้ที่ต้นไม้
ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม เช่น ต้นขนุน
หลังจากทีต่ ดั สายสะดือและท�ำความสะอาดตัวเด็กแล้ว ญาติผใู้ หญ่เอากระด้งทีป่ ดู ว้ ย
ผ้ามารับเด็ก หากเป็นชาย จะน�ำสมุด ดินสอ ใส่ไว้ในกระด้ง ซึ่งเชื่อกันว่าเด็กจะได้เรียนเก่ง หาก
เป็นหญิง จะน�ำเข็มด้ายใส่ไว้ในกระด้ง เชื่อว่าโตขึ้นจะเป็นแม่บ้านแม่เรือน อนึ่ง ผู้ที่เอากระด้ง
มารับเด็กนั้น เรียกว่า แม่ทูนหัว
ส่วนมารดา หลังจากคลอดบุตร
แล้ว เพือ่ เป็นการฟืน้ ฟูรา่ งกายให้เข้าสูส่ ภาวะ
ปกติ หมอต�ำแยจะเอายาประสะผิวมะกรูด
เป็นยาขับเลือดให้กิน และต้องอยู่ไฟหลัง
คลอด ๗ - ๙ วัน ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายแม่และ
ลูกเกิดความอบอุ่น ซึ่งหากอยู่ไฟน้อยวัน
เกินไป เชือ่ กันว่านานไปเมือ่ เห็นฝนตัง้ เค้าจะเกิด
อาการหนาวสั่น และในการอยู่ไฟนั้นจะต้อง
มียันต์ตรีนิสิงเห (ชื่อยันต์แบบหนึ่ง โบราณ
ใช้แขวนเรือนเวลาคลอดบุตร หรือเรือนผู้มี
ลูกอ่อน เพื่อป้องกันภูตผีปิศาจ และโรคภัย
ไข้เจ็บ) และผูกสายสิญจน์ล้อมรอบบริเวณ
ยันต์ตรีนสิ งิ เห
ห้องที่อยู่ไฟ อีกทั้งถือเคล็ดว่าห้ามทักหรือ
พูดว่าร้อน และไม่ให้ทักเด็กว่าน่ารัก ให้ทักว่าน่าเกลียดน่าชัง เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ
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ช่วยเร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วเข้าก็ต้องท�ำการทับหรือนาบหม้อเกลือบริเวณหน้าท้อง และต้องเข้า
กระโจมอบสมุนไพร เพื่อให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงรวมทั้งเป็นการรักษาแผลช่องคลอด ส่วน
อาหารการกินของหญิงหลังคลอดและให้นมบุตร ต้องงดของแสลงอย่างน้อย ๔ เดือน เช่น
ของหมักดอง มะนาว ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยว ขนมครก และน�้ำแข็ง เพราะเชื่อว่าของแสลงจะส่ง
ผลเสียแก่รา่ งกายเมือ่ อายุมากขึน้ เช่น หูรดู กระเพาะปัสสาวะเสือ่ มท�ำให้กลัน้ ปัสสาวะไม่อยู่ และ
หากต้องการให้มีน�้ำนมมากๆ ให้กินแกงเลียงหัวปลี เป็นต้น
ส�ำหรับเด็กทารก หลังจากทีส่ ะดือหลุดแล้ว ให้รกั ษาแผลสะดือโดยใช้พมิ เสนโรย ส่วน
สายสะดือนั้นเก็บไว้ เวลาที่เด็กปวดท้องให้น�ำเอาสายสะดือมาฝนกับเหล้าให้เด็กกิน จะหาย
ปวดท้อง และเมือ่ มีบตุ รคนต่อๆ ไปก็ให้นำ� สายสะดือไปเก็บไว้รวมกัน เชือ่ ว่าพีน่ อ้ งจะรักสามัคคี
ไม่รังแกกัน แม้เป็นญาติพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันก็จะเอารวมกันไว้ด้วย
ประเพณีการบวช ในกลุ่มผู้นับถือพุทธศาสนา เมื่อบุตรชายมีอายุครบ ๒๐ ปี และ
มีศรัทธาทีจ่ ะอุปสมบท ผูป้ กครองก็จะน�ำไปอุปสมบททีว่ ดั ซึง่ มีจติ ศรัทธา ส�ำหรับการจัดงานบวช
ในท้องถิ่นจังหวัดตราดนั้น นิยมเริ่มช่วงก่อนวันเข้าพรรษาประมาณเดือน ๕ หรือ เดือน ๖
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ก่อนการบวช ผู้บวชจะต้องเข้ารับการฝึกขานนาคและศึกษาวัตรปฏิบัติของ
สมณเพศอย่างน้อย ๗ - ๑๕ วัน ส่วนการจัดงานบวชนิยมจัดงาน ๓ วัน คือ วันสุกดิบ วันอุปสมบท
และวันฉลองพระบวชใหม่
วันสุกดิบ เป็นวันเตรียมอาหารคาวหวานส�ำหรับท�ำบุญในวันรุ่งขึ้น ส่วนผู้ที่เตรียมตัว
จะบวช (นาค) จะต้องไปท�ำพิธีโกนผมที่วัด โดยนาคจะแต่งกายด้วยผ้านุ่งห่มสีขาว และสวมใส่
เครื่องประดับสวยงาม แต่บางแห่งในท้องถิ่นจังหวัดตราด นาคจะแต่งกายด้วยผ้านุ่งห่มสีต่างๆ
เสร็จจากพิธีโกนผมแล้ว นาคจะนั่งคานหามออกจากวัดเพื่อไปกราบลาและขอขมาญาติผู้ใหญ่
ที่ไม่สามารถไปร่วมอนุโมทนาได้ ในตอนเย็น จะมีการท�ำบุญสวดมนต์และท�ำขวัญนาคเพื่อ
เรียกขวัญและสอนนาคให้กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา
วันอุปสมบท ก่อนจะท�ำพิธอี ปุ สมบท
เจ้าภาพจะท�ำบุญและถวายภัตตาหารเช้าหรือ
เพลแด่พระสงฆ์ อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ใช้
การท�ำบุญก่อนอุปสมบท ได้แก่ ข้าวเหนียวแก้ว
มี ส ่ ว นผสมเป็ น ของขาว ๓ อย่ า ง ได้ แ ก่
ข้าวเหนียวขาว น�้ำตาลทรายขาว กะทิสีขาว
ซึ่งมีความหมายว่า ผู้บวชมีความพร้อมและ
ศรัทธา ในพระศาสนาด้วยความบริสทุ ธิ์ ทัง้ กาย
วาจา ใจ
ข้าวเหนียวแก้ว
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เมื่ อ เสร็ จ พิ ธี อุ ป สมบทแล้ ว เป็ น การท� ำ บุ ญ ฉลองพระบวชใหม่ ซึ่ ง อาจจะท� ำ บุ ญ
ในวันเดียวกันช่วงเพลหรือในวันรุ่งขึ้นก็ได้ โดยในการท�ำบุญฉลองพระบวชใหม่ ต้องมีบายศรี
ปากชาม ๑ ชุด พานใส่ข้าวตอกดอกไม้ มีเทียนปักไว้ ๑ เล่ม เพื่อให้พระบวชใหม่เป็นผู้จุดขณะ
เริ่มพิธี สื่อความหมายว่า แสงสว่างแห่งปัญญาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ส่วนอาหารที่
นิยมใช้ในงานท�ำบุญฉลองพระบวชใหม่ คือ ข้าวเหนียวเหลือง มีส่วนผสมได้แก่ ข้าวเหนียวขาว
กะทิ น�้ำตาลทราย และขมิ้นชัน หรือ ข้าวตอกน�้ำกะทิ ซึ่งมีความหมายท�ำนองเดียวกันว่า
พระบวชใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า มุง่ มัน่ ศึกษาพระธรรมวินยั ด้วยความบริสทุ ธิ์ ส่วนระยะเวลา
การบวชนั้น ตามคตินิยมแต่โบราณมาจะนิยมบวชอย่างน้อย ๑ พรรษาขึ้นไป จึงจะลาสิกขาได้
ประเพณีการแต่งงาน หลังจากชายหญิงตกลงใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และได้มีการ
ทาบทามสู่ขอ โดยฝ่ายหญิงตอบตกลงแล้ว ก็จะหาฤกษ์มงคลท�ำการหมั้นหมาย และท�ำพิธี
แต่งงาน ตามล�ำดับ ในส่วนของจังหวัดตราดนั้น โดยทั่วไปประเพณีการแต่งงานจะมีล�ำดับ
ขั้นตอนคล้ายกับท้องถิ่นอื่นๆ แต่มีเอกลักษณ์ในเรื่องอาหารที่ใช้ในพิธี คือ พิธีหมั้น มีอาหารที่
เป็นเอกลักษณ์ คือ ขาหมู ซึ่งเป็นขาหน้าข้างขวา มีความหมายว่า กระท�ำการด้วยความถูกต้อง
แล้ว โดยมีผู้ใหญ่น�ำมา และเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะน�ำไปท�ำอาหารเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงาน
ส่วนพิธีแต่งงาน ฝ่ายชายจะน�ำขบวนขันหมากมาเข้าพิธี ประกอบด้วยขันหมากเอก
๔ ขัน คือ ขันเงิน ขันทอง ขันนาก และขันหมาก ในแต่ละขันมีใบเงิน ใบทอง ใบนาก ใบรัก
อย่างละ ๙ ใบ หมาก ๒ หรือ ๓ คู่ พลู ๔ เรียง พานถั่ว งา กิมฮวย และอั้งติ๊ว อ้อย ๒ มัด
มัดหนึ่ง ๑ ล�ำ อีกมัดหนึ่ง ๓ ล�ำ กล้วย ขนมทอด พิมพ์ข้าวตอก จันอับ ขาหมู ผ้าไหว้ ซึ่ง
ผ้าไหว้ มี ๒ ชนิด ได้แก่ ผ้าไหว้ผี (ผ้าขาว) และผ้าไหว้บิดามารดา สุรา ส้ม มะพร้าวอ่อน
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ขบวนแห่ขนั หมาก

ขาหมู

๒ ถาด ถาดหนึ่ง ๑ ผล อีกถาดหนึ่ง ๓ ผล เทียน นอกจากนี้ อาจจะมีขนมและผลไม้อื่นๆ
อีกก็ได้ โดยแต่ละชนิดจะต้องจัดเป็นคู่ๆ ทั้งนี้ ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญคือ ขนมเปียก
(กาละแม) และข้าวเหนียวกวน (ข้าวเหนียวแดง) สือ่ ความหมายแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผูเ้ ป็น
เจ้าสาว ส่วน ขาหมู ซึ่งเป็นขาหลังขวา หมายความว่า มีความพร้อมและจริงใจในการแต่งงาน
เมื่อเสร็จพิธีอื่นๆ แล้ว คู่สมรสจะน�ำขาหมูที่เป็นขาหลังขวานี้ไปไหว้เฒ่าแก่ (ผู้สู่ขอ) เพื่อแสดง
ความขอบคุณและกราบขอพรจากผู้ใหญ่
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ขนมเปียก (กาละแม)

ข้าวเหนียวกวน (ข้าวเหนียวแดง)

ส่วนฝ่ายหญิงจะเป็นผู้จัดเตรียมภัตตาหารเช้าถวายพระภิกษุสงฆ์และอาหารส�ำหรับ
ต้อนรับแขก อาหารที่เป็นมงคล ได้แก่ ขนมชั้น ข้าวเหนียวเหลือง ขนมจีน ขนมฟัก ทองหยิบ
ทองหยอด ฯลฯ ซึ่งอาหารที่จะขาดไม่ได้ คือ ขนมจีน สื่อความหมายว่าความสัมพันธ์โยงใยและ
ยืนยาว แม้จะอยูไ่ กลก็มารวมน�ำ้ ใจกันได้ ส่วนอาหารทีไ่ ม่เป็นมงคลและไม่นยิ มใช้ในงานแต่งงาน
ได้แก่ อาหารประเภทย�ำ ต้มย�ำ ห่อหมก ฯลฯ ผลไม้ที่มีขน มีหนาม ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ระก�ำ
มังคุด เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายหญิงยังเป็นผู้เตรียมพิธีไหว้เทวดา และไหว้ผีบรรพบุรุษ โดยแบ่ง
ขนมจากขบวนขันหมากและผลไม้จัดไหว้เทวดา และใช้ผ้าขาวจากขันหมาก ๑ ผืน หมากพลู
๔ ค�ำ เงิน ๔ บาท ขนมจีนแกงไก่ ขนมเปียก ข้าวเหนียวกวน และจันอับ อย่างละ ๔ กอง เป็น
เครื่องส�ำหรับไหว้ผี น�ำของทั้งหมดวางบนใบตอง ๓ ทาง ให้ญาติฝ่ายหญิงเป็นผู้ไหว้ผี เชิญให้
มารับเครือ่ งสังเวย และรับทราบงานมงคลของลูกหลาน เพือ่ จะได้ชว่ ยคุม้ ครองให้ลกู หลานทีอ่ ยู่
ข้างหลังอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่ง ผ้าไหว้ผี ดังกล่าว ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในการแต่งงานของ
ชาวตราด
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ผ้าไหว้ผี

