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ค�าน�า

 กรมศิลปากรได้น�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็น
ประจ�าทุกปีในช่วงกฐินกาล ในการนี้ กรมศิลปากรได้จัดท�าหนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติวัดท่ีกรมศิลปากรน�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ประวัติศาสตร์ของจังหวัด 
ศิลปวฒันธรรมของจงัหวดั และภารกจิของกรมศลิปากรในจังหวดันัน้ๆ โดยกรมศลิปากรได้ด�าเนนิการ
จัดท�าหนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๓๘ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการและเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

 หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรมที่จัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้นับเป็นเล่มที่ ๑๙ มีเนื้อหา
ว่าด้วยวัดโยธานิมิต พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ ณ ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด ซึ่งเป็นวัดท่ีกรมศิลปากรได้น�าผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายในปีนี้ โดยก�าหนด
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโยธานิมิต ถือเป็นวัดที่มี 
ความส�าคัญมาแต่โบราณ เช่ือกันว่าเคยเป็นสถานที่ตั้งทัพในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั นอกจากนีห้นงัสอืปกณิกศลิปวฒันธรรมเล่มนีย้งัมเีนือ้หาเกีย่วกบั
ประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัตราดซึง่เป็นจงัหวดัทีม่ปีระวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และมคีวาม
ส�าคัญอย่างยิ่งในแง่ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว รวมท้ังสถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์
และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เทศกาลงานประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตราด ตลอดจน 
ข้อมูลภารกิจของกรมศิลปากรในเขตพื้นที่จังหวัดตราด

 กรมศิลปากรได้มอบหมายกลุ่มจารีตประเพณี ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ท�าการ
ศึกษา ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดท�าต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๙ 
จังหวัดตราด โดยการด�าเนินงานครั้งน้ีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้ง 
พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก) เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตและเจ้าคณะจังหวัดตราด คณะสงฆ์วัดโยธานิมิต 
ส�านักงานวฒันธรรมจงัหวดัตราด และชาวตราดทีอ่นเุคราะห์ข้อมลูต่างๆ ประกอบกบัความอนเุคราะห์
และการอ�านวยความสะดวกต่างๆ จากส�านักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
กรมศิลปากรผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ ท�าให้การจัดท�าหนังสือเล่มนี้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  
จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

 กรมศิลปากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๙ จังหวัดตราด  
จะอ�านวยความรู้และสาระประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับหนังสือเล่มนี้เป็นอภินันทนาการ รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมตามสมควร

(นายเอนก สีหามาตย์)
อธิบดีกรมศิลปากรส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

กันยายน ๒๕๕๖



สารบัญ

ค�าน�า  

กฐิน  ๑๐

พระอารามหลวง ๑๒

วัดโยธานิมิต ๑๖

 ชั้นและต�าบลที่ตั้ง ๑๖

 พื้นที่และอาณาเขต ๑๗

 ประวัติและความส�าคัญของวัด ๑๗

 เกียรติคุณของวัดโยธานิมิต ๑๙

 โบราณสถาน สถานที่และสิ่งส�าคัญภายในวัด ๑๙

 การศึกษาภายในวัด ๔๑

 การฌาปนกิจ ๔๒

 ล�าดับเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต ๔๒

 จ�านวนพระภิกษุและสามเณร ๔๓

 เทศกาลและงานประเพณีของวัด ๔๓

ประวัติศาสตร์จังหวัดตราด ๔๔

 จังหวัดตราดในปัจจุบัน  ๕๒

 ทรัพยากรธรรมชาติ ๕๕

 สัญลักษณ์ส�าคัญประจ�าจังหวัด ๕๗

ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด ๕๘

 ที่มาและความหมายของค�าว่า “ตราด” ๕๙

 ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด ๖๐

 ภาษาและความหมายของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด  ๖๑

 ชื่อบ้านนามเมืองกับต�านานเรื่องเล่า ๖๓

 ชื่อบ้านนามเมืองอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘

 ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับการอธิบายความหมายชื่อบ้านนามเมือง ๗๑



ยุทธนาวีเกาะช้าง ๗๗

วิถีวัฒนธรรมของชาวตราด ๘๘ 

สภาพสังคมตราด ๙๐

 ศาสนาและคติความเชื่อ ๙๓

 การประกอบอาชีพ ๙๙

 ขนบธรรมเนียมประเพณี ๑๐๔

 ผลผลิตและงานช่าง ๑๐๗

เทศกาลและงานประเพณ ี ๑๑๒

 เทศกาลและงานประเพณีส่วนรวม ๑๑๒

 เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น ๑๒๐

สถานที่ส�าคัญเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในจังหวัดตราด ๑๓๑

ภารกิจกรมศิลปากรในจังหวัดตราด ๑๕๗

 โครงการส�าคัญของกรมศิลปากรในพื้นที่จังหวัดตราด ๑๕๗

 โบราณวัตถุจากแหล่งเรือส�าเภาจมฯ ๑๖๒

 แหล่งโบราณคดีใต้น�า้ เรือส�าเภาจมโบราณเกาะกระดาด จังหวัดตราด ๑๖๖

บรรณานุกรม ๑๗๐

ภาคผนวก ๑๗๕ 

 รายชื่อพระอารามหลวงที่กรมศิลปากร
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อธิบดีกรมศิลปากร (นายสหวัฒน์ แน่นหนา) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
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ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานที่กรมศิลปากรน�าไปทอดถวายในพุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร



บริวารกฐินที่กรมศิลปากรน�าไปถวาย



การแสดงโขนสมโภชองค์กฐิน ณ วัดมหาธาตุ



กฐิน*

 กฐินเป็นประเพณีท�าบุญตามพุทธบัญญัติ โดยค�าว่า กฐิน ตามศัพท์บาลีแปลว่า  
ไม้สะดึง คือ กรอบไม้ส�าหรับขึงผ้าเพื่อเย็บเป็นจีวรของพระภิกษุ ซึ่งแต่เดิมกฐินถือเป็นกิจ 
ของสงฆ์โดยเฉพาะ พระสงฆ์ต้องหาผ้าท่ีไม่มีเจ้าของจากสถานที่ต่างๆ มาตัดเย็บและย้อมเอง 
ผ้าที่ได้มานี้เรียกว่า ผ้าบังสุกุล ต่อมาพุทธศาสนิกชนเห็นถึงความยากล�าบากของพระภิกษุ 
ในการหาผ้า จึงมีจิตศรัทธาน�าผ้ามาถวาย โดยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและบัญญัติให้ 
รับผ้านั้นได้โดยก�าหนดให้วางไว้ท่ามกลางคณะสงฆ์ ไม่เจาะจงถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง  
การตดัเยบ็จีวรของพระภกิษนุัน้จะต้องเยบ็ผ้าหลายๆ ชิน้ต่อกนัและประสานกนัเป็นรปูสีเ่หลีย่ม
ผืนผ้า โดยมีตะเข็บคั่นอยู่ภายในผืนผ้า ลักษณะเหมือนคันนา เรียกกันในหมู่สงฆ์ว่า ขันธ์ ผ้าที่
ส�าเรจ็จากการตดัเยบ็ด้วยไม้สะดงึนีเ้รยีกว่า ผ้ากฐนิ และเรยีกมาจนทกุวนันี ้แม้จะมผ้ีาส�าเรจ็รปู
ที่ตัดเย็บโดยไม่ต้องอาศัยไม้สะดึงแล้วก็ตาม 

 ในการทอดกฐนิ นอกจากเป็นการท�าบญุเพือ่ถวายผ้ากฐนิตามธรรมเนยีมแล้ว ยงันยิม 
ถวายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของจ�าเป็นส�าหรับพระภิกษุใช้สอย เช่น เส่ือ 
หมอน มุ้ง กาต้มน�า้ และของส�าหรับใช้สอยร่วมกันในวัด นอกจากนี้ในปัจจุบันนี้ยังนิยมถวาย
สิ่งของอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ เช่น ยารักษาโรค เครื่องครัว เครื่องมือก่อสร้างซ่อมแซมวัด 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยถอืเป็นของบรวิารหรอืเป็นองค์ประกอบของผ้ากฐิน เรียกว่า บริวารกฐิน 
หรือ เครื่องกฐิน บริวารกฐินยังนับรวมไปถึงปัจจัยด้วย 

 การท�าบุญกฐินจะท�าในระยะเวลาท่ีก�าหนดในปีหนึง่ๆ เรยีกว่า กฐนิกาล อยูใ่นระหว่าง
วันแรม ๑ ค�า่ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค�า่ เดือน ๑๒ จะท�าก่อนหรือหลังจากนี้ไม่ได้ กฐินแบ่ง
เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ กฐินหลวง และกฐินราษฎร์

 * นางเบญจมาส แพทอง อดีตผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง
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 กฐินพระราชทาน เป็นกฐินหลวงประเภทหนึ่ง หมายถึง กฐินซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ 
สมาคม มูลนิธิ หรือเอกชนน�าไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและ 
ต่างจงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัร นอกเหนอืจากวดัหลวงส�าคญัจ�านวน ๑๖ วดัทีจ่ะเสด็จพระราชด�าเนนิ
ถวายผ้าพระกฐนิด้วยพระองค์เอง โดยขอรบัพระราชทานผ่านกรมการศาสนา และเมือ่ส้ินเขตกฐิน
กาลแล้วกรมการศาสนาจะรวบรวมบญัชรีายการถวายพระราชกศุลของหน่วยงาน องค์กร ฯลฯ  
น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

 ค�าถวายผ้าพระกฐนิ “ผ้าพระกฐนิทานกบัทัง้ผ้าอานสิงส์บรวิารทัง้ปวงนี ้ของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิดี จกัรนีฤบดินทร สยามนิทราธริาช 
บรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้า
น้อมน�ามาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์ 
จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระท�ากฐินัตถารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ”

 อานิสงส์กฐิน การท�าบุญกฐินถือเป็นการท�าบุญใหญ่ ก่อให้เกิดอานิสงส์ท้ังพระสงฆ์  
ผู้ทอดและผู้ชักชวนทอด ปรากฏในชาดกต่างๆ ในส่วนของพระสงฆ์นั้นมีก�าหนดไว้ในพระวินัย
ขันธกะ อาทิ เดินทางไปไหน โดยไม่ต้องบอกต้องลา ฉันอาหารร่วมวงเป็นหมู่คณะได้ เก็บผ้า
จีวรเกิน ๑๐ วันได้ เป็นต้น

 ส่วนผู้ทอด ผู้ชักชวนทอดจะได้รับบุญมากเพราะเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ มีความ
ปรารถนาสิ่งใดก็ส�าเร็จสมความปรารถนา ดังในนรชีวกฐินทานชาดก กล่าวว่า เมื่อสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนรชีวะ ได้ชักชวนเศรษฐีถวายผ้ากฐินและอธิษฐาน 
ขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ก็ส�าเร็จสมประสงค์ นอกจากนี้ยังเป็นการจรรโลง
พระพทุธศาสนาให้เจรญิมัน่คงถาวร เป็นผูอ้ปุถมัภ์บ�ารุงพระสงฆ์ ธรรมทายาทในพระพุทธศาสนา
และก่อให้เกิดจิตใจอันเป็นกุศล
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พระอารามหลวง*

 * นางอลิสา รามโกมุท อดีตนักอักษรศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กลุ่มจารีตประเพณี ส�านักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง

 การสร้างวัดหรือพระอาราม ในอดีตผู้สร้างมักจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นผู้มี
สถานะทางสงัคมสงูหรอืมกี�าลงัทรพัย์สงู ได้แก่ ขนุนางหรอืเศรษฐ ีในสมยัพทุธกาลเหล่ากษตัรย์ิ
และเศรษฐต่ีางๆ สร้างวดัขึน้เพือ่อทุศิถวายเป็นทีป่ฏบิติัศาสนกจิ และจ�าพรรษาของสมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้าและพระภกิษสุงฆ์ ดงัทีป่รากฏในพุทธประวติัว่า พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างวดั
เวฬวุนาราม นบัเป็นอารามท่ีพระเจ้าแผ่นดนิ ทรงสร้างเป็นแห่งแรกในพทุธศาสนา อนาถบณิฑกิ 
เศรษฐีสร้างวัดพระเชตวันวิหาร นางวิสาขาเศรษฐินีสร้างวัดปุพพาราม เป็นต้น

 ในประเทศไทยตัง้แต่สมยัก่อนสโุขทัยถงึสมยัสโุขทยั มคีวามปรากฏในจารกึหลายหลกั
ว่า พระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง ทรงอุปถัมภ์ และทรงบูรณปฏิสังขรณ์ 
พระอารามหลวงหรือวัดหลวงหลายวัด ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นใดเป็นผู้สร้าง เช่นเดียวกับสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏในท�าเนียบสมณศักดิ์สงฆ์ครั้งกรุงเก่าว่า พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทรง
สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงหรือวัดหลวง จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และ
ขุนนางสร้างแล้วถวายเป็นวัดหลวงได้

 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงสถาปนากรงุรตันโกสนิทร์ขึน้
น้ัน มีพระราชประสงค์จะท�านบุ�ารงุบ้านเมอืงให้เหมอืนเมือ่ครัง้กรงุศรอียธุยารุง่เรอืง เรยีกกนัว่า 
ครั้งบ้านเมืองดี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ถ่ายแบบอย่างการสร้างวัดมาจากกรุงศรีอยุธยา อาทิ ทรง 
สร้างวัดสุทัศน์แทนวัดพนัญเชิงที่กรุงศรีอยุธยา เป็นต้น จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริว่า พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ ยังน้อยกว่ากรุงเก่ามากนัก 
ไม่พอกับต�าแหน่งพระราชาคณะในท�าเนียบ จึงทรงสร้างพระอารามขึ้นใหม่ และทรงชักชวน
ให้พระบรมวงศานวุงศ์รวมทัง้ขนุนางทีม่กี�าลงัทรพัย์ช่วยกนัสร้างหรอืบรูณปฏสิงัขรณ์วดัทีช่�ารุด
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ทรุดโทรมขึน้ใหม่ ถ้าวดัของใครสร้างงดงามดกีท็รงรบัเป็นพระอารามหลวงเพือ่ให้เป็นเกยีรตยิศ
แก่ผู้สร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วัดนั้นๆ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริว่า วัดที่ได้สร้างขึ้นมีมากพอแล้ว จึงไม่
ใคร่จะทรงรบัวดัทีผู่อ้ืน่สร้างเป็นพระอารามหลวงเหมอืนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หัว ดังปรากฏตามต�านานพระอารามหลวง ที่เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์
คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการเรียบเรียงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในรัชกาลที่ ๕ ว่ามีพระ
อารามหลวงในกรุงเทพฯ จ�านวน ๗๗ วัด

 ในรัชกาลปัจจบุนัรฐับาลเหน็ว่าการยกฐานะวดัราษฎร์ขึน้เป็นวดัหลวง เป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะ
ช่วยเชิดชูพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จึงได้ก�าหนดให้วัดที่สมควรได้รับเกียรติยกย่องเป็นพิเศษ 
ขอพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงได้ โดยออกเป็นระเบียบส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนี้ 

 ๑. เป็นวัดที่เป็นหลักฐาน โดยมีเสนาสนะถาวรหรือมีปูชนียวัตถุที่เป็นโบราณสถาน 
หรือโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ

 ๒. เป็นวัดท่ีมีการปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธ
ศาสนา ที่เป็นหลักฐาน

 ๓. เป็นวัดที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
 ๔. มีพระสงฆ์จ�าพรรษาตั้งแต่ ๒๐ รูปขึ้นไป ติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปีถึงปัจจุบัน
 ๕. เป็นวดัส�าคญัของท้องถิน่ หรอืเป็นสถานทีป่ระกอบพธิทีางศาสนาของทางราชการ
เป็นประจ�า หรือเป็นวัดส�าคัญทางประวัติศาสตร์

 ๖. ต้องมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

 การขอยกวัดราษฎร์ซึ่งมีคุณสมบัติครบทั้ง ๖ ประการ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงนั้นจะ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากนายอ�าเภอและเจ้าคณะอ�าเภอก่อน จากนั้นนายอ�าเภอจึงรายงาน
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยประวัติวัด แผนที่แสดงที่ตั้งวัด แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง
และภาพถ่ายถาวรวัตถุของวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด หากเห็นสมควร
อย่างใดให้รายงานไปยังส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติเห็นสมควร และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด และเจ้าคณะใหญ่แล้ว ให้
รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาน�าเสนอมหาเถรสมาคม และเมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณา
เห็นชอบแล้ว ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตจิะด�าเนนิการขอพระราชทานยกวดันัน้ขึน้เป็น
พระอารามหลวงต่อไป เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะขึ้นทะเบียนวัดนั้นเป็นพระอารามหลวง 
พร้อมแจ้งเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด และผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
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 พระอารามหลวงหรือวัดหลวงแบ่งชั้นและชนิดตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้

 ๑. ชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีเจดีย์สถานส�าคัญ วัดที่บรรจุพระบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติ 
อย่างสูง มี ๓ ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร

 ๒. ชัน้โท ได้แก่ วดัท่ีมเีจดย์ีสถานส�าคญัหรอืวดัทีม่เีกยีรติ ม ี๔ ชนดิ คอื ราชวรมหาวหิาร 
ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร

 ๓.  ชัน้ตร ีได้แก่ วดัทีม่เีกยีรต ิวดัประจ�าเมอืงหรือวดัสามญั ม ี๓ ชนดิ คอื ราชวรวหิาร 
วรวิหาร และสามัญ

 พระอารามหลวงหรือวัดหลวง มี ๕ ชนิด ตามคุณสมบัติ ดังนี้

 ๑.  ราชวรวิหาร ได้แก่ พระอารามที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จ 
พระยุพราชทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์

 ๒.  วรวหิาร ได้แก่ พระอารามทีพ่ระมหากษตัริย์ สมเด็จพระราชนิ ีสมเด็จพระยพุราช
ทรงสร้าง และปฏิสังขรณ์พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต�่าศักดิ์ลงมาหรือแก่วัด รวมทั้งวัดที่
ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงที่มีเกียรติ

 ๓.  ราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระอารามชนิดราชวรวิหารท่ีเป็นพระอารามใหญ่ และ  
มีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่

 ๔.  วรมหาวหิาร ได้แก่ พระอารามชนดิวรวหิารทีเ่ป็นพระอารามใหญ่ และมสีิง่ก่อสร้าง
ขนาดใหญ่

 ๕.  สามัญ ได้แก่ พระอารามหลวงที่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ชนิด 
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พระเทพสเุมธมนุ ี(สง่า สกโฺก) เจ้าอาวาสวดัโยธานมิติ และเจ้าคณะจงัหวดัตราด
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วัดโยธานิมิต*

 * นายชญานนิ นุย้สนิธุ ์ นกัอกัษรศาสตร์ปฏบิตักิาร กลุม่จารตีประเพณ ี ส�านกัวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ 
ค้นคว้าเรยีบเรยีง

ทางเข้าวดัด้านทศิตะวนัออก

ชั้นและต�าบลที่ตั้ง

 วัดโยธานิมิต หรือที่นิยมเรียกกันว่า “วัดโบสถ์” ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ถนนเทศบาล ๔  
ต�าบลวงักระแจะ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดตราด สงักดัคณะสงฆ์มหานกิาย ได้รบัพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ 
พระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญต้ังแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๒๓ 
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ถนนภายในวดั

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

 ปัจจุบัน วดัโยธานมิติมทีางเข้า - ออก ๓ ทาง ด้านทศิเหนอื ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก 
ทิศใต้ติดกับแนวคลองบางพระโดยตลอด ประตูด้านทิศตะวันตกที่ติดกับโรงเรียนกิตวิทยา 
จะเปิดเฉพาะเวลามีกิจธุระ ส่วนประตูทางเข้าหลักคือ ซุ้มประตูใหญ่ ๑ ซุ้มและประตูทางเข้า 
อีก ๑ จุดด้านทิศตะวันออกเช่นเดียวกันซึ่งติดกับถนนสายตราด - ปากคลอง

ประวัติและความส�าคัญของวัด

 ตามประวัติของวัดที่เล่าสืบต่อกันมาเชื่อกันว่า วัดโยธานิมิตสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๑ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (หลกัฐานบางแห่งเชือ่ว่า สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๕ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งเมื่อทรงรวมไพร่พลบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก) 
ในครั้งนั้น เมืองญวน (หรือประเทศเวียดนามในปัจจุบัน) ซึ่งมีองเชียงสือเป็นกษัตริย์ได้ส่ง 
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กองก�าลังไปรุกรานเขมรซึ่งเป็นประเทศราชของไทยในเวลานั้น นักองด้วงผู้เป็นกษัตริย์ของ
เขมรจึงส่งค�าร้องขอให้ไทยส่งก�าลังทหารไปช่วย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) ต้นสกุลสิงหเสนี เป็นแม่ทัพบก ส่วน
เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) (ต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ต้น
สกุลบุนนาค) เป็นแม่ทัพเรือ เคลื่อนพลไปช่วยเขมร ทั้งนี้ ทัพเรือมิอาจไปช่วยท�าการรบได้ทัน 
เน่ืองจากไม่มีลมทะเลพากองเรือเคลื่อนไปน่านน�้าเขมรได้จึงตั้งทัพอยู่เพียงเมืองตราดปัจจุบัน
การศึกสงครามกับญวนครั้งนั้นผลัดกันแพ้ชนะอยู่หลายคราว ครั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพกลับได้ 

 ทัง้นี ้การทีท่พัเรอืไม่ได้เข้ามาร่วมในการรบคร้ังนี ้เจ้าพระยาบดินทรเดชาพิจารณาแล้ว
เหน็ว่า เหน็จะมใิช่ความผดิของกองทพัเรอืหรอืเจ้าพระยาพระคลงั แต่เป็นเหตสุดุวสิยัเนือ่งจาก
ลมทะเลไม่เอือ้อ�านวย จงึมใีบบอกไปทางกรงุเทพฯ กราบบงัคมทลูถวายข้อคดิเหน็ว่า ควรให้ทพั
เรอืน�าโดยเจ้าพระยาพระคลงัขดัตาทพัอยูท่ีเ่มอืงตราดเพ่ือเป็นการคมุเชงิและเป็นทีเ่กรงขามของ
ข้าศกึญวน พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเหน็ชอบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เป็นไปตามนั้น ทัพเรือจากกรุงเทพฯ จึงขึ้นฝั่งที่ต�าบลทุ่งใหญ่ ซึ่งคือต�าบลแหลมหินในปัจจุบัน 
และมาตัง้ค่ายทพัอยูท่ีต่�าบลแหลมเคด็ คอืพืน้ทีบ่ริเวณตลาดเทศบาลเมอืงตราดในปัจจุบนั ช่วง
ระหว่างพักทัพอยู่ เหล่าทหารทัพเรือได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมานามว่า “โยธานิมิต” เพื่อเป็น
อนุสรณ์ว่า ครั้งหนึ่งวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพ 

 ภายในวัดมีโบสถ์หลังเก่า (ปัจจุบันเรียกว่า วิหาร) สร้างขึ้นในศิลปะแบบอยุธยาตอน
ปลาย ในสมยัรตันโกสนิทร์ วดัโยธานมิติเคยเป็นสถานทีถ่อืน�า้พิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมอืง
ตราดอีกด้วย อนึง่ หลงัจากฝ่ายญวนและไทยท�าสญัญาสงบศกึกนัแล้ว เจ้าพระยาพระคลงัได้รบั
พระบรมราชโองการให้กองทัพเรือกลับกรุงเทพฯ ท่านเจ้าพระยาได้พาเหล่าเสนามาตย์ไพร่พล
เข้าเฝ้าถวายพระราชกศุลทีไ่ด้สร้างวดัโยธานมิติขึน้ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงปนู
บ�าเหน็จรางวัลแก่ไพร่พล และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นนิตยภัตปีละ ๑๘๐ 
บาท  และได้รับมาตลอดจนรัชกาลต่อมา กระทั่งยกเลิกเงินนิตยภัตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ เนื่องจาก
เมืองตราดได้ตกเป็นของฝรั่งเศส

 ราว พ.ศ. ๒๔๐๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า 
เสนาสนะบางส่วนของวัดโยธานิมิตทรุดโทรมลงไปมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในเวลาต่อมา คณะสงฆ์มีด�าริให้เริ่มท�าทะเบียนวัดได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ 
“วัดโบสถ์” ตามที่ชาวบ้านนิยมเรียกแต่โบราณ อย่างไรก็ดี ได้กลับมาใช้ชื่อ “วัดโยธานิมิต” อีก
ครั้งเมื่อครั้งที่วัดได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบัน วัดโยธานิมิต
เป็นวัดที่เจ้าคณะจังหวัดตราดจ�าพรรษาด้วย
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เกียรติคุณของวัดโยธานิมิต 

 พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง โดยกรมการศาสนา  
   กระทรวงศึกษาธิการ 

 นอกจากนี้ วัดโยธานิมิตยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนาประจ�า
จังหวัดตราดอีกด้วย

โบราณสถาน สถานที่และสิ่งส�าคัญภายในวัด

 พระอุโบสถ

 พระอุโบสถวัดโยธานิมิตเริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ สร้างเสร็จใน
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓ ล้านบาทเศษ สร้างขึ้นเพื่อทดแทน
โบสถ์หลังเก่าที่ช�ารุดทรุดโทรมและมีขนาดเล็ก พระอุโบสถมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 
๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร โครงสร้างก่ออิฐถือปูนอย่างมั่นคงแข็งแรงบนฐานยกสูงจาก 
พื้นดินราว ๑.๒๐ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยก�าแพงแก้วก่อปูนสีอิฐ  
มีบันไดขึ้นจากทั้ง ๔ ทิศ ส่วนปลายของราวบันไดทั้ง ๒ ข้างในทุกทิศปั้นรูปสิงห์คู่สีขาวมีเครื่อง
ประดับสีทอง ทั้งนี้ บันไดด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกและด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตก 
ท�าสิงห์ขนาดใหญ่ยืนบนแท่นสูงราว ๑ เมตร ตัวสิงห์มีสีขาวท�าเคร่ืองประดับที่แผงคอและ 
ข้อเท้าเป็นสีทอง

 ถัดขึ้นไปบนลานรอบพระอุโบสถภายในก�าแพงแก้ว มีซุ้มใบเสมาประจ�าทิศ ๘ ซุ้ม 
ลักษณะซุ้มโปร่งตั้งบนแท่นฐานเหนือขึ้นไปเป็นส่วนฐานซุ้มแบบบัวลูกแก้วอกไก่เพิ่มมุม ส่วน
กลางของซุม้ท�าเป็นเสาประดบักรอบหน้าบนั ภายในซุม้ประดษิฐานใบเสมา ส่วนยอดของซุม้ท�า
เป็นยอดเจดีย์แบบรตันโกสนิทร์สทีอง ลกัษณะของใบเสมานัน้เป็นสทีอง มฐีาน ๓ ชัน้รองรบั ฐาน
ช้ันล่างสุดเป็นฐานสงิห์ ฐานชัน้บนสดุเป็นฐานคล้ายล�าตวัพญานาคมส่ีวนปลายเป็นหวัพญานาค
ซึง่มลีกัษณะใกล้เคยีงกบัหางหงส์ ตวัใบเสมาในส่วนกลางท�ารปูพระพทุธรปูปางร�าพงึ ขนาบด้วย
ธรรมจักรและลวดลายทั้ง ๒ ข้าง ส่วนบนของใบเสมาประดับฉัตร ๓ ชั้นและยอดรูปดอกบัวตูม

 พระอุโบสถตั้งอยู ่บนฐานยกสูงอีกชั้นหนึ่ง มีบันไดทางเข้าฝั ่งทิศตะวันออกและ 
ทิศตะวันตกซึ่งขึ้นจากด้านข้างทั้ง ๒ ข้างเช่นเดียวกัน ปลายบันไดทั้ง ๒ ข้างในทุกทิศท�ารูป
นรสงิห์นัง่เป็นสขีาว มแีผงคอสแีดง เชิงบันไดมเีสาโคมไฟอยูท่ัง้ ๔ มมุ พระอโุบสถมปีระตทูางเข้า 
ด้านทศิตะวนัออกและทิศตะวนัตกด้านละ ๒ ประตู ซุ้มประตูทางเข้ามกีรอบซุ้มประตูท�าเป็นเสา
ประดับกรอบประตู ๓ ชั้นอย่างวิจิตรบรรจงเป็นลวดลายชั้นฐานสิงห์ ลายกาบพรหมศร ประจ�า
ยามรดัอก กาบบนและบวัปลายเสาโดยล�าดบั กรอบประตูด้านหน้าประดับลายดอกซีกดอกซ้อน 
และซุม้เรอืนยอดปิดทองประดบักระจก เริม่ต้นลายส่วนฐานด้วยกระจงัฐานพระคว�า่ ลายประจ�า
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ยามก้ามปู เรือนยอดท่ีครอบซุ้มมี ๕ ชั้น แต่ละชั้นประดับแนวลายกระจัง ประจ�ายามก้ามปู 
ที่ขอบชั้น และหน้าบันที่ลดหลั่นสัดส่วนกันขึ้นไป ถัดขึ้นไปเป็นทรงระฆัง บัลลังก์ บัวกลุ่ม ปลี 
บัวกลุ่มอีกชั้นหนึ่ง ปลียอด และลูกแก้วโดยล�าดับ 

 ประตูทางเข้าพระอุโบสถมีทั้งหมด ๔ บาน ด้านหน้า ๒ บาน และด้านหลัง ๒ บาน 
บานประตพูระอโุบสถประดบัลายรดน�้ารปูเทวดายนืพนมมอืยนืตรงเบีย่งใบหน้าเข้าหน้ากนัเลก็
น้อย พื้นหลังเป็นกระหนกลายพรรณพฤกษา บานประตูด้านในพระอุโบสถประดับมุขเป็นลาย
ก้านขดและกระหนกพรรณพฤกษาอย่างละเอียดอ่อนช้อย

 ด้านข้างทั้งสองของประตูทางเข้าท้ังด้านหน้าและด้านหลังประดับซุ้มติดผนังปิดทอง
ประดับกระจกประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางร�าพึง ลักษณะซุ้มโดยรวมคล้ายกับซุ้ม
ประตูทางเข้าแต่ประดับตกแต่งน้อยกว่า เริ่มจากฐานซุ้มเป็นแนวลายประจ�ายามก้ามปู เหนือ

พระอโุบสถด้านทศิตะวนัออก
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ลวดลายของกรอบประตแูละซุม้พระขนาบประตทูางเข้า

ลวดลายของประตทูางเข้าพระอโุบสถ

ขึ้นไปเป็นลายกลีบบัวหงายรองรับฐานพระ กรอบซุ้มทั้ง ๒ ข้างท�าลวดลายดอกซีกดอกซ้อน  
มีประจ�ายามรัดอกตรงขอบกลาง ตามด้วยบัวปลายเสา เหนือขึ้นไปเป็นชั้นเครื่องบนที่มีลาย
ประจ�ายามก้ามปูเป็นฐานส่วนล่าง ต่อด้วยซุม้หน้าบนัทีม่เีทพนมตรงกลางล้อมด้วยลายกระหนก 
โดยลวดลายทั้งหมดนี้ท�าแบบเดียวกันทั้งซุ้มด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
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หน้าบนัพระอโุบสถด้านทศิตะวนัออก

 หน้าบนัของพระอโุบสถทัง้ด้านทศิตะวนัออกและทิศตะวันตกประกอบด้วยเสา ๔ ต้น
รองรับหน้าบันและช้ันหลังคา เสา ๒ ข้างด้านนอกประดับบัวหัวเสาและบัวรองปลายเสา ท�า 
คนัทวยรบัชัน้หลงัคา ประดบัลายแข้งสงิห์ตรงส่วนแนวเสาด้านใน ส่วนหวัเสารบัแนวกระจงัฐาน
พระทีมี่เฟ่ืองอบุะห้อยลงมา ช่องระหว่างเสาข้างนอกและเสาข้างในประดบัลายดอกบวัในกรอบ
สี่เหลี่ยมบนพื้นหลังประดับกระจกสีเขียว ส่วนเสาต้นข้างในมีลวดลายประดับใกล้เคียงกัน โดย
เหนือเสาช่องประตทูางเข้าทัง้ ๒ ด้านท�าเป็นแนวคหูา ถดัขึน้มาเป็นลายกระจงัฐานพระและลาย
ประจ�ายามก้ามป ูทัง้นีบ้นลายประจ�ายามก้ามปมูข้ีอความว่า “เสดจ็พ่อพรหมมาลปิียะ เสดจ็พ่อ
กอกแก้ว เสด็จพ่อฟ้าเล็ก” เหนือขึ้นไปคือ แผงแรคอสองตรงกลาง ท�าเป็นรูปซุ้ม ๕ ซุ้ม คั่นด้วย
ลายกระหนกปิดทอง ภายในซุ้มประดับรูปเทวดา และแม่พระธรณีในซุ้มตรงกลาง ส่วนปลาย
ด้ายซ้ายและขวาสดุเป็นลายหน้าอดุปีกนกทีท่�าเป็นลายกระหนกเปลวในพืน้ทีส่ามเหลีย่มมมุฉาก 
เหนือขึ้นไปเป็นแนวกระจังฐานพระ และลายประจ�ายามก้ามปูขนาดเล็กโดยล�าดับรองรับส่วน
หน้าบัน หน้าบันของพระอุโบสถประดับตราสัญลักษณ์วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ บนฐานลายดอกซีกดอกซ้อนปิดทอง ขนาบ
ด้วยลายกระหนกเปลวบนพืน้หลงัประดบักระจกสเีขยีว หลงัคาพระอโุบสถท�าลดหลัน่กนั ๓ ชัน้ 
ประดับช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ และมุงกระเบื้องสีเลือดหมูเข้ม
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รายละเอยีดของลวดลายประดบัเสาหน้าบนั
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 พระอุโบสถมหีน้าต่างด้านข้างทศิเหนอืและทศิใต้ ข้างละ ๕ บาน ตกแต่งกรอบหน้าต่าง 
อย่างวิจิตรงดงาม ส่วนฐานของหน้าต่างเป็นลายประจ�ายามก้ามปู ต่อด้วยบัวคว�า่บัวหงาย และ 
ลายประจ�ายามก้ามปอูกีครัง้หนึง่ เสากรอบหน้าต่างมกีารเพิม่มมุ ๓ ชัน้ ท�าเป็นลายกาบพรหมศร 
ประจ�ายามรัดอก กาบบนและบัวปลายเสาโดยล�าดับ รองรับลายประจ�ายามก้ามปู ซึ่งต่อด้วย 
ด้านบนของหน้าต่างท�าเป็นซุ้มเรือนยอด ๕ ชั้น แต่ละชั้นประดับแนวลายกระจังที่ขอบชั้น  
ลดหลั่นขึ้นไปถึงส่วนยอดซุ้มซึ่งท�าทรงระฆัง บัลลังก์ บัวกลุ่ม ปลี ลูกแก้วรัดอก ปลียอด และ 
ลูกแก้วโดยล�าดับ ส่วนบานหน้าต่างนั้นลงรักปิดทองเป็นลายกระหนก ท้ังนี้ ระหว่างหน้าต่าง
แต่ละบาน มีแนวเสาติดผนังที่ท�าบัวหัวเสาและคันทวยรองรับชั้นหลังคาด้วย

 ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยสร้างด้วยปูนปิดทอง 
มฉีตัรทอง ๕ ชั้นห้อยลงมาจากเพดาน ฐานพระประธานชั้นบนเป็นฐานกลีบบัว ประดับชายผ้า
ทิพย์ห้อยลงมาด้านหน้าปิดทองประดับกระจกอย่างงดงาม ด้านข้างทั้ง ๒ ฝั่งของพระประธาน
ท�ารูปพระสาวกปิดทองนั่งคุกเข่าประนมมือเข้าหาองค์พระ รองรับด้วยฐานขนาดใหญ่ประดับ
ลายกลีบบัว กระจังฐานพระ ลายกระหนกสามเหลี่ยมปิดทองประดับกระจก พระประธาน พระ
สาวก และแท่นฐานตัง้อยูบ่นฐานเขยีงขนาดใหญ่สขีาวเหนอืพืน้พระอโุบสถอกีชัน้หนึง่ ด้านหน้า
ฐานพระมีโต๊ะหมู่บูชาไม้ประดับมุกขนาดใหญ่ จัดวางเครื่องสักการบูชา

 ผนังด้านหลงัพระประธานวาดเป็นต้นมหาโพธิพ์ฤกษ์ตรงส่วนกลาง ฉากหลังเป็นภาพ
ทิวทัศน์ มีเทวดาและนางอัปสรมานมัสการพระพุทธองค์ ที่พื้นดินด้านล่างมีหมู่สัตว์ใหญ่น้อย 
หมอบเฝ้าพระพุทธองค์ ผนังฝั่งตรงข้ามพระประธานเขียนภาพพระพุทธองค์ผจญมาร มีพระ
แม่ธรณีบบีมวยผมให้น�้าท่วมหมูม่ารทีม่าคกุคามพระพุทธองค์ ส่วนผนงัเหนอืช่องหน้าต่างเขยีน 
ภาพพุทธประวัติเริ่มจากมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้วนตามเข็มนาฬิกาไปถึงถึงมุมทิศตะวันออก
เฉยีงเหนอื เริม่ต้นด้วยตอนประสตูจินถงึเสดจ็ดบัขนัธปรินพิพาน ส่วนผนงัระหว่างช่องหน้าต่าง
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  
“พระอโุบสถหลงันีบ้รูณะโดยพระเทพสเุมธมนุ ีเจ้าคณะจังหวดัตราด บรูณะคร้ังที ่๑   ๑๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๒๐ บูรณะเสร็จ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ สิ้นเงิน ๒,๑๗๙,๐๐๐ บาท บูรณะครั้งที่ ๒   

24



หน้าต่างพระอโุบสถ

พระประธานในพระอโุบสถ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ บูรณะเสร็จ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ สิ้นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ง
สิ้นใช้งบประมาณ ๒,๕๘๙,๐๐๐ บาท”
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ภาพพทุธประวตัใินพระอโุบสถ

ภาพพระพทุธองค์ผจญมาร
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 พระวิหาร (อุโบสถหลังเดิม)

 พระวิหารหรืออุโบสถหลังเดิมในอดีตตั้งอยู่ถัดออกไปทางทิศเหนือของพระอุโบสถ 
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้าวิหารท�าสระน�้าก่อปูนขนาดเล็ก และมีซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปเพื่อสักการบูชา ถัดออกไป ๒ ข้าง มีเจดีย์รูปแบบสมัยต้นรัตนโกสินทร์สีขาว
ประดิษฐานอยู่ ๑ คู่ มีก�าแพงแก้วก่ออิฐถือปูนสีขาวล้อมรอบพระวิหาร โครงสร้างพระวิหารก่อ
อิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง ทั้งนี้ เครื่องบนรองรับหลังคายังมีส่วนที่ท�าด้วยไม้อยู่ พระวิหาร
แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ วิหารใหญ่กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร และมุขด้านหน้าที่เป็นอาคารติด
กันขนาดย่อมลงมา อาคารทั้ง ๒ ส่วนท�าหลังคามีปีกนกลาดลงมา ๒ ข้าง อาคารส่วนที่เป็นมุข
ยืน่ออกมามปีระตเูหลก็ด้านหน้าตรงกลาง และหน้าต่างด้านหน้าทัง้ ๒ ข้างของประตู ด้านละ ๒ 
บาน และหน้าต่างด้านข้างฝ่ังทศิเหนอืและทศิใต้ข้างละ ๒ บาน แต่ละบานลงรกัปิดทอง หน้าบนั 
แบ่งออกเป็นส่วนล่างได้แก่ แผงแรคอสองตรงกลาง และส่วนปลายด้านซ้ายและขวาสุดเป็น 
ลายหน้าอดุปีกนก โดยเขยีนรปูเสาจ�าลองเป็นตวัแบ่งพืน้ที ่ส่วนบนคอื หน้าบนัประธาน ทัง้หมด
เขยีนลายกระหนกหน้าสงิห์และกระหนกเปลวสทีองบนพืน้หลงัสนี�า้เงนิ ช่อฟ้าของอาคารท�าเป็น
รูปมกร และหางหงส์ท�าเป็นดอกบัวตูมในทุกด้านและทุกชั้นของพระวิหาร

พระวหิารหรอือโุบสถหลงัเดมิ
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พระพทุธรปูประธานภายในพระวหิาร

ภาพจติรกรรมโบราณในพระวหิาร
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รอยพระพทุธบาทจ�าลอง

 ภายในพระวิหารค่อนข้างโปร่งมองเห็นเครื่องบน มีเสาไม้ทั้งหมด ๘ เสา แบ่งเป็นฝั่ง
ซ้ายและขวา ฝั่งละ ๔ เสา รองรับขื่อคาซึ่งทาสีแดง มีหน้าต่างด้านทิศเหนือและทิศใต้ข้างละ ๒ 
บาน ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูโบราณปิดทอง ประทบันัง่บนฐานบทัม์ทีม่ฐีานปนูยกสงูอกี
ชั้นหนึ่ง รายรอบด้วยพระพุทธรูปขนาดย่อมลงมาจ�านวนหนึ่ง ฝาผนังของพระวิหารยังคงเหลือ
ภาพจิตรกรรมโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องเวสสันดรชาดกปรากฏอยู่บางส่วน เขียน
ด้วยสีน�้าเงินคราม น�้าตาล แดง เป็นต้น ผนังฝั่งตรงข้ามพระประธานเขียนภาพพระพุทธเจ้า
ผจญเหล่ามาร มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ ปัจจุบัน ทางวัดใช้พระวิหารเป็นที่เก็บรักษาโบราณ
วัตถุและสิ่งของมีค่าต่างๆ เช่น พระพุทธรูปโบราณหลายสมัย รอยพระพุทธบาท ตู้พระธรรม  
พระคัมภีร์โบราณ สมุดใบลาน ฯลฯ ทั้งนี้ กรมศิลปากรเคยส่งเจ้าหน้าท่ีมาส�ารวจเพ่ือท�าการ
บูรณะหลายครั้ง กระทั่ง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้ด�าเนินการบูรณะซ่อมแซม
ส่วนประกอบต่างๆ อาทิเช่น หลังคา ผนังภายนอก เสา ประตู หน้าต่าง 

ตูพ้ระธรรม
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 เจดีย์

 ด้านหน้าพระอุโบสถของวดัโยธานมิติทางทศิตะวนัออก ประดษิฐานเจดย์ีสทีองขนาด
ใหญ่องค์หนึ่งสร้างราว พ.ศ. ๒๕๒๔ ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงประมาณ ๑.๕ เมตร มีบันได
ทางขึ้น ๒ ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ เดินขึ้นไปเป็นลานประทักษิณขนาดเล็กรอบองค์เจดีย์ 
เจดย์ีเป็นทรงระฆงัสงูชะลดู มมีขุยืน่ออกมาเป็นซุม้ขนาดเลก็ด้านทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก 
ซึ่งท�าเป็นประตูเข้าไปในองค์เจดีย์ได้ ลักษณะซุ้มเป็นเสา ๒ ข้างประดับบัวหัวเสาสีทองรองรับ 
หน้าบันรูปเทพนม ประดับลายกระหนกเป็นพื้นหลัง และท�าช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์สีทอง 

เจดย์ีด้านหน้าพระอโุบสถ
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 ชดุชัน้ฐานขององค์เจดย์ีเริม่จากลายประจ�ายามก้ามปขูนาดเลก็ตามด้วยลวดบวัเกลีย้ง 
จากนัน้มแีนวลายประจ�ายามก้ามปคู่อนข้างกว้าง ๑ แถว ต่อด้วยชดุฐานกลีบบวัหงาย ๓ ชัน้ซ้อน
ขึ้นไปตามสัดส่วนรับองค์ระฆัง ฐานขององค์ระฆังประดับรูปยักฆ์แบกองค์ระฆังโดยรอบต่อด้วย
ลายดอกบัวและลายกระจังตรงขอบโดยล�าดับ องค์ระฆังที่ค่อนข้างสูงชะลูดประดับลวดลายช่อ
ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์และลายดอกบัวสลบักนัเป็นแถว และท�าแนวลายประจ�ายามก้ามปวูางลงมาใน
แนวดิง่ ๔ แนว ขอบบนองค์ระฆงัตกแต่งด้วยลายมาลยัและเฟ่ืองอบุะขนาดเลก็ จากนัน้เป็นส่วน
ยอดเจดย์ีทีมี่บลัลงัก์สีเ่หลีย่มจตัรุสัเกลีย้งแซมกระจงัตรงขอบ ตามด้วยรปูยกัษ์แบก เหนอืขึน้ไป
เป็นชุดลายดอกบัว กระจัง มาลัยและเฟื่องอุบะ ๕ ชั้น จนถึงปลียอด และลูกแก้วโดยล�าดับ 

 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมรปูสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช
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ศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช
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 สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยังเป็นพระยาตาก ได้ตีฝ่า
กองทัพพม่าออกมาทางตะวันออก และได้รวบรวมไพร่พลระหว่างเส้นทางที่เดินทางมา โดย
พืน้ทีบ่รเิวณวดัโยธานมิติกเ็ป็นอกีแห่งหนึง่ทีเ่ชือ่กนัว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงต้ัง
ค่ายทัพและรวบรวมเหล่าไพร่พลเพื่อกลับไปขับไล่กองทหารพม่า ดังนั้น ทางวัดจึงได้จัดสร้าง
ศาลเพือ่เป็นอนสุรณ์และเครือ่งเตอืนใจถงึวรีกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเหล่า
บรรพบุรุษทหารหาญ 

 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโยธานิมิตตรงมุมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ จากข้อมูลของทางวัดระบุว่า พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็น
ทองส�าริด ลงสีทั้งองค์ ด�าเนินการสร้างที่วัดราชผาติการาม กรุงเทพฯ จ�านวน ๓ องค์ ปัจจุบัน
ประดษิฐานอยูท่ีจ่งัหวดัตราด กาญจนบรุ ีและนครสวรรค์ ทัง้นี ้มณฑปรูปเรือส�าเภาและสระน�า้ 
สร้างโดยพระเทพสุเมธมุนี เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต และเจ้าคณะจังหวัดตราดใน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
จากนั้นจึงได้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาประดิษฐาน และด�าเนิน
การปรับภูมิทัศน์ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลเมืองตราดได้ด�าเนินการบูรณะปรับปรุงศาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและภูมิทัศน์โดยรอบให้งดงาม ส้ินงบประมาณเป็นเงินจ�านวน 
๒,๑๙๘,๗๐๐ บาท โดยมีเงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาจ�านวน ๓๐,๐๐๐ บาท

 รูปแบบของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์แบบ 
จตรุมขุทีม่ส่ีวนหลงัยืน่ออกไป หนัหน้าไปทางทิศเหนอื ด้านหน้ามป้ีายชือ่ศาลต้ังอยู ่ตัวอาคารค่อน
ข้างโปร่ง ตั้งอยู่บนฐานรูปเรือที่อยู่ในสระน�า้ สามารถเดินเข้ามาบริเวณลานโดยรอบอาคารศาล 
ได้จากทางเข้าทศิตะวนัออกและทศิตะวนัตก บริเวณลานรอบอาคารนัน้ ส่วนทีเ่ป็นหวัเรือมโีต๊ะ
จัดวางเครื่องสักการบูชา ตัวอาคารศาลยกพื้นสูงท�าฐานแบบฐานเขียง มีทางเข้า ๓ ด้าน ยกเว้น
ทางทิศใต้ซึ่งเป็นด้านหลังของศาล เสาของอาคารทุกต�าแหน่งท�าคันทวยรับเครื่องบนหลังคา 
และท�าคูหาตรงระหว่างเสาทั้ง ๒ ข้างที่ติดกับเพดาน เหนือขึ้นไปเป็นส่วนของหน้าบันที่ท�าใน
ลักษณะเดียวกันทั้งหมดคือ ส่วนกลางเป็นรูปพระมาลาวางอยู่บนพระแสงดาบ ขนาบด้วยลาย
เทพนมต่อขึ้นไปเป็นกระหนกเปลว โดยมีพื้นหลังเป็นสีน�้าเงินแกมฟ้า ประดับช่อฟ้า ใบระกา 
และหางหงส์ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดง

 เม่ือเดินขึ้นจากบันไดทางขึ้นจะถึงห้องคูหาที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช พระบรมรูปนั้นแต่งองค์ในชุดเครื่องยศของกษัตริย์ ทรงสวมพระมาลา 
ทรงถือพระแสงดาบวางพาดไว้เหนือพระชานุทั้ง ๒ ข้าง ด้านหลังมีฉัตรเงินและทองปักอยู่  
ด้านหน้าพระบรมรูปฯ มีเครื่องสักการบูชาตั้งวางเรียงไว้ 
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 ศาลาการเปรียญ

 ศาลาการเปรียญตั้งอยู่ถัดจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาทางทิศตะวันตก 
หรืออยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนอย่างมั่นคง
แขง็แรง แผนผงัเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้ายาว ยกพืน้สงูมบีนัไดทางขึน้ด้านหน้า ๒ ข้าง ด้านหน้าทาง
ทิศเหนือมีเสาธงอยู่ ตัวอาคารชั้นล่างค่อนข้างโปร่ง เปิดให้ระบายอากาศได้ดี อาคารชั้นบนก่อ
อฐิเปิดช่องให้ระบายอากาศได้ดเีช่นเดยีวกนั เครือ่งบนเป็นหลงัคาทรงปีกนกสแีดง อาคารศาลา
การเปรียญนี้แต่เดิมใช้เป็นสถานที่ท�าการสอนและสอบพระปริยัติธรรม

ศาลาการเปรยีญ
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 ศาลาอเนกประสงค์

 ศาลาอเนกประสงค์ของวัดโยธานิมิตเป็นอาคาร ๒ ชั้นยกพื้นเล็กน้อย ชั้นล่างเป็นปูน 
ชัน้บนเป็นไม้ แผนผงัเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้าค่อนข้างยาว ต้ังอยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงเหนอืของวดั 
สร้างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ชัน้ล่างของอาคารค่อนข้างโปร่งทาสขีาว มเีสาทาสเีหลอืงรองรบัอาคารชัน้
บน ผนังบางส่วนเปิดโล่งโดยท�าเหล็กดัดกันไว้ รอยต่อระหว่างชั้นล่างและชั้นบนมีชายคาขนาด
เล็กยื่นออกมา อาคารชั้นบนบางส่วนเป็นไม้ และส่วนที่ติดกระจกอยู่หลายต�าแหน่ง ด้านหน้า
ของอาคารศาลาอเนกประสงค์มีถนนภายในวัดตัดผ่าน และมีส่วนที่ท�าหลังคาเชื่อมกับอาคาร
ศาลาบ�าเพ็ญกุศลที่ตั้งอยู่ถัดไป ศาลาอเนกประสงค์ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบัน 
อาคารแห่งนี้ใช้ประโยชน์ในกิจหลายอย่างของวัด เช่น การเตรียมจัดเลี้ยง ที่พักชั่วคราว หอฉัน 
เป็นต้น 

ศาลาอเนกประสงค์

 ศาลาบ�าเพ็ญกุศล

 ศาลาบ�าเพ็ญกุศลตั้งอยู่ถัดจากศาลาอเนกประสงค์มาทางทิศตะวันออกโดยมีถนน
ภายในวัดคั่นอยู่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๑ ชั้น เพดานค่อนข้างสูง แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ด้านหน้าของตัวอาคารมีชายคายื่นออกมาสามารถกันแดดกันฝนและจอดรถได้ นอกจากนี้ 
ตรงส่วนกลางของชายคายังท�าหลังคาทรงไทยสูงยื่นออกมาจดเขตสนามหญ้าด้านหน้าศาลา
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บ�าเพญ็กศุล ณ ส่วนปลายของหลงัคาทรงไทยนัน้ 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองปางนาคปรก มี
บ่อน�า้ขนาดเล็กอยู่ด้านหน้า ปัจจุบัน ใช้อาคาร
แห่งนี้ในการพิธีบ�าเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม 
รวมทั้งท�าบุญในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ถัดออกไป
ทางทิศใต้ของศาลาบ�าเพ็ญกุศล เป็นที่ตั้งของ
โรงเก็บวัสดุสิ่งของเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือ
กิจกรรมอื่นๆ

 เมรุ

 เมรุเพื่อการฌาปนกิจของวัดโยธา
นมิติตัง้อยูใ่กล้กึง่กลางของบรเิวณวดั โครงสร้าง
ประกอบด้วยตวัเมรกุ่ออฐิถอืปูนสนี�า้ตาลแกมส้ม 
มบีนัไดขึน้ ๓ ทาง ท�าเสา ๔ ต้นทีม่คีนัทวยรองรบั
ชัน้หลงัคาทีซ้่อนกนั ๓ ชัน้มปีลยีอด เชือ่มต่อกับ
ห้องเตาเผาซึง่มปีล่องเมรสุขีาว ปัจจบุนั วดัโยธา
นิมิตได้ด�าเนินการบูรณะปรับปรุงเมรุขึ้นใหม่ สิ้นงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เมรุ

ศาลาบ�าเพญ็กศุล
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หอระฆงั

 หอระฆัง

 หอระฆังของวัดโยธานิมิตตั้งอยู่ใกล้กับพระอุโบสถถัดไปทางทิศตะวันตก เป็นหอสูง
ทาสีขาว มี ๒ ชั้น ระฆังห้อยอยู่บนชั้นสอง ซึ่งมีบันไดส�าหรับปีนขึ้นไป ฐานของหอระฆังยกพื้น
สูงราว ๗๐ เซนติเมตร มีบันไดทางขึ้นทางทิศใต้ 
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 ซุ้มประตูวัด

 ซุ้มประตูของวัดโยธานิมิตมีอยู่ ๑ ซุ้มหลัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเยื้องไปทางเหนือ 
ประกอบด้วยเสาสีแดงขอบมุมเป็นสีทอง ปลายเสามีบัวปลายเสา และคันทวยรูปหงส์ ส่วน
หน้าบันของซุ้มมีฐานเป็นลายดอกซีกดอกซ้อนและกระจังฐานพระ ตรงกลางหน้าบันเป็นลาย
ธรรมจกัรขนาบด้วยลายกระหนกสทีองบนพืน้สแีดง ส่วนกรอบหน้าบนัด้านบนท�าช่อฟ้า ใบระกา 
หางหงส์ ซ้อนกัน ๒ ชั้น ทั้งนี้ เมื่อหันหน้าเข้าหาซุ้มประตูวัด ป้ายชื่อวัดโยธานิมิตจะอยู่ติดกับ
ซุ้มประตูด้านขวา

 เขตสังฆาวาส

 เขตสงัฆาวาสของวดัโยธานมิติตัง้อยูท่างทศิใต้ไล่ไปถงึทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ของวดั โดย
กุฏิหลังแรกคือ กุฏิเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตซึ่งใช้เป็นที่ท�างานและต้อนรับแขกด้วย เป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ทาสีขาว หลังคาสีแดง มีหน้าต่างโดยรอบ มีบันไดที่สามารถขึ้นชั้นบน
จากภายนอกตัวอาคารได้ ด้านบนของอาคารมีป้ายเขียนว่า “สถานที่ฝึกกัมมัฏฐาน” ทั้งนี้ กุฏิ 
เจ้าอาวาสยังเชื่อมต่อกับกุฏิไม้ยกพื้นสูงหลังหนึ่งไปทางทิศตะวันตก ซ่ึงเคยเป็นกุฏิเก่าของเจ้า
อาวาส นอกจากนี ้ใกล้กบักฏุเิจ้าอาวาสทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ มกีฏุไิม้ยกพืน้สงู หลงัคาทรงจัว่  
มีหน้าต่างรอบ ๑ หลัง

ซุม้ประตวูดั
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กฏุเิจ้าอาวาส

39



 ถัดจากกุฏิ เจ ้าอาวาสมาทาง
ตะวันตกจะมีกุฏิตั้งอยู่ ๒ หลัง กุฏิหลังแรก 
เป็น กุฏิชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูน มีหน้าต่าง
โดยรอบ ด้านหน้าท�ากันสาดอลูมิเนียม 
บริเวณหน้าจั่วติดป้ายมีข้อความว่า “กุฏิ
หลังนี้ นางอุ่นเรือน พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สร้าง
ถวาย วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔” กุฏิ
อีกหลังหนึ่งเป็นกุฏิครึ่งปูนครึ่งไม้ ๒ ช้ัน 
ตรงขอบชัน้หนึง่ท�าหลงัคาชายคาขนาดเลก็
โดยรอบ ชั้นบนติดป้ายมีข้อความว่า “กุฏิ
วรสิงห์ พระอาจารย์สนิท วรสิงห์ สร้าง 
๒๕๑๒” 
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 บรเิวณใกล้แนวคลองบางพระจากทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของวดัมกีฏุอิกีจ�านวนหนึง่ ดังนี้ 
กุฏิไม้ยกพื้นสูง ทาสีครีม มีหน้าต่างโดยรอบ ท�าหลังคาทรงจั่ว ถัดมาทางทิศตะวันตก มีกุฏิก่อ
อิฐถือปูน ๒ ชั้น หลังคาทรงจั่วค่อนข้างแหลม มีบันไดทางขึ้นชั้นสองจากนอกตัวตึก ตัวกุฏิตั้ง
อยู่บนเนินดินเล็กน้อย ที่ชั้นสองมีป้ายข้อความว่า “กุฏิคุณแม่ถนอม ศรประชุม” ทั้งนี้ ตรงส่วน
มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้มีกุฏิไม้ยกพื้นขนาดเล็ก ๒ หลัง หลังหนึ่งหลังคามุงสังกะสี อีกหลังหนึ่ง
หลังคามุงกระเบื้อง

 กุฏิหลังสุดท้ายตั้งอยู่ข้างศาลาอเนกประสงค์ ใกล้บริเวณแนวก�าแพงวัดที่ติดกับ 
โรงเรยีนกติวทิยา เป็นกฏุ ิ๒ ชัน้ ชัน้ล่างก่ออฐิถอืปนู ชัน้บนท�าด้วยไม้ มหีน้าต่างด้านหน้า ๓ บาน 
ด้านข้าง ๒ บาน ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ท่ีชั้นสองมีป้ายข้อความว่า  
“กุฏิวิกรมฯ สร้างอุทิศ พระครูวิกรมปริยัติกิจ ๒๕๑๘”

การศึกษาภายในวัด

 วัดโยธานิมิตเปิดสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม-บาลีเพื่อส่งเสริมการศึกษาของ
ภิกษุสามเณรของวัดให้มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างดี ที่ผ่านมามีนักเรียนของวัดเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นจ�านวนมาก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีนักเรียนแผนกบาลีสอบไล่ได้เปรียญ
ธรรมเก้าประโยคถึง ๒ รูป นอกจากนี้ ทางวัดยังส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์อื่นๆ เช่น ก่อตั้ง
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยรับเด็กก่อนวัยเรียนเข้ามาเตรียมความพร้อมในการเรียน
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การฌาปนกิจ

 วดัโยธานมิติให้บรกิารชมุชนในด้านการประกอบพิธฌีาปนกจิ ซ่ึงเมรุของวดัสร้างเมือ่ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ และปัจจุบันได้บูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่

ล�าดับเจ้าอาวาสวัดโยธิมิต

 จากหลักฐานทราบล�าดับเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต 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�าบลหนองคันทรง อ�าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
ครอบครวัมอีาชพีท�านา การศกึษาเรยีนจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่๔ จากโรงเรียนวดัหนองคนัทรง

 อุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ พัทธสีมาวัดหนองคันทรง ต�าบล 
หนองคันทรง อ�าเภอเมอืงตราด จงัหวดัตราด พระครพูทุธสิารวบิลุ วดัล�าดวน เป็นพระอปัุชฌาย์  
พระธรรมธรสง่า วัดล�าดวน เป็นพระกรรมาวาจาจารย์ และพระใบฎีกาสิน วัดหนองคันทรง 
เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 การศกึษาพระธรรมวนิยั พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้นกัธรรมเอก และในพ.ศ. ๒๕๐๖ ย้ายมา 
จ�าพรรษาที่วัดโยธานิมิต

 พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค
 พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
 พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นพระครูวิมูลคณานุรักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอเมืองตราด
 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 พระเทพสุเมธมุนีได้เป็นผู้น�าศรัทธาสร้างพระใหญ่ที่อ่าวสลัด อ�าเภอ
เกาะกูด จังหวัดตราด องค์พระขนาดหน้าตักกว้าง ๙ เมตร ๖๐ เซนติเมตร สูง ๑๒ เมตร ๖๐ 
เซนติเมตร สิ้นค่าใช้จ่าย ๑๐ ล้านบาทเศษ ชื่อว่า พระพุทธปทีปศรีสถาพร และได้เปลี่ยนชื่อ 
อ่าวสลัด เป็นอ่าวศิริ

จ�านวนพระภิกษุและสามเณร

 ปัจจุบัน วัดโยธานิมิตมีจ�านวนพระภิกษุ ๗ รูป โดยในช่วงเข้าพรรษาอาจจะมีจ�านวน
พระภิกษุจ�าพรรษามากขึ้นกว่านี้ ทั้งนี้ ทางวัดไม่มีสามเณรจ�าพรรษา

เทศกาลและงานประเพณีของวัด

 วัดโยธานิมติเป็นศนูย์กลางของชุมชน เนือ่งจากเป็นพระอารามหลวงและตัง้อยูบ่รเิวณ
ใจกลางเมอืง จงึมพ่ีอค้า ประชาชน หน่วยงานราชการและเอกชนมาประกอบกจิกรรมทางศาสนา
และสาธารณประโยชน์อืน่ๆ โดยทางวดัได้จดัพธิกีรรมในวนัส�าคญั หรอืเทศกาลตามประเพณนียิม
ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา เทศกาลทอดกฐิน เป็นต้น
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ประวัติศาสตร์จังหวัดตราด*

 * นายธีระ แก้วประจันทร์ นักอักษรศาสตร์ช�านาญการพิเศษ กลุ่มจารีตประเพณี ส�านักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ ค้นคว้าเรียบเรียง 

 ตราด จังหวัดชายแดนสุดทางฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี
ภูมิประเทศงดงาม อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกผลไม้ ยางพารา และแร่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ม ี
ชื่อเสียงของจังหวัด

 ชื่อจังหวัดตราด ฟังดูแปลก เล่าสืบต่อกันมาว่า เป็นชื่อของต้นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง 
เรียกว่า ต้นกราด มีมากในป่าทึบของเขาขนุน ล�าต้นคล้ายต้นพลวง มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า 
Dipterocarpus intricatus Dyer ใช้เจาะล�าต้นเอาน�า้ยางมาท�าขีไ้ต้ อกีกระแสหนึง่ว่า หมายถงึ 
ต้นไม้อกีชนิดหนึง่ขึน้มากบรเิวณปากแม่น�า้ตราด ชาวบ้านน�ามาท�าไม้กวาดด้ามยาว ภาษาเขมร 
เรียกว่า จราศ ภาษาไทยกลายเป็นเสียง กราด ต่อมาเพี้ยนเป็น ตราด ค�าว่า ตราด ผู้สูงอายุใน

พระบรมราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช
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จังหวัดตราดออกเสียงเป็น กราด กันทั่วไป และมักออกเสียงพยัญชนะ ต เป็น ก เช่น ผ้าไตร 
เป็น ผ้าไกร ตระเตรียม เป็น กระเกรียม เอกสารประวัติศาสตร์เรียกชื่อเมืองตราดต่างกันไป 
เช่น ตราด หรือ ตราษ ก็มี

 เรือ่งราวของจงัหวดัตราดปรากฏหลกัฐานแน่ชดัในสมยัอยธุยารชักาลสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ปรากฏชือ่เมอืงตราดเป็นเมอืงชายทะเล มฐีานะเป็นเมอืงชัน้ตร ีขึน้ตรงต่อโกษาธบิดี  
ซึ่งดูแลการต่างประเทศและการคลัง 

 ต่อมาเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
รวบรวมผู้คนออกจากกรุงศรีอยุธยา ตีเมืองจันทบุรีได้เป็นที่มั่นส�าคัญ จากนั้นจึงทรงยกทัพไป
ตเีมืองตราดและทรงเกลีย้กล่อมราษฎรให้เข้าสวามภิกัดิ ์แต่ขณะนัน้มสี�าเภาจนีหลายล�าจอดอยู ่
ที่ทะเลหน้าเมืองตราด โปรดให้ข้าหลวงไปหาตัวนายส�าเภามาเข้าเฝ้า แต่นายส�าเภาขัดขืนและ
ยิงข้าหลวง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกก�าลังไปปราบ ต่อสู้กันครึ่งวันพวกจีนก็ยอม
แพ้ได้ทรัพย์สินเงินทองจ�านวนมาก เมื่อคราวที่ยกทัพมาตีเมืองตราดนั้น สันนิษฐานว่า โปรดให้
ตั้งทัพที่วัดโบสถ์ซึ่งปัจจุบันคือวัดโยธานิมิต

 ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๓๑๔ นกัองตน 
กษัตริย์เขมรได้ยกทัพมาตีเมืองจันทบุรี
และเมืองตราด กวาดต้อนผู้คนไปเป็น
จ�านวนมาก สมเด็จพระเจ ้าตากสิน
มหาราชโปรดให้พระบาทสมเดจ็พระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะด�ารงพระ
ยศเป็นเจ้าพระยาจักรีไปตีเมืองเขมร
เป็นการตอบแทน ในครั้งนั้นตีได้เมือง 
บันทายมาศ เมืองบริบูรณ์ และเมือง 
บาพนม เมอืงตราดในสมยัน้ีมคีวามส�าคญั
ในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลด้าน
ตะวันออก

 ค ร้ันถึ งสมั ย รั ตน โกสิ นทร ์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช โปรดให้เมืองตราดขึ้นกับ
โกษาธิบดหีรือกรมท่าตามเดมิ เมอืงตราด 
มีบทบาทในการท�าสงครามหลายครั้ง
เ น่ืองจากมีอาณาเขตติดกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ดังเช่น พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช
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 พ.ศ. ๒๓๒๙ องเชียงสือเจ้านายเมืองญวน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชทรงชุบเลี้ยงไว้ท่ีกรุงเทพฯ ได้หลบหนีเพื่อกอบกู้บ้านเมือง องเชียงสือมิได้ไป
เมืองญวนในทันที แต่ได้หลบมาเตรียมก�าลังพลที่เกาะกูดซึ่งอยู่ในเขตปกครองของเมืองตราด  
องเชียงสืออยู่ที่เกาะกูดเป็นเวลา ๒ ปี แต่ต้องประสบภาวะขาดแคลนเสบียงอาหาร จนต้อง
อาศัยกินเนื้อเต่ากับหัวกลอย ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทราบ
จึงโปรดให้ส่งเสบียง เรือ ปืน และกระสุนไปช่วย ดังความในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๑ 
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ว่า

 “...ฝ่ายองเชียงสือซึ่งหนีออกไปต้ังอยู่ท่ีเกาะกูด หมดส้ินเสบียง
อาหารจนต้องกินแต่เนื้อเต่ากับมันกลอย... ฝ่ายที่กรุงเทพมหานครทรง
ทราบว่าองเชียงสือหนีไปตั้งอยู่เกาะกูด จึงโปรดให้จัดเรือตระเวนหลาย
ล�าพร้อมปืน และกระสุนดินด�า ให้กรมการเมืองตราดส่งไปพระราชทาน
แก่องเชยีงสอืทีเ่กาะกดูให้เป็นก�าลังและให้ช่วยลาดตระเวนสลดัด้วย ครัน้
องเชียงสือได้รับพระราชทานเรือตระเวนและเครื่องศาสตราวุธก็พาสมัคร 
พรรคพวกลงเรือไปตีเอาเมืองเขมา เมืองประมวนสอได้ แล้วแต่งเรือออก
ไปลาดตระเวนสลดั จบัสลดัญวนได้บ้าง ยอมเข้าสวามภิกัด์ิองเชยีงสือบ้าง 
แล้วองเชียงสือให้ฆ่านายสลัดเสียคน ๑ เอาศีรษะใส่ถังมอบพระยาราชา
เศรษฐีส่งเข้ามากรุงเทพมหานคร และเมื่อองเชียงสือพักอยู่ที่เกาะกูดนั้น 
ได้แต่งให้องจวงลอบไปสบืการบ้านเมอืงตลอดถงึไซง่อน องจวงกลบัมาแจ้ง
ว่าได้ไปเกลีย้กล่อมผูค้นเมอืงพระตะพังสมคัรเข้าเป็นพรรคพวกเป็นอนัมาก 
แล้วองจวงพาองเชียงสือไปพักอยู่ที่ปากน�้าเมืองป่าสัก...”