ประเพณีการปลูกบ้านสร้างเรือน ชาวตราดมีความพิถีพิถันในการสร้างบ้านเรือน
เช่นเดียวกับคนท้องถิ่นอื่นๆ นับตั้งแต่การเลือกสถานที่ เลือกไม้ที่ใช้ปลูกบ้าน หาฤกษ์ยาม
วันมงคลในการก่อสร้าง ตลอดจนทิศทางในการวางผังบ้าน โดยหลังจากทีก่ ำ� หนดผังบ้านเรียบร้อย
แล้ว ก่อนจะขุดหลุมฝังเสาต้องท�ำพิธเี ซ่นเจ้ากรุงพาลี เพือ่ บอกกล่าวให้ทา่ นช่วยคุม้ ครองให้การ
ปลูกบ้านเป็นไปด้วยความราบรืน่ และอยูเ่ ย็นเป็นสุข ซึง่ ในการท�ำพิธเี ซ่นเจ้ากรุงพาลีนนั้ ผูท้ �ำพิธี
จะต้องเป็นคนดี มีศลี ธรรม มีสจั จะ ซือ่ สัตย์ และได้เล่าเรียนมาจากบรรพบุรษุ ในวันท�ำพิธจี ะนุง่
ห่มผ้าขาวคล้ายพราหมณ์ การท�ำพิธจี ะขุดหลุมเป็นสามเหลีย่ มทีก่ ลางผังบ้าน แล้วเอา บาน (คือ
กาบกล้วยขดเป็นรูปสามเหลีย่ ม) วางลงในหลุม น�ำกระทงใส่ผกั พล่าปลาย�ำไปวางทีบ่ านทัง้ สามมุม
ใส่เงินค่าครูหกสลึง ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ๑ ส�ำรับ ครั้นเสร็จพิธีก็เอาดินกลบหลุมบาน
ในตอนเย็น จัดการขุดหลุมเสาบ้านทัง้ หมดเตรียมไว้ แล้วน�ำเสามาวางไว้ใกล้ๆ ปากหลุม โดยจะต้อง
หันหัวเสาไปทางทิศที่เป็นมงคลประจ�ำวันนั้นๆ รุ่งขึ้นตอนเช้ามืด จะมีการท�ำขวัญเสา นิยมน�ำ
ใบบัว ขี้วัวด�ำ ใบเงิน ใบทอง และเงิน ใส่ก้นหลุม พร้อมด้วยขนมต้มขาวและขนมต้มแดงส�ำหรับ
ไหว้ครู ๑ ส�ำรับ อาศัยฤกษ์ที่เป็นสิริมงคล ๓ ฤกษ์ คือ อรุโณ (ยังมืดอยู่) อรุณยโข (สว่างพอดี)
อรุณยกาลัง (ตะวันขึ้นเต็มดวง) แล้วน�ำเสาลงหลุม เสาที่น�ำลงหลุมก่อน คือเสาที่อยู่ทางทิศ
ตะวันออก มี ๒ เสา ต้นหนึ่งเรียกว่า เสาแรก อีกต้นหนึ่งเรียกว่า เสาขวัญ หรือที่เรียกว่า เสาเอก
เสาโท เสาทั้ง ๒ ต้นนี้ ก่อนน�ำลงหลุมจะน�ำต้นกล้วย ต้นอ้อย สร้อยทอง แหวน เงิน (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) ประดับหัวเสา ทั้งนี้ เสาแรก จะใช้ผ้าขาวม้าและเสื้อหุ้มต้นกล้วย ต้นอ้อยให้ติดกับ
หัวเสา ส่วนเสาขวัญ จะใช้ผ้าถุงและเสื้อหุ้ม เมื่อยกเสาแรกและเสาขวัญลงหลุมแล้วก็ยกเสา
ต้นอื่นๆ ลงหลุมจนครบ ต่อจากนั้นจึงใส่เครื่องบน มุงหลังคา ปูพื้น กั้นฝา ตามล�ำดับ
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ประเพณีการจัดงานศพ หากในครอบครัวมีผู้ป่วยหนักใกล้เสียชีวิต จะนิยมนิมนต์
พระสงฆ์มาสวด หรือ บอกหนทาง ให้ก่อนสิ้นลมหายใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีจิตใจสงบ เชื่อว่า
เมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้ไปสู่สุคติภพ
การจัดงานศพ ในจังหวัดตราดจะนิยมท�ำฐานส�ำหรับวางรองรับโลงศพ เรียกว่า
ร้านม้า มี ๒ ประเภท คือ ประเภทตั้งอยู่กับที่ และประเภทที่มีคานหาม การท�ำร้านม้าหรือฐาน
รองรับโลงศพดังกล่าวนี้ เป็นการแสดงการให้เกียรติผู้ตาย และจ�ำนวนของชั้นร้านม้า ๒ ชั้น ถึง
๓ ชั้น หรือ ๕ ชั้น หรือ ๗ ชั้น ถึง ๙ ชั้น ยังบอกถึงฐานะของผู้ตายด้วย ทั้งนี้ ที่แต่ละชั้นของ
ร้านม้าจะมีการตกแต่งท�ำลวดลายประดับอย่างสวยงาม
ในงานบ�ำเพ็ญกุศลศพ จะจัดถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลแด่พระสงฆ์ทุกวัน ในตอน
กลางคืน หลังจากสวดพระอภิธรรมแล้ว มีการสวด พระมาลัยสูตร หรือ ฎีกามาลัยสูตร แต่คืน
สุดท้ายนิยมสวด คิรมิ านนทสูตรแปล หรือสวด สังคะห ในสมัยก่อนการสวดพระมาลัยสูตรมีพระ
เป็นผู้สวด ภายหลังเปลี่ยนฆราวาสเป็นผู้สวดแทน และด้วยว่าในการสวดมีการใช้ท่วงท�ำนอง
ลีลา หรือจังหวะที่น่าฟัง ต่อมาจึงพัฒนาเป็น การเล่นร�ำสวด ซึ่งจะนิยมเล่นกันในงานศพ
หลังพระสวดอภิธรรมจบ เพื่ออยู่เป็น
เพือ่ นเจ้าภาพให้คลายความโศกเศร้า
ในแต่ละคืน หลังเสร็จงานแล้ว เจ้าภาพ
จะจั ด เลี้ ย งอาหารแขกที่ ม าร่ ว มงาน
โ ด ย ใ น คื น สุ ด ท ้ า ย จ ะ นิ ย ม เ ลี้ ย ง
ขนมปลากริ ม ซึ่ ง ลั ก ษณะของขนม
ปลากริมนัน้ แสดงให้เห็นให้ถงึ สัจธรรม
ของชี วิ ต คื อ เป็ น เส้ น ท่ อ นสั้ น ๆ
ไม่ ยื ด ยาว และแยกเป็นหวาน เค็ม
ขนมปลากริม
หมายถึงความตายที่ร่างกายและจิตใจ
แยกออกจากกัน ส่วนอาหารที่ไม่นิยมน�ำมาเลี้ยงในงานศพ เช่น ขนมจีน หน่อไม้ ทุเรียน
เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่า ของทีม่ เี ส้นยาวจะท�ำให้มกี ารตายติดต่อกันยืดยาว ของทีเ่ ป็นหนาม และ
มีหน่อจะทิม่ แทงท�ำให้คนทีอ่ ยูข่ า้ งหลังไม่มคี วามสุข ส่วนเครือ่ งดนตรีทใี่ ช้บรรเลงในงานศพหรือ
ใช้ในการเคลื่อนศพ มีปี่ ๑ เลา กลอง ๒ คู่ เรียกว่า กลองเหม่ง นอกจากนี้ ยังมีโหม่งเล็ก ๑ ชุด
และฉิ่ง ๑ คู่ มีผู้บรรเลงประมาณ ๔ - ๕ คน
การเผาศพ ในการเคลือ่ นศพจากทีต่ งั้ ไปสูเ่ มรุ จะมีการท�ำพิธที บุ หม้อดินทีใ่ ส่นำ�้ ไว้เต็ม
เปีย่ มให้แตก ซึง่ มีความหมายถึงการแตกดับของสังขาร และเคลือ่ นศพผ่าน บันไดผี ท�ำจากไม้ระก�ำ
หรือไม้ไผ่ มี ๔ ขัน้ หมายถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ขณะเคลือ่ นศพ ญาติจะทิง้ กระดาษเงิน กระดาษทอง
เป็นเครื่องหมายน�ำทางให้วิญญาณได้ตามมาถูกทาง และเมื่อเคลื่อนศพมาถึงเมรุ ก่อนน�ำศพ
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ขึ้นเมรุ จะเวียนรอบเมรุวนซ้าย ๓ รอบ เป็นการสื่อความหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด ก่อนจะ
น�ำศพใส่เตาเผาในเมรุ จะท�ำพิธีตัดด้ายดอย (คือ สายสิญจน์) ที่ใช้มัดตราสังข์ศพ เพื่อเป็นการ
ปลดปล่อยวิญญาณ
นอกจากนี้ ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น เชื่อว่าหากคู่สมรสของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่
ถ้าไม่ท�ำพิธีหย่าขาดทางไสยศาสตร์ก็อาจมีสิ่งใดมาท�ำให้เกิดปัญหา จุดประสงค์คือต้องการให้
คนเป็นและคนตายได้แยกขาดจากกัน ทั้งในโลกมนุษย์และโลกความตาย ส�ำหรับวิธีการหย่า
สัปเหร่อจะถามก่อน หากสมัครใจหย่า จะใช้กงิ่ ไม้หกั จากต้นเคาะทีโ่ ลง แล้วให้คสู่ มรสของผูต้ าย
กล่าวขอหย่าขาดจากกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากเผาศพเสร็จแล้ว
ในการเผาศพมีความเชื่อว่าต้องเผา ไม้เขี่ยผี (คือ ไม้ที่ใช้เขี่ยศพขณะเผา) ทิ้งด้วย และ
หลังจากที่เผาศพเสร็จแล้ว ญาติจะน�ำกระถางธูปไปเก็บไว้ที่บ้าน โดยระหว่างที่ถือกระถางธูป
กลับบ้านนั้น ห้ามไม่ให้เหลียวหลังหรือพูดคุยกับใครจนถึงบ้าน ซึ่งจะมีคนคอยรับกระถางธูป
และพูดว่า ถึงบ้านแล้ว แล้วก็น�ำกระถางธูปไปไว้บูชา ส�ำหรับการเก็บกระดูก อาจท�ำในเย็น
วันเดียวกันหรือเช้าวันรุง่ ขึน้ ก็ได้ โดยน�ำกระดูกและเถ้ากระดูกทีเ่ ก็บได้ทำ� การแปรรูป คือจัดวาง
เรียงเป็นรูปตัวคน แล้วนิมนต์พระมาสวด จากนั้นญาติอาจเลือกเก็บกระดูกที่ส�ำคัญใส่โกศ
น�ำไปเก็บรักษาเป็นที่ระลึกหรือบูชากราบไหว้ ก่อนจะน� ำกระดูกและเถ้าที่เหลือห่อผ้าขาว
ไปลอยอังคารต่อไป

เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น
จังหวัดตราดมีการจัดเทศกาลและงานประเพณีและถือปฏิบตั กิ นั ในท้องถิน่ หลายงาน
ที่น่าสนใจได้แก่
งานวั น วี ร กรรมทหารเรื อ ไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่
ส�ำคัญของชาวตราด จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑
หรื อ วั น ที่ ๒๓ มกราคม เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง
วีรกรรมและเกียรติคุณของนายทหารเรือไทย
ที่เสียชีวิตในการท�ำยุทธนาวีที่เกาะช้างระหว่าง
กองทั พ เรื อ ไทยกั บ กองทั พ เรื อ ฝรั่ ง เศส เมื่ อ
พ.ศ. ๒๔๘๔ ส�ำหรับสถานที่จัดงานนั้น จัดที่
บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง ฝั่ง
อ� ำ เภอแหลมงอบ จั ด โดยกองทั พ เรื อ ร่ ว มกั บ
จั ง หวั ด ตราด และอ� ำ เภอแหลมงอบ ในงาน
มี ริ้ ว ขบวนของส่ ว นราชการ การท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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ส่วนกุศล และลอยมาลาสักการะดวงวิญญาณทหารเรือที่เสียชีวิตในครั้งนั้น พิธีบวงสรวง
ดวงพระวิญญาณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อร�ำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการวาง
รากฐานให้กองทัพเรือไทย มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำคืนสู่ธรรมชาติ มีการแสดงนิทรรศการของ
กองทัพเรือ และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีทเี่ กาะช้าง
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งานวันตราดร�ำลึก สืบเนื่องจากการที่จังหวัดตราดได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ มีนาคม
ของทุกปี เป็น วันตราดร�ำลึก เพื่อร�ำลึกถึงเหตุการณ์ส�ำคัญในประวัติศาสตร์ครั้งที่ฝรั่งเศส
เข้ายึดครองเมืองตราด และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงด�ำเนินวิเทโศบาย
ทางการเมื อ งระหว่ า งประเทศด้ ว ยพระปรี ช าสามารถ จนในที่ สุ ด ฝรั่ ง เศสยอมท� ำ สั ญ ญา
ยกเมืองตราดคืนให้แก่ไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙

พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

จังหวัดตราดได้ก�ำหนดการจัดงานวันตราดร�ำลึก ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม
ของทุกปี ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ในงานมีการแสดงของทหารเรือ นิทรรศการประวัตศิ าสตร์
เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตราด มีการ
จ�ำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารพื้นเมือง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อนึง่ ในตอนเช้าวันที่ ๒๓ มีนาคม ของทุกปี จะมีการจัด พิธบี ำ� เพ็ญพระราชกุศลถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อีกพิธหี นึง่ ด้วย เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติและร�ำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวตราดอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้ มีพราหมณ์เป็น
ผู้ตั้งเครื่องสังเวยและท�ำพิธีแบบพราหมณ์
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งานวันระก�ำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด จัดขึน้ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม
หรือต้นเดือนมิถุนายน และใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ งานวันระก�ำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด
มีก�ำหนดจัดในวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ณ ศูนย์ OTOP เมืองตราด จุดตรวจบ้านท่าจอด
ต�ำบลแสนตุง้ อ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราด เกษตรจังหวัดตราด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานตราด
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด และส่งเสริมด้าน
การตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดตราด
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

งานวันระก�ำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ปี ๒๕๕๖

การจ�ำหน่ายผลไม้และสินค้าท้องถิน่
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การประกวดผลไม้

ในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดผลไม้เมืองตราด ทั้งระก�ำหวาน ทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง ลองกอง สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง มังคุด และเงาะ พร้อมทั้งการเปิดตลาดนัดผลไม้
คุณภาพราคาถูก การจ�ำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงนิทรรศการการเกษตรในจังหวัดตราด
การแข่งขันด้านการเกษตร การแข่งขันท�ำอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น การแข่งขันรับประทาน
ผลไม้ การประกวดสุนัขหลังอานและไก่พื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เหตุที่การจัดงานในปีนี้ได้ย้ายสถานที่จัดงานจากอ�ำเภอเมืองไปจัดที่
อ�ำเภอเขาสมิง เนื่องจากอ�ำเภอเขาสมิงเป็นพื้นที่ที่มีสวนผลไม้มากที่สุด และยังเป็นสถานที่
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การประกวดสุนขั พืน้ เมือง