ต่อมาองเชียงสือได้เป็นกษัตริย์เวียดนาม

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยมีสงครามกับญวนและเขมร
เกือบตลอดรัชสมัย ตราดในฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องส่งแม่ทัพนายกองและไพร่พลไปร่วม
ในกองทัพด้วยทุกครั้ง ครั้งที่ควรกล่าวถึงคือ ใน พ.ศ. ๒๓๗๖ เกิดจลาจลในเมืองญวน ชาวจีน
ในเมืองไซ่ง่อนพากันหนีเข้ามาอาศัยที่เมืองจันทบุรีและเมืองตราด กรมการเมืองจันทบุรีและ
กรมการเมืองตราด ส่งพวกจีนเข้ามากรุงเทพฯ จึงโปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค)  
เป็นแม่ทัพคุมก�าลังซึ่งรวมถึงก�าลังคนจากจันทบุรีและตราดยกกองทัพไปตีเมืองบันทายมาศ  
โดยให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพบก การเข้าโจมตีทางเรือนั้น บรรดา
แม่ทพันายกองของไทยเหน็เรอืของญวนขวางอยูเ่ตม็ล�าคลอง ต่างพากนัเกรงกลวัพากนัทอดสมอ
เสียไม่เข้าต่อสู้ ท�าให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาต้องเข้าต่อสู้ด้วยกองก�าลังทางบกแต่เพียงล�าพัง  
และสูญเสียก�าลังคนเป็นจ�านวนมากและได้ลงโทษแม่ทัพนายกองซ่ึงเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ถึง 
๑๖ คน
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พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั

 ต่อมาเมื่อเจ้าพระยาบดินทรเดชาเข้าไปอยู่ที่เมืองโจดก ได้ให้พระยาตราดคุมพลไป
ซ่อมแซมเรอืทีน่กัองจนัทร์สร้างค้างไว้ทีเ่มอืงก�าปอดและเมอืงกะพงโสม ซ่อมเสรจ็แล้วให้ส่งเรอืไป
ไว้ทีเ่มอืงบนัทายมาศ ประกอบกบัขณะนัน้เขมรได้ส่งไพร่พลไปไล่ยงิทหารทีค่มุเรอืเสบยีงและแย่ง
ชงิเรอืล�าเลยีงเสบียงไปได้หลายล�า จงึสัง่ให้หลวงกระบตัรเมอืงจนัทบรุ ีปลดัเมอืงตราดไปตดิตาม
แย่งชงิเรอืเสบยีงกลบัมา และในครัง้นัน้ได้ให้หมืน่สทิธสิงครามคมุพลสองร้อยไปเป็นก�าลงัเพิม่เติม  
การรบครั้งนี้ต้องสูญเสียไพร่พลเป็นจ�านวนมาก แต่ด้วยความสามารถของหลวงสิทธิสงคราม
สามารถชิงเอาเรือกลับคืนมาได้จ�านวนหนึ่ง มีการพิจารณาความดีความชอบและความผิด  
ยกระบัตรเมืองจันทบุรีถูกประหารชีวิต พระยาตราดถูกลงโทษให้เฆ่ียนแล้วลดยศให้ไปเป็น 
ยกกระบัตรเมืองจันทบุรี ส่วนหลวงสิทธิสงครามให้เลื่อนเป็นปลัดเมืองตราด
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พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มคีวามเปล่ียนแปลงทีเ่กีย่วข้องกบั
จังหวัดตราดคือ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ โปรดให้ตั้งเกาะกง (ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชา) ขึ้นเป็น
เมืองปัจจันตคิรีเขตร เพื่อเป็นเมืองหน้าด่านแทนเมืองตราด เนื่องจากมีดินแดนติดต่อกับเขมร
และญวน ดังความในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ว่า

 “ขุนสารประเสรฐิ รบัพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ สัง่ว่า เมอืงบางนางรมย์นัน้ โปรดเกล้าฯ ให้เรยีกเมอืงประจวบ
คิรีขันธ์ กับที่เกาะกงนั้น โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่า เมืองปัจจันตคิรีเขตร”

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองตราดถึง 
๑๒ ครั้ง และนายติ้นได้มารับเสด็จซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นหลวงสลัก
เพชรพฒันกจิ พร้อมทัง้ได้พระราชทานตราประจ�าต�าแหน่งและเส้ือสักหลาดแก่หลวงสลักเพชร
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 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลานั้น ประเทศตะวันตก
ได้แผ่อิทธิพลเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส�าคัญได้แก่ อังกฤษและฝรั่งเศส โดย
เฉพาะฝรั่งเศสนั้นเกิดกรณีพิพาทกับไทยส่งผลให้ตราดเคยถูกฝรั่งเศสครอบครองอยู่ระยะหนึ่ง 
กล่าวคือ สาเหตุเนื่องมาจากไทยกับฝรั่งเศสขัดแย้งกันเร่ืองดินแดนบริเวณฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง 
จนเกดิการใช้ก�าลงัต่อสูก้นัขึน้ และฝรัง่เศสได้ใช้เรือรบล่วงล�า้อ่าวไทยเข้ามาในแม่น�า้เจ้าพระยา 
มีการสู้รบกันจนเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ อันเรียก
กนัว่า วกิฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ฝรัง่เศสแล่นเรอืรบเข้ามาถงึสถานทตูฝร่ังเศสเป็นการขูบ่งัคบัและ
เสนอให้ไทยต้องปฏิบัตติามข้อเรยีกร้อง ชดใช้เงนิจ�านวน ๓ ล้านฟรงัซ์และยดึเมอืงจนัทบรุไีว้เป็น
ประกันนานถึง ๑๐ ปี ฝ่ายไทยได้เจรจาตลอดเวลา ในที่สุด ฝรั่งเศสยอมถอนก�าลังจากจันทบุรี
แต่กลับไปยึดเมืองตราดไว้แทน

 เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความตื่นตกใจแก่ชาวตราดมาก บางกลุ่มต้ังใจจะอพยพหนีไป
อยู่ที่อื่น การเข้ายึดครองเมืองตราด ฝรั่งเศสก�าหนดให้มี เรสิดังต์ (Resident) เป็นข้าหลวง
มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชากิจการทั้งปวงและมีอ�านาจให้การพิจารณาคดีอีกด้วย ฝรั่งเศสมี
ทหารประจ�าการอยู่ที่เมืองตราด ๒ กองร้อย มีพนักงานเก็บภาษี พนักงานคลัง นอกจากนี้ ยังมี 
เจ้าพนักงานชาวเขมรที่องศรีสวัสดิ์เจ้ากรุงกัมพูชาจัดส่งมาประจ�าคือ เจ้าเมือง และปลัด  
ทั้งยังมีเจ้าพนักงานชั้นรองลงมาเรียกว่า รักษาราษฎร มีหน้าที่ตรวจตราปราบปรามโจรผู้ร้าย 
รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ตราประจ�าต�าแหน่งหลวงสลกัเพชรพฒันกจิ
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พระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

 การตกอยูใ่นปกครองของฝรัง่เศสเป็นความขมขืน่ของชาวตราดเป็นอย่างยิง่ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด�าเนินวิเทโศบายจนเจรจาให้ฝรั่งเศสคืนเมืองตราดให้
กับไทยได้เป็นผลส�าเร็จ แต่ต้องยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้กับฝรั่งเศส  
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเมืองตราด โดยตกลงท�าสัญญากันเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ และ
ได้จัดพิธีรับมอบเมืองตราดคืนเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังพิธี 
รับมอบเมืองมีการสมโภชเมืองอย่างยิ่งใหญ่และชาวเมืองตราดได้ถือเอาวันที่ ๒๓ มีนาคม  
ของทุกปีเป็นวันตราดร�าลึก
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 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความขมขื่นในอดีตของชาว
เมืองตราด และความปีติยินดีเมื่อรับเมืองคืนจากฝร่ังเศส เมื่อเสด็จนิวัติกลับจากการเสด็จ
ประพาสยุโรป ได้เสด็จเมืองตราดโดยเสด็จประทับที่เกาะกูด เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๕๐ และเสด็จเมืองตราด เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐ หลังจากทรงรับค�าถวาย
ชัยมงคลของพระภิกษุเมืองตราดและค�าถวายพระพรของราษฎรชาวเมืองตราดแล้ว มีพระราช
ด�ารัสตอบประชาชนชาวเมืองตราดดังนี้

 “ดูกรประชาชนอันเปนที่รักของเรา ถ้อยค�าซึ่งเจ้าทั้งหลายได้มอบ
ฉันทะให้กล่าวเฉพาะหน้าเราเวลานี้เปนที่จับใจอย่างยิ่ง

 สมัยเมื่อเราต้องพลัดพรากจากเขตร์แดนอันเปนที่พึงใจซ่ึงเราได้
ใส่ใจบ�ารุงอยูแ่ละเมือ่นกึถงึประชาชนทัง้หลายอนัเปนทีร่กัใคร่คุน้เคยของ
เราต้องได้รบัความเปลีย่นแปลง อนัประกอบไปด้วยความวบิติัไม่มากกน้็อย 
ย่อมมีความเศร้าสลดใจเป็นอันมาก

 เพราะเหตุฉนั้น ครั้นเมื่อเราได้รับโทรเลขจากเมืองตราดในเวลาที่
เราอยู่ในประเทศยุโรปเปนสมัยเมื่อเราได้มาอยู่รวมกันอีกจึงมีความยินดี
อย่างยิ่ง มีความปรารถนาที่จะใคร่ได้มาแลเห็นเมืองนี้แลเจ้าทั้งหลายเพื่อ
จะได้ระงบัความล�าบากอนัใดซึง่จะเกดิขึน้ด้วยความเปลีย่นแปลงแลเพือ่จะ
ได้ปรากฏเปนที่มั่นใจแก่เจ้าทั้งหลายว่าการทั้งปวงจะเปนที่มั่นคงยืนยาว
สืบไป เจ้าท้ังหลายผู้ท่ีได้ละท้ิงภูมิล�าเนาจะได้กลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานแลผู้ได้
ละเว้นการท�ามาหากนิจะได้มใีจอตุสาหะท�ามาหากนิให้บรบิรูณ์ดงัแต่ก่อน
แลทวยีิ่งขึ้น ซึง่เจ้าทัง้หลายคดิเหน็ว่าเราเหมอืนบิดาทีพ่ลดัพรากจากบตุร
จึงรีบมาหานั้น เป็นความคิดอันถูกต้องแท้ ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอไปใน
เบือ้งหน้าดงัเช่นท่ีคดิเหน็ในครัง้นีว่้าเราคงจะเป็นเหมอืนบดิาของเจ้าเสมอ
ตลอดไป ย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุข และจะช่วยปลดเปลื้องอันตราย
ในเวลามีภัยได้ทุกข์

 บัดนี้เรามีความยินดีที่ได้เห็นเจ้าทั้งหลายมาสโมสรประชุมกัน ณ 
ที่นี้ด้วยหน้าตาอันเบิกบาน ซึ่งเป็นพยานว่าเราได้อยู่ในประเทศที่ไกล แต่
รัฐบาลของเราได้จัดการต้อนรับเจ้าท้ังหลายโดยความเอื้อเฟื้อเปนธรรม 
แลมคีวามกรณุาสมดงัความปรารถนาแลค�าสัง่ของเราเปนทีพ่อใจในความ
จงรักภักดีของเจ้าทั้งหลาย ทั้งในเวลาที่ล่วงมาแล้วและในเวลานี้จึงมี
ปรารถนาที่จะให้เมืองตราดนี้อยู่เย็นเปนสุข สมบูรณ์และขออ�านวยพรแก่
ประชาราษฎรให้มีความเจริญสุขสิริสวัสดิ ท�ามาค้าขึ้นบริบูรณ์มั่งคั่งสืบไป
ในภายหน้า”
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จังหวัดตราดในปัจจุบัน

 สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดตราด เป็นจังหวัดสุดแดนทางด้านทิศตะวันออกของ
ประเทศไทย ต้ังอยูร่ะหว่างละตจิดูท่ี ๑๑ - ๑๒ องศาเหนอื และลองติจดูที ่๑๐๒ องศาตะวนัออก 
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๓๑๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๘๖๒.๖ ตารางกิโลเมตร 
และเน้ือทีต่ามเขตการปกครองทางทะเลประมาณ ๗,๒๕๗.๖ ตารางกโิลเมตร มชีายฝ่ังทะเลยาว
ประมาณ ๑๖๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวไทยและน่านน�า้ประเทศกัมพูชา
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกมัพูชา มเีทอืกเขาบรรทดัเป็นแนวกัน้เขตแดน
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

แผนทีจ่งัหวดัตราด
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 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดตราดมีความยาวมากกว่าความกว้าง ตอนบนและ
ตอนกลางมีความกว้างใกล้เคียงกัน ส่วนทางใต้มีลักษณะเรียวยาวลงไป โดยส่วนที่แคบที่สุด 
อยู่ที่บ้านโขดทราย ต�าบลหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ วัดจากฝั่งทะเลถึงทิวเขาบรรทัดเป็น 
ระยะทางเพียง ๕๐๐ เมตร

สภาพภมูปิระเทศจงัหวดัตราด

 จังหวัดตราดมีลักษณะพื้นที่คล้ายกับจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเนินเต้ียๆ โดยท่ัวไป ตอนบนเป็นพ้ืนท่ีสูงและภูเขา 
ตอนกลางเป็นที่ราบไม่กว้างนัก และตอนใต้เป็นชายฝั่งทะเล โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ส�าคัญ
ของจังหวดัตราด มทีวิเขาบรรทดัทอดยาวตลอดจากเหนอืถงึใต้ จงึเป็นบรเิวณทีม่ป่ีาทบึ มลี�าน�า้ 
ต่างๆ หลายสายมีต้นน�้าจากเทือกเขา ท�าให้มีความชุ่มชื้น จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลไม ้
ตอนใต้บางแห่งเป็นป่าชายเลน พื้นที่ในจังหวัดตราด แบ่งได้เป็นเขตใหญ่ๆ คือ
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 ที่ราบลุ่มน�้า เป็นพื้นที่ตอนกลางและ
ตะวนัออก มีล�าน�า้หลายสาย มคีวามชุม่ชืน้ตลอด
ปี มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีการท�านากันมากใน
เขตนี้

 ที่ราบบริเวณภูเขา เป็นบริเวณท่ีกว้าง
ขวางมาก เนือ่งจากมภีเูขากระจายอยูท่ัว่ไป พืน้ท่ี
มคีวามชุม่ชืน้มาก เป็นแหล่งต้นน�า้ล�าธารทีส่�าคญั

 ที่สูงบริเวณภูเขา เนื่องจากพื้นที่ที่เป็น
ภูเขาในจังหวัดตราด มีบริเวณกว้างมาก ตั้งแต่
ตอนเหนือถึงใต้ ภูเขาเหล่านี้มีความสลับซับซ้อน 
พืน้ทีเ่ป็นป่าทบึอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลกูผลไม้ 
ยางพารา สับปะรด และมันส�าปะหลัง

 ที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณท่ีน�้า
ทะเลท่วมถึงจึงมีป่าชายเลนบางตอนมีโคลนตม
ทับถม เป็นพื้นที่เลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม และเผาถ่าน

ยางพารา
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ป่าชายเลน

ทรัพยากรธรรมชาติ

 จังหวดัตราด มทีรพัยากรธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์และหลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ส�าคัญ ได้แก่

 ดิน ดินส่วนใหญ่ในจังหวัดตราดมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท�าการเพาะปลูก 
จึงมีพืชเศรษฐกิจส�าคัญของจังหวัดคือ ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา และสับปะรด

 แหล่งน�้า แหล่งน�้าส�าคัญของจังหวัดตราด ได้แก่

 น�้าฝน เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตราดมีฝนตกชุกทั้งปี มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยปีละ ๕,๖๙๒ 
มิลลิเมตร น�้าฝนจึงเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

 แม่น�้า แม่น�้าส�าคัญในจังหวัดตราด ได้แก่

 แม่น�า้ตราด เป็นแม่น�า้ใหญ่ทีส่ดุของจังหวดั มคีวามยาวประมาณ ๑๕๐ กโิลเมตร เรียก
ชื่อแตกต่างกันตามบริเวณที่ไหลผ่าน เป็นเส้นทางคมนาคมที่ส�าคัญโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการ
ใช้เรือส�าเภา

 แม่น�า้เวฬ ุเป็นแม่น�า้แบ่งเขตแดนระหว่างจังหวดัจันทบรีุและจังหวดัตราด ส่วนทีไ่หล
ผ่านจังหวัดตราดมีความยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

 นอกจากนี้ ยังมีล�าคลองต่างๆ จ�านวนมาก เป็นสายน�้าเชื่อมกับแม่น�้าใหญ่ เป็นแหล่ง
น�้าที่ส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป
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 ป่าไม้ จังหวัดตราดมีสภาพภูมิประเทศทั้งเป็นภูเขาและทะเล จึงมีป่าไม้เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญ แบ่งได้เป็น

 ป่าบก คือ ป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ พื้นที่ป่าส�าคัญคือ บริเวณเกาะช้าง ไม้ส�าคัญ
คือ ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอบ เป็นต้น แต่ปัจจุบันมีการท�าลายป่าไม้เพื่อท�าเกษตรกรรม
เป็นจ�านวนมาก

 ป่าชายเลน เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเล เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น�้า เช่น หอยชนิดต่างๆ เป็น
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ

 แร่รัตนชาติ จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ที่มีแร่ เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรี แร่ส�าคัญ ได้แก่ 
พลอยแดง หรอืทบัทมิสยาม โกเมน เพทาย ไพลิน แร่รัตนชาติทีส่ร้างชือ่เสียงให้แก่จังหวดัตราด
คือ พลอยแดง หรือทับทิมสยาม จนได้รับฉายาว่า King Ruby 

แร่รตันชาติ
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 สภาพภูมิอากาศ จังหวัดตราดมีภูมิอากาศแบ่งได้เป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฝน และ
หนาว เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นในประเทศไทย แต่ฤดูหนาวของจังหวัดตราดมีระยะเวลาสั้น ฤดู
ร้อนอากาศไม่ร้อนมากนัก เนื่องจากมีทะเลและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ส่วนฤดูฝน ไอน�้าจากทะเล 
ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา ป่าทึบ จึงท�าให้จังหวัดตราดมีฝนตกชุกมาก เป็นจังหวัด
ที่มีฝนตกมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทยรองจากจังหวัดระนอง และได้รับการกล่าวขานว่า
เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่

สัญลักษณ์ส�าคัญประจ�าจังหวัด

 สัญลักษณ์ส�าคัญของจังหวัดตราด ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่

 ตราประจ�าจังหวัด

 ค�าขวัญประจ�าจังหวัด

 เมืองเกาะครึง่ร้อย พลอยแดงค่าล�้า ระก�าแสนหวาน หลงัอานหมาด ียทุธนาวเีกาะช้าง  
สุดทางบูรพา

 ต้นไม้ประจ�าจังหวัด

 ต้นหูกวาง

เป็นภาพเกาะช้าง โป๊ะ และเรือใบ มีความหมายว่า 
เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะจ�านวน
มากของจังหวัดตราด เรือใบและโป๊ะ หมายถึงอาชีพ
การประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งของจังหวัด
มาแต่สมัยโบราณ
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ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด*

 การศึกษาช่ือบ้านนามเมอืงในจงัหวดัตราดมวีตัถปุระสงค์เพือ่อธบิายถงึทีม่าและความ
หมายของช่ือบ้านนามเมอืงเบือ้งต้นในภาพรวม เริม่ต้นจากค�าว่า “ตราด” ซึง่เป็นชือ่ของจงัหวดั
ในปัจจุบัน จากนั้นกล่าวถึงชื่ออ�าเภอ และต�าบลต่างๆ ชื่อบ้านนามเมืองกับต�านานเรื่องเล่า ชื่อ
บ้านนามเมอืงอนัเนือ่งมาจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และเนือ้หาในตอนท้าย 
เป็นการตั้งข้อสังเกตเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการอธิบายถึงที่มาและความหมายของชื่อบ้านนามเมือง
ที่ผ่านมาว่า อาจจะยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง บางครั้งเป็นการอธิบายในลักษณะลากเข้าหา 
ความหมาย

 การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ตีความจากชื่ออ�าเภอและต�าบลในจังหวัดตราด
จากหนงัสอืท�าเนยีบท้องทีข่องกระทรวงมหาดไทยทีพิ่มพ์เผยแพร่ในปีต่างๆ เช่น หนงัสือท�าเนยีบ
ท้องทีพ่ทุธศกัราช ๒๔๘๓ หนงัสอืท�าเนยีบท้องทีพ่ทุธศกัราช ๒๕๔๖ เล่ม ๑ และตรวจสอบรายชือ่ 
จากหนังสืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆ จดหมายเหต ุ
ชาวต่างชาติ หนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด รายงานการวิจัย เรื่อง  
การวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้าน ต�าบล ในจังหวัดตราด ของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นต้น  
น�ามาวิเคราะห์ร่วมกับชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ท่ีปรากฏในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร
มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ และแผนที่ของราชบัณฑิตยสถาน

 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รวบรวมค้นคว้าจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง เช่น พระราชหัตถเลขาในพระบาท
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รายงานการวิจยั โครงการวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์เฉลมิพระเกยีรตฯิ 
“ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้าง จังหวัดตราด” ของ อภิลักษณ์ เกษมผลกูล เป็นต้น

 * นายบณัฑติ ลิว่ชยัชาญ นกัอกัษรศาสตร์ช�านาญการ กลุม่จารีตประเพณ ีส�านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ ค้นคว้า
เรียบเรียง
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ที่มาและความหมายของค�าว่า “ตราด”

 ที่มาและความหมายของชื่อจังหวัด “ตราด” ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ในเอกสาร
ประวัติศาสตร์สะกดแตกต่างกัน ๓ แบบ ได้แก่ “ตราษ”, “ตราด”, และ “กราด” 

 ค�าว่า “ตราษ” เป็นค�าท่ีเก่าทีส่ดุเท่าทีต่รวจสอบได้จากเอกสารประวตัศิาสตร์ ปรากฏ
ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗) หนังสือไปเมืองตราษว่าด้วย เกลือไม่
ส่งไปเมืองพนมเปน และจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๐๗ (พ.ศ. ๒๓๘๘) ใบบอกเรื่อง สืบ
ราชการลับเมืองเขมร ๑

 ในสมยัรชักาลท่ี ๔ พบค�าว่า “ตราษ” และ “ตราด” ดงัปรากฏชือ่ในราชกจิจานเุบกษา 
รัชกาลที่ ๔ ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๐๒ ๒

 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เท่าที่ตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองตราด 
เช่น ในราชกิจจานุเบกษา พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พบว่าเมืองตราดสะกดว่า “ตราด” 

 ส่วน ค�าว่า “กราด” พบในหนังสือ ท�าเนียบหัวเมือง ตอนที่ ๑ - ๓ ร.ศ. ๑๑๙ 

 พระครูคุณสารพิสุทธิ์ เล่าไว้ว่า “ตราด” เพี้ยนมาจากค�าว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อของ
ต้นไม้ แต่เดิมที่ตั้งของเมืองตราดเป็นที่ราบวางเปล่า แม่น�า้บางพระได้พัดพาเอาต้นกราดมาติด
ที่ดอนนี้ จึงมีผู้น�ามาตั้งเป็นชื่อเมือง เรียกว่า “เมืองกราด” ๓

 พระราชเขมากร (ปกรณ์ เขมากโรทัย) เจ้าคณะจังหวัดตราด กล่าวว่า ได้รับค�าบอก
เล่าจากพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่า ค�าว่า “ตราษ” เป็นภาษาเขมร หมายถึง ไม้ยาง ซึ่งเป็นไม้พื้นเมือง
ที่ขึ้นอยู่โดยทั่วไป ในสมัยก่อนในท้องที่จังหวัดตราดมีไม้ยางเป็นจ�านวนมาก ๔

 อนึง่ มต้ีนไม้ชนดิหนึง่ชือ่ “กราด” มชีือ่พืน้เมอืงเรยีกแตกต่างกนัดงันี ้ยางกราด (ชลบรุ)ี 
ตาด (นครราชสีมา) ตรายด์ (เขมร ส่วยสุรินทร์) เหียงกราด (ราชบุรี)

 ๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส�านักหอสมุดแห่งชาติ, จดหมายเหตุ ร. ๓, ใบบอก เร่ืองสืบราชการเมืองเขมร,  
เลขที่ ๓๔ (สมุดไทย).
 ๒ ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ ๔ (กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (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 กรมศลิปากร และจังหวัดตราด, วัฒนธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูปัิญญา จงัหวดัตราด 
(กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ครุสุภาลาดพร้าว, ๒๕๔๓. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตใุนคณะกรรมการอ�านวยการ 
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒.), หน้า ๒๖.
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
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 เมืองตราด คือ เมืองทุ่งใหญ่

 ในพระราชพงศาวดารกรงุธนบรุ ีฉบบัพันจันทนมุาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุง
สยาม ฉบับบริติชมิวเซียม กล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรี หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชตีเมืองจันทบูรได้แล้วได้เสด็จยกทัพหลวงไปตี “บ้านทุ่งใหญ่”๕ ซ่ึงในเหตุการณ์ตอน
เดียวกันในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่า ได้เสด็จด�าเนินทัพออกจากเมือง
จันทบูรโดยทางสถลมารคออกไป “เมืองตราด”๖

 ในหนังสือเล่าเรื่องกรุงสยาม ของสังฆราชปาลเลกัวซ์ ซึ่งได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยใน
ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๓ - ต้นรัชกาลที่ ๔ และใน พ.ศ. ๒๓๘๑ ได้เดินทางไปหัวเมืองภาคตะวันออก
รวมทัง้เมอืงจนัทบรูและเมอืงทุง่ใหญ่ กล่าวถงึ ราชอาณาจักรสยามว่า แบ่งออกเป็น ๔๑ จังหวดั 
มีรายชื่อ“ทุ่งใหญ่” (Thung-Jai) อยู่ทางทิศตะวันออกถัดจากเมืองจันทบูร หรือจันทบุรี ตาม
แผนที่ประกอบค�าบรรยายปรากฏว่า ตัวเมืองตั้งอยู่ปากคลองใหญ่ ตรงข้ามเกาะกูด ๗

ชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด

 จังหวดัตราดในปัจจบุนัแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อ�าเภอ ๓๘ ต�าบล ซึง่จากการ
จ�าแนกชื่ออ�าเภอและต�าบล สามารถสรุปได้ดังนี้

 ๑. ชื่ออ�าเภอส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของต�าบลด้วย ได้แก่ อ�าเภอ/ต�าบลเขาสมิง อ�าเภอ/
ต�าบลแหลมงอบ อ�าเภอ/ต�าบลคลองใหญ่ อ�าเภอ/ต�าบลเกาะกูด และอ�าเภอ/ต�าบลเกาะช้าง มี 
เพียง ๒ อ�าเภอที่ชื่ออ�าเภอไม่ได้เป็นชื่อของต�าบลคืออ�าเภอเมืองตราด และอ�าเภอบ่อไร่

 ๒. ค�าแรกของชื่อต�าบลตั้งตามลักษณะภูมิประเทศ คือ แหลม อ่าว หาด เกาะ หนอง 
บ่อ คลอง วัง ห้วง ห้วย เขา เนิน และทุ่ง จ�านวน ๒๒ ต�าบล ได้แก่ ต�าบลแหลมกลัด ต�าบล
แหลมงอบ ต�าบลอ่าวใหญ่ ต�าบลหาดเลก็ ต�าบลเกาะกดู ต�าบลเกาะหมาก ต�าบลเกาะช้าง ต�าบล
เกาะช้างใต้ ต�าบลหนองเสม็ด ต�าบลหนองโสน ต�าบลหนองคันทรง ต�าบลหนองบอน ต�าบล
บ่อพลอย ต�าบลคลองใหญ่ ต�าบลวังกระแจะ ต�าบลวังตะเคียน ต�าบลห้วงน�้าขาว ต�าบลห้วยแร้ง 
ต�าบลเขาสมิง ต�าบลเนินทราย และต�าบลทุ่งนนทรี 

 ๕ “พระราชพงศาวดารกรงุธนบุร ีฉบับพนัจันทนมุาศ (เจมิ)” ใน ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก 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�านักพิมพ ์
ศรีปัญญา, ๒๕๒๙), หน้า ๖๕ - ๖๖ และ ๗๒.
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 ๓. ค�าแรกของชื่อต�าบลตั้งตามพืชพันธุ์ธรรมชาติจ�านวน ๓ ต�าบล ได้แก่ ต�าบลสะตอ 
ต�าบลไม้รูด และต�าบลนนทรีย์ 

 ๔. ค�าแรกของชือ่ต�าบลตัง้ตามชมุทาง ได้แก่ ท่าและด่าน จ�านวน ๔ ต�าบล ได้แก่ ต�าบล
ท่าพริก ต�าบลท่ากุ่ม ต�าบลท่าโสม และต�าบลด่านชุมพล 

 ๕. ชื่อต�าบลที่ซ�า้กันมี ๑ ชื่อ ๒ ต�าบล คือ ต�าบลคลองใหญ่ อ�าเภอคลองใหญ่ และ
ต�าบลคลองใหญ่ อ�าเภอแหลมงอบ 

 ๖. ชือ่ต�าบลทีย่งัไม่รูค้วามหมาย หรอืไม่แน่ใจในความหมายทีแ่ท้จรงิ จ�านวน ๕ ต�าบล 
ได้แก่ ต�าบลตะกาง ต�าบลช�าราก ต�าบลแสนตุ้ง ต�าบลช้างทูน และต�าบลประณีต

 จากการเปรยีบเทียบช่ือต�าบลใน พ.ศ. ๒๔๖๘ พ.ศ. ๒๔๘๓ พ.ศ. ๒๕๑๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖  
พบว่า 

 ๑. ชือ่ต�าบลได้มกีารเปลีย่นชือ่ม ี๒ ต�าบล ได้แก่ ต�าบลอ่าวญวน เปล่ียนเป็นต�าบลอ่าวใหญ่ ๘  

และต�าบลวังแจะ เปลี่ยนเป็น ต�าบลวังกระแจะ 

 ๒. ในแต่ละช่วงเวลาจ�านวนอ�าเภอและต�าบลจะมีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งตั้งเพิ่ม ยุบ
เลิก และเปลี่ยนชื่อ

ภาษาและความหมายของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราด

 เมื่อพิจารณาชื่อบ้านนามเมืองจากความหมายในภาษาไทยจากชื่อต�าบลในจังหวัด
ตราด พ.ศ. ๒๔๖๘ พ.ศ. ๒๔๘๓ พ.ศ. ๒๕๑๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ 
กลุ่มดังนี้

 กลุ่มแรก เข้าใจความหมายได้ทั้งหมด

 ชือ่บ้านนามเมอืงในกลุม่นี ้เป็นค�าในภาษาไทย และมคีวามหมายในภาษาไทย เช่น ต�าบล 
เนินทราย ต�าบลอ่าวใหญ่ ต�าบลหนองโสน ต�าบลคลองใหญ่ ต�าบลบ่อพลอย ต�าบลเกาะช้าง 
ต�าบลเกาะหมาก เป็นต้น

 กลุ่มที่ ๒ เข้าใจความหมายบางค�า

 ชื่อบ้านนามเมืองในกลุ่มนี้ เป็นค�าในภาษาไทยประสมกับค�าในภาษาอื่น เช่น ต�าบล
แสนตุ้ง ต�าบลช้างทูน ต�าบลบิ่นนาวง เป็นต้น

 ๘ ราชกจิจานเุบกษา เล่ม ๕๖ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๔๘๒.
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 กลุ่มที่ ๓ ไม่เข้าใจความหมายทั้งหมด

 ชื่อบ้านนามเมืองในกลุ่มนี้ ไม่เข้าใจ หรือไม่มีความหมายในภาษาไทย เช่น ต�าบล 
ช�าราก ต�าบลตะกาง เป็นต้น สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นค�าในภาษาชองของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดตราดมาก่อน ปัจจุบันยังคงต้ังถิ่นฐานอยู่ในเขตอ�าเภอบ่อไร่ใกล้
ชายแดนไทยกัมพูชา

 กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมในเขตอ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปว่าเป็น 
“ชาวชอง” เช่นเดียวกับที่จังหวัดจันทบุรี แต่ความจริงแล้วเป็นชาวกะซอง และชาวซัมเร ที่มี
ความใกล้เคียงกับชาวชองทีจ่นัทบรุ ีแต่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ทางด้านภาษาและวฒันธรรม และ
มสี�านกึของการเป็นคนละกลุม่ ๙

 ค�าว่า “ชอง” ในบทความนี้ ใช้ในความหมายว่า เป็นชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมเท่านั้น ซ่ึง
ความจริงแล้วอาจจะเป็นชาวกะซอง หรือชาวซัมเร ซึ่งในการแยกค�าศัพท์ต่างๆ ว่า ค�าใดเป็น
ค�าในภาษาชอง ภาษากะซอง ภาษาซัมเร หรือเป็นค�าที่ใช้ร่วมกันทั้ง ๓ ภาษานั้น ต้องอาศัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ 

 ชือ่บ้านนามเมอืงส่วนหนึง่ในจงัหวดัตราดในปัจจบุนัซ่ึงเชือ่ว่าเป็นค�าในภาษาชองทัง้ที่
เป็นชือ่หมูบ้่าน ชือ่ต�าบล และชือ่สถานท่ีทางภูมศิาสตร์ จงึเป็นร่องรอยหลกัฐานส�าคัญทีแ่สดงให้
เห็นว่า ชาวชองเคยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดตราดมาก่อน ซึ่งชื่อบ้านนาม
เมืองเหล่านี้ถ้าแปลตามหมายในภาษาไทยจะไม่มีความหมาย ต้องอ่านเป็นภาษาชองแล้วแปล
เป็นภาษาไทยจึงจะได้ความหมาย เช่น ๑๐

 บ้านช�าราก มาจากภาษาชองว่า บ้านช�าร๊าด 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 ดรูายละเอยีดใน สุวิไล เปรมศรรีตัน์ และพรสวรรค์ พลอยแก้ว. สารานุกรมกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทย: กะซอง และ
ซมัเร (กรงุเทพมหานคร: สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่พฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล, ๒๕๔๘).
 ๑๐ วนัชยั รตันพาหริะ, “ตราด จังหวัด” , สารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง เล่ม ๕ ชุดดกัสตัว์ : เครือ่งใช้ - ไถนา : 
การละเล่น (๒๕๔๒) : ๒๑๘๑ - ๒๑๘๒.
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 กลุ่มที่ ๔ ไม่แน่ใจในความหมายที่ถูกต้อง

 ชื่อบ้านนามเมืองในกลุ่มนี้ เมื่อพิจารณาอย่างผิวเผินก็เป็นค�าที่มีความหมายในภาษา
ไทย แต่ไม่แน่ใจว่าความจริงแล้วเป็นค�าในภาษาไทยตามที่อธิบายกันในปัจจุบัน หรือไม่ เช่น

 ค�าว่า “ประณีต” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านและต�าบล ได้รับค�าอธิบายว่า หมายถึงหมู่บ้าน
ที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสวยงามดี เดิมเรียกว่า บ้านป่านีด เขียนเป็นตัวอักษรว่า 
“ประนีต” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ประณีต”๑๑

 ค�าว่า “แสนตุ้ง” ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านและต�าบล ได้รับค�าอธิบายว่า เดิมเรียกว่า บ้าน
แสนตุ่ม เพราะเชื่อกันว่า มีพระราชาน�าเงินทองมาฝังไว้ในบริเวณหมู่บ้านนี้จ�านวนมากนับแสน
ตุ่ม และต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “แสนตุ้ง”๑๒

ชื่อบ้านนามเมืองกับต�านานเรื่องเล่า

 ต�านานปรมัปรา หรอืเรือ่งเล่าทีเ่กีย่วข้องกบัชือ่บ้านนามเมอืงในจงัหวดัตราดซึง่เป็นที่
รู้จักกันแพร่หลายมีอยู่ ๒ เรื่อง คือ ต�านานแหลมงอบเกาะช้าง และต�านานเขาสมิง ๑๓ 

 ต�านานแหลมงอบเกาะช้าง

 ต�านานแหลมงอบ เกาะช้าง เป็นลักษณะค�าอธิบายถึงที่มาของสถานที่ทางภูมิศาสตร์
ต่างๆ เช่น เกาะ แหลม โขดหิน เป็นต้น 

 ๑๑ สงวน ศรสุีข, รายงานการวิจยั เรือ่ง การวิเคราะห์ช่ือหมูบ้่าน ต�าบล ในจงัหวดัตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๘๙ - ๙๐.  
(อดัส�าเนา)
 ๑๒ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๘๔ - ๙๐. 
 ๑๓ กองวรรณคดีและประวัตศิาสตร์ กรมศิลปากร ได้รวบรวมนทิานชาวบ้านของจงัหวดัต่างๆ โดยจดัแบ่งเป็นภาคๆ  
รวม ๔ ภาค ซึง่ในค�าน�าตอนหนึง่กล่าวว่า “...บางเรือ่งแต่งขึน้เพ่ืออธบิายความเป็นมาของชือ่ภมูปิระเทศบางแห่ง...” ในส่วนนทิาน
ชาวบ้านของจงัหวดัตราดอยูใ่นภาคที ่ ๑ ม ี๕ เรือ่ง ได้แก่ เรือ่ง เศรษฐกีบัภรรยา เรือ่งยอดสมงิ เรือ่งนางงา เรือ่งปากเป็นเอก  
และเรือ่งคนขายกา ซึง่เนือ้หาทัง้ ๕ เรือ่งไม่ได้เกีย่วข้องกบัชือ่บ้านนามเมอืง ดรูายละเอยีดใน กองวรรณคดแีละประวตัศิาสตร์  
กรมศลิปากร, นทิานชาวบ้าน ภาคที ่๑ (ธนบรุ:ี โรงพมิพ์อกัษรเพชรเกษม, ๒๕๑๓. พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานฌาปนกจิศพนายเงนิ 
สขุเกษม ณ เมรวุดันมิมานรด ีอ�าเภอภาษเีจรญิ จังหวัดธนบรุ ีวนัที ่๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓), หน้า ๗๑ - ๙๘.

63



 ต�านานแหลมงอบเกาะช้าง๑๔ กล่าวถึง พระโพธิสัตว์ได้มาสร้างต�าหนักเลี้ยงช้าง มี
ช้างพลายเชือกหนึ่งเป็นจ่าโขลงชื่อ อ้ายเพชร มีตาบ๋าย และยายม่อม สองตายายเป็นผู้เลี้ยง
ช้าง ต่อมาอ้ายเพชรจ่าฝูงตกมันหนีเตลิดเข้าป่าไปผสมพันธุ์กับนางช้าง ตกลูกออกมา ๓ เชือก 
เมือ่พระโพธสิตัว์ทราบเรือ่งจงึให้ตดิตามจบัช้างกลับมา อ้ายเพชรหนไีปจนสุดเกาะด้านทิศเหนอื 
ได้ว่ายน�้าข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่บ้านธรรมชาติ ลูกช้างเชือกที่หนีตามมาด้วยว่ายน�้าไม่เป็นจึง 
จมน�้าตายกลายเป็นหิน ๓ กอง อยู่บริเวณอ่าวคลองสน ชาวบ้านเรียกว่า “หินช้างสามลูก” ใน
ขณะทีอ้่ายเพชรว่ายน�า้ไปถงึกลางร่องทะเลลกึได้ถ่ายมลูไว้กลายเป็นกองหนิอยูต่รงนัน้ เรยีกว่า  
“หินขี้ช้าง” ปัจจุบันมีกระโจมไฟ (ประภาคาร) อยู่บนหินกองนั้น 

 เมื่อข้ึนฝั่งแล้ว อ้ายเพชรมุ่งหน้าไปตามชายฝั่งด้านทิศใต้ ยายม่อมขณะตามช้างขึ้น
ฝั่งได้ตกลงไปในโคลนถอนตัวไม่ขึ้น ถึงแก่ความตายอยู่ตรงนั้น ร่างกายกลายเป็นหิน ชาวบ้าน
เรยีกว่า “หนิยายม่อม” ส่วนงอบท่ียายม่อมสวมได้หลดุลอยไปตดิปลายแหลม และได้กลายเป็น
หิน ชาวบ้านเรียกว่า “แหลมงอบ” พระโพธิสัตว์ให้เกณฑ์คนท�าคอกดักอ้ายเพชรเกือบถึงท้าย
เกาะด้านใต้ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านแถบนี้ว่า “บ้านคอก” และเกาะซึ่งเกิดจากลิ่มและสลักที่
ท�าคอกนั้น เรียกว่า “เกาะลิ่ม” “เกาะสลัก” ส่วนมากเรียกรวมกันว่า “บ้านสลักคอก”

 ๑๔ กรมศลิปากร และจังหวัดตราด, วัฒนธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูปัิญญา จงัหวดัตราด, 
หน้า ๑๒๔ - ๑๒๕.