ไก่พนื้ เมือง

จัดงานระก�ำหวานตั้งแต่ครั้งแรกประกอบกับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในจังหวัดตราดจะต้องผ่านจุดดังกล่าว
ประเพณีท�ำบุญส่ง ประเพณีนี้เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตราด โดยจัดขึ้น
หลังจากท�ำบุญสงกรานต์ (เดือนเมษายน) หรือหลังจากท�ำพิธีทอดผ้าป่าในคืนวันลอยกระทง
(เดือนธันวาคม) แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละชุมชน
การจัดงานท�ำบุญ หลังจากที่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ทำ� การนัดหมายก�ำหนดวันจัดงาน
แล้ว เมื่อถึงวันท�ำบุญ ชาวบ้านจะน�ำอาหารหวานคาว ดอกไม้ ธูปเทียนไปยังสถานที่นัดหมาย
บางชุมชน เช่น ที่ต�ำบลท่าพริก อ�ำเภอเมือง จะมีการปักธงจระเข้เป็นเครื่องหมายบอกจุด
นัดหมาย จากนั้นมีการตักบาตรถวายพระสงฆ์ กรวดน�้ำเหมือนท�ำบุญทั่วไป เสร็จพิธีสงฆ์แล้ว
ในบางชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล หรือแม่น�้ำ ล�ำคลอง ชาวบ้านจะท�ำพิธีปล่อยเรือ เรือที่
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ใช้ในพิธีท�ำด้วยกาบหมาก หรือต้นกล้วย อาจมีการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ในเรือใส่ดอกไม้
ธูปเทียน อาหารคาวหวานและสิ่งของต่างๆ เป็นเครื่องสักการะ ก่อนน�ำเรือไปปล่อยจะมีพิธี
แห่เรือ ในขบวนแห่เรือจะมีการตีไม้ล่อน�ำขบวน เสร็จพิธีปล่อยเรือแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่
ผีบรรพบุรุษ ผีทุ่ง ผีท่า ผีป่า ผีเขา เป็นต้น หลังจากนั้นบางแห่งชาวบ้านจะกลับมายังสถานที่
ท�ำบุญ เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ประเพณีนี้บางพื้นที่มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เพื่อ
ความสนุกสนาน และเชือ่ มความสามัคคีของคนในชุมชน เช่น แข่งขันกีฬาพืน้ บ้าน อาทิ วิง่ วิบาก
ชักเย่อ วิง่ กระสอบ ปิดตาตีหม้อ มวยทะเล บางแห่งมีการจัดกิจกรรมหรือมหรสพในตอนกลางคืน
ประเพณีนี้เป็นประเพณีในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึง่ กันและกันของคนในหมูบ่ า้ น ในชุมชน ในขณะเดียวกันยังสอดแทรกคุณธรรมเรือ่ งความกตัญญู
กตเวที การแสดงความเคารพต่อธรรมชาติและสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือธรรมชาติทชี่ ว่ ยคุม้ ครองรักษาให้อยู่
ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีอุปสรรค ท�ำมาหากินเจริญรุ่งเรือง
อนึ่ง แม้ว่าประเพณีท�ำบุญส่งนี้อาจมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น ชาวอ�ำเภอคลองใหญ่ หรือ
ชุมชนทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณแม่นำ�้ ล�ำคลอง หรือทะเล เรียกว่า ประเพณีปล่อยเรือ ในขณะทีช่ าวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ไกลแม่น�้ำหรือทะเล หรือมีอาชีพท�ำสวน เรียกว่า ประเพณีทำ� บุญโคนต้นไม้ หากแต่
ลักษณะการประกอบพิธีกรรมตลอดจนจุดมุ่งหมายการจัดประเพณีดังกล่าวเหล่านั้นคล้ายคลึง
กัน อาจแตกต่างกันบ้างในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
ประเพณีแข่งขันพายเรือไม้ด้วยล�ำไม้ไผ่ ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว ประเพณีนี้จัดขึ้นที่
บ้านน�ำ้ เชีย่ ว ต�ำบลน�ำ้ เชีย่ ว อ�ำเภอแหลมงอบ จัดขึน้ เนือ่ งจากชุมชนบ้านน�ำ้ เชีย่ วเป็นชุมชนประมง
พื้นบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมน�ำ้ ล�ำคลอง ชีวิตจึงผูกพันอยู่กับสายน�ำ้ และการพายเรือ

ชุมชนบ้านน�ำ้ เชีย่ ว
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การแข่งขันพายเรือไม้ดว้ ยล�ำไม้ไผ่

ส่วนก�ำหนดจัดการแข่งขัน จะท�ำการแข่งขันในช่วงหลังวันออกบวชของชาวมุสลิม สถานที่จัด
การแข่งขันคือทีค่ ลองน�ำ้ เชีย่ ว ในช่วงทีน่ ำ�้ ขึน้ เต็ม โดยเอกลักษณ์การแข่งขันพายเรือ คือจะใช้พาย
ที่เป็นไม้ไผ่ทั้งล�ำแทนพายทั่วไป ขนาดความยาวประมาณ ๒ - ๓ เมตร มีฝีพาย ๑๐ คน ยกเว้น
ฝีพายที่คัดหัวคัดท้ายเรือจะใช้พายทั่วไป มีกติกาการแข่งขันว่า หากทีมใดพายเรือไปหยิบธงที่
ปักอยู่เส้นชัยได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ
ประเพณีนี้เป็นประเพณีเก่าแก่กว่าร้อยปีของท้องถิ่นบ้านน�้ำเชี่ยวที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชุมชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อยู่
ร่วมกันมาอย่างสันติสุข
ประเพณีงมหอยขาว หรืองาน
งมหอยขาวแหลมกลัด จัดขึ้นในวันที่ ๑
พฤษภาคม ของทุกปี ที่ต�ำบลแหลมกลัด
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ตราด ด้ ว ยเหตุ ว ่ า
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวแหลมกลัดมีความ
อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยหอยขาว ชาวบ้าน
ที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ ส ่ ว นใหญ่ จึ ง
ประกอบอาชีพการงมหอย ประเพณีการ
หอยขาว
งมหอยจึงจัดขึน้ เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
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พิธเี ปิดงานประเพณีงมหอยขาว ประจ�ำปี ๒๕๕๖

ของจังหวัด ในงานมีกจิ กรรม เช่น การจัดการแสดงฟ้อนร�ำ นิทรรศการแหล่งท่องเทีย่ วหอยขาว
การแข่งขันงมหอยขาว การท�ำอาหารจากหอยขาว การแข่งขันฟุตบอลทะเล การประกวดเขียน
เรียงความ เป็นต้น
งานเล่าขานต�ำนานคลองบางพระ จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี บริเวณถนน
ธนเจริญ ริมคลองบางพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดโดยเทศบาลเมืองตราดร่วมกับชุมชนรักษ์
คลองบางพระ ส�ำนักงานการท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดตราด และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.) ส�ำนักงานตราด มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางพระให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ สืบสานต�ำนานวิถีชีวิตดั้งเดิม ในครั้งอดีตของชุมชนริมคลองบางพระ
ในงานมีกจิ กรรมทีน่ า่ สนใจหลายกิจกรรม อาทิ การสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ที่วัดโยธานิมิตหรือวัดโบสถ์ การสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด การแสดงวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวชุมชนริมคลองบางพระ การเปิดบ้านของชาวชุมชนเพื่อแสดงของเก่าสะสม
การประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด การสาธิตและจ�ำหน่ายการท�ำมีดและขวานโบราณ
การจ�ำหน่ายอาหารและขนมพืน้ บ้าน การแสดงโขนสด การแสดงเท่งตุก๊ (ละครชาตรี) หนังตะลุง
หนังกลางแปลง การแสดงร�ำวงย้อนยุคเจ้าแรกของจังหวัดตราด การแข่งขันพายเรือหัวใบ้
ท้ายบอด ฯลฯ และเพือ่ เป็นการสร้างสีสนั ให้กบั การจัดงานดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองตราดได้รณรงค์
ให้ชาวชุมชนรักษ์คลองบางพระและผู้ออกร้านในงานร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค
งานวันทับทิมสยาม จัดขึ้นประมาณเดือนตุลาคม ที่อ�ำเภอบ่อไร่ ในงานมีการจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทับทิมสยาม การออกร้านจ�ำหน่ายพลอยและเครื่องประดับต่างๆ
น�ำชมเหมืองพลอย และจ�ำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
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การจ�ำหน่ายพลอยและเครือ่ งประดับต่างๆ

การบวงสรวงเจ้าเกาะช้าง เจ้าเกาะช้าง หรือ องค์โค้ หมายถึงผู้เป็นใหญ่ เชื่อกันว่า
หากชาวประมงหรือผู้เดินทางผ่านไปมาไม่บอกกล่าวหรือพูดค�ำหยาบจะท�ำให้ประสบอันตราย
นานาประการ แม้แต่ชาวบ้านเมื่อต้องการให้ฝนตกก็จะบนเจ้าเกาะช้างด้วยเครื่องสังเวย คือ
ข้าวเหนียวเปียกแดง ๓ บาท ผูท้ เี่ ดินทางผ่านไปมาจะยกมือไหว้บอกกล่าวให้องค์โค้ชว่ ยคุม้ ครอง
และด้วยความศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อเกาะช้าง ปัจจุบันนี้ ชาวตราดได้มีการจัดงานวันเกิดเจ้าพ่อ
เกาะช้างและงานถือศีลกินเจอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล
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ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง

การจัดงานวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างและงานถือศีลกินเจ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น
ได้มีการจัดงานขึ้นในวันที่ ๖ - ๑๓ พฤศจิกายน (วันแรม ๗ ค�่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๑๔ ค�่ำ
เดือน ๑๑) กิจกรรมในงาน นอกจากเน้นการถือศีลกินเจแล้ว ยังมีการทรงเจ้า การสะเดาะเคราะห์
การลุยไฟ ในการจัดงานวันสุดท้ายเป็นพิธีท�ำบุญเกาะช้าง มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ
ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง ถวายภัตตาหารเช้า - เพล และแจกทาน ทัง้ นีผ้ ดู้ แู ลศาลเจ้าพ่อเกาะช้างให้ขอ้ มูล
ว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อมุ่งให้ผู้คนท�ำความดี รักษาศีล ซึ่งการท�ำความดี
ก็ย่อมส่งผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ อนึ่ง การตั้งโต๊ะรับเจ้า มีผลไม้ ๓ - ๕ อย่าง น�้ำชาหรือน�้ำเปล่า ๓ ถ้วย
ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม และประทัด ๑ กล่อง ในงานนี้มีข้อห้ามคือห้ามน�ำสุรา เนื้อสัตว์
มาไหว้เจ้าพ่อ
งานวันแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคม
ของทุกปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัดตราด เป็นการเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ ว
ทางท้องทะเลตราด บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและ
เดินทางมาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราด ภายในงานมีกจิ กรรมการแข่งขันตกปลา ๑๒ ประเภท
แข่งขันตกปลาเชิงอนุรกั ษ์ การประกวดวาดภาพของเยาวชน ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล และ
ของรางวัลจากผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่
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สถานที่ส�ำคัญเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด*
จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัด
นั้นอยู่ติดกับชายแดนของราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งทางบกและทางทะเล นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่
บางส่วนที่เป็นส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีพื้นที่
ติดชายทะเล จึงมีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ประมง และ
ค้าขาย รวมถึงความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ทัง้ เขมร จีน และชาวตะวันออก เป็นต้น และเพราะ
ปัจจัยทางภูมศิ าสตร์ทตี่ ดิ ชายแดน เป็นพืน้ ทีต่ งั้ ด่าน และเป็นดินแดนทีเ่ หมาะแก่การค้าขายและ
ก่อร่างสร้างเมืองจากการมีทรัพยากรธรรมชาติมาก ท�ำให้รอ่ งรอยทางประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม
ของตราดมีความน่าสนใจ กล่าวคือ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันหลากหลาย และ
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีน่ า่ สนใจ นอกจากนีธ้ รรมชาติอนั สวยงามของตราดก็ไม่นอ้ ยหน้า
จังหวัดอื่นเช่นกัน
สถานที่ส�ำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของตราดนั้น ส่วนใหญ่ คือ แหล่งโบราณสถานใน
ตัวเมือง รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตราด จัดแสดงคู่กับศิลปวัตถุ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญ
ยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้ารากเหง้าวัฒนธรรมของชาวตราด รวมทั้งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มี
ความหลากหลาย ทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ ซึ่งหากท่านใดสนใจเดินทางมาเยี่ยมเยียน
จังหวัดตราด แนะน�ำให้ค�ำนึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และไม่ทำ� ลายธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

* นางสาวพลอยชมพู ยามะเพวัน นักอักษรศาสตร์ กลุม่ จารีตประเพณี ส�ำนักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ ค้นคว้า
เรียบเรียง
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พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงโบราณสถานและพิพธิ ภัณฑ์สำ� คัญ
ของจังหวัดตราด ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง ได้แก่
พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๑ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่ ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด เป็นประติมากรรมหล่อโลหะสัมฤทธิ์รมด�ำ  ประทับยืนบนแท่นขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง
ของพระองค์จริงในฉลองพระองค์ชดุ จอมพลทหารเรือตามประวัตศิ าสตร์เมือ่ ครัง้ เสด็จตราดครัง้
สุดท้าย ด้วยเหตุทพี่ ระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวง เสด็จประพาส
เมืองตราดอีกหลายต่อหลายครั้ง และเมื่อครั้งที่ไทยมีปัญหาเรื่องดินแดนกับฝรั่งเศส ทรงยก
ดินแดนเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณ ปัจจันตคีรีเขตต์ เพื่อแลกกับเมืองตราดกลับคืนมา
ต่อมาได้มีการประชุมหารือเนื่องในวันตราดร�ำลึก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ มีนาคม ของ
ทุกปี นายเจียร จินตกานนท์ เสนอให้นายกนกศักดิ์ วรรณกนก อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
จัดสร้างพระบรมรูปขนาดเล็กและเหรียญทีร่ ะลึก โดยกรมศิลปากรเป็นผูอ้ อกแบบ และได้อญ
ั เชิญ
พระบรมรูปมาประดิษฐาน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๑๖ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้ประชาชนชาวตราดได้รำ� ลึกถึงชาติ ดังเช่นทีพ่ ระองค์ได้ทรงแก้ปญ
ั หา
จนไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึน้ ของชาติตะวันตก และสามารถรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้จน
เป็นปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้
๑

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์ภมู ปิ ญ
ั ญาจังหวัด
ตราด, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๙๑ - ๙๒.
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เสาหลักเมืองตราดตัง้ เคียงคูก่ บั เสาศิวลึงค์ ชาวตราดเชือ่ ว่าเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิส์ ำ� คัญคูบ่ า้ นคูเ่ มืองตราด
และให้ความเคารพนับถือมาจนกระทัง่ ทุกวันนี้

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตั้งอยู่ที่ ถนนหลักเมือง ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ได้รับการขึ้นทะเบียนแต่งตั้งเป็นศาลเจ้าพ่อขนาดใหญ่ จากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และมีกรรมการดูแล เนื่องจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย
และชาวจีนที่อยู่อาศัยในจังหวัดตราดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ศาลแห่งนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง ได้แก่
อาคารประดิษฐานเสาหลักเมือง ตั้งอยู่ด้านหน้า ประกอบด้วยเสาหลักเมือง และ
ศิวลึงค์ เสาหลักเมืองนี้ ชาวตราดเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้ง
เสด็จมารวบรวมไพร่พลที่จังหวัดตราด ประมาณช่วง พ.ศ. ๒๓๑๐ ปัจจุบัน ชาวตราดยังคง
ให้ความส�ำคัญกับเสาหลักเมืองเป็นอย่างมาก และได้จัดพิธีวันเกิดเสาหลักเมืองหรือวันที่เริ่ม
ก่อตั้งเสาขึ้นทุกวันขึ้น ๖ ค�่ำ  เดือน ๖ ตามปฏิทินไทย โดยทางศาลจะมีการจัดซุ้มเลี้ยงอาหาร
ในช่วงเย็นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อท�ำบุญให้กับเจ้าพ่อหลักเมืองของชาวตราด๒
ส่วนศิวลึงค์นั้น เล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมอยู่ที่ต�ำบลห้วยแร้ง และสามารถปัดเป่า
โรคภัยไข้เจ็บได้ เจ้าเมืองจึงได้อัญเชิญมาไว้คู่กับเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลให้ประชาชน
เคารพสักการะ๓ ปัจจุบันยังคงตั้งไว้คู่กัน
๒
นางสาวพิศสุวรรณ รมยานนท์ พนักงานศาลเจ้า, สัมภาษณ์เมือ่ วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖.
๓

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์ภมู ปิ ญ
ั ญาจังหวัดตราด, ๒๕๔๒, หน้า ๙๖.

133

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบนั ถ่ายเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านหน้าอาคารทีป่ ระดิษฐานเสาหลักเมืองและศิวลึงค์
อาคารทีซ่ อ้ นอยูด่ า้ นหลังคือ ศาลเจ้าพ่อ และอาคารทรงจีน ด้านขวาคือ ศาลเถ้ากง

อาคารหลังที่ ๒ คือ ศาลเจ้าพ่อ ชาวบ้านเรียกศาลเจ้าพ่อเสี่ยอึ่งกง ตั้งอยู่ด้านหลัง
เสาหลักเมือง เดิมเป็นอาคารไม้ ภายในมีภาพจ�ำลองเจ้าพ่อหลักเมือง และเขียนด้วยภาษาจีน
ก�ำกับ โดยชาวจีนเป็นผู้สร้าง ต่อมาเมื่อทรุดโทรมมากจึงสร้างใหม่เป็นสถาปัตยกรรมจีนเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้านในประกอบไปด้วยเทพเจ้าตามความเชื่อของจีน๔ โดยทุกปีจะมีการจัดงาน
ฉลองวันเกิดเจ้าพ่อ วันขึ้น ๑๑ ค�ำ 
่ เดือน ๕ ตามปฏิทินจีน โดยจะจัดการเลี้ยงเพลพระสงฆ์และ
ฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนได้ชม
อาคารหลังทีส่ าม คือ ศาลเจ้าปึงเถ้ากง เถ้าม้า หรือศาลปูย่ า่ เดิมตัง้ อยูท่ สี่ แี่ ยกวัดกลาง
ต่อมาเมือ่ มีการตัดถนน ชาวบ้านจึงคิดจะย้ายไปทีโ่ รงเจ แต่ทางโรงเจเห็นว่าไม่เหมาะสมเนือ่ งจาก
เชื่อว่าท่านไม่ได้กินเจ จึงย้ายมาไว้ที่ศาลหลักเมือง๕ ปัจจุบันศาลเจ้าปึงเถ้ากงเป็นศาลเจ้า
แบบจีน อยู่ข้างกับศาลเจ้าพ่อ โดยทางศาลเจ้าจะจัดแสดงงิ้วถวายในช่วงต้นปี
๔
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๙๖.
๕

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๙๗.
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งานฉลองศาลหลักเมืองนี้จะจัดทั้งท�ำบุญแบบประเพณีไทยและจีนประมาณ ๔ ครั้ง
ต่อปี ต้นปีจะมีงิ้วถวายอากงอาม่า ต่อด้วยงานตรุษจีน จากนั้นจะเป็นวันเกิดเจ้าพ่อในวันขึ้น
๑๑ ค�่ำ  เดือน ๕ มีการท�ำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์และฉายหนังกลางแปลง ต่อด้วยงาน
วันเกิดเสาหลักเมือง วันขึ้น ๖ ค�ำ 
่ เดือน ๖ ที่มีการจัดเลี้ยงอาหาร ซึ่งงานบุญงานฉลองเหล่านี้
ล้วนเกิดจากความศรัทธาทัง้ จากชาวไทยและจีนในจังหวัดตราด ทีม่ ตี อ่ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มือง
ศาลแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อท่านเดินทางมาถึงจังหวัดตราด
วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านปลายคลอง ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมืองตราด
เป็นวัดเก่าแก่ส�ำคัญของจังหวัดตราด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา และเป็นวัดส�ำคัญ
ในชุมชนมาอย่างยาวนาน สังเกตได้จากร่องรอยการบูรณะที่หลงเหลืออยู่จากหลายสมัย
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ โดยปรากฏหลักฐานว่าได้รับการบูรณะครั้งส�ำคัญใน
สมัยพระครูสารพิสุทธ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ เช่น มณฑปที่สร้างขึ้นแทนที่
ปรางค์ประธานที่ช�ำรุด รวมทั้งได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยตนเอง ต่อมาทางวัดจึงได้น�ำ
รูปจ�ำลองของพระครูสารพิสุทธมาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนสักการะ๖ ส่วนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังภายในอุโบสถ วิหารพระพุทธไสยาสน์ และมณฑป เป็นฝีมอื ช่างท้องถิน่ สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นที่มีอิทธิพลศิลปะจีน๗ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว ชาวจีนที่อยู่อาศัยหรือ
ท�ำการค้าในบริเวณนี้คงมีศรัทธาเลื่อมใสวัดบุปผารามเป็นอย่างยิ่ง

สถาปัตยกรรมภายในวัดบุปผาราม ทีม่ กี ารบูรณะหลายสมัย และมีความงามทางศิลปะทัง้ ไทยและจีน

ฝ่ายอนุรกั ษ์จติ รกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย
ชุดที่ ๐๐๒ เล่มที่ ๒ วัดบุปผาราม จังหวัดตราด, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ , ๒๕๓๕), หน้า ๕๘.
๗
จัดหวัดตราดและวัดบุปผาราม, พิพธิ ภัณฑ์วดั บุปผาราม, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่
จ�ำกัด (มหาชน)), หน้า ๒๕.
๖
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พระพุทธรูปศิลปะอูท่ อง (อยุธยา) พระนขาประดิษฐ์จากมุกอันเป็นลักษณะเด่นของพระพุทธรูปองค์นี้
ด้านหลังคือภาพจิตรกรรมจีน ทีจ่ ติ รกรตัง้ ใจท�ำให้คล้ายกับการแขวนผ้าประดับติดผนังไว้ดา้ นหลังพระพุทธรูป

จากหลั ก ฐานทางเอกสารและค� ำ บอกเล่ า ของพระภิ ก ษุ ๘ รวมทั้ ง หลั ก ฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ แสดงให้เห็นถึงพืน้ เพของผูค้ นในชุมชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นในการบูรณปฏิสงั ขรณ์
ดังเช่น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในพระอุโบสถ ที่มีลักษณะรูปแบบศิลปะอู่ทอง หรืออยุธยา และมี
ร่องรอยการบูรณะ รวมทั้งลักษณะพิเศษคือ เทคนิคการใช้มุกประดับพระนขา ซึ่งเป็นลักษณะ
เด่นของพระพุทธรูปองค์นี้ ที่แตกต่างไปจากพระพุทธรูปที่พบทั่วไป
๘

พระมหาอวยชัย ปนาโท ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม, สัมภาษณ์ เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๖.
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ส่วนจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบอุโบสถนั้นเป็นศิลปะแบบจีน มีค�ำบอกเล่าเชื่อว่าเป็น
ช่างชาวจีน ชื่อซ้องกวง๙ สันนิษฐานว่า จิตรกรน่าจะเป็นชาวจีนหรือเชี่ยวชาญการวาดลวดลาย
แบบจีน เนื่องจากจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้มีลวดลายผ้าแพรจีน และผ้าม่านแขวนอยู่รอบผนัง
ตามอย่างวัฒนธรรมจีน สลับกับภาพพระพุทธเจ้าที่รายล้อมไปด้วยสาธุชนชาวไทยและชาวจีน
แสดงให้เห็นว่าในสมัยทีว่ าดจิตรกรรมนัน้ มีชาวจีนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หรืออาจจะเข้ามาค้าขาย หรืออาศัยอยู่ในชุมชนนี้

พระพุทธรูปปางมารวิชยั อิทธิพลศิลปะพม่าภายในวิหารไทย

นอกจากนี้ ยังมีวหิ าร และหอไตร ทีม่ ีความสวยงามเป็นศิลปะไทย จีน พม่า ซึ่งภายใน
ตัววิหารมีการเขียนลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวม
รวบโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดตราด รวมทั้งสิ่งของพระราชทานเมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับวัดบุปผารามจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้านหน้า
ส่วนพิพิธภัณฑ์หลังใหญ่มีโบราณวัตถุส�ำคัญ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่สวยงามฝีมือช่างท้องถิ่น และ
เครือ่ งสังคโลกทีช่ าวบ้านพบจากการท�ำประมง จัดแสดงให้ชมอีกด้วย หากสนใจเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
สามารถติดต่อได้ที่วัดบุปผาราม
๙

พระมหาอวยชัยได้บรรยายถึงข้อสันนิษฐานดังกล่าว
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ปัจจุบันวัดบุปผารามเป็นวัดส�ำคัญของชุมชนที่ชาวเมืองตราดนิยมมาท�ำบุญ รวมทั้ง
ประกอบศาสนพิธีเป็นประจ�ำ  นอกจากนี้บริเวณรอบตัววัดยังตกแต่งอย่างสวยงาม รวมถึง
ความเป็นอยูอ่ นั เรียบง่ายและการปฏิบตั ติ ามระเบียบพระวินยั ดังเช่น กุฏสิ งฆ์ ทีท่ างวัดจัดสร้าง
หลังเล็กเพื่ออยู่อาศัยแบบสมถะตามพระวินัยและวิสัยที่ดีของสงฆ์
สิง่ ส�ำคัญทีป่ ระดิษฐานอยูด่ า้ นหน้าของวัดอีกสิง่ หนึง่ คือ พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ทีว่ ดั ได้สร้างไว้ให้ประชาชนมาสักการะเพือ่ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่ทรงกู้ชาติ และบอกเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ช่วงหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยเสด็จมาตั้ง
ค่ายเกณฑ์ไพร่พลในตราด วัดได้จดั ท�ำหุน่ นักรบแสดงท่าศิลปะป้องกันตัวแบบมวยไทยในบริเวณ
ใกล้เคียงไว้อีกด้วย และสิ่งที่ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา คือ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงถึงสองอาคาร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท�ำให้ชาวบ้านที่ศรัทธา
น�ำสิ่งของ เช่น ต�ำราโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุที่เก็บสะสมไว้มามอบให้แก่วัดเพื่อจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ และเมื่อประชาชนได้ร่วม
บริจาคเงินสร้างพิพธิ ภัณฑ์วดั บุปผาราม
ในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อสืบทอดมรดกทาง
วั ฒ นธรรมของชาวตราด ในการนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี ได้ เ สด็ จ ฯ มาเป็ น
องค์ ป ระธานเปิ ด อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
แห่งนี้ด้วย๑๐

พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๑๐

จัดหวัดตราดและวัดบุปผาราม, พิพธิ ภัณฑ์วดั บุปผาราม, หน้า ๖.
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หมูก่ ฏุ สิ งฆ์ทรงไทยขนาดเล็ก

การจัดแสดงศิลปวัตถุภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์หลังเล็ก
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เครือ่ งถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จัดแสดงภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์หลังเล็ก

การจัดแสดงศิลปวัตถุภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์วดั บุปผาราม ทีป่ ระกอบด้วยพระพุทธรูปส�ำคัญ
เครือ่ งถ้วยและเครือ่ งแก้วโบราณทัง้ แบบจีนและยุโรป
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วัดไผ่ลอ้ ม ตัง้ อยูท่ ถี่ นนหลักเมือง ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมืองตราด วัดเก่าแก่สำ� คัญทาง
ประวัติศาสตร์อีกแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองตราด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน
ผูส้ ร้าง๑๑ โดยครัง้ หนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงทอดกฐินต้นและเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๑๑๑๒