เกาะช้าง
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 ฝ่ายอ้ายเพชรเม่ือเลียบชายฝั่งมาถึงท้ายเกาะ ก็คิดข้ามไปยังเกาะ พอว่ายน�้าไปได้
หน่อยหนึ่งก็ถ่ายมูลออกมากลายเป็น “หินกอง” เมื่ออ้ายเพชรไปถึงแล้วไม่ได้กลับเข้าคอกแต่
กลับเดินเลียบฝั่งอ้อมแหลมเข้าไปทางอ่าวด้านนอก พระโพธิสัตว์สั่งให้คนไปสกัดให้กลับมาเข้า
คอก ชาวบ้านจึงเรียกท่ีซึ่งไปสกัดข้างนี้ว่าสลักหน้า และเรียกหมู่บ้านบริเวณนี้ว่า “บ้านสลัก
เพชร” ซึ่งหมายถึงสลักหน้าอ้ายเพชร

 โดยเหตุที่เกิดความยุ่งยากนี้ พระโพธิสัตว์จึงฝังอาถรรพ์ไว้ตามเกาะต่างๆ มิให้ช้าง
อาศัยอยู่อีกต่อไป นับตั้งแต่นั้นมาเกาะต่างๆ จึงไม่มีช้างอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน

 ต�านานเขาสมิง๑๕

 ต�านานเขาสมงิ เป็นต�านานท่ีอธบิายถงึทีม่าของชือ่ภเูขาลกูหนึง่ว่า ทีเ่รยีกชือ่ว่า เขาสมงิ 
เพราะเกี่ยวเนื่องกับวิญญาณเสือสมิง มีเรื่องเล่าดังนี้

 ณ ดนิแดนไกลโพ้นเลยจากทวิเขาเหยยีดยาวทีก่ัน้ดนิแดนไทยและกมัพชูา มชีายหนุม่ 
เชื้อชาติขอมคนหนึ่ง ชื่อ สมิง ได้ร�่าเรียนวิชาคาถาอาคมจนแก่กล้า และเพื่อทดลองวิชาที่ได้
ร�า่เรยีนมาจงึได้ต่อสูก้บัเสอืโคร่งทีก่นิคนมาแล้วมากมาย สมงิพ่ายแพ้ ร่างกายแหลกเหลวยบัเยนิ 

ภายในศาลเจ้าพ่อเขาสมงิ

 ๑๕ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๑๒๕ - ๑๒๗.
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ใต้คมเขี้ยวของเสือโคร่ง แต่วิญญาณของสมิงก็สามารถครอบง�าวิญญาณของเสือโคร่งตัวนั้นได้
ส�าเร็จ คงความเป็นอมตะอยู่ในร่างของเสือร้าย ทุกข์ทนเหงาหงอยอยู่ในป่าลึก ร่อนเร่รอนแรม
ไปเรื่อยๆ นับเดือนนับปี ในที่สุดได้มาพบหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่ผู้คนเป็นมิตร สมิงจึงได้เดิน
ทางข้ามเถาสะบ้าใหญ่ท่ีทอดตวัข้ามฝ่ังคลอง ปรากฏตัวทีร่มิลานนวดข้าวด้วยรปูลกัษณ์ของชาย
หนุม่รปูงามในชดุสดี�า มผ้ีาขาวม้าคาดพงุ ถอืไต้อนัใหญ่ไว้ในมอื ชาวบ้านต้อนรับสมงิอย่างอบอุน่
ในวงเหล้า เมื่อทุกคนหลับใหลสมิงก็จะจากไป

 ตัง้แต่ทีส่มงิมาทีห่มูบ้่านแห่งนี ้พชืพันธุธ์ญัญาหารอดุมสมบรูณ์ขึน้ สมงิคอยเตือนเหตุ
เภทภัยล่วงหน้าทีจ่ะเกดิกบัหมูบ้่าน สมงิเป็นห่วงชาวบ้านเหมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั แต่สมงิ
ก�าชับไว้ว่า ห้ามตัดเถาสะบ้าใหญ่เด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนสมิงจะโกรธมากและจะไม่กลับมาหาพี่น้อง
ที่นี้อีก

 แต่แล้ววนัหนึง่ได้มเีรอืส�าเภาน�าสนิค้ามาขายทีห่มูบ้่านใหญ่ข้างบน เสากระโดงเรอืตดิ 
เถาสะบ้า คนบนเรือส�าเภาจึงช่วยกันตัดเถาสะบ้าจนขาดเพื่อให้เรือผ่านไปได้ก่อนค�่า หลังจาก
นั้นมาสมิงไม่เคยมาหาชาวบ้านอีกเลย

 ชาวบ้านที่รักและอาลัยสมิงช่วยกันสร้างศาลเล็กๆ บนตลิ่งสูงลิ่ว มองลงไปเห็นล�าน�้า
เขียวครึ้มทอดยาวคดเคี้ยวอยู่เบ้ืองล่าง แล้วท�าพิธีบวงสรวงเชิญวิญญาณของสมิงให้สิงสถิตอยู่
ที่นี่

 นอกจากนี ้ยงัมเีรือ่งเล่า หรอืนทิานชาวบ้าน ซึง่มเีนือ้เรือ่งเกีย่วกบัเสอืสมงิอกีเรือ่งหนึง่  
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้รวบรวมไว้ในหนังสือนิทานชาวบ้าน เรื่อง  
“ยอดสมิง” เล่าเรื่องคนกลายเป็นเสือสมิงเพราะน�าน�้ามันสมิงมาทาตัว เนื้อหาไม่ได้เชื่อโยง
กับเขาสมิงแต่อย่างใด ซึ่งในหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ
ภูมิปัญญา จังหวัดตราด ที่ได้จัดพิมพ์ในสมัยต่อมาได้น�ารวบรวมไว้ มีเนื้อเรื่องดังนี้

 นายยอด เมื่ออายุ ๑๖ ปี บิดาน�าไปฝากให้เรียนวิชาคาถาอาคมกับสมภารใกล้ ซึ่งเป็น
ผู้มีวิชาสามารถเรียกเสือและใช้ให้เสือไปไหนๆ ได้ตามความประสงค์โดยใช้น�า้มันสมิงทาตัว อยู่
มาวันหนึ่งขณะสมภารใกล้ได้รับนิมนต์ให้ไปฉันจังหันพร้อมกับพระลูกวัด นายยอดได้เข้าไปใน
ห้องท่านสมภารใกล้ ได้พบตลบัซึง่ภายในบรรจขุีผ้ึง้สเีขยีว นายยอดเข้าใจว่าเป็นขีผ้ึง้เมตตาของ
ท่านอาจารย์ แต่ความจริงแล้วเป็นน�้ามันสมิง ซึ่งใครน�ามาทาตัวก็จะกลายเป็นเสือสมิงไปทันที 
นายยอดน�ามาทาคิ้วทาปาก ทันใดนั้นเกิดขนขึ้นตามตัวเป็นสีเหลืองๆ ด�าๆ นายยอดได้กลาย
เป็นเสือสมิงกระโจนหายเข้าไปในป่า

 เมื่อสมภารใกล้กลับมาถึงวัดไม่เห็นนายยอด เรียกก็ไม่ขานรับ จึงได้เข้าไปในกุฏิ เห็น
ประตหู้องเปิดอยูแ่ละตลบัน�า้มนัสมงิเปิดทิง้ไว้ ท่านจงึรูว่้านายยอดได้กลายเป็นเสอืสมงิไปแล้ว สัง่
ให้พระลกูวดัไปตามบิดาของนายยอดมาและได้เล่าความจรงิให้ฟัง ท่านสมภารใกล้สัง่พระลกูวดั 
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 ๑๖ กองโบราณคด,ี กรมศิลปากร, จติรกรรมฝาผนงัในประเทศไทย ชุดท่ี ๐๐๒ เล่มท่ี ๒ วดับปุผาราม จงัหวดัตราด 
(กรงุเทพฯ: บรษิทัอมรนิทร์ พริน้ติง้กรุพ๊ จ�ากัด, ๒๕๓๕ ), หน้า ๙. อ้างถึง นพัินธ์ พุทธปิรางค์, ทีร่ะลกึงานทอดกฐนิวดับปุผาราม 
(วดัปลายคลอง) จงัหวัดตราด ๒๔ ตลุาคม ๒๕๒๔, หน้า ๔.

และพ่อนายยอดว่า ท่านจะไปตามนายยอด หากมีเสือมาที่วัดให้ใช้ไม้คานตีเสือนั้น แล้วท่านก็
ใช้น�้ามันสมิงทาตัวกลายเป็นเสือใหญ่น่ากลัววิ่งเข้าป่าไป

 หลังจากนั้นประมาณ ๖ เดือน เวลาเย็นวันหนึ่งมีเสือหางสั้นซึ่งแปลกกว่าเสือธรรมดา 
๒ ตวัมาทีว่ดั แต่พระลกูวดัไม่กล้าเอาไม้คานตเีสือนัน้ตามค�าส่ังของท่านสมภาร พระลูกวดัจึงไป
ตามบดิานายยอดบิดานายยอดเชือ่ว่า เสอืสองตวันัน้คอืลกูชายและท่านสมภารใกล้จงึใช้ไม้คาน
ตีตัวละ ๑ ที ทันใดนั้นขนตามตัวก็หลุดร่วง กลายร่างเป็นคนดังเดิม ยังคงเหลือเฉพาะหางที่ยัง
คงอยู่ สมภารใกล้ได้เล่าให้บิดานายยอดฟังว่า ท่านออกเดินทางตามหานายยอด ๗ วัน จึงได้
พบเสือป่า ถามได้ความว่า สมิงยอดได้ข้ามเขาไปเมื่อ ๒ - ๓ วันแล้ว ได้เดินทางต่อไปถึงเขาลูก
หนึ่งหลังเขาเป็นที่ราบมีหมู่บ้านตั้งอยู่ ได้พบสมิงยอดก�าลังกินหมูชาวบ้านอยู่ เมื่อสมิงยอดเห็น
อาจารย์ก็วิ่งหนี ท่านก็วิ่งตามไปพร้อมเสือป่าตัวอื่นไปทัน ณ ถ�า้แห่งหนึ่ง ท่านให้เสือป่าเฝ้าปาก
ถ�า้ ท่านเข้าไปกดัสมงิยอดเสยีหลายแห่งจนในทีส่ดุสมงิยอดยอมแพ้ จงึพากนัเดนิทางกลบัมาวดั
ใช้เวลา ๖ เดือน นับว่าโชคดีที่สมิงยอดไม่กินเนื้อมนุษย์ เพราะถ้ากินเนื้อมนุษย์แล้วสมิงยอดคง
ไม่ยอมกลับมาง่ายๆ และจะดุร้ายมากกว่านี้ เมื่อนายยอดกลายเป็นคนแล้วมีแผลตามตัวหลาย
แห่ง และที่ก้นของเขามีหางงอกออกมายาวหนึ่งคืบ จึงเป็นที่สนใจของชาวบ้านโดยทั่วไป

 นอกจากต�านานเรื่องเล่า ๒ เรื่องดังกล่าวในข้างต้นแล้ว สถานที่ส�าคัญบางแห่ง
ในจังหวัดตราด ยังมีเรื่องเล่าที่เป็นการอธิบายถึงที่มาของชื่อสถานที่นั้นๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เหนือธรรมชาติ หรือ อ้างอิงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เล่าสืบต่อกันมา เช่น 
วัดบุปผาราม

 วัดบุปผาราม เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดบุปผาราม มีเรื่องเล่าว่า ในขณะที่จะสร้างวัดนั้น ผู้ที่
เดนิทางมาตรวจพืน้ท่ีได้มาถึงเนินเขาแห่งน้ี และได้พจิารณาภมูปิระเทศ ซึง่เป็นเนนิเขาชานเมอืง
ตราด เห็นเมืองตราดอยู่เชิงเขา มีภูมิทัศน์อันสวยงามเป็นชัยมงคล ในขณะที่คนเหล่านั้นก�าลัง
ตรวจพ้ืนที่อยู่นั้นก็ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ขจรขจายไปทั่ว แต่ไม่พบว่ากลิ่นหอมนั้นมาจากที่
ใด จึงเกิดความศรัทธาอย่างสูง และควรสร้างวัดขึ้น ณ ที่นี้ ให้วิจิตรสวยงาม แล้วให้นามว่า วัด
บุปผาราม ตามศุภนิมิตนั้น๑๖
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 นอกจากนี้ วัดบุปผารามยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก ได้แก่ วัดปลายคลอง ตามชื่อหมู่บ้าน 
ซึ่งตั้งอยู่ปลายคลองบางพระ วัดเนินหย่อง เพราะเนินเขาท่ีต้ังวัดแห่งนี้มีต้นหย่องมาก และ 
วัดใหม่ แต่ยังไม่ทราบเหตุผลว่า ท�าไมจึงได้ชื่อว่าวัดใหม่๑๗

ชื่อบ้านนามเมืองอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ช่ือบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดส่วนหนึ่งเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะช้าง ได้แก่ วัดวัชคามคชทวีป เขาธัชกูฏ  
แก่งทรงลุย

 วัดวชัคามคชทวปี เป็นนามทีพ่ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัพระราชทาน
แก่วัดสลักคอกเมื่อคราวที่ราษฎรขอให้พระองค์ทรงประทับรอยพระบาทลงบนที่ส�าหรับสร้าง
พระอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๗

 ๑๗ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๙ - ๑๐.

บรเิวณวดับปุผาราม
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 ค�าว่า “วัช” หรือ วชะ เป็นค�าภาษาบาลี 
แปลว่า คอกสตัว์๑๘ “คาม” เป็นค�าภาษาบาล ีแปลว่า 
บ้าน, หมู่บ้าน๑๙ ค�าว่า “คช” เป็นค�าภาษาบาลี
และสันสกฤต แปลว่า ช้าง, ช้างพลาย๒๐ และ ค�าว่า 
“ทวีป” เป็นค�าภาษาสันสกฤต ซึ่งภาษาบาลีใช้ค�าว่า 
“ทีป” แปลว่า เกาะ๒๑ ดังนั้นนาม “วัชคามคชทวีป” 
จึงอาจแปลได้ความว่า หมู่บ้านที่มีคอกสัตว์แห่งเกาะ
ช้าง ซึ่งเข้าใจว่า นามพระราชทานนี้คงได้รับอิทธิพล
จากต�านานเกาะช้างท่ีหลวงสลักเพชรพัฒนกิจ (ติ้น) 
เล่าถวาย๒๒

 ๑๘ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมบีุค๊ส์พับลเิคชัน่ส์, ๒๕๔๖), 
หน้า ๑๐๕๘.
 ๑๙ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๔๕.
 ๒๐ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒๑๓.
 ๒๑ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๕๐๗.
 ๒๒ อภลิกัษณ์ เกษมผลกลู, โครงการวจิยัเชงิประวตัศิาสตร์เฉลมิพระเกยีรตฯิ “ตามรอยเสดจ็ฯ เกาะช้าง จงัหวดัตราด” 
(ม.ป.ท.: ส�านกังานวฒันธรรมจังหวัดตราด และองค์การบรหิารการพัฒนาพ้ืนทีพิ่เศษเพ่ือการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื, ๒๕๔๘), หน้า 
๓๗๔ - ๓๗๕.

อโุบสถวดัวชัคามคชทวปี

ภายในอโุบสถวดัวชัคามคชทวปี
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พระปรมาภไิธยย่อ วปร. ร.ศ. ๑๓๐ ทีน่�า้ตกธารมะยม

 เขาธัชกูฏ เป็นนามท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเมื่อ
ครั้งเสด็จประพาสเกาะช้างครั้งที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ นามนี้ได้จากการที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ทหารผูกธงเป็นเครื่องหมาย

 แก่งทรงลุย เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 
เมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะช้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ สันนิษฐานว่า อยู่บริเวณ จปร. ที่ ๒ น�้าตก
ธารมะยม
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 ชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 นอกจากนามพระราชทานแล้ว ที่เกาะช้างยังมีชื่อสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ทุ่งปะร�า ห้วงเสด็จ ท่าสวนหลวง ทางหลวง

 ทุ่งปะร�า อยู่ที่ด่านใหม่ บริเวณใกล้กับสถานีต�ารวจอ�าเภอเกาะช้าง ปัจจุบันเป็นสวน
ทุเรียนในอดีตเคยเป็นไร่พริกไทยของพระประเสริฐวานิช หรือเจ้าสัวเส็ง เมื่อคราวที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสธารมะยม กรมการเมืองได้สร้างพลับพลาถวาย 
ณ บริเวณนี้ ในเวลาต่อมาจึงได้ชื่อว่า “ทุ่งปะร�า”

 ห้วงเสด็จ คือห้วงของธารน�้าบริเวณบ้านสลักเพชร บริเวณธารน�้าหลังบ้านของผู้ใหญ่
ประคอง สขุสงิห์ มเีรือ่งเล่าว่า เมือ่คราวท่ีพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสด็จฯ บ้าน
สลักเพชรได้สรงน�้าที่ห้วงน�้านี้ จึงได้ชื่อว่า “ห้วงเสด็จ”

 ท่าสวนหลวง อยู่ที่ด่านเก่า เดิมเป็นพื้นที่ของหลวงราชพันไมตรี ชาวบ้านเรียกว่า  
“หลวงราชฯ” ซึ่งหลวงราชฯ สร้างบ้านอยู่ในบริเวณดังกล่าว เป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ปัจจุบัน
เป็นพืน้ทีข่องกองทพัเรอื ทีไ่ด้ชือ่ว่า ท่าสวนหลวงนี ้สันนษิฐานว่า เป็นท่าเทยีบเรือของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสเกาะช้าง

 ทางหลวง เป็นทางเล็กๆ ที่มีหินเรียงเป็นทางข้ึนเขาธารมะยม กรมการเมืองเกณฑ์
ชาวเกาะช้างและชาวเมืองจากบนฝั่งมาช่วยกันท�าทางข้ึนเพ่ือรับเสด็จ เล่ากันว่า เป็นทางเดิน
ส�าหรับให้ทหารแบกเสลี่ยงน�าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นไปบนยอดเขาธาร
มะยม จึงเรียกกันในสมัยต่อมาว่า “ทางหลวง”

ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับการอธิบายความหมายชื่อบ้านนามเมือง

 ในการอธบิายทีม่าและความหมายชือ่บ้านนามเมอืงจงัหวดัตราดทีผ่่านมานี ้มข้ีอสงัเกต
เบื้องต้น ๒ ประเด็น ได้แก่ ความหมายของชื่อบ้านนามเมืองเปลี่ยนแปลงไป และความหมายที่
ไม่เข้าใจในปัจจุบัน

 ความหมายของชื่อบ้านนามเมืองเปลี่ยนแปลงไป 

 ช่ือบ้านนามเมอืงบางชือ่อาจจะเป็นช่ือเก่าแก่ท่ีตกทอดมาจากอดีต ซ่ึงความหมายของ
ค�าที่ตกทอดมานั้น ในปัจจุบันความหมายได้เคลื่อนที่จากความหมายเดิม เมื่อใช้ความรู้ความ
เข้าใจในปัจจุบันมาอธิบายถึงความหมายและที่มาของชื่อบ้านนามเมืองที่ตกทอดมาจากอดีต 
ก็อาจจะคลาดเคลื่อนจากความหมายที่แท้จริง เช่นค�าว่า ท่าพริก
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 ท่าพริก

 “ท่าพริก” เป็นชื่อวัด, หมู่บ้าน และต�าบล มีเรื่องเล่าว่า บ้านท่าพริกเป็นหมู่บ้านที่ตั้ง
มานานกว่า ๕๐๐ ปี มคีลองใหญ่ไหลผ่านหลายหมูบ้่าน ได้แก่ บ้านตรอกแซง บ้านคลองนา บ้าน
ท่ากระดาน มีเรือน�าสินค้ามาท�าการค้าขายกับชาวบ้าน มีที่ส�าหรับจอดเรือขนถ่ายสินค้า พื้นที่
ตรงนัน้เป็นทีส่งูน�า้ท่วมไม่ถึง มต้ีนพรกิข้ีหนข้ึูนชกุชมุทัง้ปี คนทัว่ไปจงึเรยีกกนัว่า “ท่าพรกิ” เมือ่
ตั้งหมู่บ้านจึงเรียกว่า “บ้านท่าพริก” ๒๓

 ถ้าบ้านท่าพริกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ต้ังมานานกว่า ๕๐๐ ปี ตามเร่ืองเล่าถึงประวัติ
ความเป็นมาของหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้นจริง ความหมายของค�าว่า “พริก” ในชื่อหมู่บ้านก็ไม่
น่าจะหมายถึง พริกขี้หนูตามความหมายในปัจจุบัน แต่ค�าว่า “พริก” หมายถึง “พริกไทย” ดัง
ปรากฏหลักฐานว่า คนในสมัยอยุธยาเรยีกพรกิไทยว่า “พรกิ”๒๔ และยงัคงเหลอืร่องรอยอยูใ่น
ภาษาไทยถิน่ใต้ทีย่งัคงเรยีกพรกิไทยว่า “พรกิ” ๒๕

 ความหมายที่ไม่เข้าใจในปัจจุบัน

 จากการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดพบว่า มีประเด็นที่
น่าสนใจประเดน็หนึง่ คอื ช่ือบ้านนามเมอืงส่วนหนึง่เป็นชือ่ทีค่นในปัจจุบนัไม่เข้าใจความหมาย
ว่า หมายถงึอะไร บางชือ่ไม่สามารถสนันษิฐานได้ แต่กม็บีางชือ่ทีผู้่รู้ในท้องถิน่ได้พยายามศกึษา
หาความหมาย และสันนิษฐานความหมายที่แท้จริงไว้ที่แตกต่างกันไป เช่น ค�าว่า “จันทิ” ในชื่อ
บ้านจันทิ คลองจันทิ ค�าว่า “พีด” ในชื่อ คลองพีด และบ้านพีด

 ค�าว่า จันทิ” ในบ้านจันทิ, คลองจันทิ

 ความหมายของชื่อบ้านจันทินั้น มีผู้ได้ให้ความหมายไว้ ๒ ความหมาย ได้แก่

 ๒๓ สงวน ศรสุีข, รายงานการวิจยั เรือ่ง การวิเคราะห์ช่ือหมูบ้่าน ต�าบล ในจงัหวดัตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๖๐ - ๖๑. 
(อดัส�าเนา)
 ๒๔ “สญัญาไทย-ฝรัง่เศส ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์แลหนงัสอืออกพระวสิตูรสนุทร”, ใน ประชุมจดหมายเหตสุมยัอยธุยา 
ภาค ๑ (พระนคร: โรงพมิพ์ส�านกัท�าเนยีบนายกรฐัมนตร,ี ๒๕๑๐. คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม 
และโบราณคด ี ส�านกันายกรฐัมนตร ีพมิพ์จ�าหน่ายเพือ่เป็นการส่งเสรมิความรูท้างวชิาประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และโบราณคดี 
ของชาวไทยสมยัอยุธยา), หน้า ๑๕, ๑๖.
 ๒๕ ดรูายละเอยีดใน บณัฑติ ล่ิวชยัชาญ, “พรกิไทยในประวตัศิาสตร์ไทย”, ศลิปากร ๒ (มนีาคม - เมษายน ๒๕๔๕) : 
๒๙ - ๓๕.
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 ความหมายแรก หมายถึง หมู่บ้านที่มีผลมะพร้าวเป็นกะทิเป็นจ�านวนมาก โดยกล่าว
ว่า บ้านจันทิเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมาประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ ชื่อของหมู่บ้านตั้งตามสภาพหมู่บ้านที่มี
สวนมะพร้าวเป็นจ�านวนมากตามชายคลอง ผลมะพร้าวส่วนใหญ่เป็นผลมะพร้าวกะทิ แตกต่าง
กบัมะพร้าวในหมูบ้่านอืน่ซึง่เป็นมะพร้าวธรรมดา จากการทีห่มูบ้่านนีม้มีะพร้าวกะทเิป็นจ�านวน
มากเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านจันทิ” ค�าว่า “จัน” น่าจะมาจากค�าว่า 
“จาว” หรือ “จั่น” ของมะพร้าว ต่อมากลายเสียงเป็น บ้านจันทิ ๒๖

 ความหมายที่ ๒ กล่าวแต่เพียงว่า ค�าว่า “จันทิ” เป็นค�าในภาษาชอง แปลว่า ลูก
พรวด๒๗ ซึง่จากการตรวจสอบชือ่สถานทีใ่นแผนทีม่าตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนทีท่หาร 
พบร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจว่า “จันทิ” น่าจะเป็นค�าในภาษาชอง หมายถึง ลูกพรวด

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายหนึ่งของค�าว่า 
“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�า กินได้ มีรสหอมหวาน, ทุพรวด พลวดใหญ่ หรือพลวดกินลูกก็เรียก๒๘

 ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ปรากฏชื่อสถานที่ซึ่งลงท้าย
ด้วยค�าว่า “จันทิ” หลายชื่อ เช่น คลองจันทิ บ้านจันทิ และเป็นที่น่าสังเกตว่า บริเวณด้านตะวัน
ออกของบ้านจันทิ ซึง่อยูด้่านทิศใต้ของคลองจนัทปิระมาณ ๑ กโิลเมตร เป็นทีต่ัง้ของหมูบ้่านแห่ง
หนึ่ง ในแผนที่ระบุชื่อว่า “บ้านหนองพรอด”๒๙ จึงอาจเป็นไปได้ว่า “พรอด” ในชื่อบ้านหนอง
หนองพรอด ก็คือค�าว่า “พรวด” ซึ่งหมายถึง “จันทิ” ในภาษาชองนั่นเอง

 ๒๖ สงวน ศรสุีข, รายงานการวิจยั เรือ่ง การวิเคราะห์ช่ือหมูบ้่าน ต�าบล ในจงัหวดัตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๖๔. (อัดส�าเนา).
 ๒๗ วนัชยั รัตนพาหริะ, “ตราด จังหวัด”, สารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคกลาง ๕ ชุดดกัสตัว์ : เครือ่งใช้ - ไถนา : การ
ละเล่น (๒๕๔๒) : ๒๑๘๒.
 ๒๘ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพฯ: นานมบีุค๊ส์พับลเิคชัน่ส์, ๒๕๔๖), 
หน้า ๔๓, ๗๖๐.
 ๒๙ กรมแผนท่ีทหาร, แผนท่ีระวาง 5533 IV ล�าดบัชดุ L7017 พิมพ์คร้ังที ่2-RTSD. 
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 ค�าว่า “พีด” ในบ้านทุ่งพีด, บ้านคลองพีด

 ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ปรากฏชื่อสถานที่ที่ลงท้าย
ด้วยค�าว่า “พีด” หลายแห่ง เช่น คลองพีด หนองพีดล่าง หนองพีดบน บ้านทุ่งพีด บ้านปากพีด  
เป็นต้น ซึ่งค�าว่า “พีด” นี้ ผู้รู้กล่าวว่า เป็นค�าในภาษาชอง แต่มีความหมายแตกต่างกัน ๓  
ความหมาย

 ความหมายแรก ค�าว่า “พดี” สนันษิฐานว่า เพ้ียนมาจาก “พ๊ีด” ในค�าภาษาชอง แปลว่า  
ดงเสือดุ บ้านคลองพีด หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองมีเสือชุกชุม๓๐

 ความหมายที่ ๒ ค�าว่า “พีด” มาจากภาษาชอง แปลว่า “หาย” มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ
ก่อนนี้ใครที่น�าสัตว์ไปเลี้ยงในทุ่งของหมู่บ้านสัตว์เหล่านั้นจะหายไปหมด โดยไม่ทราบสาเหตุ 
เช่น เคยมีชาวบ้านน�าควายเข้าไปเลี้ยงในทุ่ง ปรากฏว่าควายหายไปทั้งฝูง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อ
หมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทุ่งพีด”

 ความหมายที ่๓ มาจากค�าว่า “ปีด” ในภาษาชอง แปลว่า ก้านตอง คลองพดี จงึแปลว่า 
คลองก้านตอง ซึง่ในความหมายนี ้กอ็าจจะสอดคล้องกบัชือ่หมูบ้่านทีอ่ยูด้่านใต้ลงมาทีม่ชีือ่เป็น 
ภาษาไทยว่า “บ้านแหลมตอง” “บ้านห้วงตอง”

 อย่างไรก็ดี ในรายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ชื่อหมู่บ้าน ต�าบล ในจังหวัดตราด  
กล่าวถึงบ้านทุ่งพีดว่า เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยพิษภัยต่างๆ มีทั้งสัตว์ดุร้าย ไข้ป่า (ยุง) และ
ยังมีบุคคลที่ใช้คาถาอาคม หรือไสยศาสตร์อีกด้วย ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านทุ่ง
พิษ” และเรียกเพี้ยนมาเป็น “บ้านทุ่งพีด” ในปัจจุบัน 

 ๓๐ สงวน ศรสุีข, รายงานการวิจยั เรือ่ง การวิเคราะห์ช่ือหมูบ้่าน ต�าบล ในจงัหวดัตราด, ๒๕๔๐, หน้า ๔๐. (อัดส�าเนา)
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 สรุป

 ถงึแม้ว่าทีผ่่านมาได้มคีวามพยายามในการอธบิายถงึทีม่าและความหมายของชือ่บ้าน
นามเมืองในจังหวัดตราด แต่การศึกษาใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นหลัก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมี
คุณลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนั้นๆ 
ที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเลือกใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับเร่ืองท่ีต้องการศึกษา การ
ศึกษาเรื่องราวของอดีตอย่างเช่นชื่อบ้านนามเมือง บางชื่อเป็นชื่อเก่าแก่ที่ตกทอดมายาวนาน
นับร้อยปี ย่อมจ�าเป็นที่จะต้องน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปตรวจสอบกับเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น บางค�ามีรูปเปลี่ยนไปจากเดิม บาง
ค�าเสียงเปลี่ยนแปลงไป บางค�ามีความหมายกลับตรงกันข้าม บางค�าเคล่ือนท่ีจากความหมาย
เดิม เป็นต้น 

 เพราะฉะนัน้ หากไม่มกีารตรวจสอบข้อมลูจากการสมัภาษณ์กบัหลกัฐานอืน่ๆ จะท�าให้ 
ค�าอธิบายถึงที่มาและความหมายของชื่อบ้านนามเมืองอาจจะคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ ดังกรณีค�าอธิบายถึงท่ีมาและความหมายของ “ต�าบลท่าพริก” ดังที่กล่าวใน
ข้างต้น

 การศึกษาชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดในครั้งนี้ ท�าให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา
ของผู้คนและถิ่นฐานบ้านเมืองของจังหวัดตราดท่ียังเหลือร่องรอยให้เห็นในชื่อบ้านนามเมือง
ได้ในระดับหนึ่ง พบว่า ชื่อบ้านนามเมืองหลายชื่อได้เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุที่ส�าคัญน่าจะมา
จากความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนและสังคม ท�าให้คนในปัจจุบันเข้าใจผิดในเร่ืองท่ีมาของชื่อ
บ้านนามเมืองต่างๆ จึงมีความพยายามท่ีจะอธิบายความหมายของชื่อบ้านนามเมืองส่วนหนึ่ง
ในลักษณะลากเข้าหาความหมาย

 นอกจากน้ี ยังพบว่า เมื่อพิจารณาชื่อบ้านนามเมืองบางชื่อในจังหวัดตราด ชวนให้
สงสัยในความหมายที่แท้จริงว่า มีความหมายอย่างไร เช่น

 “เวฬุ” ซึ่งเป็นช่ือแม่น�้าสายส�าคัญสายหนึ่งในภาคตะวันออก เป็นแม่น�้าที่ใช้แบ่ง
เขตแดนอ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราด ตามรูปศัพท์ค�าว่า “เวฬุ” หมายถึง ไม้ไผ่๓๑ 
ชาวจันทบุรีและชาวตราดเรียกแม่น�้าสายนี้ว่า “แม่น�้าเวน” ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จ
ประพาสจันทบุรี ปีชวด จุลศักราช ๑๒๓๘ (พ.ศ. ๒๔๑๙) ทรงกล่าวถึงแม่น�้าเวฬุว่า

 ๓๑ ราชบณัฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๐๘๗.
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 “...ที่นี้เป็นปากน�า้เมืองขลุง เขาเรียก ปากน�า้เวน มีเกาะจิกอยู่ตรงหน้าเหมือนลับแล 
มีเกาะเล็กอีก ๒ เกาะ ติดกันไป...”๓๒

 ถงึแม้ว่า ตามหลกัการออกเสยีงในภาษาไทยจะออกเสียงค�าว่า “เวฬุ” ว่า “เวน” อย่าง
ค�าว่า เมรุ, พระสุเมรุ, พยาธิ, ปฐมสมโพธิ ซึ่งออกเสียงว่า เมน, พระ-สุ-เมน, พะ-ยาด, ปะ-ถม-
สม-โพด ตามล�าดับ แต่ก็ชวนให้สงสัยว่า ชื่อแม่น�า้ที่ออกเสียงว่า แม่น�้าเวน นี้ อาจจะเป็นค�าใน
ภาษาพื้นถิ่นดั้งเดิมของผู้คนแถบนี้ ต่อมาผู้รู้ในสมัยหลังเขียนชื่อแม่น�้าสายนี้ว่า “แม่น�้าเวฬุ”

 หากมีการศึกษาถึงที่มาและความหมายของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดตราดอย่าง
จริงจังโดยใช้หลักฐานต่างๆ อย่างรอบด้านจะท�าให้เห็นถึงการคลี่คลายขยายตัว และการ
เคลือ่นไหวของผูค้นและบ้านเมอืงของจงัหวดัตราดได้ชดัเจนขึน้ อนัเป็นสิง่ทีม่คีณุค่าต่อการเรยีนรู ้
เพื่อให้รู้จักตนเองและผู้อื่น อีกทั้งเป็นเสน่ห์และสีสันในการท่องเที่ยวจังหวัดตราดอีกด้วย

แม่น�า้เวฬุ

 ๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระราชนิพนธ์เสดจ็ประพาสจนัทบรุ ีและอกัขรานุกรมภมูศิาสตร์จงัหวดั
จนัทบรุ ี(พระนคร: บรษิทั การพมิพ์ไทย จ�ากัด, ๒๔๘๔. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ พิมพ์แจกในงานฌาปนกจิศพคณุแม่เลีย่นแกลง
แกล้วกล้า ณ เมรสุสุานหลวงวัดเทพศิรนิทราวาส วันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔), หน้า ๓๗.
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การเดนิขบวนเรยีกร้องของนสิตินกัศกึษาและประชาชน จอมพล ป. พบิลูสงคราม ร่วมปฏญิาณตน
ต่อพระแก้วมรกตในการเรยีกร้องดนิแดนคนื 

วนัที ่๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ 
หน้ากระทรวงกลาโหม

ยุทธนาวีเกาะช้าง*

 เหตุการณ์ “ยุทธนาวีเกาะช้าง” เป็นการรบทางเรือครั้งส�าคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายมากที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพเรือ หรืออาจจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย 
กว่็าได้ ผลพวงของยทุธนาวนีัน้ท�าให้กองก�าลงัฝ่ายไทยเสยีหายอยูไ่ม่น้อย ประกอบด้วยทหารหาญ 
ทีต้่องเสียชีวติเป็นชาตพิล ีแต่สิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่คอื การธ�ารงไว้ซึง่ดนิแดนและอธปิไตยของชาติ 
รวมทั้งเป็นการประกาศให้นานาชาติรู้ถึงการรบที่เข้มแข็งของกองทัพเรือไทย 

 * นายชญานนิ นุย้สินธุ ์ นกัอกัษรศาสตร์ปฏิบตักิาร กลุม่จารีตประเพณ ี ส�านกัวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ ค้นคว้า 
เรยีบเรยีง
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 การสู้รบบริเวณเกาะช้างเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยและ
ฝรัง่เศส ซึง่อยูใ่นช่วงทีส่งครามโลกครัง้ที ่๒ ก�าลังด�าเนนิไป โดยในช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ 
เมื่อฝรั่งเศสก�าลังจะเปิดฉากท�าสงครามกับเยอรมัน จึงมุ่งหวังให้เหตุการณ์ทางอินโดจีนซึ่งเป็น
ดนิแดนอาณานคิมของฝรัง่เศสมคีวามสงบเรยีบร้อย ฝร่ังเศสจึงติดต่อประสานมาถึงทางการไทย
เพือ่ท�าสญัญาว่าจะไม่รกุรานหรอืเกดิข้อขดัแย้งกนัในเขตอนิโดจนีฝรัง่เศส รฐับาลไทยในขณะนัน้
ยนิดรัีบข้อตกลงดงักล่าว ทว่า ได้ยืน่ข้อเรยีกร้องให้ท�าการปรบัปรงุเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทย
กับดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศสขึ้นใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
ขอให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวาแม่น�้าโขงที่ยึดไปจากเหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ คืนแก่ไทย (ดินแดน
เหล่านัน้ได้แก่ เสยีมราฐ พระตะบอง จ�าปาศกัดิ ์เป็นต้น) ในประเด็นการปักปันเขตแดน รัฐบาลไทย 
ให้ถือแนวร่องน�้าลึกเป็นเกณฑ์ตามหลักสากล ซึ่งผลปรากฏว่า รัฐบาลฝรั่งเศสสมัยวิชี่ไม่ยอมรับ
ข้อเรียกร้องของไทย 

 บริบทแวดล้อมภายในประเทศขณะนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๘๓ เหล่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมือง รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลต่อสู้เอาดินแดนคืนจาก
ฝรั่งเศส จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนั้นได้ออกมา
กล่าวปราศรยัแก่นสิตินกัศกึษาและประชาชนทีเ่ดินขบวนบรเิวณหน้าตึกกระทรวงกลาโหม และ
มีการปฏิญาณตนต่อพระแก้วมรกตในการเรยีกร้องดนิแดนคนื ในวนัที ่๑๒ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ 
มีการเดินขบวนใหญ่ของประชาชนจ�านวนถึงกว่า ๕๐,๐๐๐ คน ในระยะนี้ การเจรจาระหว่าง 
๒ รัฐบาลก็ด�าเนินต่อเนื่องไป แต่ดูจะไม่เป็นผลนัก เมื่อมีรายงานว่า ฝรั่งเศสได้ส่งก�าลังเพิ่มเติม
มาประชิดแนวชายแดนที่ติดกับไทย กระทั่งในท่ีสุด การปะทะกันประปรายตามแนวชายแดน
ของทั้ง ๒ ฝ่ายก็เริ่มขึ้นในกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ทางการไทยจึงได้แต่งตั้งหน่วย
ทหารเพื่อรับกับสถานการณ์ที่ก�าลังทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะกองทัพบูรพา กองทัพอีสาน 
และกองพลสนามอิสระ

เรอืหลวงธนบรุี
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 วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นจุดเริ่มส�าคัญของการใช้ก�าลังทหารอย่างเต็ม 
รูปแบบทุกเหล่าทัพ เมื่อฝรั่งเศสโจมตีดินแดนไทยก่อน โดยส่งเคร่ืองบินมาท้ิงระเบิดท่ีจังหวัด
นครพนม จากนั้น กองทัพเรือไทยได้จัดส่งก�าลังพลไปประจ�าการป้องกันพื้นที่ต�าบลคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ซึง่เป็นชายแดนสดุทางตะวนัออก ตดิกบัพืน้ทีข่องอนิโดจนีฝรัง่เศส โดยมกี�าลงัทาง
เรือ ๑ หมวด ในบังคับบัญชาของนาวาโท หลวงพร้อม วีรพันธุ์ เข้าตรึงก�าลังพร้อมปฏิบัติการ
อยู่บริเวณเกาะช้าง ประกอบด้วย 

 ๑. เรอืหลวงธนบรุ ีซึง่เป็นเรอืยามฝ่ัง ระวางขบัน�า้ ๒,๒๐๐ ตนั ตดิปืน ๘ นิว้ ๔ กระบอก 
ปืน ๓ นิ้ว ๔ กระบอก ทหารประจ�าเรือ ๒๒๗ นาย
 ๒. เรอืหลวงสงขลา ซึง่เป็นเรอืตอร์ปิโด ระวางขบัน�า้ ๔๗๐ ตัน ติดปืน ๓ นิว้ ๓ กระบอก 
ตอร์ปิโด ๖ ท่อ ทหารประจ�าเรือ ๙๗ นาย
 ๓. เรือหลวงชลบุรี เป็นเรือตอร์ปิโดและระวางขับน�้าเท่ากับเรือหลวงสงขลา 
 ๔. เรือหลวงระยอง เป็นเรือตอร์ปิโดและระวางขับน�า้เท่ากับเรือหลวงสงขลา 
 ๕. เรือหลวงหนองสาหร่าย ระวางขับน�้า ๔๖๐ ตัน 
 ๖. เรือหลวงเทียวอุทก ระวางขับน�้า ๕๐ ตัน 

 ส่วนก�าลงัฝ่ายข้าศกึนัน้ ส่งหมวดเรอืเฉพาะกจิที ่๗ มเีรือทัง้ส้ิน ๗ ล�ามาจากเมอืงไซ่ง่อน  
ภายใต้การบัญชาการของนาวาเอก เรจี เบรองเยร์ (Regis Béranger) เข้ามาประจ�าการใกล้ 
น่านน�า้ของไทยก่อนการรบ ๒ วัน โดยเรือทั้งหมด ได้แก่ 

เรอิลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์

 ๑. เรือลามอตต์ ปิเกต์ (Lamotte Picquet) เป็นเรือลาดตระเวนเบา ระวางขับน�้า 
๗,๘๘๐ ตัน ติดปืน ๖.๑ นิ้ว ๘ กระบอก ปืน ๓ นิ้ว ๔ กระบอก ตอร์ปิโด ๑๒ ท่อ ทหารประจ�า
เรือ ๕๗๗ นาย 

79



 ๒. เรืออามิราล ชาร์เนร์ (Amiral Charner) เป็นเรือสลุป ระวางขับน�้า ๒,๑๖๕ ตัน 
 ๓. เรือดูมองต์ ดูร์วิลล์ (Dumont d’ Urville) เป็นเรือสลุปแบบเดียวกันกับเรือ 
อามิราล ชาร์เนร์ และมีระวางขับน�้าเท่ากัน 
 ๔. เรือมาร์น (Marne) เป็นเรือช่วยรบ ระวางขับน�้า ๖๔๔ ตัน 
 ๕. เรือตาอูร์ (Tahure) เป็นเรือช่วยรบอีกล�าหนึ่ง ระวางขับน�้า ๖๐๐ ตัน 
 ๖. เรือสินค้าขนาดใหญ่ติดอาวุธ ๑ ล�า 
 ๗. เรือด�าน�้า ๑ ล�า๑

 ๑ พจิารณาเปรยีบเทียบก�าลังทางเรอืระหว่าง ๒ ฝ่ายโดยละเอยีดได้ใน การรบทีเ่กาะช้าง 17 มกราคม พ.ศ. 2484,  
พมิพ์ครัง้ที ่๖ (ธนบรุ ี: โรงพมิพ์กรมอทุกศาสตร์, ๒๔๘๔), หน้า ๑๗ - ๑๘.

 ในช่วงบ่ายของวนัที ่๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เริม่มคีวามเคลือ่นไหวจากฝ่ายฝรัง่เศส 
ทีท่�าการส่งเครือ่งบนิทะเล ๑ ล�าลาดตระเวนบริเวณเกาะช้างและเกาะกดู อกี ๑ ล�าลาดตระเวน
บริเวณสัตหีบ ก�าลังฝ่ายไทยสังเกตการณ์เห็น แต่อยู่ไกลเกินวิสัยที่จะยิงขับไล่ และเมื่อเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายกองทัพเรือไทยจึงได้ท�าการย้ายที่ทอดจอดเรือ โดยกระจายออกไป  
๓ - ๔ จุดเพื่อความปลอดภัยจากการโจมตีทางอากาศ 

 การรบในยทุธนาวเีกาะช้างเริม่ข้ึนในเช้าวนัที ่๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เวลา ๖ นาฬิกา
ตรง เม่ือฝร่ังเศสส่งเครือ่งบินทะเลขนาดใหญ่ ปีกชัน้เดยีว ๒ เครือ่งยนต์ สบีรอนซ์ขาว มาลาดตระเวน 
บรเิวณเกาะช้างอกีครัง้หนึง่ ทัง้นี ้นอกจากจดุประสงค์เพือ่การลาดตระเวนแล้ว น่าจะมคีวามมุง่
หมายเพื่อจะท�าลายอาคารท่ีเกาะง่ามอีกด้วย โดยเรือหลวงธนบุรีและเรือหลวงหนองสาหร่าย 
ซึ่งจอดอยู่ที่เกาะลิ่มได้เห็นเครื่องบินทะเลล�านั้น แต่ก็อยู่ไกลเกินระยะที่ปืนจะยิงได้ 

หมูเ่รอืทีไ่ด้เข้าร่วมรบในยทุธนาวเีกาะช้าง
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แผนทีแ่สดงการรบทีเ่กาะช้างโดยกรมอทุกศาสตร์
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 เมือ่เรอืหลวงสงขลาและเรอืหลวงชลบรุไีด้รบัรายงานกรณพีบเครือ่งบนิข้าศกึ ทหารบน
เรอืหลวง ๒ ล�าซึง่ก�าลงัฝึกหดับรหิารร่างกายตามตารางการฝึกนัน้ กไ็ด้รับค�าส่ังให้เข้าประจ�าการ
สถานีต่อสู้อากาศยานทันที ในชั่วเวลาทันใดนั้น ทหารก็เข้าประจ�าการปืน ๗๕ ม.ม. ปืนกล ๒๐ 
มม. ปืนกล ๘ มม. รวมทั้งปืนเล็กยาว สักครู่หนึ่ง เครื่องบินทะเลบินย้อนกลับมาจากทางเกาะ
ช้าง มุ่งหน้าลงใต้สู่เกาะง่าม ซึ่งน่าจะมีเป้าหมายในการท�าลายอาคารท่ีเกาะง่ามอย่างแน่นอน 
เม่ือถึงบริเวณเกาะง่าม เครื่องบินก็ทิ้งระเบิด ๒ ลูก แต่พลาดที่หมาย ในช่วงจังหวะเดียวกัน 
ปืนต่อสู้อากาศยานและปืนกลของเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีก็ได้กระหน�่ายิงในระยะ
ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เมตร ปรากฏว่า ถูกกระสุนเข้าทางปีกขวาและส่วนหัว เครื่องบินเกิดไฟลุกขึ้น 
แม้ว่าเครือ่งบนิพยายามไต่ระดบัทีส่งูขึน้ แต่เมือ่ถกูโจมต ีกไ็ด้บนิถลาต�า่ลงจนตกลงในทะเลด้าน
ทิศใต้ของเกาะหวาย๒

 เมื่อข้าศึกล่วงรู้จ�านวนเรือของฝ่ายไทยแล้วได้ส่งเรือมาทางด้านใต้ของเกาะช้างอีก ๗ 
ล�า มีเรือลามอตต์ ปิเกต์เป็นเรือน�า เรือสลุป ๒ ล�า และเรือปืน ๔ ล�า เรือเหล่านี้แยกเป็น ๓ หมู่ 
เข้าโจมตีเรือหลวงสงขลา เรือหลวงชลบุรี และอาคารบนเกาะง่าม หมู่ที่ ๑ มีเรือลามอตต์ ปิเกต์
ล�าเดียวเข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะหวายและเกาะใบดั้ง หมู่ที่ ๒ มีเรือสลุป ๑ ล�ากับเรือ
ปืน ๑ ล�าเข้ามาทางช่องด้านใต้ระหว่างเกาะคลุ้มกับเกาะหวาย หมู่ที่ ๓ มีเรือสลุป ๑ ล�าและเรือ
ปืน ๓ ล�า เข้ามาทางช่องด้านตะวันตกระหว่างเกาะคลุ้มและแหลมบางเบ้าของเกาะช้าง ส่วน
เรือด�าน�้าและเรือสินค้าติดอาวุธนั้นคุมเชิงอยู่ในระยะไกลออกไป

 ภายใต้สภาพอากาศที่ค่อนข้างขมุกขมัวของยามเช้า ท้องฟ้ามีเมฆหมอก ทัศนวิสัย
ไม่สู้ดีนัก เรือลามอตต์ ปิเกต์แล่นฝ่าเข้ามาในระยะ ๑๒,๐๐๐ เมตรจากเกาะง่าม และระดมยิง
อาคารบนเกาะ เนือ่งจากคดิว่าเป็นฐานทพัส่วนหน้าของฝ่ายไทย ดังนัน้ เรือตอร์ปิโดทัง้สองของ
ไทยคือ เรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีจึงได้ยิงต่อสู้ ครั้นถูกโจมตีจากเรือทั้งสองของไทย 
เรือลามอตต์ ปิเกต์จึงได้เปลี่ยนเป้าหมายมาที่เรือ ๒ ล�านั้น ในช่วงไล่เลี่ยกัน เรือหมู่ที่ ๒ และ 
๓ ของฝรั่งเศสก็เข้ามาระดมยิงเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีอีกทางหนึ่ง สถานการณ์ใน
ช่วงนี้ฝ่ายไทยจึงตกเป็นรอง เพราะมีก�าลังที่น้อยกว่า อย่างไรก็ดี ยุทธวิธีที่ฝ่ายไทยใช้ขณะนั้น
คือ ให้เรือหลวงสงขลาระดมยิงเรือลามอตต์ ปิเกต์เพียงเท่านั้น เพราะ ๑. เป็นเรือแกนน�า และ 
๒. เพื่อความสะดวกในการเล็งเป้าปืน ส่วนเรือหลวงชลบุรีท�าการยิงโดยแบ่งปืนเป็น ๒ หมู่ หมู่
หนึ่งยิงไปยังเรือหมู่ที่ ๒ ของข้าศึก และอีกหมู่หนึ่งยิงไปที่เรือหมู่ที่ ๓ 

 ๒ ชาล ีเอีย่มกระสินธ์ุ, ศกึอนิโดจนี : กรณพีพิาทไทยกบัอนิโดจนีฝรัง่เศส พ.ศ. ๒๔๘๓ (กรุงเทพมหานคร : ส�านกัพิมพ์
เรอืงศลิป์, ๒๕๒๑), หน้า ๑๒๖ - ๑๒๘.
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ส่วนหนึง่ของทหารทีเ่ข้าร่วมรบ

 เม่ือการรบด�าเนินไป ฝ่ายไทยก็ยิ่งเสียเปรียบเนื่องจากมีก�าลังน้อยกว่าดังกล่าว แม้
เรือหลวงสงขลาจะสามารถยิงถูกเรือลามอตต์ ปิเกต์อย่างจังในส่วนท้ายเรือ ถึงกับเกิดไฟไหม้ 
มีควันพลุ่งขึ้น แต่เรือหลวงสงขลาก็ถูกกระสุนปืนหลายแห่ง จากการโดนระดมยิงจากหลาย
ทาง กระทั่งน�้าทะลักเข้ามาในเรือ คลังลูกปืนถูกน�้าท่วม ไม่สามารถยิงปืนได้ ผู้บังคับการเรือจึง
สั่งทหารสละเรือใหญ่เมื่อเวลาประมาณ ๖.๔๕ นาฬิกา ส่วนเรือหลวงชลบุรีซึ่งแบ่งปืนออกโดย
กระบอกหัวและกระบอกกลางยิงเรือข้าศึกหมู่หนึ่ง และปืนกระบอกท้ายยิงเรืออีกหมู่หนึ่งนั้น 
สร้างความเสยีหายให้แก่เรอืทัง้ ๒ หมูข่องข้าศกึอย่างมาก จนในทีสุ่ดเรือ ๒ หมูน่ัน้แล่นออกจาก
ช่องไป ทว่า เรือหลวงชลบุรีก็ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกัน มีกระสุนถูกเสาหัวเรือขาดสะบั้น 
กระสุนอีกหลายนัดถูกกลางล�าเรือ ห้องเครื่อง ถังน�้ามันจนเกิดไฟไหม้ เหล่าทหารไทยได้ระดม
ยงิจนกระสนุหมด และเมือ่ไฟโหมจนมอิาจดบัได้ ผู้บงัคบัการเรือจึงต้องมคี�าส่ังสละเรือหลังจาก
เรือหลวงสงขลาราว ๕ นาที แม้ทหารไทยจะสละเรือแล้ว ฝ่ายข้าศึกกลับยิงกราดมายังเรือเล็ก
และเหล่าทหารที่ลอยคออยู่ในน�้า ทั้งนี้ ในการรบครั้งนั้น เรือหลวงสงขลาเสียทหารไป ๑๔ นาย 
เรือหลวงชลบุรีเสียทหารไป ๒ นาย ขณะที่เรือหมู่ที่ ๒ และ ๓ ของข้าศึกซึ่งแล่นออกจากช่องไป
นั้น มีรายงานว่า สุดท้ายได้อับปางลงในทะเล ไม่สามารถแล่นกลับสู่ฐานทัพได้๓

 ๓ การรบท่ีเกาะช้าง 17 มกราคม พ.ศ. 2484, หน้า ๓๐ - ๓๓.
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 ในช่วงทีเ่รอืหลวงสงขลาและเรอืหลวงชลบรุยีงิต่อสูก้บัข้าศกึอยูน่ัน้ เรอืหลวงธนบรุเีหน็
เรอืลามอตต์ ปิเกต์แล่นแถบเกาะไม้ซีอ้ยู ่ทว่า ปืนท้ายยงัไม่พร้อมยงิ ในทีส่ดุ ร.ท. จงจติต์ สงัขดุล 
ผู้ควบคุมป้อมปืนต้องเข้าท�าหน้าที่แทน ในเวลา ๖.๔๐ นาฬิกา เมื่อปืนของเรือหลวงธนบุรี 
พร้อมทุกกระบอก ผู้บังคับการเรือ น.ท. หลวงพร้อมวีรพันธุ์ จึงสั่งหันหัวเรือไปทางทิศใต้ และ
เดินหน้าเต็มก�าลัง โดยสั่งให้เรือ ๒ ล�าคือ เรือหลวงหนองสาหร่าย และเรือหลวงเทียวอุทก  
ซึ่งเป็นเรือเล็ก ไม่สมควรเข้าท�าการรบกับเรือข้าศึกที่มีขนาดใหญ่ หลบซุ่มอยู่ทางเหนือของ 
เกาะช้าง ขณะที่เรือหลวงธนบุรีก�าลังแล่นไป ผู้บังคับการเรือได้ส่ังให้เตรียมรบทางกราบขวา 
เป้าหมายคือ เรือลามอตต์ ปิเกต์ เรือน�าของฝรั่งเศสล�านี้แม้จะมีขนาดใหญ่กว่าเรือหลวงธนบุรี 
แต่เรือหลวงธนบุรีก็มีขนาดปืนที่ใหญ่กว่า 

 เมื่อเรือหลวงธนบุรีและเรือลามอตต์ ปิเกต์ แล่นเข้ามาในระยะ ๑๒,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ 
เมตร กเ็ร่งระดมยงิใส่กนัอย่างหนกั กล่าวกนัว่า เสยีงปืนใหญ่แผ่กระจายไปทางใต้ลม ได้ยนิไปถงึ
จังหวัดตราดและจันทบุรี ในช่วงแรก เรือลามอตต์ ปิเกต์ถูกเรือหลวงธนบุรียิงเข้า ๒ นัดบริเวณ
สะพานเดินเรือ จนเห็นประกายระเบิดและควันพวยพลุ่งอย่างชัดเจน ส่วนกระสุนนัดแรกของ
ข้าศึกที่ยิงเข้าเป้าตกลงที่ใต้สะพานเดินเรือ ระเบิดต่อไปยังหอบังคับการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุม
บัญชาการอยู่หลายคน ท�าให้ผู้บังคับการเรือและจ่าเรือเสียชีวิตลงในทันที และทหารหลายนาย
ได้รบับาดเจบ็ ทีส่�าคญั ท�าให้การบงัคบัเรอืหลวงธนบรีุให้เป็นไปตามทศิทางทีต้่องการไม่ง่ายนกั 
อย่างไรก็ดี เรือหลวงธนบุรีก็ยังระดมยิงต่อสู้เรือลามอตต์ ปิเกต์อย่างเต็มที่ กระสุนชุดหนึ่งถูก
บริเวณกลางล�าเรือ เกิดระเบิดและไฟไหม้ จนต้องล่าถอยเข้าบังเกาะไม้ซ้ี และสุดท้ายไปรวม
กับหมู่เรืออีก ๓ ล�า คือ เรืออามิราล ชาร์เนร์ เรือดูมองต์ ดูร์วิลล์ และเรือปืนตาอูร์ สถานการณ์
ขณะนี้เรือหลวงธนบุรีเพียงล�าเดียวต้องต่อสู้กับกองเรือข้าศึกถึง ๔ ล�าด้วยกัน

 เรือหลวงธนบุรียังพยายามยิงเรือลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์เป็นหลัก เพราะถือเป็น
เป้าส�าคัญ กระสนุชดุหนึง่ถกูซ�า้บรเิวณสะพานเดนิเรอือกี จนเข้าใจว่า ตวัเรอืคงเกดิอาการช�ารดุ
เสยีหายในระดับหน่ึง เห็นจากการท่ีพยายามหันเลีย้วออกไปทางขวา หนวีถิกีระสนุของเรอืหลวง
ธนบุรี สุดท้ายก็หนีไปบังเกาะเสีย ต่อมา เมื่อเรือลามอตต์ ปิเกต์ออกมาจากเกาะที่ก�าบังอยู ่
ก็ถูกกระสุนอีกชุดสร้างความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม

 ส่วนเรือหลวงธนบุรีน้ันก็ถูกยิงอีกหลายจุดได้แก่ ห้องนายทหาร ห้องพันจ่า กระสุน 
บางนัดเป็นกระสุนเพลิง และแก๊สพิษ ท�าให้เกิดไฟไหม้เรือหลวงธนบุรีหลายแห่ง ควันไฟเกิด
ทั่วในเรือข้างล่างโดยเฉพาะบริเวณช่องทางเดินกลางล�าเรือ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่เรือของ
ข้าศกึก�าลงัถอยระยะห่างออกไปนัน้ ข้าศกึส่งเคร่ืองบนิทะเลมาอกี ๑ ล�า ทิง้ระเบดิลงมา ระเบดิ
ลูกหนึ่งทะลุดาดฟ้าไประเบิดในห้องสูทกรรมหรือห้องครัวทหาร ทหารที่ประจ�าการบริเวณนั้น 
เสยีชีวติทนัท ี๓ นาย และท�าให้เกดิไฟไหม้หนกัขึน้ไปอกี ถงึจะเกดิไฟลกุขึน้หลายจดุ แต่ป้อมปืน 
ของเรือหลวงธนบุรีก็ยังท�างานอย่างสุดความสามารถ กระสุนจ�านวนหนึ่งยังยิงเข้าไปท่ีบริเวณ

84



ป้อมท้ายของเรือลาดตระเวนลามอตต์ ปิเกต์ที่ก�าลังแล่นกลับขึ้นมา ในขณะนั้น เรือลามอตต์  
ปิเกต์คงระส�่าระสายอย่างหนักจึงเลี้ยวขวากลับไปยังทิศตรงกันข้าม แล่นส่ายไปมา พร้อมกับ
ชักธงสัญญาณ และเปิดเสียงหวูดสัญญาณ ๓ - ๔ ครั้ง เป็นการแจ้งให้เรือบริวารล�าอื่นๆ ทราบ
เพื่อล่าถอย

 เมือ่เรอืข้าศกึก�าลงัล่าหนไีปนัน้ เรอืหลวงธนบรุกีไ็ม่สามารถตดิตามไปได้ทนั เนือ่งจาก
ความเร็วที่น้อยกว่า และสภาพของเรือที่ถูกโจมตีหนัก จึงพยายามยิงไล่ตามไปจนหมู่เรือ
ฝรั่งเศสแล่นเข้าบังเกาะไม้ซี้ใหญ่ไป และนายป้อมเตรียมส�ารองกระสุนไว้ ในกรณีที่เรือข้าศึก
ย้อนกลับมา กระทั่งเวลาประมาณ ๘.๓๐ นาฬิกา จึงมีค�าสั่งหยุดยิงจากฝ่ายไทย แต่ทหารจาก
ป้อมปืนก็ต้องเร่งดับไฟท่ีก�าลังโหมสะพานเดินเรืออยู่ อุปสรรคที่มีคือ ท่อน�้าดับไฟถูกยิงขาด 
น�้าที่เดินมาตามท่อจึงรั่วไหลออก
ไป น�้ายาดับเพลิงก็ใช้หมดไปแล้ว 
ต่อมา เมื่อเห็นว่า การดับเพลิงอาจ
มิได้กระท�าโดยง่าย และเพลิงอาจ
ท�าให้กระสุนดินปืนระเบิดได้ จึงมี
ค�าสั่งให้ไขน�้าเข้าคลังกระสุนและ
ดินปืน ทว่า น�้าที่ไหลเข้าเรืออย่าง
รวดเร็วและค่อนข้างมากนั้น ท�าให้
เรือแปล้น�้ามากขึ้น และมีอาการ
เอียงทางกราบขวา โดยเครื่องจักร
เดินเรือก็ยังท�าหน้าที่ต ่อไป (แม้
สุดท้าย ทหารพรรคกลินที่ท�าการเดินเรือจะติดอยู่ภายใต้ห้องไฟฟ้าท่ีมีไฟโหมและเสียชีวิต 
๘ นาย) ราว ๑๑.๓๐ นาฬิกา เรือหลวงธนบุรีแล่นมาถึงแหลมงอบ และต่อมาได้หยุดแล่น  
เรอืหลวงช้างได้เข้าช่วยดบัไฟ และลากจงูเรอืหลวงธนบรุไีปถงึหน้าแหลมงอบเพือ่เกยตืน้ และต้น
เรอื (ร.อ. ทองอยู่ สว่างเนตร์) ซึง่ท�าหน้าท่ีแทนผูบ้งัคบัการเรอื ได้สัง่สละเรอืใหญ่  และล�าเลยีงทหาร 
ที่บาดเจ็บขึ้นไปบนเรือหลวงช้าง  ถึงกระนั้น ยังมีทหารหลายนายที่ไม่ยอมสละเรือ ยังคงระดม 
ก�าลังช่วยกันกับชาวบ้านที่มาสมทบดับไฟต่อ กระทั่ง ท้ายที่สุด เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา เรือหลวง
ธนบุรีเริ่มตะแคงเอนลงทางกราบขวามากขึ้นเรื่อยๆ จนเสาทั้งสองค่อยๆ เอนจมลงกับน�้า๔ 

ทหารก�าลงัเร่งดบัไฟทีก่�าลงัไหม้เรอืหลวงธนบรุี

 ๔ ชาล ีเอีย่มกระสินธ์ุ, ศกึอนิโดจนี : กรณพีพิาทไทยกบัอนิโดจนีฝรัง่เศส พ.ศ. ๒๔๘๓, หน้า ๑๕๔.

85



 หลังจากการรบ ฝ่ายไทยเสียเรือรบ ๓ ล�าคือ เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และ
เรือหลวงชลบุรี ทหารเสียชีวิตรวม ๓๖ นาย (รวมทั้งนาวาโท หลวงพร้อม วีรพันธุ์ ผู้บัญชาการ
รบ) เป็นทหารประจ�าเรือหลวงธนบุรี ๒๐ นาย เรือหลวงสงขลา ๑๔ นาย และเรือหลวงชลบุรี 
๒ นาย ฝ่ายฝรั่งเศสแม้จะไม่สูญเสียเรือรบ แต่เรือลามอตต์ ปิเกต์ก็เสียหายอย่างหนัก จนต้อง
เข้าซ่อมบ�ารงุ และต่อมาถูกปลดประจ�าการเป็นเรอืฝึกในทีส่ดุ ส่วนจ�านวนทหารข้าศกึทีบ่าดเจบ็
ไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอน สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ หลังจากเหตุการณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง เรือของ
ฝรั่งเศสก็ไม่กล้ารุกล�้าเข้ามาในน่านน�้าไทยอีกเลย

 หลงัจากการสูร้บทีเ่กาะช้าง การต่อสูเ้นือ่งจากกรณพิีพาทอนิโดจีนฝร่ังเศสยงัคงด�าเนนิ
ต่อไปถงึกลาง พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทัง่ญีปุ่น่ได้แสดงเจตจ�านงเข้ามาไกล่เกล่ียข้อพิพาท โดยฝร่ังเศส
ยินยอมมอบดินแดนบางส่วนคืนให้แก่ไทย เช่น พระตะบอง จ�าปาศักดิ์ เป็นต้น และหลังสิ้นสุด
กรณีความขดัแย้งดงักล่าวแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูอ่านนัทมหดิลได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานเหรยีญกล้าหาญเพือ่เชดิชเูกยีรติแก่ทหารทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมในการรบ รวมท้ัง
ทหารเรอืในยทุธนาวเีกาะช้างด้วย โดยทรงพระราชทานเหรียญกล้าหาญให้แก่เรือรบและบรรดา
ทหารทีไ่ด้ท�าการรบด้วยความกล้าหาญอย่างยอดเยีย่มเมือ่วนัที ่๒๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้แก่ 
เรือหลวงธนบุรี และทหารเรือ ๑๘ นาย๕ และยังทรงพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิแก่ทหารที่
เข้าร่วมรบในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสทุกคน รวมถึงสิทธิพิเศษตามที่ทางราชการได้ก�าหนด
เป็นหลักเกณฑ์ไว้

 ส�าหรบัเรอืหลวงธนบุรนีัน้ ต่อมากองทพัเรอืไทยได้กูข้ึน้มาเพือ่ท�าการซ่อมครัง้ใหญ่ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ทว่า ตรวจพบว่า มีความเสียหายมาก จึงได้ปลดประจ�าการและใช้
เป็นเรือของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ กระทั่งปลดประจ�าการใน พ.ศ. ๒๕๐๒ และน�า
ส่วนป้อมปืนเรือ และหอบังคับการมาจัดตั้งอนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงเรียน
นายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ และก�าหนดให้วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปี เป็น “วันสดุดีวีรชน
กองทพัเรอื” ประกอบพธิ ีณ อนสุรณ์สถานเรอืหลวงธนบรุ ีโรงเรยีนนายเรอื จงัหวดัสมทุรปราการ 
และต่อมาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้จดัขึน้ ณ อนสุรณ์สถานยทุธนาว ีเกาะช้าง จังหวดัตราด รวมทัง้ 
พิธีลอยพวงมาลา ณ บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ เพื่อร�าลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของทหารเรือไทย๖

 ๕ ดูรายละเอียดและรายนามทหารที่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญทั้งหมดใน การรบที่เกาะช้าง 17 มกราคม  
พ.ศ. 2484, หน้า ๑๖๐ - ๑๖๖.
 ๖ สมชาย ณ นครพนม และคณะ (บก.), พิพิธภณัฑสถานเมอืงตราด, (กรงุเทพฯ : หจก. พระรามครเีอชัน่, ๒๕๕๖),  
หน้า ๗๗.
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อนสุรณ์สถานยทุธนาวเีกาะช้าง จงัหวดัตราด
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วิถีวัฒนธรรมของชาวตราด*

 * นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธ์ิ นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ค้นคว้า 
เรยีบเรยีง.

 วิถีวัฒนธรรมของชาวตราดมีพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการ
ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆ ตราด เป็นเมืองเล็กๆ  
ทีต่ัง้อยูบ่นดนิแดนชายฝ่ังทะเลปลายสดุด้านตะวนัออกของไทย มสีภาพภมูปิระเทศทีห่ลากหลาย 
ประกอบด้วยเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเทือกเขาสูงที่โอบล้อมเมืองไว้ มีที่ราบลุ่มแม่น�้า และที่ราบ
ต�า่ชายฝ่ังทะเล ซึง่อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรพัยากรทางบกและทางทะเล จึงท�าให้ทีน่ีม่ผู้ีคนมากมาย 
มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อดีตจนกระท่ังถึงปัจจุบัน จังหวัดตราดมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีเสน่ห์
และโดดเด่นนานปัการ ตัง้แต่สภาพภมูศิาสตร์และสภาพแวดล้อม ท�าเลทีต่ัง้อยูส่ดุทะเลทางภาค
ตะวันออก รายล้อมไปด้วยหมู่เกาะต่างๆ ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ และยังคงอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรที่หลากหลาย อาทิ สัตว์น�้า สัตว์ป่า พืชพรรณธัญญาหาร ผลไม้นานาพรรณ และ 
แร่ธาต ุเป็นต้น จงึท�าให้ตราดเป็นเมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์แห่งหนึง่ ความโดดเด่นจากสภาพภมูศิาสตร์
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และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราดเป็นเช่นนี้ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ท�าให้ดินแดนแห่งนี้ มี
โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต
ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

 แผ่นดนิแห่งความอดุมสมบูรณ์ของตราด เป็นบ่อเกดิของวถิชีมุชนทีผู่ค้นพากนัอพยพ
มาตัง้ถิน่ฐานใกล้ๆ แม่น�้า ล�าคลอง ไล่เรือ่ยมาตามเครอืข่ายของล�าคลองสายย่อย ทีเ่ชือ่มสูแ่ม่น�า้
ตราดและแม่น�้าเวฬุจนออกทะเลในที่สุด เนื่องจากสายน�้าเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาว
ตราดมานาน อกีทัง้จงัหวดัตราดตัง้อยูต่ดิกบัทะเล และอยูสุ่ดชายแดนภาคตะวนัออก จึงเหมาะ
อย่างยิง่ต่อการเป็นจดุแวะพกัของเรอืและผูค้นในระหว่างเดนิทางต่อไปทีอ่ืน่ รวมทัง้ยงัเป็นแหล่ง
ติดต่อค้าขายระหว่างกันอีกด้วย จังหวัดตราดจึงกลายเป็นเมืองท่าส�าคัญทางภาคตะวันออก
ของไทย พื้นที่นี้มีความพร้อมไปด้วยแหล่งท�ามาหากินและการด�ารงชีพ จึงมีการอพยพเคลื่อน
ย้ายถิ่นฐานและการท�ามาหากินในบริเวณนี้กันมาก มีทั้งชาวไทย ชาวจีนและชาวเขมร เป็นต้น 
โดยเริ่มจากชุมชนเล็กๆ จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ตามล�าดับ อาจกล่าวได้ว่าสายน�้า สภาพ
ภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัในการเชือ่มโยงให้ผูค้นในพืน้ทีแ่ละต่างถิน่อพยพเข้ามา
ตัง้ถิน่ฐานทีน่ี ่ส่งผลให้เกดิการแลกเปลีย่น ถ่ายทอดมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมซ่ึงกนัและกนั 
จังหวัดตราดจึงเป็นดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
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สภาพสังคมตราด

 จังหวัดตราดมีความส�าคัญในฐานะเมืองท่าทางทะเลที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง ในแถบชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แห่งนี้เป็นแหล่งติดต่อค้าขายของผู้คนในท้องถ่ิน
และต่างถิน่ ทัง้ยงัมทีรพัยากรธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ ท�าให้ผูค้นหลากหลายเชือ้ชาตเิข้ามาตัง้ถิน่ฐาน 
มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตราด อาทิ ชาวไทย ชาวชอง ชาวมุสลิมเชื้อสายเขมร 
ชาวญวน และชาวจนี๑ เป็นต้น ท�าให้เกดิการผสมผสานหลอมรวมทัง้ทางด้านวฒันธรรม ประเพณี 
และภาษา จนส่งผลให้ที่แห่งนี้มีการเคลื่อนไหววิถีแห่งวัฒนธรรมตลอดเวลา

 หากพจิารณาถึงสภาพภมูศิาสตร์สิง่แวดล้อมของเมอืงตราดแล้ว จะสามารถอธบิายถงึ
เรื่องราวของสังคมและผู้คนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สภาพสังคมของตราดโดยท่ัวไปไม่มีความแตกต่าง 
จากเมืองอื่นมากนัก ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ในสมัยนั้นๆ ผู้คนที่อาศัยบริเวณ
ที่ราบลุ่มแม่น�า้ก็จะเป็นสังคมเกษตรกรรม ยังชีพด้วยการท�านา ท�าสวน ผู้คนที่อาศัยบนที่ราบ
บรเิวณภูเขา ซึง่มพีืน้ทีก่ว้างขวางมาก จะยงัชพีด้วยการท�าสวนผลไม้ สวนยางพารา ส่วนบริเวณ
ที่ราบต�า่ชายฝั่งทะเล เกาะต่างๆ ผู้คนจะยังชีพด้วยการท�าประมง สภาพสังคมและวิถีชีวิตยังมี

 ๑ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูปัิญญา
จงัหวดัตราด (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓ - ๒๕.
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ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั มวีถิชีวีติแบบเรยีบง่าย สภาพบ้านเรอืนทีอ่ยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ 
สองชั้น ไม่มีประตูรั้ว ต่อมาเมื่อความเป็นเมืองขยายตัวเข้ามาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น บ้าน
เรือนจากที่สร้างด้วยไม้ก็ถูกแทนที่ด้วยการสร้างเป็นตึกแถวและอาคาร การเดินทางสัญจรไป
มาหาสู่กัน และการค้าขายขนส่งสินค้าจะใช้เส้นทางน�้าเป็นหลัก จวบจนทุกวันนี้หลายชุมชนยัง
คงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ที่มีความผูกพันกับสายน�้าและเรือ ท่ีเป็นพาหนะส�าคัญในการเดินทาง
ติดต่อระหว่างกัน ในระยะหลังอิทธิพลของสังคมเมืองขยายตัวเข้ามาอย่างรวดเร็ว มีการสร้าง
ถนนหลายสาย มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าล�าคลอง ท�าให้การคมนาคมมีความสะดวกยิ่ง
ขึ้น การสัญจรทางน�้าจึงลดบทบาทลงไปบ้าง แต่ได้ปรับเปลี่ยนไปรองรับกับความต้องการอื่น
แทน นั่นคือการท่องเที่ยว จึงมีเรือชนิดต่างๆ เกิดขึ้นมากมายหลายประเภท เพื่อรองรับวิถีชีวิต
ของกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายในสงัคมเมอืง และทีส่�าคญัทีส่ดุเพือ่อ�านวยความสะดวกในการ
เดินทางและรองรับการท่องเที่ยวที่ท�ารายได้ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นอย่างมาก

 ตราดในฐานะที่เป็นเมืองท่าทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย มีทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้าล�าคลองเป็นเส้นทางล�าเลียงสินค้าออกสู่ทะเลซ่ึงเป็นเวิ้งอ่าว 
กว้างใหญ่ มคีลืน่ลมสงบ เหมาะอย่างยิง่ส�าหรบัทีจ่ะเป็นทีจ่อดเรอื ในการแลกเปลีย่นซ้ือขายสนิค้า
และจอดแวะพักเรือ ส่งผลให้มีผู้คนพากันมาตั้งถิ่นฐานกันมากจนเป็นชุมชนหนาแน่นอาศัยอยู่
ตามรมิแม่น�า้ตราด แม่น�า้เวฬ ุคลองบางพระ และริมทะเลทัว่ไป เป็นต้น ในช่วงเวลานัน้การคมนาคม
ทางน�า้เป็นหวัใจหลกัในการสญัจร มย่ีานการค้าส�าคญัในอดีตของเมอืงตราด เช่น ตลาดรมิคลอง 
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ตลาดใหญ่ ตลาดขวาง และตลาดท่าเรอืจ้างเป็นต้น สินค้าท่ีค้าขายกนั เช่น สินค้าประเภทของป่า 
เครื่องเทศ สมุนไพร นอกจากนั้นมีสินค้าจากต่างถิ่น เช่น ผ้าไหมแพรพรรณ และเครื่องถ้วยจีน 
เป็นต้น การค้าขายในช่วงเวลานั้นเป็นไปอย่างคึกคัก ต่อมาเมื่อเส้นทางคมนาคมเปลี่ยนจาก
ทางน�้าเป็นทางบก ท�าให้ตลาดย่านการค้าเก่าในเมืองตราดถูกลดความส�าคัญลง ในปัจจุบันนี้ 
มีการอนุรกัษ์อาคารบ้านเรอืน ร้านรวงสองฝ่ังถนนสายการค้านีท้ีห่ลงเหลอือยู ่เพือ่ให้คนรุน่หลงั
ได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อชุมชนของตนเอง

 ๒ กระทรวงวฒันธรรม กรมศลิปากร ส�านกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต,ิ พิพธิภณัฑสถานเมอืงตราด (กรงุเทพฯ : 
หจก. พระรามครเีอชัน่, ๒๕๕๖), หน้า ๘๐.