เจดียส์ ามเจ้าคุณ วัดไผ่ลอ้ ม

วัดไผ่ลอ้ มแห่งนี้ ปรากฏในประวัตศิ าสตร์ชว่ งส�ำคัญ คือ เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ทยได้ตราดกลับคืน
มาจากฝรั่งเศส ท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารคณานุรักษ์ สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) อดีต
เจ้าอาวาสได้อ่านค�ำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมา
เยีย่ มเยียนราษฎรในครัง้ นัน้ นอกจากนี้ ท่านเจ้าคุณยังได้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นพระผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ทางด้าน
การศึกษาและการพัฒนาจนเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ประชาชนชาวตราด ได้รับมอบหมายให้
เป็นครูผู้สอนในส�ำนักสอนหนังสือไทยวัดไผ่ล้อม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเวฬุสุนทรา
การ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในจังหวัดตราด ท่านจึงขึ้นชื่อว่าเป็นครูคนแรกของ
๑๑
๑๒

วัดไผ่ลอ้ ม, เจดียส์ ามท่านเจ้าคุณ, (กรุงเทพฯ : เพรส มีเดีย จ�ำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๖๗.
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จังหวัดตราด และได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการศึกษาของจังหวัดตราด”๑๓ ปัจจุบัน
วัดได้จัดสร้างเจดีย์สามท่านเจ้าคุณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส�ำคัญ เป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่ออุทิศให้แก่พระส�ำคัญ ๓ รูป หรือ ๓ เจ้าคุณ ได้แก่ พระวิมลเมธาจารคณานุรักษ์
สังฆปาโมกข์ (เจ้ง จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสผูเ้ ป็นบิดาแห่งการศึกษาของตราดและสังฆบิดรสงฆ์
แห่งคณะสงฆ์จังหวัดตราด พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก สังฆปาโมกข์ (พิ้น สุนฺทโร)
อดีตเจ้าอาวาสผู้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น และพระราชเขมากรสุนทร
ธรรมนิวฏิ ฐ์ (ปกรณ์ อารทฺธวิรโิ ย) พระนักเทศน์ทไี่ ด้ชอื่ ว่าเป็นเพชรน�ำ้ งามของจังหวัดตราด และ
จัดตั้งกองทุนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในหลายโรงเรียน
นอกจากวัดไผ่ลอ้ มจะมีความส�ำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา เป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
แล้ว ยังเป็นทีใ่ ห้ความรูท้ างการศึกษา โดยมีการจัดสร้างศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์วฒ
ั นธรรมสายใย
ชุมชนอีกด้วย

จวนเรสิดงั กัมปอร์ต

จวนเรสิดงั กัมปอร์ต ถนนหลักเมือง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองตราด เคยเป็นทีพ่ �ำนัก
ของข้าหลวงฝรั่งเศส สมัยที่ฝรั่งเศสถือสิทธิ์ครอบครองดินแดนแถบนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง และ
อดีตจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๗๑ ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
โบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากร๑๔ และได้อนุญาตให้หน่วยราชการเข้ามาใช้สถานที่เป็น
ส�ำนักงาน ได้แก่ ศูนย์กามโรคจังหวัดตราด ส�ำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด๑๕
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๓๐ - ๓๑.
ข้อมูลจากกรมศิลปากร
๑๕
นายสันติ ดินม่วง นักวิชาการศาสนาช�ำนาญการ ส�ำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด,  ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖, สัมภาษณ์.
๑๓
๑๔
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ด้วยตัวอาคารทรงปั้นหยา ที่มีด้านล่างเป็นอาคารซีเมนต์และด้านบนเป็นอาคารไม้
ประกอบกับตั้งอยู่บนถนนหลักเมือง ที่เป็นย่านการค้าเก่าแก่ ท�ำให้จวนเรสิดังกัมปอร์ตเป็น
โบราณสถานที่มีความสวยงามโดดเด่นดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว ทางหน่วยงานจึงอนุญาตให้
สามารถเดินชมอาคารด้านนอกโดยรอบและสามารถถ่ายภาพหรือขออนุญาตถ่ายภาพยนตร์ได้
นอกจากจวนเรสิดัง ถนนสายนี้มีบ้านไม้โบราณ และเป็นย่านท่องเที่ยวส�ำคัญ ซึ่ง
ผู้ประกอบธุรกิจบนถนนเส้นนี้ได้สร้างที่พักหรือร้านค้าให้กลมกลืนกับสภาพอาคารไม้เก่าที่อยู่
รายรอบได้อย่างลงตัว และอยู่ไม่ไกลจากวัดส�ำคัญๆ ในเมืองตราดอีกหลายแห่ง ถนนเส้นนี้
จึงเป็นถนนเส้นวัฒนธรรมย่านการค้าเก่าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

ตึกแถวไม้บนถนนสายท่องเทีย่ วริมน�ำ้

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอเมืองตราด สถาปัตยกรรมเก่า
ทรงปัน้ หยาสมัยอาณานิคม สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๕ เพือ่ เป็นศาลากลางจังหวัด และได้รบั การ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาเมื่อวันที่
๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ท�ำให้ประชาชนและข้าราชการชาวตราด
รวบรวมเงินให้กรมศิลปากรท�ำการบูรณะจนเสร็จสิน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๙ และขอปรับปรุงตัวอาคาร
เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกรมศิลปากรใช้เวลาด�ำเนินการ
รับผิดชอบด้านวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงเป็นระยะเวลา ๓ ปี จึงแล้วเสร็จ โดยจัดการ
อบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราดเพื่อส่งมอบภารกิจ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองตราดให้แก่เทศบาลเมืองตราด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจาก
ทางเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และเห็นความส�ำคัญขององค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นมาในทุกๆ ด้านของจังหวัดตราดมาโดยตลอด
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อาคารพิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด

ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ น�ำเสนอด้วยเทคนิคอันทันสมัย มีข้อมูล
ทางวิชาการที่จัดแสดงควบคู่กับโบราณวัตถุและภาพถ่ายเก่า รวมทั้งใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อฉาย
ภาพยนตร์ทบี่ นั ทึกเหตุการณ์ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของตราดให้ได้รบั ชม นอกจากนีย้ งั มีสว่ น
ขายหนังสือและของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วย
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตราด
และเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยเสียค่าธรรมเนียม เพือ่ น�ำเงินมาเป็นงบประมาณในการปรับปรุง
พิพธิ ภัณฑ์ตอ่ ไป หากมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดตราดควรแวะชมพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ พราะเป็นอีกที่
หนึง่ ทีบ่ ง่ บอกเรือ่ งราวความเป็นมาโดยรวมของจังหวัดตราดได้เป็นอย่างดี บรรยากาศทีส่ วยงาม
ของอาคารทรงปัน้ หยารวมทัง้ ทีต่ งั้ ทีอ่ ยูใ่ กล้ศาลากลางจังหวัดตราดและสนามหลวง ท�ำให้สามารถ
แวะเดินเล่นหรือนั่งพักกินลมที่สนามหลวงในยามเช้าตรู่หรือก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพื่อดื่มด�่ำ
บรรยากาศอันร่มรื่นของเมืองตราดควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องเมืองตราดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้
อย่างน่าประทับใจ
สถานที่สำ� คัญอื่นๆ นอกเหนือจากโบราณสถานและวัดส�ำคัญในตัวเมือง คือ สถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดังเช่นสถานที่ต่อไปนี้
ชุมชนบ้านน�้ำเชี่ยว หรือ คลองท่าแขก ตั้งอยู่ที่ต�ำบลน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด ประกอบด้วยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มี
เชื้อสายมาจากมลายู แล้วอพยพไปที่จาม (ประเทศเวียดนาม) ก่อนจะมาที่บ้านน�้ำเชี่ยวและ
ตั้งรกรากอยู่อย่างสงบสุขที่จังหวัดตราด
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ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีประเพณีสำ� คัญของชาวบ้านชุมชนน�ำ้ เชีย่ ว ทัง้ ชาว
พุทธและมุสลิมมาแข่งเรือร่วมกัน๑๖
ปัจจุบนั ทางชุมชนได้รว่ มกันจัดการท่องเทีย่ วกลุม่ ท่องเทีย่ วบ้านน�ำ้ เชีย่ ว โดยมีกจิ กรรม
การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ นั่งเรือชมธรรมชาติ งมหอยปากเป็ด ดูนกเหยี่ยวแดงคอขาว และ
ปลูกป่าชายเลน โดยใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจากชุมชนเป็นผู้น�ำชม นอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกัน
ท�ำงอบเพื่อจัดจ�ำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึกจากชุมชน และนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินชมพื้นที่ริมคลองรอบชุมชน และแวะชมมัสยิดอัลกุบรอ มัสยิดเก่าแก่ ๒๐๐ กว่าปี หลังแรก
ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ชุมชนริมคลองแขกหรือชุมชนบ้านน�ำ้ เชีย่ ว อ�ำเภอแหลมงอบ

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศในอ�ำเภอแหลมงอบ คือ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติหาดทรายด�ำและป่าชายเลน ที่มีเส้นทางการเดินเท้าชมป่าชายเลนเป็นระยะทางยาว
จนถึงริมหาดทรายด�ำ  โดยตลอดเส้นทางจะมีพันธ์ุไม้ชายเลนที่หลากหลาย และสัตว์ทะเลที่อยู่
อาศัยบริเวณป่าชายเลน เช่น ปูดำ 
� ปูแสม หอยขี้ค้อน ปลาชนิดต่างๆ และนก ออกมาอวดโฉม
ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพ โดยเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะจบลงที่หาดทรายด�ำ  แม้จะเป็น
หาดทรายขนาดเล็กแต่ถือว่ามีความส�ำคัญเชิงนิเวศวิทยาอย่างยิ่ง เนื่องจากทรายเม็ดละเอียด
สีด�ำสนิทบนหาดทรายด�ำแห่งนี้มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จาก ๕ แห่งในโลก เท่านั้น๑๗
นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางการเดินชมธรรมชาติจะมีคำ� อธิบายชนิดของพืชพันธ์ุไม้และสัตว์ต่างๆ
ในป่าชายเลน ท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระหว่างการเดินชมธรรมชาติ
นายสุชาติ ถนอมวงศ์ โต๊ะอิหม่ามประจ�ำมัสยิดอัลกุบรอ, ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๖, สัมภาษณ์.
ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติหาดทรายด�ำและป่าชายเลน และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลนที่ ๑ (ตราด), ๒๕๕๖.
๑๖

๑๗
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ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนบริเวณหาดทรายด�ำ

หาดทรายด�ำทีม่ ที รายสีดำ� หนึง่ เดียวในประเทศไทย
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อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เกาะขนาดใหญ่อันดับ ๒
รองจากภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่ส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ (ดูเรื่อง ยุทธนาวีเกาะช้าง)
เกาะช้าง ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบ
ไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง

พระปรมาภิไธยย่อ วปร. ทีน่ ำ�้ ตกธารมะยม

สถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนเกาะช้าง คือ น�้ำตกธารมะยม ที่มี
พระปรมาภิไธยย่อ จปร. และ วปร. ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสลักไว้ที่ก้อนหินบริเวณน�ำ้ ตกชั้นที่ ๑ และ ๒ เมื่อครั้งที่
เสด็จมาที่นำ�้ ตกธารมะยม ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ เป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติสำ� คัญอีกแห่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศนิยมเดินทางมา
้ และผจญภัย
แวะชมเมือ่ มาเกาะช้าง เนือ่ งจากสามารถท�ำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ทัง้ เล่นน�ำ 
ด้วยการไต่ขึ้นไปบนยอดน�้ำตกที่มีหลายชั้น เพื่อชมความงดงามของแต่ละชั้น โดยอยู่ในความ
ดูแลของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ที่คอยให้ข้อมูลรวมทั้งช่วยดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในฤดูนำ�้ หลากที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย
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เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเกาะช้าง ได้เสด็จไป
ยังวัดสลักเพชรและพระราชทานของที่ระลึกแก่ชาวบ้านสลักเพชร ซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่ศาลา
อเนกประสงค์ของวัดสลักเพชร ทางวัดก�ำลังด�ำเนินการปรับปรุงโบสถ์เก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นต่อไป ส่วนอุโบสถหลังใหม่มีภาพวาดจิตรกรรมเทคนิคใหม่ที่มีความสวยงามมาก
วัดสลักคอก หรือ วัชคามคชทวีป วัดเก่าแก่อกี แห่งหนึง่ ทีม่ เี รือ่ งเล่าว่าพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เคยเสด็จมาและตรัสว่า บริเวณทีพ่ ระองค์ทรงประทับรอยพระบาทนี้
ให้ตั้งเป็นพระอุโบสถและพระราชทานนามว่า วัดวัชคามคชทวีป โดยทางวัดได้จัดสร้างอุโบสถ
ตรงบริเวณดังกล่าวและฝังลูกนิมิตลูกที่ ๙ กลางโบสถ์ ตรงบริเวณรอยพระบาทของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย
สถานทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึง่ คือ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง ทีต่ งั้ ตระหง่านอยูบ่ นเชิงเขา หมู่ ๓
บ้านคลองสน อ�ำเภอเกาะช้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือและชาวเกาะช้างให้ความเคารพนับถือ
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเวลาชาวตราดจะไปไหนมักจะหันมองมาทางทิศที่ตั้งเกาะช้างแล้ว
อธิษฐานขอให้เจ้าพ่อเกาะช้างคุ้มครองและให้พรแก่ตน
ต่อมาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มกี ารเริม่ สร้างศาลเจ้าพ่อเกาะช้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน
โดยเชื่อว่าการมากราบไหว้สักการะเจ้าพ่อเกาะช้างที่ศาลเจ้าจะสามารถดลบันดาลพรให้
สมปรารถนาได้ และในปัจจุบนั มีการประทับทรงเจ้าพ่อเกาะช้างและประเพณีงานฉลองอันยิง่ ใหญ่
อีกด้วย (ดูเรือ่ งเทศกาลและงานประเพณี)
กิจกรรมอีกอย่างทีเ่ กิดขึ้นจากแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวบ้านสลักคอก
คือ ชมรมน�ำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก ที่บริการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริหารจัดการโดย
ชาวบ้านในชุมชน เพือ่ เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของชุมชนและเป็นรายได้เสริมให้กบั ชาวบ้าน
นอกเหนือจากการท�ำประมง โดยมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์เรือแจว ที่ครั้งหนึ่งชาวบ้านเคยจัด
ขบวนแห่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จเกาะช้างทางชลมารค
จึงได้จัดการท่องเที่ยวโดยใช้เรือแจวพานักท่องเที่ยวชมบรรยากาศ นอกจากนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลและองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเกาะช้าง ได้มีงบประมาณสนับสนุน
ทางชมรมจึงน�ำเงินส่วนหนึ่งซื้อเรือแจวและคายัคเพื่อใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว โดยการ
ท่องเทีย่ วของชมรมจะมี ๒ ประเภท คือ เช่าเรือคายัครายชัว่ โมง หรือล่องเรือแจวเพือ่ ชมทิวทัศน์
และรับประทานอาหารเย็นแบบส่วนตัว โดยสามารถติดต่อสอบถามเรือ่ งตารางกิจกรรมและราคา
ได้ที่ชมรมน�ำเที่ยวพื้นบ้านสลักเพชร
อีกด้านหนึง่ ของเกาะช้างนัน้ เป็นชายหาดยาวเหยียดทีส่ ามารถขึน้ ไปยังจุดชมวิวเนินเขา
เพือ่ เก็บภาพประทับใจของหาดทรายและทะเลทีโ่ อบล้อมชายหาดเกาะช้างจากมุมสูง หาดทรายที่
นักท่องเทีย่ วนิยมไปพักผ่อน คือ หาดทรายขาว ซึง่ มีรา้ นค้าและทีพ่ กั รองรับนักท่องเทีย่ วมากมาย
บริเวณริมชายหาด
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สินค้าและของที่ระลึกบนเกาะช้าง มีหลายอย่างด้วยกัน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกซื้อสินค้าในย่านแหล่งท่องเที่ยวริมหาด หรือร้านค้าของชาวบ้านที่น�ำผลิตผลจากสวนและ
การประมงมาแปรรูป ทัง้ ของกินของใช้ทมี่ ขี ายอยูท่ วั่ ไปเพือ่ เป็นทีร่ ะลึกในการมาเทีย่ วชมเกาะช้าง
หรือแวะชมพิพิธภัณฑ์เรือช้างที่ อพท.เกาะช้าง หน้าทางเข้าน�้ำตกธารมะยมได้อีกด้วย