 ตลาดริมคลอง มีอาคารร้านค้า มีสภาพเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว และด้านหน้าเป็นบานเฟี้ยม 
มุงหลังคาด้วยกระเบ้ืองว่าว๒ ร้านค้านั้นจะตั้งเป็นแนวยาวเลียบคลองบางพระ ซ่ึงเป็นคลองที่
ไหลผ่านใจกลางเมืองตราด มีถนนริมคลอง (ถนนธนเจริญ) คู่ขนานไปกับล�าคลอง ตลาดแห่งนี้ 
ในอดีตเป็นแหล่งรวมสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น เสื้อผ้า เครื่องอะไหล่ เครื่องถ้วยชามจากจีน ร้าน 
ขายยาทั้งยาไทยและยาจีน และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ปัจจุบันเป็นย่านเก่าอนุรักษ์ไว้
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และพบเห็นได้ทั่วไป
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 ตลาดใหญ่ มีความโดดเด่นด้วยร้านขายยาสมุนไพร เครื่องเทศ ซ่ึงตลาดใหญ่แห่งนี้
เป็นแหล่งที่ค้าขายสมุนไพร เครื่องเทศ และของป่าต่างๆ เช่น พริกไทย กระวาน การพลู และ
ไม้หอม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ส�าคัญของเมืองตราด และหัวเมืองชายทะเลตะวันออก
ของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา๓ มีราคาสูง จัดว่าเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้เมืองตราดในอดีตเป็น
อย่างมาก มทีัง้ขายปลกีและขายส่งให้กบัพ่อค้าจากต่างถิน่และต่างชาติ โดยเฉพาะพ่อค้าส�าเภา
จากประเทศจีน

 ตลาดขวาง ในอดีตเป็นย่านที่พักอาศัยของพวกคหบดีและข้าราชการของเมืองตราด  
จึงเป็นย่านของผูม้ฐีานะด ีมร้ีานขายทองอยูห่ลายร้าน รปูแบบร้านทองสมยันัน้มกัเป็นร้านเลก็ๆ 
มีเพียงโต๊ะที่มีลิ้นชักไว้ส�าหรับเก็บทอง โดยช่างท�าทองจะนั่งท�างานที่โต๊ะนั้น ไม่นิยมขายทอง
หน้าร้านอย่างสมัยปัจจุบัน

 ตลาดท่าเรือจ้าง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าตราด จึงเป็นแหล่งขนส่งสินค้าทางเรือ มีผู้คน
พลุกพล่าน มีร้านค้าจ�านวนมาก ส่วนใหญ่จะจ�าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด

ศาสนาและคติความเชื่อ

 ศาสนาและคตคิวามเช่ือเป็นสิง่ส�าคญัต่อวถิชีวีติของมนษุย์มาตัง้แต่สมยัโบราณ เพราะ
เป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่สร้างขวัญและก�าลังใจให้มนุษย์มีพลัง และมีก�าลังใจในการฟันฝ่า
อปุสรรค ความกลวั ความวติกกงัวล อนัเกดิจากมนษุย์ด้วยกนัเอง หรอืปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ชาวตราดมีวิถีชีวิตที่มีความเชื่อยึดมั่นต่อศาสนาและคติความเชื่อ 
พธิกีรรมต่างๆ สบืทอดต่อกนัมาจากอดตีจนกระทัง่ปัจจุบนัเป็นแนวทางปฏบิติั และในบางเร่ือง
เปรียบเสมือนจิตวิญญาณที่ยึดมั่นร่วมกันของคนในสังคม

 ชาวตราดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย แม้ว่า
จะมีชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนามาอยู่ร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
บางอย่างที่ต่างกัน แต่ชาวตราดมิได้มีความขัดแย้งใดๆ ต่อกัน จะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 
ท�าให้เกิดความผสมผสานทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 ๓ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๘๑.
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 ศาสนาพุทธ

 ชาวตราดส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕ มีศาสนสถานที่เป็น 
วัดธรรมยุติกนิกาย ๙ วัด วัดมหานิกาย ๑๐๗ วัด๔

 ศาสนาคริสต์

 ชาวตราดท่ีนับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ ๒ มีศาสนสถานที่เป็นโบสถ์นิกาย
โรมันคาทอลิก ๑ แห่ง๕ โดยไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าเป็นกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์เข้ามา 
ในจังหวัดตราดเมื่อใด มีการสร้างโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกขึ้นที่บ้านท่าเรือจ้าง อ�าเภอ
เมืองตราด เป็นโบสถ์ไม้ท่ีตั้งอยู่บริเวณถนนท่าเรือจ้าง แต่สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน  
ต่อมาได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่เป็นแบบอาคารก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู ่ในบริเวณโรงเรียน 
มารดานุสรณ์ เป็นโบสถ์คริสต์แห่งเดียวในจังหวัดตราด

 ๔ กระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงมหาดไทย, วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และ
ภมูปัิญญาจงัหวัดตราด (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์ครุสุภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕.
 ๕ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๑๕.
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 ศาสนาอิสลาม

 ชาวตราดนับถือศาสนาอิสลามคดิเป็นร้อยละ ๒.๕ มศีาสนสถานทีเ่ป็นมสัยดิ ๑๐ แห่ง๖ 
ศาสนาอสิลามเข้ามาในจงัหวัดตราดเมือ่ประมาณ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว มชีาวมสุลมิอพยพเข้ามา ๒ ทาง  
คือทางประเทศกัมพูชา และทางตรังกานู ประเทศมาเลเซีย พากันอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่
ร่วมกันกับชาวพุทธที่บ้านน�า้เชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ ปัจจุบันยังคงมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ที่แห่งนี้

 คติความเชื่อ

 ชาวตราดมีคติความเชื่อในต�านานท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
ที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมพื้นบ้าน มีท้ังลายลักษณ์และมุขปาฐะ ในที่นี้ขอเสนอเรื่องต�านาน 
เกาะช้าง และการนับถือผีของชาวชอง

 ๖ ทีเ่ดยีวกนั
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 ต�านานเกาะช้าง

 ในต�านานเกาะช้าง๗ มีการกล่าวถึงเกาะช้างและชุมชนในเกาะช้างรวมถึงบริเวณ 
ใกล้เคียง สรุปความได้ดังนี้

 ในสมัยพระโพธิสัตว์ได้มาสร้างต�าหนักเลี้ยงช้างอยู่ที่เกาะช้าง มีช้างพลายเชือกหนึ่ง
เป็นจ่าโขลงช่ือ อ้ายเพชร และมีตายายเป็นผู้เลี้ยง ตามีชื่อว่า ตาบ๋าย ยายมีชื่อว่า ยายม่อม  
อยู่มาวันหน่ึงอ้ายเพชร เกิดตกมันหนีเข้าป่า และไปผสมพันธุ์กับช้างป่าจนเกิดลูกสามเชือก  
เม่ือพระโพธิสัตว์ทรงทราบเรื่อง จึงสั่งให้ตายายออกตามหา โดยให้ตาไปตามหาทางทิศเหนือ  
ส่วนยายไปตามหาทางทศิใต้ อ้ายเพชรหนไีปจนสุดเกาะทางทิศเหนือ กว่็ายน�า้ข้ามทะเลมาข้ึนฝ่ังท่ี 
ปัจจุบันคือบ้านธรรมชาติ ส่วนลูกทั้งสามที่ตามอ้ายเพชรไปแต่ไม่รอดจมน�้าตายเสียก่อน กลาย
เป็นหินสามกอง อยู่ตรงบริเวณอ่าวคลองสนชาวบ้านเรียกว่า หินช้างสามลูก ส่วนอ้ายเพชรนั้น
ว่ายน�้าไปจนถึงกลางร่องทะเลลึก แล้วได้ถ่ายมูลไว้กลายเป็นหินเรียกว่าหินขี้ช้าง เมื่อขึ้นฝั่ง 
ได้แล้วอ้ายเพชรก็มุ่งหน้าเลียบชายฝั่งด้านใต้ ตาบ๋ายตามไปไม่ทันก็กลับ แต่ยายม่อมมุ่งหน้า 
ข้ามฝ่ังตามต่อไป จนกระทัง่ยายม่อมตกหลมุโคลนถอนตวัไม่ขึน้ จงึเสยีชวีติลงและกลายร่างเป็น
หินชาวบ้านจึงเรียกว่า หินยายม่อม ส่วนงอบที่ยายสวมไปด้วยนั้นได้ลอยไปติดตรงปลายแหลม
ของฝั่งทะเล ชาวบ้านเรียกว่า แหลมงอบ

 ๗ ส�านกังานวฒันธรรมจงัหวดัตราด กลุ่มยทุธศาสตร์และเฝ้าระวงัทางวฒันธรรม, มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม 
เอกลกัษณ์แห่งปัญญา สมบตัลิ�า้ค่าของชาวเมอืงตราด (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) หน้า ๕.
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 เม่ือพระโพธสิตัว์ทรงทราบเรือ่งจากตาบ๋าย และเชือ่ว่าอ้ายเพชรจะต้องเดนิทางไปอกี
เกาะหนึ่ง จึงเกณฑ์คนให้พากันมาท�าคอกดัก มีความยาวถึงท้ายเกาะด้านใต้ ชาวบ้านจึงเรียก
หมู่บ้านแถบนี้ว่า บ้านคอก และเกาะที่เกิดจากการท�าลิ่มและสลักท�าคอก เรียกว่า เกาะลิ่ม  
เกาะสลัก โดยท่ัวไปแล้วมักเรียกรวมกันว่า บ้านสลักคอก ส่วนอ้ายเพชรนั้น เดินทางข้าม 
ไปเข้าท้องอ่าวหน้านอก พระโพธิสัตว์รับสั่งให้คนไปสกัดจับมาเข้าคอก ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณ
ที่ไปสกัดช้าง (อ้ายเพชร) ว่า สลักหน้า หรือ บ้านสลักเพชร ในที่นี้หมายถึง การสกัด (สลัก)  
หน้าอ้ายเพชร สาเหตแุห่งความยุง่ยากทีเ่กดิขึน้นี ้ ในต�านานกล่าวว่า พระโพธสิตัว์ได้ฝังอาถรรพ์
ไว้ตามเกาะต่างๆ เพื่อไม่ให้ช้างเข้าไปอาศัยอยู่บนเกาะอีกเลย

 ความเชื่อเรื่องผี

 ความเชื่อเรื่องผี ในท่ีนี้ขอเสนอถึงความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชนชาติชอง ซ่ึงพื้นที่ของ
ตราดในอดีตนั้น เคยเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล จึงท�าให้มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน มาประกอบอาชีพ และตั้งหลักแหล่งจนกลายเป็นชุมชนที่มีหลากหลาย 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ข้องเกี่ยวกับการด�ารงชีวิต ผสมผสานกันจนกลาย
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีพิธีกรรมและความเชื่อ รวมทั้งมีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติ 
สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน

 กลุ่มชนชาติชอง๘ เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกของไทย พบมากที่ 
จังหวัดจันทบุรี โดยนักมานุษยวิทยาจัดชนกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มมอญ - เขมร ชาวชองอาศัยอยู่ตาม 
ป่าเขา มีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีภาษาเขียน ส�าหรับชาวชองในจังหวัดตราดนั้น  
ตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีอ่�าเภอเขาสมงิ พบมากท่ีต�าบลเขาสมงิ และต�าบลท่าโสม นอกจากนัน้ยงัตัง้ถิน่ฐาน
ที่อ�าเภอเมืองตราดและอ�าเภอบ่อไร่ มีหลักฐานว่าชาวชองอาศัยอยู่ที่นี่มาแต่ดั้งเดิมแล้ว เพราะ
ชื่อหมู่บ้านที่ปรากฏนั้นเป็นภาษาชอง เช่น บ้านปากพีด แปลว่า ดงเสือดุ บ้านตกตัก แปลว่า  
ทีลุ่ม่กว้างใหญ่ เป็นต้น ชาวชองนัน้มคีวามเชือ่เรือ่งผมีาตัง้แต่ดัง้เดมิ ปัจจบุนันีช้าวชองส่วนใหญ่
จะนับถือทั้งศาสนาพุทธและนับถือผีไปพร้อมกัน ผีที่ชาวชองนับถือ คือ ผีบรรพบุรุษ ผีหิ้ง และ
ผีโรง เป็นต้น

 ๘ สุเรขา สพุรรณไพบลูย์, การศกึษากลุม่ชาตพินัธุช์าวชอง. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) หน้า ๒๓.
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 ชาวชองมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษมาก ให้ความเคารพและให้ความส�าคัญในเรื่อง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ เรื่องของความซื่อสัตย์ ความขยัน อดทน ประพฤติ
ตนเป็นคนดีเสมอ หากบุคคลใด
มีพฤติกรรมตรงข้ามกับกฎของ
สังคม คือ กระท�าในสิ่งที่สังคมไม่
ยอมรับ ประพฤติตนไม่เหมาะสม 
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู ้อื่น 
ผบีรรพบรุษุจะมาว่ากล่าวตกัเตอืน 
หากยังไม่เชื่อฟังอีกบุคคลนั้นจะ
ถูกสังคมติเตียน สิ่งที่ชาวชอง 
ทกุบ้านจะต้องมไีว้ส�าหรบัเคารพบชูา 
คือ จะต้องมีหิ้งที่มีลักษณะคล้าย 
ชั้นวางของ วางไว้บนที่สูง บนหิ้ง
นัน้จะมทีีปั่กธปู กระดกูบรรพบรุษุ 
เรียกสิ่งนี้ว่า ผีหิ้ง เชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนมีผีหิ้งไว้เซ่นสรวงบูชาลูกหลานบ้านนั้นจะพบกับ 
ความสขุความเจรญิ นอกจากนัน้ชาวชองยงัมปีระเพณกีารเล่นผีหิง้และผีโรง ซ่ึงเป็นประเพณกีาร
เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ เล่นกันเป็นประจ�าปี ประมาณเดือน ๔ ถึงเดือน ๖ ในปีๆ หนึ่งครอบครัว 
หรือตระกูลหนึ่งจะท�าพิธีเพียงครั้งเดียว เลือกวันสะดวกที่สุด ที่ทุกคนในครอบครัวมารวมตัว
กันได้อย่างพร้อมเพรียง และการที่จะเล่นผีหิ้งหรือเล่นผีโรงนั้น ควรเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น เพราะทั้งสองประเพณีนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เป็นการเชิญผีบรรพบุรุษมาเข้าทรง 
โดยต้องการทราบว่าบรรพบุรุษของตนที่ตายไปแล้วนั้น มีความสุขสบายดีเพียงใด ต้องการให้
ลูกหลานท�าอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง และยังเป็นการให้ผีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วได้กลับมาเห็นว่า 
ลูกหลานที่อยู่ทางนี้มีความสุขสบายดีหรือไม่ นอกจากนั้นผีบรรพบุรุษจะช่วยว่ากล่าวตักเตือน
ลูกหลานที่กระท�าผิดต่อกฎของสังคม ดังนั้นการนับถือผีบรรพบุรุษ จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ
หนึ่งในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และควบคุมความประพฤติของชาวชองให้อยู่ในกฎของ
สงัคมได้อย่างเรยีบร้อย นอกจากนัน้ยงัเป็นการรวมญาติพ่ีน้องให้ได้มาพบปะกนั เป็นการกระชบั
ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้รักกันแน่นแฟ้นมากขึ้นอีกด้วย  

 การเล่นผีโรงเป็นการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษด้วยเช่นกัน แต่เป็นการเล่นตอนกลางวัน 
ซึ่งแตกต่างจากการเล่นผีหิ้งที่ต้องเล่นตอนกลางคืน ที่เรียกกันว่า ผีโรง นั้น เพราะจะต้องตั้งโรง 
ทีมี่ลักษณะคล้ายเพงิเลก็ๆ ไว้ทีล่านหน้าบ้าน ปลกูเป็นเพงิสงูขึน้ไป ไม่ต้องยกพืน้ ใช้ใบไม้ท�าเป็น
หลังคาและข้างฝา วิธีการเล่นของทั้งผีหิ้งและผีโรง จะมีความคล้ายกันคือ มีคนเข้าทรง หมอผี
คอยควบคุม โดยจะมีจานดอกไม้ ธูปเทียน วางอยู่ข้างๆ และหมอผีผู้ควบคุมร่างทรงจะเป็น 
ผู้กล่าวเชิญผีมาเข้าทรง มีคนจุดธูปคอยสั่งให้ร่างทรงไหว้ และมีคนร้องเพลงเชิญผีลง 
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 ประเพณีการเล่นผีหิ้งและผีโรงของชาวชองนี้ นอกจากเป็นการให้ญาติพ่ีน้องได้มา 
รวมตวักนัแล้ว ยงัเป็นวธิกีารหน่ึงท่ีใช้ควบคมุความประพฤตขิองลกูหลานให้เป็นคนด ีมคีณุธรรม
และจริยธรรม เคารพต่อกฎของสังคมนั้นอีกด้วย

การประกอบอาชีพ

 เน่ืองจากจังหวัดตราดเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างมาก อาชีพ
ส่วนใหญ่ของประชาชนจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ การท�านา ท�าสวนผลไม้ 
สวนยางพารา และท�าประมง เป็นต้น หากจะกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
ตราดแล้ว สามารถกล่าวได้ว่าชาวตราดส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี เพราะที่ดิน 
ทกุส่วนในจงัหวดัตราดสามารถน�ามาใช้ประกอบอาชพี หรือท�าประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่า กล่าวคอื 
บริเวณที่ราบลุ ่มแม่น�้า เป็นพื้นที่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของจังหวัด บริเวณน้ี 
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
ผู้คนจึงประกอบอาชีพท�านา และปลูกผลไม ้
ส่วนทีร่าบสงูบรเิวณภูเขา ทางด้านตะวนัออก
มีเทือกเขาบรรทัดทอดยาวตลอดแนวจาก
เหนือถึงใต้ ส่วนด้านตะวันตกมีภูเขาสูง ใน
อดตีบรเิวณน้ีมป่ีาไม้อดุมสมบูรณ์ ปัจจบัุนถกู
เปลีย่นสภาพพืน้ท่ีเป็นสวนยางพาราและสวน
ผลไม้ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากพืชหลัก
ส�าคัญ คือ ยางพารา เงาะ ทุเรียน สับปะรด 

ระก�าและมะพร้าว เป็นต้น อาชีพนี้ท�ารายได้ในแต่ละปีให้จังหวัดมากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่
ท�าการเกษตรดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ�าเภอเขาสมิง อ�าเภอเมืองตราด อ�าเภอคลองใหญ่ 
และพื้นที่ทางการเกษตรบนเกาะต่างๆ เป็นต้น ส่วนที่ราบต�่าชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่มี 
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ดนิตะกอนจากแม่น�า้สายต่างๆ มาทบัถมกนั พืน้ทีน่ีจ้ะมป่ีาชายเลนขึน้ตลอดแนว และเป็นสถานที ่
เลี้ยงสัตว์น�้าบางชนิดอีกด้วย นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัด เป็นชายฝั่ง
ทะเลยาวตลอดแนว ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ จึงเป็นท�าเลที่เหมาะในการประกอบอาชีพ
ท�าประมง มีทั้งประมงชายฝั่ง และประมงทะเล รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งอีกด้วย 
นอกจากนี้ความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว ยังสามารถท�าให้ชาวตราดประกอบอาชีพเสริมอื่นๆ ได้ 
อาทิ การอุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าชาวตราดสามารถ
ใช้พื้นที่ท�ามาหากินได้ตลอดทั้งปี

 การท�านา

 ในอดีตการท�านาข้าวเจ้าที่ชาวนาท�าเพื่อใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน หากมีเหลือจึงจะ
มาจ�าหน่าย ซึ่งไม่สามารถน�ามาเป็นรายได้หลักเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ แต่ผู้คนในอดีตก็สามารถ
ด�ารงชวีติอยูไ่ด้ เพราะมวีถิชีวีติแบบเรยีบง่ายใช้ชวีติแบบพอเพียง แต่เมือ่กาลเวลาเปล่ียนไปพ้ืนที่ 
นาข้าวบางส่วนในอดีต กลายเป็นนากุ้งและโรงงานอุตสาหกรรม แต่ยังพอมีนาข้าวบางส่วนให้
พบเห็นแต่วิถีการท�านาแบบดั้งเดิมก็ได้เปลี่ยนแปลงไป มีการน�าเคร่ืองทุ่นแรงประเภทต่างๆ  
เข้ามาใช้เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ วัฒนธรรมประเพณกีารลงแขกได้หมดไปพร้อมกบัการเจรญิ 
เติบโตของเมือง มีการจ้างแรงงานจากต่างถิ่น โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทัง้เขมรด้วย ให้เข้ามาท�างานในเรอืกสวนไร่นา ซ่ึงโดยปกติแล้วแรงงานเหล่านีม้กัจะมาตาม
ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งยังเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างอีกด้วย

 การท�าสวนผลไม้และสวนยางพารา

 การท�าสวนผลไม้และสวนยางพาราเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่มีบทบาทส�าคัญทั้งในอดีต
จนถึงปัจจุบันของจังหวัดตราด การประกอบอาชีพนี้ของชาวตราดยังคงมีอยู่ไม่เปล่ียนแปลง 
คนในพื้นที่ยังคงมีความรักและหวงแหนแผ่นดินของตนเอง สังเกตได้จากการสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตนเอง บุคคลรุ่นลูกรุ่นหลานที่เติบโตมาแม้ว่าจะส�าเร็จการศึกษา
จากทีอ่ืน่ ท้ายสดุกก็ลบัมายดึอาชพีการท�าสวนพร้อมกบัน�าความรู้และประสบการณ์มาประยกุต์
ใช้ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ของยคุสมยั ทัง้นีเ้พราะผลไม้เป็น
พชืเศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัและ
ของประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่
ชาวสวนเป็นอย่างดี แม้ว่าในช่วง
หนึ่งผู ้คนจะเปลี่ยนไปท�าอาชีพ 
ท�าพลอยกนัมาก เพราะอาชพีการ
ท�าสวนในอดีตนั้นไม่สามารถท�า
รายได้คราวละมากๆ ได้เท่ากับ
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การท�าพลอย เพียงแค่ประคับประคองตัวให้อยู่ได้เท่านั้น แต่อาชีพการท�าสวนนี้มีความส�าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเป็นอาชีพที่เคยช่วยพยุงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด ในภาวะเศรษฐกิจตกต�่า 
ช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วย ทั้งนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่อาชีพการท�าสวนยงัด�ารงอยู ่อาจเพราะมชีาวสวน
กลุม่หนึง่ไม่ได้ทิง้สวนเพือ่ไปท�าพลอย ซึง่สร้างรายได้มากกว่าและรวดเร็วกว่า และอาจเป็นเพราะว่า 
ชาวสวนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมิได้มีทักษะในการท�าพลอย จึงคงด�ารงชีพด้วยการท�าสวนต่อไป  
ส่วนสภาพสงัคมของชาวสวนยงัมวีฒันธรรมไทยแบบเดิม คอืมนี�้าใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ซ่ึงกนัและกนั  
แม้จะไม่เทียบเท่ากับสภาพสังคมชาวสวนในสมัยก่อนก็ตาม

 เน่ืองจากมกีารพฒันาเทคโนโลยทีางการเกษตรขึน้ ส่งผลให้ต้องเกบ็เกีย่วผลผลิตเพ่ิม
มากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน จนไม่สามารถท�ากันเองได้ภายในครอบครัว จึงต้องมีการจ้าง
แรงงานจากต่างถิน่เข้ามาท�าสวนยางพาราอย่างต่อเนือ่ง อาชพีขายแรงงานจงึเป็นอกีอาชพีหนึง่
ที่เกิดขึ้นมาจากการท�าสวน โดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกนั้นการท�าสวนผลไม้และสวนยางพารา 
ยังมีการเพาะปลูกกันไม่มากนัก การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงแค่ใช้แรงงานในครัวเรือนเท่านั้น 
ต่อมาในปัจจุบันมีการเพาะปลูกกันเพิ่มมากขึ้น ปริมาณผลผลิตที่ได้มีจ�านวนมากอีกทั้งผลผลิต
ออกมาพร้อมกัน การใช้แรงงานเก็บเกี่ยวเท่าที่มีจึงไม่เพียงพอและไม่ทัน ท�าให้ผลผลิตที่ได้ 
เน่าเสียลง การจ้างแรงงานจากต่างถิ่นส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ
บางส่วนก็เป็นชาวเขมร
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 การท�าประมง

 จังหวดัตราดมพีืน้ทีด้่านตะวนัตกเป็นชายฝ่ังทะเลทอดยาวตลอดแนว รวมทัง้มหีมูเ่กาะ 
ใหญ่น้อยเป็นจ�านวนมาก จงึเป็นท�าเลท่ีเหมาะอย่างยิง่กบัการประกอบอาชพีท�าประมง ถอืว่าเป็น 
อาชีพดั้งเดิมของท่ีน่ี อีกท้ังยังมีป่าชายเลนท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบริเวณชายฝั่งทะเลอยู่
เป็นจ�านวนมาก ยงัผลให้มสีตัว์น�า้อดุมสมบรูณ์ วถิชีวีติของชาวประมงพ้ืนบ้านในอดีตจึงมคีวาม
ผูกพันกับทะเล อาหารทะเลมีมากมายจนชาวบ้านในสมัยนั้น อาศัยจับสัตว์น�้าเพ่ือการยังชีพ
สามารถจับมาท�ากินเองได้ง่ายดาย โดยไม่ต้องซื้อหา ชุมชนชาวประมงส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย 
มุสลิมที่อาศัยตรงบริเวณคลองบางพระในปัจจุบัน มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ด�าเนินชีวิตด้วย 
ความสงบในลกัษณะถ้อยทถ้ีอยอาศยัซึง่กนัและกนั การท�าประมงพ้ืนบ้านนีจ้ะมเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 
ในการท�ามาหากินเป็นลักษณะพื้นบ้านที่ท�ากันอย่างง่ายๆ เช่น แห โพงพาง และโป๊ะ เป็นต้น 
โดยเครื่องมือเครื่องใช้นี้จะใช้เพื่อจับสัตว์น�้าที่ได้ขนาดเหมาะสมเท่านั้น คือมีขนาดใหญ่พอมิใช่
สตัว์ขนาดเล็กทีย่งัไม่โตเตม็ที ่เพือ่ป้องกนัไม่ให้สตัว์น�า้เหล่านัน้สญูพนัธุไ์ป การท�าประมงในสมยั
ก่อนเพียงแค่การวางอวน แล้วใช้เรือแจวมีคนลากทั้งสองข้าง ก็สามารถจับปลา ปู กุ้ง ปลาหมึก 
ได้เต็มล�าเรือ ซึ่งสัตว์น�้าที่จับได้ชาวประมงจะคัดเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ ถ้ามีขนาดเล็กก็จะน�ามา
แปรรูป เช่น ปลาทูก็จะแปรรูปเป็นปลาเค็ม ปลาหมึกแปรรูปเป็นปลาหมึกตากแห้ง เป็นต้น

 การท�าประมงในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถจับสัตว์น�้าได้ในปริมาณที่มาก จากเดิมเคยใช้เพียงเคร่ืองมือพ้ืนบ้านแบบง่ายๆ ก็
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เปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย นอกจากการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยแล้ว 
ส่ิงที่เปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือความเห็นแก่ตัวของนายทุน และชาวประมงบางกลุ่มที่
ต้องการจับสัตว์น�้าให้ได้คราวละมากๆ โดยไม่ค�านึงถึงผลเสียและผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา ได้
มีการดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ มาท�าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากท่ีสุด นอกจากนี้
ชาวประมงพื้นบ้านยังประสบปัญหากับเรือใหญ่ และเรือเล็กจากต่างถิ่นที่ล�้าน่านน�้าเข้ามาจับ
สตัว์น�า้อกีด้วย จากปัญหาดงักล่าวท�าให้สตัว์น�า้ทกุประเภทและทกุขนาดถกูจบัไปทัง้ๆ ทีส่ตัว์น�า้
บางประเภทยังมีขนาดเล็ก ไม่สามารถน�าไปขายหรือไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ ในที่สุดมีสัตว์น�้า
บางชนดิต้องสญูพนัธุไ์ปอย่างรวดเรว็ และปัญหาเหล่านีเ้องท�าให้ชาวประมงพืน้บ้านของจงัหวดั
ตราด ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถจับสัตว์น�้าในระยะใกล้ๆ ดังเดิม
ได้ ท�าให้ต้องเอาเรือออกทะเลไปไกลกว่าเดิม และยังจับสัตว์น�า้ในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิม 

 ปัญหาที่ชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดตราดประสบอยู่ นอกจากจะเป็นเรื่องการ
ใช้เทคนิควิธีการจับสัตว์น�้าที่ทันสมัยและวิธีที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังต้องเผชิญปัญหาที่เป็น 
ผลสบืเนือ่งจากปรมิาณสารเคมตีกค้าง ทีเ่กดิจากการใช้เทคโนโลยตีามสวนและไร่นาอืน่ๆ ทีม่ส่ีวน
ท�าให้สัตว์น�้าบางส่วนตายลงไปด้วย ดังนั้นการท�าประมงพ้ืนบ้านและประมงชายฝั่งในปัจจุบัน 
จึงมีรายจ่ายเพิม่มากขึน้เพราะต้องออกเรอืไปหากนิไกลกว่าเดมิ ไม่สามารถใช้เครือ่งมอืพืน้บ้าน
ในการจบัสตัว์น�า้ได้อีก ต้องซือ้เครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีท่นัสมยั มกีารกูห้นีย้มืสนิมากขึน้ แต่เมือ่เทยีบ
กับรายรับกลบัเป็นสดัส่วนทีส่วนทางกนักบัรายจ่าย เพราะราคาสตัว์น�้าท่ีจบัได้ ต้องขายในราคา
ที่พอค้าคนกลางเป็นผู้ก�าหนด
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 การท�านากุ้ง

 ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นช่วงทีผู่ค้นนยิมเปลีย่นมาท�านากุง้กนัมาก จนมกีารขยาย
พืน้ทีก่ารท�านากุง้เพิม่มากขึน้ โดยเปลีย่นจากนาข้าวและสวนผลไม้ สวนยางพาราเป็นนากุง้แทน 
เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับมีจ�านวนมากและใช้ระยะเวลาสั้นด้วย เช่น โดยปกติแล้วชาวบ้าน 
มรีายได้จากการท�าประมงวนัละไม่กีร้่อยบาท แต่ถ้าหากท�านากุง้โดยลงทนุประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
อาจได้รับผลตอบแทนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือน ส่งผลให้การ 
ท�านากุ้งเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย ช่วงเวลานั้นการท�านากุ้งจะเพิ่มปริมาณอย่างเดียวโดย 
ไม่ค�านึงถึงคุณภาพเท่าที่ควร ขาดการวางแผนที่ดี ขาดประสบการณ์ในการเลี้ยงจึงมีการปล่อย
น�้าเสียจากบ่อกุ้งลงทะเล จนน�้าทะเลไม่สามารถไหลเวียนได้ทัน เมื่อต่างสูบน�้าทะเลเข้าบ่อกุ้ง
อกีจงึเป็นการสบูน�า้เสยีเข้าไปใหม่ ท�าให้เกดิโรคระบาดกุง้ตายยกบ่อ ผลผลิตท่ีได้จึงมคีณุภาพต�า่ 
เพราะมีการใช้พันธุ์กุ ้งที่เพาะพันธุ์เอง ในสายพันธุ์เดียวกันซ�้าไปซ�้ามาท�าให้กุ้งแคระแกร็น
ประกอบกับราคากุ้งเริ่มตกต�่า จนประสบสภาวะการขาดทุนจนทยอยกันเลิกเลี้ยงไปในที่สุด

 ในช่วงที่มีการท�านากุ้งกันมากนั้น ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าอาหารกุ้ง ยา และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องได้ขยายตัวตามไปด้วย ส�าหรับผลกระทบและผลเสียจากการท�านากุ้งที่เห็นได้ชัดคือ 
ป่าชายเลนถูกท�าลายลงเป็นจ�านวนมาก ยังผลให้ระบบนิเวศของสัตว์น�้าเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่
นาข้าวและพืน้ทีส่วนได้รบัผลกระทบจากการปล่อยน�า้เสยีทีป่ล่อยออกมาจากนากุง้ คณุภาพใน
แหล่งน�า้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเลี้ยงกุ้งกันอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เพราะ
พืน้ทีท่ีเ่ลีย้งกุง้เป็นเวลานาน ดนิในบรเิวณนัน้ จะไม่สามารถท�าการเกษตรอย่างอืน่ให้ได้ผลได้ แต่
หากจะท�าการเกษตรชนิดอื่นต้องมีการปรับสภาพ และฟื้นฟูดินซึ่งใช้ระยะเวลาเป็นปี นอกจาก
นัน้ยงัมชีาวบ้านบางส่วนกลบัมาประกอบอาชพีประมงตามเดมิ แม้ว่าผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจะน้อย
กว่ากัน แต่ก็ลดความเสี่ยงกับสภาวะการขาดทุนจนล้มละลายได้

ขนบธรรมเนียมประเพณี

 จังหวัดตราดมมีรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีม่คีวามหลาก
หลาย ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคกลาง ตลอดจนมีความ
สัมพันธ์กับสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และการประกอบอาชีพของชาวเมืองตราด โดยสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ได้ส่งผ่านและสืบทอดกันมา ปรากฏในรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในที่นี้จะ
เสนอเฉพาะเรื่องของการแต่งกายและอาหารการกิน 