ชมรมน�ำเทีย่ วพืน้ บ้านสลักคอก

ทิวทัศน์ของเกาะช้างจากมุมสูงทีจ่ ดุ ชมวิวบนเนินเขา
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เมืองอัญมณี ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
เรือ่ งราวของอัญมณีทบี่ อ่ พลอย อยูใ่ นความดูแลของเทศบาลต�ำบลบ่อพลอย ตัวอาคารจัดแสดง
มีทั้งหมด ๒ ชั้น ๗ ห้อง โดยเริ่มจากการหาสายแร่ ขุดหาพลอย ร่อนพลอย กรรมวิธีหุงพลอย
และเจียระไนจนได้พลอยน�้ำงาม
องค์ความรูเ้ รือ่ งขัน้ ตอนกรรมวิธกี ารหาแร่พลอยและหุงพลอยของบ่อไร่นนั้ เป็นเทคนิค
เฉพาะทีส่ งั่ สมมาแต่โบราณ โดยหุงพลอยในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมเพือ่ ให้ความร้อนไปเร่งปฏิกริ ยิ า
บางอย่างจนพลอยเม็ดนั้นมีสีสันสดใสโดดเด่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพลอยบ่อไร่ที่ขายได้
ราคาดี ซึง่ สิง่ นีค้ อื ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ชาวบ่อไร่๑๘ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดย
มีการเก็บค่าธรรมเนียม
ในปัจจุบัน แร่พลอยเริ่มหายากขึ้นเนื่องจากมีการขุดพลอยไปขายอย่างต่อเนื่อง
แต่พลอยบ่อไร่ยงั คงมีชอื่ เสียง ผูค้ า้ พลอยบางคนกล่าวว่า พลอยจากทีอ่ นื่ ทีข่ ายอยูต่ ามจังหวัดต่างๆ
ในภาคตะวันออกนั้นมีบางส่วนที่เป็นพลอยจากบ่อไร่แต่น�ำไปเจียระไนและให้ช่างฝีมือดีจาก
จังหวัดอืน่ ๆ ท�ำเครือ่ งประดับขาย ซึง่ นับวันพลอยบ่อไร่จะหายากขึน้ เรือ่ ยๆ และได้ราคาดีเพราะ
เป็นพลอยที่มีนำ�้ งามไม่แพ้ที่ใดในตลาดค้าพลอย๑๙

บางส่วนของการจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์เมืองอัญมณี แสดงกรรมวิธกี ารร่อนพลอย

ทับทิมสยามจากบ่อไร่
๑๘
๑๙

นางสาวจันทรา ลินทมิตร เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์เมืองอัญมณี, ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖, สัมภาษณ์.
นางแก้วตา ส�ำราญจิต เจ้าของร้านวังพลอย, ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖, สัมภาษณ์.
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ศาลเจ้าพ่อเขาสมิง บ้านท่ากระท้อน หมู่ ๑ ต�ำบลเขาสมิง อ�ำเภอเขาสมิง เป็นศาลทีช่ าว
บ้านเขาสมิงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีตำ� นานเกีย่ วกับเจ้าพ่อเขาสมิงทีค่ วาม
ศักดิส์ ทิ ธิ์ จนชาวบ้านร่วมกันสร้างศาลขนาดเล็กถวาย ปัจจุบนั ได้ยา้ ยมาอยูบ่ ริเวณริมน�ำ 
้ และสร้าง
ให้ใหญ่โตขึ้นโดยมีสถาปัตยกรรมแบบจีน เนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมจัดสร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๓ และได้จดั น�ำรูปปัน้ จระเข้เป็นตัวแทนเจ้าพ่อเขาสมิงตัง้ ไว้รมิ น�ำ้ หน้าศาลแห่งนี้ เนือ่ งจาก
ชาวบ้านมีความเชือ่ ว่าเจ้าพ่อเขาสมิงสามารถแปลงร่างเป็นเสือหรือจระเข้ได้ ทุกวันที่ ๑๖ เมษายน
ของทุกปีจะมีงานฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเขาสมิง ตามความเชื่อของชาวบ้าน โดยจะมีการจัดพิธี
บวงสรวงในช่วงเช้า จากนั้นมีการละเล่นพื้นบ้าน๒๐

ภายในศาลเจ้าพ่อเขาสมิง

วัดทุ่งเขา ตั้งอยู่บนเนินเขา ต�ำบลแสนตุ้ง อ�ำเภอเขาสมิง ด้วยศรัทธาจากชาวบ้าน
ที่ต้องการให้มีวัดอยู่ในบริเวณแถบนี้ จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจ�ำนวนหนึ่งให้กับพระอธิการ
ยม กตปุณโฺ ย ทีไ่ ด้ธดุ งค์มาจนถึงจังหวัดตราด จากนัน้ จึงได้กอ่ ตัง้ เป็นส�ำนักสงฆ์และได้เลือ่ นฐานะ
ขึ้นมาเป็นวัดในเวลาต่อมา๒๑
๒๐
๒๑

นายพินจิ ศรีเจริญ ผูด้ แู ลศาล, ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖, สัมภาษณ์.
พระอธิการ ยม กตปุณโฺ ย และพระธราดล พระลูกวัดทุง่ เขา, ๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๖, สัมภาษณ์.
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ทิวทัศน์ทมี่ องจากศาลา บนเชิงเขาวัดทุง่ เขา

อุโบสถหลังเล็กทีเ่ รียบง่ายโดยมีเสาเป็นหลักปักบอกเขตพุทธาวาสแทนใบเสมาทีว่ จิ ติ รแบบประเพณี
บ่งบอกถึงความลุม่ ลึกในธรรมของเจ้าอาวาส ทีไ่ ม่ยดึ ติดในรูป
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แม้พระภิกษุทจี่ ำ� พรรษาอยูจ่ ะมีเพียงไม่กรี่ ปู แต่ญาติโยมยังคงมีศรัทธามาท�ำบุญบริจาค
เงินจนปัจจุบันวัดสามารถสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับอุบาสกอุบาสิกาหรือนักเรียนที่มา
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ซึ่งเน้นความเรียบง่าย บรรยากาศในวัดจึงดูสงบร่มเย็น ดึงดูดใจให้ปฏิบัติ
ธรรม นอกจากนี้ หากขึ้นไปบนศาลาที่เชิงเขาด้านบน จะสามารถมองทิวเขาสลับซับซ้อนในมุม
กว้าง ส่วนลานปฏิบตั ธิ รรมบริเวณเชิงเขาใกล้อโุ บสถสามารถมองเห็นชายทะเล ทัง้ สวยงามและ
สงบเงียบ เหมาะแก่การเจริญธรรมวิปัสสนาหรือถกปัญหาข้อคติธรรมเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากสถานทีส่ ำ� คัญดังทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น จังหวัดตราดยังมีหลากสิ่งหลายอย่าง
ที่น่าสนใจ เช่น สวนผลไม้ที่พบได้โดยทั่วไป
ทั้งสวนทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งหลาย
แห่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
และเลือกซื้อผลิตผลสดจากต้นได้ถึงในสวน
วิถีชีวิตของชาวชองในหมู่บ้านชอง
เป็นอีกแห่งที่น่าสนใจ และกลายเป็นสถานที่
ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์
ของหลายหน่วยงาน ซึง่ นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่
จะสนใจพิ ธี ก รรมผี หิ้ ง หรื อ ผี ล ะมด และ
สปาสุ่มไก่ ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่จาก
สวนลองกองทีพ่ บทัว่ ไปในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราด
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปัจจุบันหมู่บ้านชองมี
บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์รองรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการค้างคืนเพือ่ ชมพิธเี ข้าผีอกี ด้วย (ดูเรือ่ ง
วิถีวัฒนธรรมของชาวตราด)
ฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ชน เป็นอีกแห่ง
ที่แม้ไม่ได้เป็นสถานที่ส�ำหรับนักท่องเที่ยว
แต่ไก่ชนจากจังหวัดตราดเคยเป็นสิ่งขึ้นชื่อ
อย่างหนึง่ ซึง่ หาชมยากในปัจจุบนั หากมีโอกาส
เดิ น ทางผ่ า นถนนเส้ น ออกนอกเมื อ งมุ ่ ง สู ่
คลองใหญ่ จะมีฟาร์มเลีย้ งไก่ชนบริเวณริมทาง
ซึ่งสามารถขออนุญาตเจ้าของเข้าไปชมไก่ชน
ได้อย่างใกล้ชิด
การฝึกซ้อมไก่ชนของซุม้ ไก่ชนรุง่ ปิยะ
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ชายหาดบานชืน่ ทีช่ าวตราดและชาวกัมพูชานิยมมาพักผ่อนยามว่าง

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตราดที่ชาวตราด รวมถึง
ชาวกัมพูชานิยมเดินทางไปพักผ่อน คือ หาดบานชื่น อ�ำเภอคลองใหญ่ หาดทรายขาวสะอาด
เงียบสงบ ชาวกัมพูชาที่มาท�ำงานในฝั่งไทยและที่ข้ามมาจากฝั่งกัมพูชานิยมมาพักผ่อน ท�ำบุญ
และเที่ยวงานลอยกระทงในบริเวณนี้เป็นประจ�ำ  ในปัจจุบัน หาดบานชื่นมีที่พักริมหาดรองรับ
นักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่ต้องการบรรยากาศสงบเงียบและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองตราดอีกด้วย
ทีก่ ล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของสถานทีส่ ำ� คัญในจังหวัดตราด เนือ่ งจากเป็นจังหวัด
ที่มีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม ท�ำให้สถานที่แทบทุกแห่งในตราด
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เพราะมีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นช่วงการสูญเสียดินแดน และเหตุการณ์
ยุ ท ธนาวี เ กาะช้ า ง ท� ำ ให้ เ กิ ด เรื่ อ งราวเล่ า ขานและอนุ ส รณ์ ส ถานวี ร บุ รุ ษ ขึ้ น เพื่ อ เตื อ นใจ
ชาวตราดให้สู้เพื่อปกป้องประเทศชาติและดินแดนไทย ส่วนบริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชา
ที่มีทั้งพรมแดนทางบกและทางทะเล อันอาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอยู่บ่อยครั้ง
แต่คนทั้งสองฝั่ง ไม่ได้แบ่งแยกชาวบ้านผู้อาศัยอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างอ�ำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด และอ�ำเภอมงคลสีมา จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ออกจากกัน จึงเป็นอีกสิ่ง
ที่เตือนใจว่า แม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศชาติ แต่ประวัติศาสตร์ก็อธิบายความสัมพันธ์อัน
เหนียวแน่นของพีน่ อ้ งชาวไทยทีต่ กค้างอยูใ่ นเกาะกง ชาวบ้านสองฝัง่ จึงอยูก่ นั อย่างสงบสุข ไม่มี
ปัญหาในการอยู่ร่วมกัน และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องราวน่าประทับใจอีกเรื่อง
ที่จะสามารถสัมผัสได้หากมีโอกาสเดินทางมาที่ด่านชายแดนไทย กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดตราด
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แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและ
นักท่องเที่ยว
นอกจากสภาพภูมอิ ากาศร้อนชืน้ และฝนตกชุกในจังหวัดตราดทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อการ
เสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติของสถานที่ส�ำคัญและโบราณสถานเก่าแก่ ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น
การรบกวนจากมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรให้ความส�ำคัญกับการเข้าใจปัญหา และ
ส่งเสริมความรูเ้ พือ่ ปลูกฝังแนวคิดด้านการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์แก่ชมุ ชนและนักท่องเทีย่ ว เพราะ
ในปัจจุบันมนุษย์คือปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลดีร้ายต่อสภาพของโบราณสถานต่างๆ อย่างยิ่ง การ
ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการเยีย่ มชมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสถานทีแ่ ละโบราณสถานเหล่านัน้
ซึ่งควรค�ำนึงถึงหลักดังต่อไปนี้
วิธีการเยี่ยมชมโบราณสถาน ที่ควรค�ำนึงถึง คือ
๑. ควรให้ความเคารพสถานที่ ระลึกถึงคุณค่าของโบราณสถานซึง่ เป็นมรดกวัฒนธรรม
ส�ำคัญของชาติและของโลก ซึง่ ภูมปิ ญ
ั ญาและคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะทีส่ งั่ สมมาเป็นเวลา
นานได้แสดงออกมาทางรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม รวมทัง้ เป็นหลักฐาน
ส�ำคัญที่สามารถน�ำมาศึกษาเทียบเคียงกับเอกสารทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรได้อีกด้วย ดังนั้น โบราณสถานทุกแห่ง ซากปรักหักพังทุกชิ้น ล้วนแล้วแต่มี
คุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง จึงมิควรท�ำลาย เคลื่อนย้าย หรือขโมยโบราณวัตถุที่อยู่ในโบราณ
สถานเหล่านั้น
๒. มิควรจับต้องโบราณวัตถุหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง เนือ่ งจากเหงือ่ ทีป่ ระกอบด้วย
สารประกอบทางโปรตีน น�ำ 
้ และไขมัน จะไปเกาะติดอยู่บนบริเวณที่เราจับหรือแตะต้อง ท�ำให้
โบราณวัตถุ และจิตรกรรม เสื่อมสภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น
๓. มิควรถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้แฟลชโดยไม่จำ� เป็น หากมีผเู้ ยีย่ มชมโบราณ
สถานเข้ามาถ่ายภาพเป็นจ�ำนวนมากอย่างต่อเนื่อง แสงแฟลชดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพ
จิตรกรรมโดยตรง เนื่องจากท�ำให้สีที่เขียนบนจิตรกรรมซีดลง และจะเลือนหายไปในที่สุด
๔. ไม่ควรจุดธูปเทียนหรือก่อให้เกิดควันไฟในโบราณสถานที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่
หรือมีจิตรกรรมฝาผนังเก่า เนื่องจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้ธูป เทียน นั้นมีทั้งความร้อน
ฝุ่นละออง และน�้ำมัน จะไปเกาะตามโบราณวัตถุ หรือจิตรกรรม ท�ำให้เสื่อมสภาพได้
๕. ไม่ควรน�ำทองค�ำเปลวติดตามโบราณวัตถุ ทัง้ พระพุทธรูปโบราณ หรือโบราณวัตถุ
อื่นๆ ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งการขูดขีดหาเลข หรือการบดท�ำลายเพื่อท�ำพระผง โดยเชื่อว่า
หากน�ำมาผสมแล้วปลุกเสกจะก่อให้เกิดมงคลต่างๆ ซึ่งหากค�ำนึงถึงคุณค่าทางวิชาการ การ
กระท�ำเช่นนั้นถือเป็นการท�ำลายโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางโบราณคดีที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การน�ำทองค�ำเปลวไปติดลงบนโบราณวัตถุหรือโบราณสถานนั้น หากปิด
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มากจนหนาจะไม่สามารถมองเห็นรูปแบบศิลปะเพื่อการศึกษาได้อีกต่อไป ทั้งนี้ หากเรามีคติ
ว่าวัตถุเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องปิดทอง ขอให้ค�ำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงว่า คติการสร้าง
พระพุทธรูปนัน้ สร้างขึน้ เพือ่ สืบต่อพระศาสนา มิได้สร้างเพือ่ เป็นวัตถุมงคล และหากมีจารีตการ
ปิดทองพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิม์ าแต่โบราณ เหตุใดพระพุทธรูปเก่าแก่ทพี่ บเจอจึงไม่มรี อ่ งรอยการ
ปิดทองมาแต่โบราณ ดังนั้น การปิดทองลงบนพระพุทธรูปเก่าแก่ จึงอาจเป็นการท�ำลายคุณค่า
ทางศิลปกรรมที่อาจคาดไม่ถึง วิธีปฏิบัติในปัจจุบัน จึงนิยมท�ำพระพุทธรูป หรือวัตถุจ�ำลองขึ้น
เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ปิดทองที่องค์จ�ำลอง เท่ากับเป็นการอนุรักษ์ของเดิมไว้ และไม่เป็นการ
ขัดศรัทธาของชาวบ้านอีกด้วย
๖. ไม่ควรน�ำผ้าไปห่มโบราณวัตถุสถาน เพราะจะท�ำให้เกิดความชื้นและน�ำไปสู่การ
ผุพังจากเชื้อรา เนื่องจากพื้นที่แถบนี้มีฝนตกชุก และร้อนชื้น หากน�ำผ้าไปห่มให้เกิดการอับชื้น
ใต้ผืนผ้าจะเกิดเป็นเชื้อราและดูแลรักษายากขึ้น นอกจากนี้ หากบริเวณใต้ผ้ามีลวดลายปูนปั้น
เก่าแก่ เมื่อกระแสลมพัดผ้าที่ผูกทับอาจสะบัดเสียดสีกับชิ้นส่วนต่างๆ จนส่งผลให้ปูนปั้น
เหล่านัน้ หลุดร่วงง่ายขึน้ จนอาจกลายเป็นการท�ำลายหลักฐานโบราณคดีอนั ทรงคุณค่า และเมือ่
หลักฐานเหล่านั้นผุพังแล้วจะไม่สามารถหาสิ่งใดทดแทนได้อีก
๗. หากจ�ำเป็นต้องปลูกสร้างสิง่ ใดใกล้โบราณสถานหรือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศ ควร
ค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิทัศน์ เช่น สร้างอาคารให้มีรูปแบบลักษณะสอดคล้องกับสถานที่
ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดทัศนะอุจาด เป็นต้น
ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ควรค�ำนึงถึงชุมชนที่ไปเยี่ยมชม ไปศึกษา
วัฒนธรรมเพือ่ ความเข้าใจอันดีซงึ่ กันและกัน มิใช่ไปโดยค�ำนึงถึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเพือ่
ธุรกิจจนไปท�ำลายวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน แต่ควรสนับสนุนส่งเสริมแต่ละชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของตน โดยต้อง
เรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
การมีหวั ใจอนุรกั ษ์ควบคูก่ บั พัฒนา จึงเป็นสิง่ ทีท่ กุ คนควรค�ำนึงถึง เพราะสิง่ เหล่านีค้ อื
มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรษุ ทีเ่ ก็บสะสมมาจากรุน่ สูร่ นุ่ และเมือ่ เราเห็นคุณค่าของตนแล้ว
ต้องให้เกียรติชุมชนอื่น เมื่อไปท่องเที่ยวจึงควรไปอย่างมีหัวใจอนุรักษ์ ศึกษาหาความรู้ และไม่
ท�ำลายสถานทีห่ รือวัตถุเหล่านัน้ ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ตงั้ ใจ เพือ่ ส่งต่อคุณค่าทีเ่ ราได้มโี อกาสสัมผัส
สู่คนรุ่นต่อไปในสภาพที่ดีที่สุด
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ภารกิจกรมศิลปากรในจังหวัดตราด

โครงการส�ำคัญของกรมศิลปากรในพื้นที่จังหวัดตราด*
๑. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดล�ำดวน จังหวัดตราด
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พระครูปลัดเหล็ง ปภาโส เจ้าอาวาสวัดล�ำดวนและคณะกรรมการ
วัดได้มีหนังสือขอให้กรมศิลปากรด�ำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดล�ำดวน จังหวัดตราด ให้
สมบูรณ์เต็มทั้งองค์เนื่องจากอยู่ในสภาพช�ำรุดมากเหลือเฉพาะเพียงส่วนฐานเท่านั้น เพื่อจะได้
เป็นทีส่ กั การบูชาของชาวจังหวัดตราดต่อไป คณะกรรมการวิชาการเพือ่ การอนุรกั ษ์โบราณสถาน

ฐานเจดียว์ ดั ล�ำดวน ก่อนการบูรณปฏิสงั ขรณ์

* นายเดชา สุดสวาท นักโบราณคดีชำ� นาญการ กลุม่ โบราณคดี ส�ำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ค้นคว้าเรียบเรียง
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เจดียว์ ดั ล�ำดวน หลังการบูรณปฏิสงั ขรณ์

กรมศิลปากร จึงได้มอบให้สำ� นักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ด�ำเนินการขุดแต่งเจดีย์วัดล�ำดวนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ด�ำเนินการ และมอบให้
นายวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการช่างศิลป์ช�ำนาญการ เป็นผู้ด�ำเนินการวิเคราะห์และ
ออกแบบ จากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเจดีย์วัดล�ำดวน
เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองก่อด้วยศิลาแลงเสริมอิฐฉาบปูน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�ำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี กรมศิลปากร จึงด�ำเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดล�ำดวน ตามโครงการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานจากเหตุอุทกภัย งบ
ประมาณจ�ำนวน ๒,๓๒๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อด�ำเนิน
การแล้วเสร็จในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าอาวาสวัดล�ำดวน ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน
พุทธศาสนิกชนได้รว่ มกันท�ำพิธอี ญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุทสี่ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราชประทานให้นำ� มาประดิษฐานบรรจุไว้ในองค์เจดียว์ ดั ล�ำดวน เพือ่ ให้เป็นทีส่ กั การบูชาของ
ชาวจังหวัดตราดสืบไป
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๒. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ศาลากลางจังหวัด
ตราด (หลังเก่า) ทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ สมัยรัชกาลที่ ๖ มีรปู แบบทางสถาปัตยกรรมแบบ
อาณานิคมเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น หลังคาเครื่องไม้ทรงปั้นหยามุงกระเบื้องซีเมนต์ใต้ถุนสูง ซึ่งกรม
ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓
ตอนพิเศษ ๕๐ ง ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๒ ไร่ ๓ งาน ๕๑.๒๕
ตารางวา บรรดาข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดตราดจึงเห็นควรให้มีการบูรณ
ปฏิสงั ขรณ์อาคารศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ขึน้ ใหม่ เพือ่ จัดตัง้ เป็นพิพธิ ภัณฑสถานเมือง
ตราด เทศบาลเมืองตราดจึงจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๖,๑๔๐,๐๐๐.บาท (สิบหกล้านหนึง่ แสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน) เพือ่ ให้กรมศิลปากรด�ำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคาร
ตามรูปแบบเดิม พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จังหวัดตราดได้ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากรท�ำการ
ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า) ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวม ศึกษา วิจัย อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความ
เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนตราด ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร จึงด�ำเนินการทางวิชาการและเทคนิคจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน ด้วยงบ
ประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง ๓ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

พิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด
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พิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด

การจัดแสดงพิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราดมีพนื้ ทีใ่ ช้สอย ๗๙๓ ตารางเมตร ประกอบด้วย
ส่วนต้อนรับและประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบตั งิ านเจ้าหน้าที่ ห้องจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก และห้องจัด
แสดงนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น ๖ หัวข้อ ประกอบด้วย
๑. มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งตราด จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดตราด
๒. ผู้คนเมืองตราดจัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตราด ได้แก่ ไทย จีน เขมร ญวน
และชอง
๓. ล�ำดับทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองตราด จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัด
ตราด ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้นสมัยประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ช่วง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
๔. เหตุการณ์ส�ำคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงเรื่องการส่ง
มอบเมืองตราดให้ฝรั่งเศส การรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส การพระราชทานพระแสงราช
ศาสตราประจ�ำเมือง และการเสด็จประพาสเมืองตราด ๑๒ ครั้ง
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๕. เหตุการณ์ยทุ ธนาวีเกาะช้าง จัดแสดงเรือ่ งราวตามล�ำดับเหตุการณ์ยทุ ธนาวีเกาะช้าง
รูปแบบเรือรบของไทยและฝรั่งเศส รวมทั้งผลการรบในครั้งนั้น
๖. ตลาดเมืองตราด จัดแสดงเรือ่ งราวการค้าในตลาดเก่าเมืองตราด และสภาพปัจจุบนั
ของตลาดเมืองตราด

นายสุระ เตชะทัต ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
ถ่ายภาพร่วมกับแขกผูม้ เี กียรติจงั หวัดตราดและผูบ้ ริหารกรมศิลปากร เนือ่ งในพิธเี ปิดพิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด

เมื่อด�ำเนินการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลเมืองตราด เพือ่ เตรียมความพร้อมในการส่งมอบภารกิจบริหารจัดการ
พิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราด ซึง่ ได้กระท�ำพิธเี ปิดพิพธิ ภัณฑสถานเมืองตราดอย่างเป็นทางการ เมือ่
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยนายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด
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โบราณวัตถุจากแหล่งเรือส�ำเภาจมซึง่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจน�ำ้ สถานีตำ� รวจน�ำ้ ๕ กอง
ก�ำกับการ ๕ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดตรวจยึดได้
จากผู้ต้องหาลักลอบงมค้นหาโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณจังหวัดตราด*
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
ได้รบั แจ้งจากส�ำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี ว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจน�ำ 
้ สถานีตำ� รวจน�ำ 
้ ๕ กองก�ำกับ
การ ๕ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ  อ�ำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขน
ย้ายโบราณวัตถุที่ลักลอบงมจากแหล่งเรือส�ำเภาจม จึงได้ตรวจยึดอายัดโบราณวัตถุไว้จ�ำนวน
หนึ่ง และมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเดินทางไปเพื่อตรวจสอบโบราณวัตถุที่
ยึดมาได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ เพื่อเป็นหลักฐานที่จะใช้ในการด�ำเนินคดีกับผู้ต้องหา
จากการสอบถามเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจน�ำ้ ทีเ่ ข้าไปด�ำเนินการจับกุม ได้ความว่าเรือทีจ่ บั กุม
ได้พร้อมหลักฐานโบราณวัตถุเป็นเรือประมงหาปลาดัดแปลงขนาดเล็กซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทย
และผู้ต้องหาเป็นชาวเวียดนาม และชาวกัมพูชาที่เข้ามาท�ำงานที่เกาะช้าง ได้รับการว่าจ้างจาก
นายทุนให้ไปด�ำเนินการงมค้นหาโบราณวัตถุ จากแหล่งเรือส�ำเภาจมโบราณบริเวณพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ตราด จากการตรวจจับนอกจากเรือแล้วยังพบอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับการด�ำน�้ำแบบแรงดันลม ซึ่ง
ประกอบด้วยเครือ่ งปัม๊ ลม พร้อมสายยางทีต่ อ่ เข้ากับหน้ากากด�ำน�ำ 
้ ตะกัว่ ส�ำหรับด�ำน�ำ้ ทีด่ ดั แปลง
มาจากตะกั่วอวนปลา และทราบว่าผู้ต้องหาได้ใช้อุปกรณ์ด�ำน�้ำดังกล่าวงมค้นหาโบราณวัตถุ
ในบริเวณน�้ำลึกประมาณ ๖๐ เมตร หรือมากกว่านั้น แต่ไม่ทราบต�ำแหน่งของเรือส�ำเภาจมว่า
อยู่ต�ำแหน่งใด
ผลการตรวจสอบเบีอ้ งต้น พบว่าเป็นโบราณวัตถุทไี่ ด้มาจากแหล่งเรือส�ำเภาจมโบราณ
เนื่องจากมีร่องรอยของเปลือกหอย เพรียง และกัลปังหาเกาะติดอยู่กับโบราณวัตถุ โดยโบราณ
วัตถุดงั กล่าว แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทเคลือบสีนำ�้ ตาล  ผลิตจากแหล่งเตา
แม่นำ�้ น้อย จังหวัดสิงห์บุร  ี และประเภทเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน  ๑๙๑ รายการ โบราณวัตถุดังกล่าวเป็นโบราณวัตถุที่มีรูปแบบศิลปะ
สมัยกรุงศรีอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑  อายุประมาณ ๔๕๐ ปีมาแล้ว มีลักษณะคล้ายกับ
โบราณวัตถุที่พบจากแหล่งเรือส�ำเภาจมกลางอ่าว ทั้งรูปแบบ ลักษณะ ลวดลาย