 การแต่งกาย

 การแต่งกายของชาวตราดได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย ในปัจจุบันการ 
แต่งกายของชาวตราดจะมลีกัษณะใกล้เคยีงกนักบัผูค้นในภาคกลางเป็นอย่างมาก ซึง่ในอดตีนัน้ 
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ชาวตราดก็เหมือนกับคนไทยทั่วไปที่นิยมทอผ้าใช้กันเอง ผู้ชายที่มีอายุและมีฐานะดีจะนิยม 
นุ่งกางเกงแพรสีด�า เรียกว่าปังลิ้น๙ (ปังหลิน) แต่ถ้าเป็นคนหนุ่มจะนิยมนุ่งกางเกงแพรหลากสี 
สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น ลักษณะแบบเสื้อกุยเฮง บางส่วนยังคงนิยมนุ่งโจงกระเบง ถ้าอยู่ที่บ้าน 
จะนิยมนุ่งกางเกงขาก๊วยมีผ้าขาวม้าคาดท่ีเอว ส่วนผู้หญิงเมื่ออยู่บ้านจะนุ่งผ้าถุงสวมเส้ือ 
คอกระเช้า หรอืใส่ผ้าคาดอกและนุง่โจงกระเบง แต่เมือ่ออกนอกบ้านไปงานต่างๆ จะนยิมสวมเสือ้
คอกลมแขนสัน้หรอืเสือ้คอกลมแขนกระบอก เมือ่ยคุสมยัเปลีย่นไปผูค้นนยิมซือ้เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู
มาสวมใส่กันมากขึ้น เพราะมีความสะดวกสบายและมีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่าอีกด้วย

 อาหารการกิน

 อาหารท้องถ่ินหรอือาหารพืน้บ้านของชาวตราดนัน้มเีอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ มทีัง้อาหาร
คาว อาหารหวาน และอาหารตามฤดูกาล วัตถุดิบที่ใช้นั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมายและขึ้น
เองตามธรรมชาติ โดยน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างดี แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ที่ด�ารงชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากท่ีสุด และภูมิปัญญานี้ได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน 

 เนื่องด้วยจังหวัดตราดมีพื้นที่ติดทะเลและกะปิเกาะช้างมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ว่า
มีคุณภาพรสชาติดีเยี่ยม เพราะสภาพภูมิประเทศ ส่ิงแวดล้อมบนเกาะช้างมีเกราะก�าบังคล่ืน
ลมได้ดี จึงท�าให้มี เคย ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการท�ากะปิ มีจ�านวนมากและด้วยสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ�านวยท�าให้ เคย มีคุณภาพดี เมื่อน�ามาท�ากะปิแล้วจะท�าให้มีสีสวย คือ สีแดงอมม่วง 
กลิน่หอม น่ารบัประทาน รวมทัง้การน�าสตัว์น�า้บางประเภททีม่ถีิน่ก�าเนดิทีต่ราดเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น น�ามาท�าเป็นอาหาร เช่น หอยปากเป็ด เป็นหอยสองฝาประกบกัน เปลือกมีความหนา
พอประมาณแต่ก็บางกว่าหอยทะเลชนิดอื่น มีสีเขียว เปลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตอนท้ายจะ
เรยีวแหลมเป็นรปูสามเหลีย่มตดิกบัราก หอยปากเป็ดนยิมน�ามาท�าอาหาร เช่น หอยปากเป็ดดอง
หวาน หอยปากเป็ดลวก หอยปากเป็ดย�า เป็นต้น โดยเฉพาะตรงส่วนรากที่ยื่นออกมา คล้ายกับ
ต้นถัว่งอก จะช่วยเพิม่รสชาตคิวามอร่อยมากขึน้ นอกจากนีย้งัมอีาหารคาวอกีอย่างหนึง่ทีแ่สดง
ถึงการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างชาญฉลาด คือ การน�า ใบชะมวง ซ่ึงเป็นพันธุ์ไม้พื้นบ้าน 
ชนิดหนึ่งที่พบมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด เป็นชะมวงชนิดใบเล็กและใบใหญ่ ทั้งสอง
ชนิดนี้มีปลายใบแหลม มีรสเปรี้ยว ชาวตราดนิยมน�ามาท�าเป็นส่วนประกอบอาหารในการปรุง
รสอาหาร ท�าให้เกิดรสเปรี้ยวใช้แทนมะนาวเพราะที่จังหวัดตราดในบางฤดูกาลมะนาวจะมี

 ๙ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย, วัฒนธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูปัิญญา
จงัหวดัตราด (กรงุเทพฯ : โรงพมิพ์คุรสุภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๑๕๕.
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ราคาแพงและหายาก โดยน�าใบชะมวงมาต้มกบัหม ูเรยีกอาหารชนดินีว่้า หมูต้มชะมวง แต่ถ้าน�า 
มาต้มกับปลาทะเล เรียกว่า ต้มส้ม นอกจากนั้นยังมีอาหารหวาน เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ 
ข้าวเกรียบอ่อน ขนมชัน้ ฯลฯ อาหารดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึการใช้ภมูปัิญญาในศกัยภาพของ
ตนเอง รวมทั้งศักยภาพและคุณลักษณะพิเศษของธรรมชาติที่มีอยู่ น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การด�ารงชีพมากที่สุดและกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดเช่นกัน
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ผลผลิตและงานช่าง

 มรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมหลายประเภทในประเทศไทย นบัวนัจะสญูหายไปตาม
กาลเวลา เช่น งานช่างฝีมือดั้งเดิม ทั้งนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
การโยกย้ายถิ่นฐานของชาวชนบทเข้าสู่เมือง ส่ิงเหล่านี้เองได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในท้องถิ่น 
และการสืบทอดมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมเป็นอย่างมาก ซึง่จงัหวดัตราดตระหนกัถงึเรือ่งนี้ 
จึงมีการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล�้าค่านี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ประจักษ์  
รูแ้ละเข้าใจในท้องถิน่ของตนเอง ดงัเช่น พลอยแดงหรือทับทิมสยาม และงอบเมอืงตราด เป็นต้น

 พลอยแดงหรือทับทิมสยาม

 ในอดีตอาชีพการขุดพลอยและการท�าเหมืองพลอย เป็นอาชีพท่ีท�ารายได้อย่าง
มหาศาลให้แก่ชาวตราด ในบรเิวณต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ เป็นแหล่งทีม่ทีรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่แีร่รตันชาตอิยูเ่ป็นจ�านวนมาก จงึมนีกัแสวงโชคจากทกุสารทศิพากนัอพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน
และท�ามาหากินกันที่นี่

 แร่รัตนชาติที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตราดมากที่สุดคือ พลอยแดงหรือทับทิมสยาม๑๐ 
มีสีสวย (สีแดงเลือดนกหรือสีแดงอมชมพู) น�า้งาม เนื้อพลอยแกร่งกว่าที่อื่นๆ จัดว่าเป็นสุดยอด 
ของอัญมณีที่มีค่าสูงจนได้รับฉายาว่า “King Ruby” ในยุคตื่นพลอยนั้นประชาชนจาก
ทั่วทุกสารทิศพากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานกันที่นี่ เพื่อหวังเสี่ยงโชคจากการขุดพลอย ท�าให ้

 ๑๐ เทศบาลต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด, เมอืงอญัมณ ี(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน้า ๑ - ๒. (เอกสารแผ่นพับ)
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ประชากรในอ�าเภอบ่อไร่เพิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็ว การท�าเหมอืงพลอยในยคุน้ัน
ใช้วิธีการทุกรูปแบบเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อัญมณีล�้าค่านี้ อาทิ การใช้แรงงาน
ขุดด้วยมือจนถึงการใช้เครื่องจักร 
เมื่อน�าเครื่องจักรเข้าใช้งานในการ
ขดุ จงึเกิดการเปลีย่นแปลงเป็นระบบ
อุตสาหกรรมเข้ามาแทน ส่งผลให้
ภายในระยะเวลาไม่นานทุกพื้นท่ีใน
อ�าเภอบ่อไร่ ทีค่าดคะเนว่าจะมพีลอยอยูใ่ต้ดนิ จะถกูขดุขึน้มาจนเกอืบหมด จนกระทัง่ประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นช่วงของการหมดยุคตื่นพลอย การขุดพลอย ร่อนพลอย ท�าเหมืองพลอย 
ก็เริ่มซบเซาลง เพราะพื้นที่ที่เปิดเป็นสัมปทานเริ่มหมดลง ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงไม่สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้อีก ผู้คนจึงพากันอพยพกลับภูมิล�าเนาเดิม จังหวัดตราดเผชิญกับ
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก เหมืองพลอยจ�านวนมากที่มีอยู่ในอ�าเภอบ่อไร่ถูก 
ทิ้งร้าง อาชีพท�าพลอยค่อยๆ ลดความนิยมลงไป เหลือธุรกิจการท�าพลอยเพียงไม่กี่ราย พื้นที่
ที่เคยเป็นเหมืองพลอยกลายเป็นบ่อดินถูกกัดเซาะพังทลาย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพราะ
การท�าเหมืองแร่นั้นเสมือนกับการที่ต้องพลิกแผ่นดิน เพื่อน�าเอาแร่ธาตุที่อยู่ใต้ดินขึ้นมา จะใช้
วิธีการหลายอย่าง เช่น ขุด เจาะ ฉีด และแยกแร่ เป็นต้น

 ในปัจจุบันการท�าธุรกิจพลอยนั้น ต้องมีการสั่งซ้ือพลอยมาจากต่างประเทศ เช่น 
แอฟริกา ศรีลังกา และพม่า แต่คุณภาพของพลอยเหล่านั้นเมื่อเทียบกับของไทยแล้วยังไม่มี
คุณภาพดีเท่า ผู ้เคยมีอาชีพท�าพลอยท่ีจัดว่าเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือหลายรายต้องไป 
ท�ามาหากินทีอ่ืน่ หรอืบางรายต้องเปลีย่นไปประกอบอาชพีอืน่ ส่วนพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นเหมอืงแร่เก่า
นบัพนัไร่ ได้รบัการพฒันาปรบัพืน้ทีแ่ละปรบัปรุงดินให้สามารถกลับมาท�าการเกษตรได้ เป็นการ 
ร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านในท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานรัฐ ทั้งหมดได้ร่วมมือ 
กันปลูกป่าขึ้นมา เพื่อทดแทนป่าเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นมาจากการโค่นท�าลายลงเมื่อครั้งที ่
ยุคเหมืองพลอยเฟื่องฟู นอกจากนั้นชาวบ้านในท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาครัฐคือ เทศบาล
ต�าบลบ่อพลอย อ�าเภอบ่อไร่ ได้ร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี๑๑ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลัง 
และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และภูมิปัญญาด้านช่างฝีมือ 
ของบรรพบุรุษสืบต่อไป 

 ๑๑ เรือ่งเดยีวกนั, หน้า ๒.
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 งอบเมืองตราด

 งอบเมืองตราด มีลักษณะด้านหน้า
เป็นรูปรีแหลมคล้ายสามเหลี่ยม มีปีกยื่นยาว
ไปทางด้านหลัง ลักษณะรูปทรงของงอบแบบ
นีเ้ป็นงอบแบบโบราณ เหมาะกบัการใช้สวมใส่
เพือ่กนัฝนและกนัลม โดยงอบชนิดน้ีจะมคีวาม
ลาดเอียง ท�าให้น�้าฝนไหลลงสะดวกและยังไม่
ต้านลม ในส่วนของปีกหางที่ยื่นไปด้านหลัง
ยังช่วยป้องกันไม่ให้น�้าฝนเปียกหลังอีกด้วย 
ปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นงอบแบบโบราณเช่นนี้ 
ส่วนงอบอีกรูปทรงหนึ่งที่ชาวตราดเรียกกันว่า 
หมวกใบจาก เพราะเป็นการน�าใบจากมา 
เย็บให้เป็นหมวก เพื่อใช้ส�าหรับคุมแดดกันฝน 
แต่คนทั่วไปมักเรียกว่า งอบน�้าเชี่ยว เพราะ 
มีแหล่งผลิตและสินค้าท่ีสร้างชื่อเสียงของ 
บ้านน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 งอบเมืองตราดหรือรู้จักกันทั่วไปว่างอบน�้าเชี่ยวนั้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนาผลิตให้มี 
รูปทรงที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีสามารถเลือกซ้ือตาม 
ความชอบและความเหมาะสมต่อการใช้งาน รูปทรงของงอบเมืองตราด มีดังนี้

 ๑. รูปทรงกระทะคว�่า เป็นหมวกใบจากอเนกประสงค์ เพราะนอกจากจะใช้ส�าหรับ
กันแดดและกันฝนแล้ว ยังสามารถใช้งานอย่างอื่นได้อีก คือเมื่อพลิกหมวกให้หงายขึ้นมา ก็ใช้
ส�าหรับเป็นภาชนะใส่ของได้และสามารถลอยน�า้ได้อกีด้วย ดงันัน้จงึเป็นทีน่ยิมในการใช้งานของ
ชาวประมง

 ๒. รูปทรงกระดองเต่า เป็นหมวกที่มีรูปทรงแบบปีกเว้าคุ้มเข้ามาคล้ายกระดองเต่า 
จึงเหมาะกับผู้ท�าอาชีพเกษตรกร ชาวนา เพราะตรงส่วนที่เว้าเข้ามาของหมวกด้านหน้านั้น จะ
ท�าให้มองเห็นได้สะดวกและชัดเจนขึ้น แต่ในส่วนที่เว้าตรงด้านหลัง จะท�าให้ไม่เกะกะในขณะที่
ต้องก้มเงยตอนด�านา ถ้าหากฝนตกลงมาน�้าฝนก็จะไหลออกตรงปีกด้านข้าง 

 ๓. รูปทรงยอดแหลม เป็นรูปทรงที่มีลักษณะทรงกรวยแหลมปากกว้าง จึงเหมาะกับ
ชาวสวน ชาวไร่ เพราะรปูทรงทีแ่หลมรนีัน้ สามารถกนัความร้อนและระบายความร้อนได้ด ีส่วน
ที่ด้านข้างของหมวกยังมีความกว้างพอประมาณ จึงป้องกันที่จะถูกกิ่งไม้เกี่ยวรั้งในขณะท�างาน
อีกด้วย
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 ๔. รูปทรงสมเด็จ มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ีเสดจ็พร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินทร์ ทรงน�าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. มาตรวจเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดตราด ณ 
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อ�าเภอแหลมงอบ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ กลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกรบ้านน�้าเชี่ยว ได้น�าหมวกใบจากที่ได้ออกแบบเป็นรูปทรงนี้ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้พระราชทานชื่อหมวกใบจากรูปทรงน้ีว่า  
ทรงสมเด็จ หมวกใบจากรูปทรงนี้จึงมีชื่อเรียกตามที่พระราชทานเป็นต้นมา

 ๕. รูปทรงกะโหลก มีรูปทรงกลมขนาดเท่าศีรษะ มีกระบังยื่นมาด้านหน้าประมาณ
หนึ่งฝ่ามือ มีลักษณะคล้ายกับหมวกภาคสนามของทหาร จึงเหมาะกับการสวมใส่ในเวลา 
เดินทาง เพราะหมวกมีความกระชับพอดีกับศีรษะไม่หลุดร่วงง่าย
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 ปัจจุบันหมวกใบจากหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่างอบน�้าเชี่ยว ได้มีการพัฒนารูปทรงให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น เช่น ทรงปลาดาว ทรงเห็ด และทรงสามเหลี่ยม เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังมีการประยุกต์และน�าไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เช่น ใช้เป็นภาชนะใส่ของ ประดิษฐ์
เป็นโคมไฟ และใช้เป็นของตกแต่งบ้านหรือสถานที่พักในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นงอบน�้าเชี่ยว 
นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเมืองตราดได้เป็นอย่างดี เพราะ
เกิดจากการที่ชาวบ้านน�าวัสดุที่มีอยู่มาก และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ โดยน�ามาคิดประดิษฐ์และน�ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงาน  
งอบเมืองตราดนั้นจึงเป็นมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตราดได้อย่างดียิ่ง

 ในปัจจุบันนี้จังหวัดตราดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทั้งจากสภาพทางกายภาพ 
ความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อม การประกอบอาชพี การคมนาคม 
ตลอดจนวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายถนน ที่เชื่อมโยงให้ทุกพื้นที่สามารถติดต่อ
สือ่สารกนัอย่างสะดวกรวดเรว็ขึน้ การคมนาคมทางบกได้เข้ามาแทนทีก่ารคมนาคมทางน�า้ของ
ชาวบ้าน สภาพโครงสร้างของชุมชนชาวประมงทีเ่คยเงยีบสงบ มวีถิชีวีติแบบเรยีบง่าย กลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนจากต่างถิ่น พากันอพยพมาหางานท�าและตั้งถิ่นฐาน สภาพตลาดแบบ
ดัง้เดมิถกูแทนท่ีด้วยอาคารพาณิชย์รปูทรงทันสมยั มอีาชพีใหม่ๆ เกดิขึน้ อาท ิอาชพีรบัจ้าง และ
อาชพีด้านการบรกิาร เป็นต้น สภาพแวดล้อมของชายหาดทีเ่คยเงยีบสงบ และปราศจากสิง่ปลกู
สร้างก็เปลีย่นไป มร้ีานค้า ร้านอาหาร ทีพ่กัและโรงแรมเกดิขึน้มากมาย เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนตราดได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
นั้น ส่วนหนึ่งย่อมเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และบางส่วนอาจ
เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งด้านบวกและด้านลบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันความเจริญ
ทางด้านวัตถุจะมีมากขึ้น แต่ส�าหรับคุณค่าทางสังคมที่ส�าคัญของชาวตราด ได้แก่ ความสามัคคี
มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพึ่งพาตนเอง อันน�าไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง ยังคงมีอยู่และเป็น
เสน่ห์อย่างหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ของชาวตราดได้อย่างดียิ่ง

 การทีค่นในท้องถ่ินและหน่วยงานรฐั ตระหนกัถงึความส�าคญัของมรดกภมูปัิญญาทาง
วัฒนธรรม โดยพยายามให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ นับว่าเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้น โดยเป็นการค้นหาตนเอง จะได้มีความเข้าใจตนเองมากข้ึน 
แล้วจึงน�าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งประชาชนในจังหวัดตราด หน่วยงานภาค
รฐัและเอกชน ตระหนกัถงึความส�าคญัในเรือ่งนี ้จึงได้พยายามผลักดันให้มกีารน�าองค์ความรู้ไป
พัฒนาหลักสูตรส�าหรับการศึกษาในท้องถิ่น รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการอนุรักษ์ ธ�ารงรักษา 
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดให้คงอยู่สืบไป
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เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตราด*

 * นางสาวฉตัราภรน์ จนิดาเดช นกัอกัษรศาสตร์ช�านาญการ กลุม่จารีตประเพณ ี ส�านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ 
ค้นคว้าเรยีบเรยีง

 จังหวัดตราดเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน  
มีอาณาเขตส่วนหนึง่ตดิกบัทะเลฝ่ังอ่าวไทย จงึมฐีานะเป็นเมอืงท่าส�าคญัมาแต่อดตี และมเีส้นทาง 
การคมนาคมที่เข้าถึงพื้นที่ได้หลายเส้นทาง ประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ท�าให้นับแต่อดีตมีกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานและด�าเนินชีวิตอยู่ร่วม
กัน จังหวัดตราดในวันนี้จึงมีเทศกาลและงานประเพณีที่น่าสนใจมากมายทั้งที่เป็นส่วนรวมและ
เฉพาะส่วนท้องถิน่ ซึง่เทศกาลและงานประเพณดีงักล่าวสะท้อนให้เหน็วถิชีวีติความเป็นอยูข่อง
ชาวตราดทีผ่กูพนักบัสภาพแวดล้อม ความรกัและภาคภมูใิจในท้องถิน่ของตนเอง ตลอดจนความ
กตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน

เทศกาลและงานประเพณีส่วนรวม 

 ชาวจังหวัดตราดประกอบด้วยกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่มีคติความ
เช่ือดัง้เดมิคล้ายกนั คอื นบัถอืผบีรรพบรุษุ และเคารพธรรมชาต ิต่อมาภายหลงัเมือ่มกีารเผยแผ่
ศาสนาเข้ามา กลุม่ชนท้องถิน่เหล่านีก้น็บัถอืศาสนาต่างๆ ควบคูไ่ปกบัคตคิวามเชือ่ดัง้เดมิในสงัคม 
ปัจจบุนันีช้าวจงัหวดัตราดส่วนใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ ดังนัน้ เทศกาลและงานประเพณส่ีวนรวม
ของสงัคมจึงเกีย่วพันกับศาสนาพทุธ ซึง่โดยทัว่ไปก็จะเขา้วัดท�าบุญในวันส�าคญัทางศาสนา เช่น 
วนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา เป็นต้น ในส่วนขนบธรรมเนยีมหรือ
เทศกาลงานประเพณีท่ีเป็นส่วนรวมซึง่คนในท้องถิน่ถอืปฏบิตัสิบืมานัน้ ส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัการ
ด�าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย หรือเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อความบันเทิงรื่นเริงแก่คนในสังคม 
ซึ่งก็เหมือนกับขนบธรรมเนียมหรือเทศกาลและงานประเพณีที่เป็นส่วนรวมของท้องถิ่นอื่นๆ 
แต่ล�าดับขั้นตอนรายละเอียดปลีกย่อยของประเพณีอาจแตกต่างกันบ้างตามคติความเชื่อของ
แต่ละกลุม่ชน หรอืเปลีย่นไปตามยคุสมยั ส�าหรบัขนบธรรมเนยีมหรอืเทศกาลงานประเพณทีีเ่ป็น 
ส่วนรวมซึ่งคนในท้องถิ่นจังหวัดตราดถือปฏิบัติสืบมา เช่น
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 ประเพณกีารเกดิ ท้องถ่ินจงัหวัดตราดในอดตีสมยัทีก่ารแพทย์แผนปัจจบุนัยงัไม่เจรญิ
ก้าวหน้าและแพร่หลายทั่วไป การท�าคลอดต้องอาศัยหมอต�าแยเป็นผู้ท�าคลอด และช่วยเหลือ
ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของมารดาและบุตร โดยในระหว่างต้ังครรภ์จนถึงก�าหนด
คลอดนัน้ มข้ีอห้ามข้อปฏบิตัสิบืต่อกนัมาในท้องถิน่ เช่น ระหว่างต้ังครรภ์ต้องท�าจิตใจให้ผ่องใส 
หมั่นท�าบุญให้ทาน สวดมนต์ แผ่เมตตาและอธิษฐานขอให้บุตรมีร่างกายครบสมบูรณ์ ว่านอน
สอนง่าย มีสติปัญญาดี ห้ามหญิงตั้งครรภ์กล่าวต�าหนิคนที่มีข้อบกพร่องต่างๆ เพราะเชื่อกันว่า
จะส่งผลให้บุตรในครรภ์เป็นเช่นนั้น ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามนั่งคาบันไดเพราะเชื่อว่าจะท�าให้คลอด
บตุรยาก ตลอดจนให้ระมดัระวงัวาจาและส�ารวมกริิยามารยาท ส่วนในเร่ืองอาหารการกนิ ห้าม
รับประทานอาหารประเภทหมักดอง หรือมีรสจัด หรือจ�าพวกเผือกมัน เชื่อว่าจะท�าให้บุตรนั้น 
มีเนื้อตัวสกปรก เป็นต้น 

 ครั้นคลอดบุตรแล้ว หมอต�าแยจะตัดสายสะดือด้วยไม้หลอด (เป็นไม้ตระกูลไผ่ คือ  
ไผ่หลอด) ส่วนรกของเดก็น้ันเอาเกลอืโรยแล้วห่อผ้าไปฝังไว้ทีใ่จกลางเตาไฟใต้แคร่ทีม่ารดาอยูไ่ฟ 
เรียกว่า หม้อรก หม้อราก ซึ่งส่วนรกนั้นจะแห้งไปเอง หรืออาจน�าใส่หม้อดินไปฝังไว้ที่ต้นไม้ 
ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม เช่น ต้นขนุน 

 หลังจากทีต่ดัสายสะดอืและท�าความสะอาดตวัเดก็แล้ว ญาตผิูใ้หญ่เอากระด้งทีป่ดู้วย
ผ้ามารับเด็ก หากเป็นชาย จะน�าสมุด ดินสอ ใส่ไว้ในกระด้ง ซึ่งเชื่อกันว่าเด็กจะได้เรียนเก่ง หาก
เป็นหญิง จะน�าเข็มด้ายใส่ไว้ในกระด้ง เชื่อว่าโตขึ้นจะเป็นแม่บ้านแม่เรือน อนึ่ง ผู้ที่เอากระด้ง
มารับเด็กนั้น เรียกว่า แม่ทูนหัว

 ส่วนมารดา หลังจากคลอดบุตร
แล้ว เพือ่เป็นการฟ้ืนฟรู่างกายให้เข้าสูส่ภาวะ
ปกติ หมอต�าแยจะเอายาประสะผิวมะกรูด
เป็นยาขับเลือดให้กิน และต้องอยู่ไฟหลัง 
คลอด ๗ - ๙ วัน ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายแม่และ
ลูกเกิดความอบอุ่น ซึ่งหากอยู่ไฟน้อยวัน 
เกนิไป เชือ่กนัว่านานไปเมือ่เหน็ฝนตัง้เค้าจะเกดิ 
อาการหนาวสั่น และในการอยู่ไฟนั้นจะต้อง
มียันต์ตรีนิสิงเห (ชื่อยันต์แบบหนึ่ง โบราณ
ใช้แขวนเรือนเวลาคลอดบุตร หรือเรือนผู้มี
ลูกอ่อน เพื่อป้องกันภูตผีปิศาจ และโรคภัย
ไข้เจ็บ) และผูกสายสิญจน์ล้อมรอบบริเวณ
ห้องที่อยู่ไฟ อีกทั้งถือเคล็ดว่าห้ามทักหรือ
พูดว่าร้อน และไม่ให้ทักเด็กว่าน่ารัก ให้ทักว่าน่าเกลียดน่าชัง เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ

ยนัต์ตรนีสิงิเห
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ข้าวเหนยีวแก้ว

ช่วยเร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วเข้าก็ต้องท�าการทับหรือนาบหม้อเกลือบริเวณหน้าท้อง และต้องเข้า
กระโจมอบสมุนไพร เพื่อให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงรวมท้ังเป็นการรักษาแผลช่องคลอด ส่วน
อาหารการกินของหญิงหลังคลอดและให้นมบุตร ต้องงดของแสลงอย่างน้อย ๔ เดือน เช่น 
ของหมักดอง มะนาว ข้าวเหนียว ก๋วยเตี๋ยว ขนมครก และน�้าแข็ง เพราะเชื่อว่าของแสลงจะส่ง 
ผลเสยีแก่ร่างกายเมือ่อายมุากขึน้ เช่น หรูดูกระเพาะปัสสาวะเส่ือมท�าให้กล้ันปัสสาวะไม่อยู ่และ
หากต้องการให้มีน�้านมมากๆ ให้กินแกงเลียงหัวปลี เป็นต้น 

 ส�าหรบัเดก็ทารก หลงัจากทีส่ะดอืหลดุแล้ว ให้รกัษาแผลสะดอืโดยใช้พมิเสนโรย ส่วน
สายสะดือนั้นเก็บไว้ เวลาที่เด็กปวดท้องให้น�าเอาสายสะดือมาฝนกับเหล้าให้เด็กกิน จะหาย 
ปวดท้อง และเมือ่มบีตุรคนต่อๆ ไปกใ็ห้น�าสายสะดือไปเกบ็ไว้รวมกนั เชือ่ว่าพ่ีน้องจะรักสามคัคี 
ไม่รังแกกัน แม้เป็นญาติพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันก็จะเอารวมกันไว้ด้วย 

 ประเพณีการบวช ในกลุ่มผู้นับถือพุทธศาสนา เมื่อบุตรชายมีอายุครบ ๒๐ ปี และ 
มศีรทัธาทีจ่ะอุปสมบท ผูป้กครองกจ็ะน�าไปอุปสมบททีว่ดัซึง่มจีติศรทัธา ส�าหรบัการจดังานบวช 
ในท้องถิ่นจังหวัดตราดนั้น นิยมเริ่มช่วงก่อนวันเข้าพรรษาประมาณเดือน ๕ หรือ เดือน ๖  
เป็นต้นไป ทั้งนี้ ก่อนการบวช ผู้บวชจะต้องเข้ารับการฝึกขานนาคและศึกษาวัตรปฏิบัติของ 
สมณเพศอย่างน้อย ๗ - ๑๕ วัน ส่วนการจดังานบวชนยิมจดังาน ๓ วนั คอื วนัสกุดบิ วนัอปุสมบท 
และวันฉลองพระบวชใหม่ 

 วันสุกดิบ เป็นวันเตรียมอาหารคาวหวานส�าหรับท�าบุญในวันรุ่งขึ้น ส่วนผู้ที่เตรียมตัว
จะบวช (นาค) จะต้องไปท�าพิธีโกนผมที่วัด โดยนาคจะแต่งกายด้วยผ้านุ่งห่มสีขาว และสวมใส่
เครื่องประดับสวยงาม แต่บางแห่งในท้องถิ่นจังหวัดตราด นาคจะแต่งกายด้วยผ้านุ่งห่มสีต่างๆ 
เสร็จจากพิธีโกนผมแล้ว นาคจะนั่งคานหามออกจากวัดเพ่ือไปกราบลาและขอขมาญาติผู้ใหญ ่
ที่ไม่สามารถไปร่วมอนุโมทนาได้ ในตอนเย็น จะมีการท�าบุญสวดมนต์และท�าขวัญนาคเพ่ือ 
เรียกขวัญและสอนนาคให้กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 

 วนัอปุสมบท ก่อนจะท�าพธิอีปุสมบท 
เจ้าภาพจะท�าบญุและถวายภตัตาหารเช้าหรอื
เพลแด่พระสงฆ์ อาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ใช้
การท�าบญุก่อนอปุสมบท ได้แก่ ข้าวเหนียวแก้ว
มีส ่วนผสมเป็นของขาว ๓ อย่าง ได้แก่  
ข้าวเหนียวขาว น�้าตาลทรายขาว กะทิสีขาว 
ซึ่งมีความหมายว่า ผู้บวชมีความพร้อมและ
ศรทัธา ในพระศาสนาด้วยความบรสิทุธิ ์ทัง้กาย  
วาจา ใจ
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ข้าวเหนยีวเหลอืง

 เม่ือเสร็จพิธีอุปสมบทแล้วเป็นการท�าบุญฉลองพระบวชใหม่ ซึ่งอาจจะท�าบุญ 
ในวันเดียวกันช่วงเพลหรือในวันรุ่งขึ้นก็ได้ โดยในการท�าบุญฉลองพระบวชใหม่ ต้องมีบายศร ี
ปากชาม ๑ ชุด พานใส่ข้าวตอกดอกไม้ มีเทียนปักไว้ ๑ เล่ม เพื่อให้พระบวชใหม่เป็นผู้จุดขณะ
เริ่มพิธี สื่อความหมายว่า แสงสว่างแห่งปัญญาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ส่วนอาหารที่
นิยมใช้ในงานท�าบุญฉลองพระบวชใหม่ คือ ข้าวเหนียวเหลือง มีส่วนผสมได้แก่ ข้าวเหนียวขาว 
กะทิ น�้าตาลทราย และขมิ้นชัน หรือ ข้าวตอกน�้ากะทิ ซ่ึงมีความหมายท�านองเดียวกันว่า  
พระบวชใหม่จะมคีวามเจรญิก้าวหน้า มุง่มัน่ศกึษาพระธรรมวนิยัด้วยความบรสิทุธิ ์ส่วนระยะเวลา 
การบวชนั้น ตามคตินิยมแต่โบราณมาจะนิยมบวชอย่างน้อย ๑ พรรษาขึ้นไป จึงจะลาสิกขาได้

 ประเพณีการแต่งงาน หลังจากชายหญิงตกลงใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน และได้มีการ
ทาบทามสู่ขอ โดยฝ่ายหญิงตอบตกลงแล้ว ก็จะหาฤกษ์มงคลท�าการหมั้นหมาย และท�าพิธี
แต่งงาน ตามล�าดับ ในส่วนของจังหวัดตราดนั้น โดยทั่วไปประเพณีการแต่งงานจะมีล�าดับ 
ขั้นตอนคล้ายกับท้องถิ่นอื่นๆ แต่มีเอกลักษณ์ในเรื่องอาหารที่ใช้ในพิธี คือ พิธีหมั้น มีอาหารที่
เป็นเอกลักษณ์ คือ ขาหมู ซึ่งเป็นขาหน้าข้างขวา มีความหมายว่า กระท�าการด้วยความถูกต้อง
แล้ว โดยมีผู้ใหญ่น�ามา และเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะน�าไปท�าอาหารเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงาน 

 ส่วนพิธีแต่งงาน ฝ่ายชายจะน�าขบวนขันหมากมาเข้าพิธี 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�า อีกมัดหนึ่ง ๓ ล�า กล้วย ขนมทอด พิมพ์ข้าวตอก จันอับ ขาหมู ผ้าไหว้ ซ่ึง
ผ้าไหว้ มี ๒ ชนิด ได้แก่ ผ้าไหว้ผี (ผ้าขาว) และผ้าไหว้บิดามารดา สุรา ส้ม มะพร้าวอ่อน 
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๒ ถาด ถาดหนึ่ง ๑ ผล อีกถาดหนึ่ง ๓ ผล เทียน นอกจากนี้ อาจจะมีขนมและผลไม้อื่นๆ 
อีกก็ได้ โดยแต่ละชนิดจะต้องจัดเป็นคู่ๆ ทั้งนี้ ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ส�าคัญคือ ขนมเปียก 
(กาละแม) และข้าวเหนยีวกวน (ข้าวเหนยีวแดง) ส่ือความหมายแสดงให้เหน็ถงึคณุค่าของผู้เป็น 
เจ้าสาว ส่วน ขาหมู ซึ่งเป็นขาหลังขวา หมายความว่า มีความพร้อมและจริงใจในการแต่งงาน 
เมื่อเสร็จพิธีอื่นๆ แล้ว คู่สมรสจะน�าขาหมูที่เป็นขาหลังขวานี้ไปไหว้เฒ่าแก่ (ผู้สู่ขอ) เพื่อแสดง
ความขอบคุณและกราบขอพรจากผู้ใหญ่ 

ขบวนแห่ขนัหมาก

ขาหมู
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 ส่วนฝ่ายหญิงจะเป็นผู้จัดเตรียมภัตตาหารเช้าถวายพระภิกษุสงฆ์และอาหารส�าหรับ
ต้อนรับแขก อาหารที่เป็นมงคล ได้แก่ ขนมชั้น ข้าวเหนียวเหลือง ขนมจีน ขนมฟัก ทองหยิบ 
ทองหยอด ฯลฯ ซึ่งอาหารที่จะขาดไม่ได้ คือ ขนมจีน สื่อความหมายว่าความสัมพันธ์โยงใยและ
ยนืยาว แม้จะอยูไ่กลกม็ารวมน�า้ใจกนัได้ ส่วนอาหารทีไ่ม่เป็นมงคลและไม่นยิมใช้ในงานแต่งงาน 
ได้แก่ อาหารประเภทย�า ต้มย�า ห่อหมก ฯลฯ ผลไม้ที่มีขน มีหนาม ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ระก�า 
มังคุด เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายหญิงยังเป็นผู้เตรียมพิธีไหว้เทวดา และไหว้ผีบรรพบุรุษ โดยแบ่ง
ขนมจากขบวนขันหมากและผลไม้จัดไหว้เทวดา และใช้ผ้าขาวจากขันหมาก ๑ ผืน หมากพลู 
๔ ค�า เงิน ๔ บาท ขนมจีนแกงไก่ ขนมเปียก ข้าวเหนียวกวน และจันอับ อย่างละ ๔ กอง เป็น
เครื่องส�าหรับไหว้ผี น�าของทั้งหมดวางบนใบตอง ๓ ทาง ให้ญาติฝ่ายหญิงเป็นผู้ไหว้ผี เชิญให้
มารบัเครือ่งสงัเวย และรบัทราบงานมงคลของลกูหลาน เพือ่จะได้ช่วยคุม้ครองให้ลกูหลานทีอ่ยู่ 
ข้างหลังอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่ง ผ้าไหว้ผี ดังกล่าว ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในการแต่งงานของ
ชาวตราด

ขนมเปียก (กาละแม)