* นายอาภากร เกีย้ วมาศ  ภัณฑารักษ์ชำ� นาญการ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี ผูต้ รวจสอบและ
ค้นคว้าเรียบเรียง
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การแถลงข่าวการจับกุมโบราณวัตถุจากแหล่งเรือส�ำเภาจม

หลังจากได้มีการแถลงข่าวโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่ต�ำรวจน�้ำ
แหลมงอบ และเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี กรมศิลปากร
เมื่อวันที  
่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี จึงได้ด�ำเนินการบันทึกหลักฐาน
คัดแยกประเภท ถ่ายภาพ และบันทึกทะเบียนโบราณวัตถุเบือ้ งต้น และท�ำการรับมอบโบราณวัตถุ
ทั้งหมดจากต�ำรวจน�้ำแหลมงอบ เพื่อน�ำไปอนุรักษ์ เก็บรักษา และจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี
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โบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งส�ำเภาจมโบราณมีละเอียดดังนี้
๑. ไหสี่หู เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดกลาง
จ�ำนวน ๔๓ รายการ
๒. ไหสี่หู เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดใหญ่
จ�ำนวน ๗ รายการ
๓. อ่าง เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดใหญ่
จ�ำนวน ๒ รายการ
๔. อ่าง เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดเล็ก
จ�ำนวน ๒ รายการ
๕. โถ เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดใหญ่
จ�ำนวน ๑ รายการ
๖. โถ เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดกลาง
จ�ำนวน ๑๑ รายการ
๗. โถ เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดเล็ก
จ�ำนวน ๓ รายการ
๘. ถ้วย เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดกลาง
จ�ำนวน ๙ รายการ
๙. ถ้วย เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดเล็ก
จ�ำนวน ๓๕ รายการ
๑๐. คนโท เคลือบสีนำ�้ ตาล ขนาดใหญ่
จ�ำนวน ๗ รายการ
๑๑. โถทรงสูง เคลือบสีนำ�้ ตาล
จ�ำนวน ๕๐ รายการ
๑๒. กระปุก ๒ หู เคลือบสีเขียว   
จ�ำนวน ๑๕ รายการ
๑๓. กระปุกทรงกลม ๒ หู เคลือบสีเขียว
จ�ำนวน ๑ รายการ
๑๔. จาน เคลือบสีเขียว   
จ�ำนวน ๔ รายการ
จ�ำนวน ๑ รายการ
๑๕. ชาม เคลือบสีเขียว   
รวมทั้งหมด จ�ำนวน  ๑๙๑  รายการ
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แหล่งโบราณคดีใต้น�้ำ เรือส�ำเภาจมโบราณเกาะกระดาด จังหวัดตราด*
บริเวณพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย พบซากเรือส�ำเภาจมโบราณ
อยู่หลายล�ำ  หนึ่งในนั้นคือ เรือส�ำเภาจมโบราณเกาะกระดาด พบอยู่บริเวณใกล้เกาะกระดาด
จังหวัดตราด ในบริเวณแนวปะการังน�ำ้ ตื้น ประมาณ ๕ - ๘ ฟุต
การส�ำรวจและการขุดตรวจซากเรือส�ำเภาจมโบราณเกาะกระดาด จังหวัดตราด มีการ
ด�ำเนินการทั้งหมด ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยคณะส�ำรวจโบราณคดีใต้นำ�้ ใน
อ่าวไทยน�ำโดย ดร.เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา โฮวิทซ์ ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคณาจารย์และ
�้ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
นักเรียนตามโครงการฝึกอบรมโบราณคดีใต้นำ 
ศิลปากร และครัง้ สุดท้ายเมือ่ วันที่ ๒๐ - ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยความร่วมมือระหว่างภาค
วิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กับแผนกโบราณคดีทางทะเล (Maritime
Archaeology) แห่งพิพธิ ภัณฑสถานฟริเมนเทิล (Freementle Museum) ประเทศออสเตรเลีย
ผลการส� ำ รวจและและขุ ด ตรวจทั้ ง สามครั้ ง พบหลั ก ฐานทางโบราณคดี ได้ แ ก่
เครื่องปั้นดินเผา ไม้ หิน และโลหะ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งใช้เป็นหลักฐานส�ำคัญในการ
ก�ำหนดอายุเรือส�ำเภาจมโบราณเกาะกระดาด สามารถจ�ำแนกประเภทครื่องปั้นดินเผาออกได้
เป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑. เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินไม่เคลือบ (Earthernwares) ได้แก่ เครื่องใช้ทั่วไป หม้อ
ดินเผา เตาเชิงกราน หม้อตาล ฐานของหม้อ ชามดินเผา ฝาหม้อ และ ไห เป็นต้น
๒. เครือ่ งปัน้ ดินเผาเนือ้ หินไม่เคลือบ (Stonewares) ได้แก่ อ่างดินเผา ไหรูปแบบและ
ขนาดต่างๆ ครก กาน�้ำ
๓. เครื่องปั้นดินเผาเนื้อหินเคลือบ (Glazed stonewares) ได้แก่ ตลับ กระปุก
เคลือบรูปแบบต่างๆ ทั้งที่มีลายเขียนสีด�ำและสีน�้ำตาลใต้เคลือบใสสีนวล (Black or Brown
underglazedwares) เครื่องเคลือบสีน�้ำตาลด�ำ (Brown monochrome wares) และเครื่อง
เคลือบสีขาว เป็นต้น
๔. เศษเครื่องเคลือบลายครามจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง (Ming Dynasty : พ.ศ. ๑๙๑๑
- ๒๒๐๗) ซึ่งเป็นหลักฐานที่ส�ำคัญที่สุดที่ใช้ในการก�ำหนดอายุเครื่องเคลือบอื่นๆ ที่พบร่วมกัน
บริเวณเศษภาชนะเขียนลวดลายรูปเป็ด ห่าน คน พันธ์ุพฤกษา นก แมลง และที่เขียนตัวอักษร
ภาษาจีนบอกสมัย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเกี่ยเจ็ง (ChiaChing : พ.ศ. ๒๐๖๕ - ๒๑๐๙) สมัยพระเจ้า
ลั่งชิง (LungChing : พ.ศ. ๒๑๑๐ - ๒๑๑๕) และสมัยพระเจ้าหวั่นหลี (Wan-Li : พ.ศ. ๒๑๑๖
- ๒๑๖๒)
* นายอาภากร เกีย้ วมาศ  ภัณฑารักษ์ชำ� นาญการ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี ค้นคว้าเรียบเรียง
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ในการก�ำหนดอายุเครื่องปั้นดินเผาเคลือบจากเรือส�ำเภาจมโบราณเกาะกระดาด
สามารถท�ำได้โดยอาศัยแนวทางการก�ำหนดค่าอายุเชิงเทียบ (Relative Dating) ได้แก่ การเปรียบ
เทียบจากอายุของเศษเครื่องเคลือบลายครามจีนที่พบร่วมกันในการขุดตรวจ กับเศษเครื่อง
เคลือบลายครามจีนทีพ่ บในบริเวณเตาเผาในเขตอ�ำเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย คือ ประมาณ
๓๙๔ - ๔๙๑ ปี (พ.ศ. ๒๐๖๕ - ๒๑๖๒) อายุของเรือส�ำเภาโบราณสัตหีบซึง่ ก�ำหนดโดยวิธคี าร์บอน
๑๔ มีค่าอายุประมาณ ๔๖๓ - ๕๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๐๔๑ - ๒๐๙๓) อายุของเรือส�ำเภาโบราณพัทยา
ซึ่งก�ำหนดโดยวิธีคาร์บอน ๑๔ มีค่าอายุประมาณ ๔๗๐ ปี (พ.ศ. ๒๐๘๖) และการเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาในประวัตศิ าสตร์ไทย กับระยะเวลาทีพ่ บเครือ่ งปัน้ ดินเผาสมัยกรุงศรีอยุธยา ทีผ่ ลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่พบในหลุมฝังศพคนโบราณในฟิลิปปินส์ (ที่ Santa
Ana และ Calatagan) ก็จะได้ค่าอายุของเครื่องเคลือบจากเรือส�ำเภาเกาะกระดาดอยู่ระหว่าง
รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ. ๒๑๑๒ - ๒๑๓๓) จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๓ - ๒๑๗๙) โดยถือค่าอายุของเครื่องลายครามจีนสมัยพระเจ้าหวั่นหลี
(Wan-Li : พ.ศ. ๒๑๑๖ - ๒๑๖๒) ซึ่งเป็นเครื่องเคลือบลายครามที่มีอายุหลังสุด จากผลการ
ก�ำหนดอายุเครื่องเคลือบจากเรือโบราณเกาะกระดาด (อายุ ๓๗๗ - ๔๔๔ ปี) นี้ท�ำให้ทราบว่า
อุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งเคลือบไทยในเขตอ�ำเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ด�ำเนินมาตัง้ แต่
เริ่มต้นจนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดก็ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา
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รายชื่อพระอารามหลวง
ที่กรมศิลปากรน�ำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๕๖
ล�ำดับ

พ.ศ.

รายนามวัด

จังหวัด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๒๔๗๗
๒๔๗๘
๒๔๗๙
๒๔๘๐
๒๔๘๑
๒๔๘๒
๒๔๘๓
๒๔๘๔
๒๔๘๕
๒๔๘๖
๒๔๘๗
๒๔๘๘
๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒
๒๔๙๓
๒๔๙๔
๒๔๙๕
๒๔๙๖
๒๔๙๗
๒๔๙๘

วัดเขมาภิรตาราม
วัดพนัญเชิง
วัดมหาพฤฒาราม
วัดอินทาราม
วัดคฤหบดี
วัดสังเวชวิศยาราม
วัดบุปผาราม
วัดภคินีนาถ
วัดโมลีโลกยาราม
วัดยานนาวา
วัดราชนัดดาราม
วัดกัลยาณมิตร
วัดพระบรมธาตุไชยา
-

จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-

176

หมายเหตุ

ไม่พบหลักฐาน
ไม่พบหลักฐาน
ไม่พบหลักฐาน
ไม่พบหลักฐาน
ไม่พบหลักฐาน

งด
งด
งด
งด

ล�ำดับ

พ.ศ.

รายนามวัด

จังหวัด

หมายเหตุ

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑
๒๕๐๒
๒๕๐๓
๒๕๐๔
๒๕๐๕
๒๕๐๖
๒๕๐๗
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๐
๒๕๑๑
๒๕๑๒
๒๕๑๓
๒๕๑๔
๒๕๑๕
๒๕๑๖
๒๕๑๗
๒๕๑๘
๒๕๑๙
๒๕๒๐
๒๕๒๑
๒๕๒๒
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘

วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดดุสิดาราม
วัดพระยาท�ำ
วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดอัปสรสวรรค์
วัดชนะสงคราม
วัดเทพธิดาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดราชสิทธาราม
วัดสังข์กระจาย
วัดชนะสงคราม
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดเสาธงทอง
วัดเขาบางทราย
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพนัญเชิง
วัดช้างค�้ำวรวิหาร
วัดพระธาตุพนม
วัดพระมหาธาตุ
วัดพระบรมธาตุไชยา
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดสุทธจินดา
วัดชุมพลนิกายาราม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดสุรชายาราม
วัดพระธาตุ
วัดสิริจันทรนิมิตร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดน่าน
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนนทุบรี
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดลพบุรี

งด
งด
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งด

ล�ำดับ

พ.ศ.

รายนามวัด

จังหวัด

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕
๒๕๓๖
๒๕๓๗
๒๕๓๘
๒๕๓๙
๒๕๔๐
๒๕๔๑
๒๕๔๒
๒๕๔๓
๒๕๔๔
๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖

วัดมัชฌิมาวาส
วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดกลางมิ่งเมือง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
วัดเขมาภิรตาราม
วัดป่าโมก
วัดจองค�ำ
วัดท่าโพธิ์
วัดพระนอนจักรสีห์
วัดขันเงิน
วัดธรรมิการาม
วัดกลาง
วัดมหาธาตุ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดศรีมงคลใต้
วัดพระแก้ว
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม
วัดเกาะหลัก
วัดศรีอุบลรัตนาราม
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัดเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าประดู่
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
วัดชนาธิปเฉลิม
วัดพระแท่นศิลาอาสน์
วัดมหาธาตุ
วัดโยธานิมิต

จังหวัดสงขลา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดล�ำพูน
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชุมพร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดกาฬสินธ์ุ
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดล�ำปาง
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสตูล
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดยโสธร
จังหวัดตราด
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หมายเหตุ
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ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๙
จังหวัดตราด

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๙ จังหวัดตราด
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