ข้าวเหนยีวกวน (ข้าวเหนยีวแดง)
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 ประเพณีการปลูกบ้านสร้างเรือน ชาวตราดมีความพิถีพิถันในการสร้างบ้านเรือน 
เช่นเดียวกับคนท้องถิ่นอื่นๆ นับตั้งแต่การเลือกสถานที่ เลือกไม้ที่ใช้ปลูกบ้าน หาฤกษ์ยาม 
วนัมงคลในการก่อสร้าง ตลอดจนทิศทางในการวางผงับ้าน โดยหลงัจากทีก่�าหนดผงับ้านเรยีบร้อย
แล้ว ก่อนจะขดุหลมุฝังเสาต้องท�าพธิเีซ่นเจ้ากรงุพาลี เพ่ือบอกกล่าวให้ท่านช่วยคุม้ครองให้การ
ปลกูบ้านเป็นไปด้วยความราบรืน่และอยูเ่ยน็เป็นสขุ ซึง่ในการท�าพิธเีซ่นเจ้ากรงุพาลนีัน้ ผูท้�าพิธี
จะต้องเป็นคนด ีมศีลีธรรม มสีจัจะ ซือ่สตัย์ และได้เล่าเรียนมาจากบรรพบรุุษ ในวนัท�าพิธจีะนุง่
ห่มผ้าขาวคล้ายพราหมณ์ การท�าพธิจีะขดุหลมุเป็นสามเหลีย่มทีก่ลางผงับ้าน แล้วเอา บาน (คอื  
กาบกล้วยขดเป็นรปูสามเหลีย่ม) วางลงในหลมุ น�ากระทงใส่ผกัพล่าปลาย�าไปวางทีบ่านทัง้สามมมุ 
ใส่เงินค่าครูหกสลึง ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ๑ ส�ารับ ครั้นเสร็จพิธีก็เอาดินกลบหลุมบาน  
ในตอนเยน็ จดัการขุดหลมุเสาบ้านท้ังหมดเตรยีมไว้ แล้วน�าเสามาวางไว้ใกล้ๆ ปากหลมุ โดยจะต้อง 
หันหัวเสาไปทางทิศที่เป็นมงคลประจ�าวันนั้นๆ รุ่งขึ้นตอนเช้ามืด จะมีการท�าขวัญเสา นิยมน�า 
ใบบัว ขี้วัวด�า ใบเงิน ใบทอง และเงิน ใส่ก้นหลุม พร้อมด้วยขนมต้มขาวและขนมต้มแดงส�าหรับ
ไหว้ครู ๑ ส�ารับ อาศัยฤกษ์ที่เป็นสิริมงคล ๓ ฤกษ์ คือ อรุโณ (ยังมืดอยู่) อรุณยโข (สว่างพอดี) 
อรุณยกาลัง (ตะวันขึ้นเต็มดวง) แล้วน�าเสาลงหลุม เสาที่น�าลงหลุมก่อน คือเสาที่อยู่ทางทิศ 
ตะวันออก มี ๒ เสา ต้นหนึ่งเรียกว่า เสาแรก อีกต้นหนึ่งเรียกว่า เสาขวัญ หรือที่เรียกว่า เสาเอก 
เสาโท เสาทั้ง ๒ ต้นนี้ ก่อนน�าลงหลุมจะน�าต้นกล้วย ต้นอ้อย สร้อยทอง แหวน เงิน (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) ประดับหัวเสา ทั้งนี้ เสาแรก จะใช้ผ้าขาวม้าและเสื้อหุ้มต้นกล้วย ต้นอ้อยให้ติดกับ
หัวเสา ส่วนเสาขวัญ จะใช้ผ้าถุงและเสื้อหุ้ม เมื่อยกเสาแรกและเสาขวัญลงหลุมแล้วก็ยกเสา 
ต้นอื่นๆ ลงหลุมจนครบ ต่อจากนั้นจึงใส่เครื่องบน มุงหลังคา ปูพื้น กั้นฝา ตามล�าดับ 

ผ้าไหว้ผี
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 ประเพณีการจัดงานศพ หากในครอบครัวมีผู้ป่วยหนักใกล้เสียชีวิต จะนิยมนิมนต์ 
พระสงฆ์มาสวด หรือ บอกหนทาง ให้ก่อนสิ้นลมหายใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีจิตใจสงบ เชื่อว่า
เมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้ไปสู่สุคติภพ

 การจัดงานศพ ในจังหวัดตราดจะนิยมท�าฐานส�าหรับวางรองรับโลงศพ เรียกว่า  
ร้านม้า มี ๒ ประเภท คือ ประเภทตั้งอยู่กับที่ และประเภทที่มีคานหาม การท�าร้านม้าหรือฐาน
รองรับโลงศพดังกล่าวนี้ เป็นการแสดงการให้เกียรติผู้ตาย และจ�านวนของชั้นร้านม้า ๒ ชั้น ถึง 
๓ ชั้น หรือ ๕ ชั้น หรือ ๗ ชั้น ถึง ๙ ชั้น ยังบอกถึงฐานะของผู้ตายด้วย ทั้งนี้ ที่แต่ละชั้นของ 
ร้านม้าจะมีการตกแต่งท�าลวดลายประดับอย่างสวยงาม

 ในงานบ�าเพ็ญกุศลศพ จะจัดถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลแด่พระสงฆ์ทุกวัน ในตอน
กลางคืน หลังจากสวดพระอภิธรรมแล้ว มีการสวด พระมาลัยสูตร หรือ ฎีกามาลัยสูตร แต่คืน
สดุท้ายนยิมสวด คริมิานนทสตูรแปล หรอืสวด สังคะห ในสมยัก่อนการสวดพระมาลัยสูตรมพีระ
เป็นผู้สวด ภายหลังเปลี่ยนฆราวาสเป็นผู้สวดแทน และด้วยว่าในการสวดมีการใช้ท่วงท�านอง 
ลีลา หรือจังหวะที่น่าฟัง ต่อมาจึงพัฒนาเป็น การเล่นร�าสวด ซ่ึงจะนิยมเล่นกันในงานศพ 
หลังพระสวดอภิธรรมจบ เพื่ออยู่เป็น 
เพือ่นเจ้าภาพให้คลายความโศกเศร้า 
ในแต่ละคนื หลงัเสรจ็งานแล้ว เจ้าภาพ 
จะจัดเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมงาน  
โ ดย ในคื นสุ ดท ้ า ยจะนิ ยม เ ลี้ ย ง  
ขนมปลากริม ซึ่งลักษณะของขนม
ปลากรมินัน้ แสดงให้เห็นให้ถึงสจัธรรม
ของชีวิต คือ เป ็นเส ้นท ่อนสั้นๆ  
ไม่ยืดยาว และแยกเป็นหวาน เค็ม  
หมายถึงความตายท่ีร่างกายและจิตใจ 
แยกออกจากกัน ส่วนอาหารที่ไม่นิยมน�ามาเล้ียงในงานศพ เช่น ขนมจีน หน่อไม้ ทุเรียน  
เนือ่งจากมคีวามเชือ่ว่า ของท่ีมเีส้นยาวจะท�าให้มกีารตายติดต่อกนัยดืยาว ของทีเ่ป็นหนาม และ
มีหน่อจะทิม่แทงท�าให้คนทีอ่ยูข้่างหลงัไม่มคีวามสขุ ส่วนเครือ่งดนตรทีีใ่ช้บรรเลงในงานศพหรอื
ใช้ในการเคลื่อนศพ มีปี่ ๑ เลา กลอง ๒ คู่ เรียกว่า กลองเหม่ง นอกจากนี้ ยังมีโหม่งเล็ก ๑ ชุด 
และฉิ่ง ๑ คู่ มีผู้บรรเลงประมาณ ๔ - ๕ คน 

 การเผาศพ  ในการเคลือ่นศพจากท่ีตัง้ไปสูเ่มร ุจะมกีารท�าพธิทีบุหม้อดินทีใ่ส่น�า้ไว้เต็ม
เป่ียมให้แตก ซึง่มคีวามหมายถงึการแตกดบัของสังขาร และเคล่ือนศพผ่าน บนัไดผี ท�าจากไม้ระก�า
หรอืไม้ไผ่ ม ี๔ ขัน้ หมายถึง เกดิ แก่ เจบ็ ตาย ขณะเคลือ่นศพ ญาติจะทิง้กระดาษเงิน กระดาษทอง  
เป็นเครื่องหมายน�าทางให้วิญญาณได้ตามมาถูกทาง และเมื่อเคลื่อนศพมาถึงเมรุ ก่อนน�าศพ 

ขนมปลากรมิ
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ขึ้นเมรุ จะเวียนรอบเมรุวนซ้าย ๓ รอบ เป็นการสื่อความหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด ก่อนจะ
น�าศพใส่เตาเผาในเมรุ จะท�าพิธีตัดด้ายดอย (คือ สายสิญจน์) ที่ใช้มัดตราสังข์ศพ เพื่อเป็นการ
ปลดปล่อยวิญญาณ 

 นอกจากนี้ ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น เชื่อว่าหากคู่สมรสของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ 
ถ้าไม่ท�าพิธีหย่าขาดทางไสยศาสตร์ก็อาจมีสิ่งใดมาท�าให้เกิดปัญหา จุดประสงค์คือต้องการให้
คนเป็นและคนตายได้แยกขาดจากกัน ทั้งในโลกมนุษย์และโลกความตาย ส�าหรับวิธีการหย่า 
สปัเหร่อจะถามก่อน หากสมคัรใจหย่า จะใช้กิง่ไม้หกัจากต้นเคาะทีโ่ลง แล้วให้คูส่มรสของผูต้าย
กล่าวขอหย่าขาดจากกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากเผาศพเสร็จแล้ว 

 ในการเผาศพมีความเชื่อว่าต้องเผา ไม้เขี่ยผี (คือ ไม้ที่ใช้เขี่ยศพขณะเผา) ทิ้งด้วย และ
หลังจากที่เผาศพเสร็จแล้ว ญาติจะน�ากระถางธูปไปเก็บไว้ท่ีบ้าน โดยระหว่างท่ีถือกระถางธูป 
กลับบ้านนั้น ห้ามไม่ให้เหลียวหลังหรือพูดคุยกับใครจนถึงบ้าน ซึ่งจะมีคนคอยรับกระถางธูป 
และพูดว่า ถึงบ้านแล้ว แล้วก็น�ากระถางธูปไปไว้บูชา ส�าหรับการเก็บกระดูก อาจท�าในเย็น 
วนัเดยีวกันหรอืเช้าวนัรุง่ขึน้กไ็ด้ โดยน�ากระดกูและเถ้ากระดกูทีเ่กบ็ได้ท�าการแปรรปู คอืจดัวาง 
เรียงเป็นรูปตัวคน แล้วนิมนต์พระมาสวด จากนั้นญาติอาจเลือกเก็บกระดูกที่ส�าคัญใส่โกศ 
น�าไปเก็บรักษาเป็นที่ระลึกหรือบูชากราบไหว้ ก่อนจะน�ากระดูกและเถ้าที่เหลือห่อผ้าขาว 
ไปลอยอังคารต่อไป 

เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น 

 จังหวดัตราดมกีารจดัเทศกาลและงานประเพณแีละถอืปฏบิติักนัในท้องถิน่หลายงาน 
ที่น่าสนใจได้แก่

 งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยใน
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นงานประเพณีท้องถ่ินที ่
ส�าคญัของชาวตราด จดัขึน้ระหว่างวนัที ่๑๗ - ๒๑ 
หรือวันที่  ๒๓ มกราคม เพื่อน ้อมร�าลึกถึง 
วีรกรรมและเกียรติคุณของนายทหารเรือไทย 
ที่เสียชีวิตในการท�ายุทธนาวีที่เกาะช้างระหว่าง 
กองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๘๔ ส�าหรับสถานที่จัดงานนั้น จัดท่ี 
บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง ฝั ่ง 
อ�าเภอแหลมงอบ จัดโดยกองทัพเรือร่วมกับ 
จังหวัดตราด และอ�าเภอแหลมงอบ ในงาน 
มีริ้วขบวนของส่วนราชการ การท�าบุญอุทิศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์
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ส่วนกุศล และลอยมาลาสักการะดวงวิญญาณทหารเรือที่เสียชีวิตในครั้งนั้น พิธีบวงสรวง 
ดวงพระวิญญาณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เพื่อร�าลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้มีบทบาทส�าคัญในการวาง
รากฐานให้กองทัพเรือไทย มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าคืนสู่ธรรมชาติ มีการแสดงนิทรรศการของ 
กองทัพเรือ และส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  

อนสุรณ์สถานยทุธนาวทีีเ่กาะช้าง
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 งานวันตราดร�าลึก สืบเนื่องจากการที่จังหวัดตราดได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ มีนาคม 
ของทุกปี เป็น วันตราดร�าลึก เพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ครั้งที่ฝรั่งเศส 
เข้ายึดครองเมืองตราด และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงด�าเนินวิเทโศบาย
ทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมท�าสัญญา 
ยกเมืองตราดคืนให้แก่ไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ 

พระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ ศาลากลางจงัหวดัตราด

 จังหวัดตราดได้ก�าหนดการจัดงานวันตราดร�าลึก ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม 
ของทกุปี ณ บรเิวณศาลากลางจงัหวดั ในงานมกีารแสดงของทหารเรอื นทิรรศการประวตัศิาสตร์
เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตราด มีการ
จ�าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหารพื้นเมือง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 อน่ึง ในตอนเช้าวนัที ่๒๓ มนีาคม ของทกุปี จะมกีารจัด พิธบี�าเพ็ญพระราชกศุลถวาย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว อีกพธิหีนึง่ด้วย เพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตแิละร�าลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวตราดอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้ มีพราหมณ์เป็น
ผู้ตั้งเครื่องสังเวยและท�าพิธีแบบพราหมณ์
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 งานวนัระก�าหวาน ผลไม้ และของดเีมอืงตราด จดัขึน้ประมาณปลายเดอืนพฤษภาคม 
หรือต้นเดือนมิถุนายน และใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ งานวันระก�าหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด  
มีก�าหนดจัดในวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ณ ศูนย์ OTOP เมืองตราด จุดตรวจบ้านท่าจอด  
ต�าบลแสนตุง้ อ�าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด โดยความร่วมมอืระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ตราด เกษตรจังหวัดตราด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานตราด  
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด และส่งเสริมด้าน 
การตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดตราด  
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

งานวนัระก�าหวาน ผลไม้ และของดเีมอืงตราด ปี ๒๕๕๖

การจ�าหน่ายผลไม้และสนิค้าท้องถิน่
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การประกวดผลไม้

 ในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดผลไม้เมืองตราด ทั้งระก�าหวาน ทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง ลองกอง สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง มังคุด และเงาะ พร้อมทั้งการเปิดตลาดนัดผลไม้
คุณภาพราคาถูก การจ�าหน่ายสินค้า OTOP การแสดงนิทรรศการการเกษตรในจังหวัดตราด  
การแข่งขันด้านการเกษตร การแข่งขันท�าอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น การแข่งขันรับประทาน
ผลไม้ การประกวดสุนัขหลังอานและไก่พื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตราด เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม เหตุท่ีการจัดงานในปีนี้ได้ย้ายสถานที่จัดงานจากอ�าเภอเมืองไปจัดที่
อ�าเภอเขาสมิง เนื่องจากอ�าเภอเขาสมิงเป็นพื้นที่ที่มีสวนผลไม้มากที่สุด และยังเป็นสถานที่
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การประกวดสนุขัพืน้เมอืง

ไก่พืน้เมอืง

จัดงานระก�าหวานตั้งแต่ครั้งแรกประกอบกับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
ในจังหวัดตราดจะต้องผ่านจุดดังกล่าว

 ประเพณีท�าบุญส่ง ประเพณีนี้เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตราด โดยจัดขึ้น 
หลังจากท�าบุญสงกรานต์ (เดือนเมษายน) หรือหลังจากท�าพิธีทอดผ้าป่าในคืนวันลอยกระทง 
(เดือนธันวาคม) แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละชุมชน 

 การจัดงานท�าบุญ หลังจากที่ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ท�าการนัดหมายก�าหนดวันจัดงาน
แล้ว เมื่อถึงวันท�าบุญ ชาวบ้านจะน�าอาหารหวานคาว ดอกไม้ ธูปเทียนไปยังสถานที่นัดหมาย 
บางชุมชน เช่น ที่ต�าบลท่าพริก อ�าเภอเมือง จะมีการปักธงจระเข้เป็นเครื่องหมายบอกจุด 
นัดหมาย จากน้ันมีการตักบาตรถวายพระสงฆ์ กรวดน�้าเหมือนท�าบุญทั่วไป เสร็จพิธีสงฆ์แล้ว 
ในบางชุมชนที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล หรือแม่น�้า ล�าคลอง ชาวบ้านจะท�าพิธีปล่อยเรือ เรือที่
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ใช้ในพิธีท�าด้วยกาบหมาก หรือต้นกล้วย อาจมีการตกแต่งเพื่อความสวยงาม ในเรือใส่ดอกไม้  
ธูปเทียน อาหารคาวหวานและสิ่งของต่างๆ เป็นเคร่ืองสักการะ ก่อนน�าเรือไปปล่อยจะมีพิธ ี
แห่เรือ ในขบวนแห่เรือจะมีการตีไม้ล่อน�าขบวน เสร็จพิธีปล่อยเรือแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่  
ผีบรรพบุรุษ ผีทุ่ง ผีท่า ผีป่า ผีเขา เป็นต้น หลังจากนั้นบางแห่งชาวบ้านจะกลับมายังสถานที่ 
ท�าบุญ เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ประเพณีนี้บางพื้นที่มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เพื่อ
ความสนุกสนาน และเชือ่มความสามคัคขีองคนในชมุชน เช่น แข่งขนักฬีาพืน้บ้าน อาท ิวิง่วบิาก  
ชกัเย่อ วิง่กระสอบ ปิดตาตหีม้อ มวยทะเล บางแห่งมกีารจัดกจิกรรมหรือมหรสพในตอนกลางคนื 

 ประเพณีน้ีเป็นประเพณีในท้องถ่ินที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซึง่กนัและกนัของคนในหมูบ้่าน ในชมุชน ในขณะเดียวกนัยงัสอดแทรกคณุธรรมเรือ่งความกตัญญู
กตเวท ีการแสดงความเคารพต่อธรรมชาตแิละสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาติทีช่่วยคุม้ครองรกัษาให้อยู่
ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีอุปสรรค ท�ามาหากินเจริญรุ่งเรือง

 อนึ่ง แม้ว่าประเพณีท�าบุญส่งนี้อาจมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น ชาวอ�าเภอคลองใหญ่ หรือ
ชุมชนทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณแม่น�า้ล�าคลอง หรอืทะเล เรยีกว่า ประเพณปีล่อยเรอื ในขณะทีช่าวบ้าน
ที่อาศัยอยู่ไกลแม่น�้าหรือทะเล หรือมีอาชีพท�าสวน เรียกว่า ประเพณีท�าบุญโคนต้นไม้ หากแต่
ลักษณะการประกอบพิธีกรรมตลอดจนจุดมุ่งหมายการจัดประเพณีดังกล่าวเหล่านั้นคล้ายคลึง
กัน อาจแตกต่างกันบ้างในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย

 ประเพณีแข่งขันพายเรือไม้ด้วยล�าไม้ไผ่ ชุมชนบ้านน�้าเช่ียว ประเพณีนี้จัดข้ึนท่ี 
บ้านน�า้เชีย่ว ต�าบลน�า้เชีย่ว อ�าเภอแหลมงอบ จดัขึน้เนือ่งจากชมุชนบ้านน�า้เชีย่วเป็นชมุชนประมง 
พื้นบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ริมน�้าล�าคลอง ชีวิตจึงผูกพันอยู่กับสายน�้าและการพายเรือ 

ชมุชนบ้านน�า้เชีย่ว
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ส่วนก�าหนดจัดการแข่งขัน จะท�าการแข่งขันในช่วงหลังวันออกบวชของชาวมุสลิม สถานที่จัด 
การแข่งขนัคือทีค่ลองน�า้เชีย่ว ในช่วงท่ีน�า้ขึน้เตม็ โดยเอกลกัษณ์การแข่งขนัพายเรอื คอืจะใช้พาย
ที่เป็นไม้ไผ่ทั้งล�าแทนพายทั่วไป ขนาดความยาวประมาณ ๒ - ๓ เมตร มีฝีพาย ๑๐ คน ยกเว้น
ฝีพายที่คัดหัวคัดท้ายเรือจะใช้พายทั่วไป มีกติกาการแข่งขันว่า หากทีมใดพายเรือไปหยิบธงที่
ปักอยู่เส้นชัยได้ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ  

 ประเพณีนี้เป็นประเพณีเก่าแก่กว่าร้อยปีของท้องถิ่นบ้านน�้าเชี่ยวที่แสดงให้เห็นถึง 
ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างชุมชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่อยู ่ 
ร่วมกันมาอย่างสันติสุข

 ประเพณีงมหอยขาว หรืองาน
งมหอยขาวแหลมกลัด จัดขึ้นในวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ของทุกปี ที่ต�าบลแหลมกลัด 
อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด ด้วยเหตุว่า
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวแหลมกลัดมีความ
อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยหอยขาว ชาวบ้าน 
ที่อาศัยในพื้นที่บริ เวณนี้ส ่วนใหญ่จึง 
ประกอบอาชีพการงมหอย ประเพณีการ
งมหอยจงึจดัขึน้เพือ่เป็นการสร้างจติส�านกึ 
ในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

หอยขาว

การแข่งขนัพายเรอืไม้ด้วยล�าไม้ไผ่
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พธิเีปิดงานประเพณงีมหอยขาว ประจ�าปี ๒๕๕๖

ของจงัหวดั ในงานมกีจิกรรม เช่น การจดัการแสดงฟ้อนร�า นทิรรศการแหล่งท่องเทีย่วหอยขาว 
การแข่งขันงมหอยขาว การท�าอาหารจากหอยขาว การแข่งขนัฟุตบอลทะเล การประกวดเขยีน 
เรียงความ เป็นต้น

 งานเล่าขานต�านานคลองบางพระ จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี บริเวณถนน 
ธนเจรญิ รมิคลองบางพระ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด จดัโดยเทศบาลเมอืงตราดร่วมกบัชมุชนรกัษ์
คลองบางพระ ส�านกังานการท่องเทีย่วและกฬีาจังหวดัตราด และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ส�านักงานตราด มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางพระให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ สืบสานต�านานวิถีชีวิตดั้งเดิม ในครั้งอดีตของชุมชนริมคลองบางพระ 

 ในงานมกีจิกรรมทีน่่าสนใจหลายกจิกรรม อาท ิการสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ที่วัดโยธานิมิตหรือวัดโบสถ์ การสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด การแสดงวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชาวชุมชนริมคลองบางพระ การเปิดบ้านของชาวชุมชนเพ่ือแสดงของเก่าสะสม  
การประกวดภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด การสาธิตและจ�าหน่ายการท�ามีดและขวานโบราณ  
การจ�าหน่ายอาหารและขนมพืน้บ้าน การแสดงโขนสด การแสดงเท่งตุ๊ก (ละครชาตร)ี หนงัตะลงุ  
หนังกลางแปลง การแสดงร�าวงย้อนยุคเจ้าแรกของจังหวัดตราด การแข่งขันพายเรือหัวใบ้ 
ท้ายบอด ฯลฯ และเพือ่เป็นการสร้างสสีนัให้กบัการจดังานดงักล่าว ทางเทศบาลเมอืงตราดได้รณรงค์ 
ให้ชาวชุมชนรักษ์คลองบางพระและผู้ออกร้านในงานร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค

 งานวันทับทิมสยาม จัดข้ึนประมาณเดือนตุลาคม ที่อ�าเภอบ่อไร่ ในงานมีการจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับทับทิมสยาม การออกร้านจ�าหน่ายพลอยและเคร่ืองประดับต่างๆ  
น�าชมเหมืองพลอย และจ�าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
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การจ�าหน่ายพลอยและเครือ่งประดบัต่างๆ

 การบวงสรวงเจ้าเกาะช้าง เจ้าเกาะช้าง หรือ องค์โค้ หมายถึงผู้เป็นใหญ่ เชื่อกันว่า
หากชาวประมงหรือผู้เดินทางผ่านไปมาไม่บอกกล่าวหรือพูดค�าหยาบจะท�าให้ประสบอันตราย
นานาประการ แม้แต่ชาวบ้านเมื่อต้องการให้ฝนตกก็จะบนเจ้าเกาะช้างด้วยเคร่ืองสังเวย คือ 
ข้าวเหนยีวเปียกแดง ๓ บาท ผูท่ี้เดนิทางผ่านไปมาจะยกมอืไหว้บอกกล่าวให้องค์โค้ช่วยคุม้ครอง 
และด้วยความศรัทธาท่ีมีต่อเจ้าพ่อเกาะช้าง ปัจจุบันนี้ ชาวตราดได้มีการจัดงานวันเกิดเจ้าพ่อ
เกาะช้างและงานถือศีลกินเจอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นประจ�าทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล 
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ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง

 การจัดงานวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างและงานถือศีลกินเจ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น  
ได้มีการจัดงานขึ้นในวันที่ ๖ - ๑๓ พฤศจิกายน (วันแรม ๗ ค�่า เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๑๔ ค�่า 
 เดอืน ๑๑) กจิกรรมในงาน นอกจากเน้นการถอืศลีกนิเจแล้ว ยงัมกีารทรงเจ้า การสะเดาะเคราะห์ 
การลุยไฟ ในการจัดงานวันสุดท้ายเป็นพิธีท�าบุญเกาะช้าง มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ  
ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง ถวายภตัตาหารเช้า - เพล และแจกทาน ทัง้นีผู้้ดูแลศาลเจ้าพ่อเกาะช้างให้ข้อมลู 
ว่าการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อมุ่งให้ผู้คนท�าความดี รักษาศีล ซ่ึงการท�าความดี 
ก็ย่อมส่งผลดีแก่ผู้ปฏิบัติ อนึ่ง การตั้งโต๊ะรับเจ้า มีผลไม้ ๓ - ๕ อย่าง น�้าชาหรือน�้าเปล่า ๓ ถ้วย 
ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม และประทัด ๑ กล่อง ในงานนี้มีข้อห้ามคือห้ามน�าสุรา เนื้อสัตว์ 
มาไหว้เจ้าพ่อ

 งานวันแข่งขันตกปลาอินทรีที่ทะเลตราด จัดข้ึนประมาณปลายเดือนธันวาคม 
ของทกุปี มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัตราด เป็นการเปิดฤดกูาลท่องเทีย่ว 
ทางท้องทะเลตราด บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและ 
เดนิทางมาท่องเทีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัตราด ภายในงานมกีจิกรรมการแข่งขนัตกปลา ๑๒ ประเภท 
แข่งขนัตกปลาเชงิอนรุกัษ์ การประกวดวาดภาพของเยาวชน ชงิเงนิรางวลัพร้อมถ้วยรางวลั และ 
ของรางวัลจากผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่
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สถานที่ส�าคัญเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด*

	 *	 นางสาวพลอยชมพู	 ยามะเพวนั	 นกัอกัษรศาสตร์	 กลุม่จารตีประเพณี	 ส�านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์	 ค้นคว้า 
เรยีบเรยีง

	 จังหวัดตราด	 เป็นจังหวัดที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง	 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา	 เน่ืองด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัด
นั้นอยู่ติดกับชายแดนของราชอาณาจักรกัมพูชา	ทั้งทางบกและทางทะเล	นอกจากนี้	ยังมีพื้นที่
บางส่วนที่เป็นส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

	 จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ	 และมีพ้ืนท่ี
ติดชายทะเล	จึงมีความเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม	ประมง	และ
ค้าขาย	รวมถงึความหลากหลายทางชาตพินัธุ	์ทัง้เขมร	จีน	และชาวตะวันออก	เป็นต้น	และเพราะ
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทีต่ดิชายแดน	เป็นพืน้ทีต่ัง้ด่าน	และเป็นดินแดนทีเ่หมาะแก่การค้าขายและ
ก่อร่างสร้างเมอืงจากการมทีรพัยากรธรรมชาตมิาก	ท�าให้ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์วฒันธรรม
ของตราดมีความน่าสนใจ	กล่าวคือ	มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันหลากหลาย	และ
แหล่งท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมทีน่่าสนใจ	นอกจากนีธ้รรมชาตอินัสวยงามของตราดกไ็ม่น้อยหน้า
จังหวัดอื่นเช่นกัน

	 สถานที่ส�าคัญเชิงประวัติศาสตร์ของตราดนั้น	 ส่วนใหญ่	 คือ	 แหล่งโบราณสถานใน 
ตัวเมือง	 รวมทั้งพิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์	 โบราณคดี	 และ 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตราด	 จัดแสดงคู่กับศิลปวัตถุ	 ซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญ
ยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้ารากเหง้าวัฒนธรรมของชาวตราด	 รวมท้ังภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มี 
ความหลากหลาย	 ท้ังเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ	 ซึ่งหากท่านใดสนใจเดินทางมาเยี่ยมเยียน
จังหวัดตราด	 แนะน�าให้ค�านึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 เพ่ือรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์
และไม่ท�าลายธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
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 ๑	กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวงศกึษาธกิาร,	วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์ภมูปัิญญาจงัหวดั
ตราด,	(กรงุเทพฯ	:	กรมศิลปากร,	๒๕๔๒),	หน้า	๙๑	-	๙๒.

	 สถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์	วฒันธรรม	รวมถงึโบราณสถานและพิพิธภณัฑ์ส�าคญั
ของจังหวัดตราด	ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง	ได้แก่	

 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๑	หน้าศาลากลางจังหวัดตราด	ตั้งอยู่ที่	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอเมืองตราด	
จังหวัดตราด	 เป็นประติมากรรมหล่อโลหะสัมฤทธิ์รมด�า	ประทับยืนบนแท่นขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง
ของพระองค์จรงิในฉลองพระองค์ชดุจอมพลทหารเรอืตามประวติัศาสตร์เมือ่ครัง้เสด็จตราดครัง้
สดุท้าย	ด้วยเหตท่ีุพระองค์ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวง	เสด็จประพาส
เมืองตราดอีกหลายต่อหลายครั้ง	 และเมื่อครั้งที่ไทยมีปัญหาเรื่องดินแดนกับฝรั่งเศส	 ทรงยก 
ดินแดนเสียมราฐ	พระตะบอง	ศรีโสภณ	ปัจจันตคีรีเขตต์	เพื่อแลกกับเมืองตราดกลับคืนมา

	 ต่อมาได้มีการประชุมหารือเน่ืองในวันตราดร�าลึก	 ซ่ึงตรงกับวันที่	 ๒๓	 มีนาคม	 ของ 
ทุกป	ีนายเจียร	จินตกานนท์	 เสนอให้นายกนกศักดิ์	วรรณกนก	อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	 
จดัสร้างพระบรมรปูขนาดเลก็และเหรยีญทีร่ะลกึ	โดยกรมศลิปากรเป็นผูอ้อกแบบ	และได้อญัเชญิ 
พระบรมรูปมาประดิษฐาน	เมื่อวันที่	๒	กันยายน	๒๕๑๖	บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด	
เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจให้ประชาชนชาวตราดได้ร�าลึกถงึชาติ	ดังเช่นทีพ่ระองค์ได้ทรงแก้ปัญหา
จนไทยรอดพ้นจากการเป็นเมอืงขึน้ของชาตติะวนัตก	และสามารถรักษาดินแดนส่วนใหญ่ไว้จน
เป็นปึกแผ่นมาจนทุกวันนี้

พระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั หน้าศาลากลางจงัหวดัตราด
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เสาหลักเมอืงตราดตัง้เคยีงคูก่บัเสาศวิลงึค์ ชาวตราดเชือ่ว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์�าคญัคูบ้่านคูเ่มอืงตราด 
และให้ความเคารพนับถอืมาจนกระทัง่ทกุวนันี้

 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด	ตั้งอยู่ที่	ถนนหลักเมือง	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอเมืองตราด	
จังหวัดตราด	 ได้รับการขึ้นทะเบียนแต่งตั้งเป็นศาลเจ้าพ่อขนาดใหญ่	 จากกรมการปกครอง	
กระทรวงมหาดไทย	 และมีกรรมการดูแล	 เน่ืองจากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย
และชาวจีนที่อยู่อาศัยในจังหวัดตราดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 ศาลแห่งนี้สร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน	ประกอบด้วยอาคาร	๓	หลัง	ได้แก	่

	 อาคารประดิษฐานเสาหลักเมือง	 ตั้งอยู่ด้านหน้า	 ประกอบด้วยเสาหลักเมือง	 และ 
ศิวลึงค์	 เสาหลักเมืองน้ี	 ชาวตราดเช่ือว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ครั้ง
เสด็จมารวบรวมไพร่พลที่จังหวัดตราด	ประมาณช่วง	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	ปัจจุบัน	 ชาวตราดยังคง 
ให้ความส�าคัญกับเสาหลักเมืองเป็นอย่างมาก	 และได้จัดพิธีวันเกิดเสาหลักเมืองหรือวันที่เริ่ม 
ก่อตั้งเสาขึ้นทุกวันขึ้น	๖	ค�่า	 เดือน	๖	ตามปฏิทินไทย	โดยทางศาลจะมีการจัดซุ้มเลี้ยงอาหาร 
ในช่วงเย็นเป็นประจ�าทุกป	ีเพื่อท�าบุญให้กับเจ้าพ่อหลักเมืองของชาวตราด๒ 

	 ส่วนศิวลึงค์นั้น	 เล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมอยู่ท่ีต�าบลห้วยแร้ง	 และสามารถปัดเป่า 
โรคภัยไข้เจ็บได้	 เจ้าเมืองจึงได้อัญเชิญมาไว้คู่กับเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลให้ประชาชน
เคารพสักการะ๓	ปัจจุบันยังคงตั้งไว้คู่กัน

 ๒	นางสาวพศิสุวรรณ	รมยานนท์	พนกังานศาลเจ้า,	สัมภาษณ์เมือ่วนัที	่๑๑	มถุินายน	๒๕๕๖.
 ๓ วฒันธรรม พฒันาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลกัษณ์ภมูปัิญญาจงัหวดัตราด,	๒๕๔๒,	หน้า	๙๖.
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	 อาคารหลังที่	 ๒	 คือ	 ศาลเจ้าพ่อ	 ชาวบ้านเรียกศาลเจ้าพ่อเส่ียอึ่งกง	 ต้ังอยู่ด้านหลัง
เสาหลักเมือง	 เดิมเป็นอาคารไม้	 ภายในมีภาพจ�าลองเจ้าพ่อหลักเมือง	 และเขียนด้วยภาษาจีน
ก�ากับ	 โดยชาวจีนเป็นผู้สร้าง	 ต่อมาเมื่อทรุดโทรมมากจึงสร้างใหม่เป็นสถาปัตยกรรมจีนเมื่อ	
พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 ด้านในประกอบไปด้วยเทพเจ้าตามความเชื่อของจีน๔	 โดยทุกปีจะมีการจัดงาน
ฉลองวันเกิดเจ้าพ่อ	วันขึ้น	๑๑	ค�่า	เดือน	๕	ตามปฏิทินจีน	โดยจะจัดการเลี้ยงเพลพระสงฆ์และ
ฉายภาพยนตร์ให้ประชาชนได้ชม

	 อาคารหลงัท่ีสาม	คอื	ศาลเจ้าปึงเถ้ากง	เถ้าม้า	หรอืศาลปูย่่า	เดมิต้ังอยูท่ีส่ีแ่ยกวดักลาง	
ต่อมาเมือ่มีการตดัถนน	ชาวบ้านจงึคดิจะย้ายไปทีโ่รงเจ	แต่ทางโรงเจเหน็ว่าไม่เหมาะสมเนือ่งจาก
เชื่อว่าท่านไม่ได้กินเจ	 จึงย้ายมาไว้ที่ศาลหลักเมือง๕	 ปัจจุบันศาลเจ้าปึงเถ้ากงเป็นศาลเจ้า 
แบบจีน	อยู่ข้างกับศาลเจ้าพ่อ	โดยทางศาลเจ้าจะจัดแสดงงิ้วถวายในช่วงต้นปี

ศาลเจ้าพ่อหลกัเมอืงในปัจจบุนั ถ่ายเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้านหน้าอาคารทีป่ระดษิฐานเสาหลกัเมอืงและศวิลงึค์
อาคารทีซ้่อนอยูด้่านหลงัคอื ศาลเจ้าพ่อ และอาคารทรงจนี ด้านขวาคอื ศาลเถ้ากง

 ๔ เรือ่งเดยีวกนั,	หน้า	๙๖.
 ๕ เรือ่งเดยีวกนั,	หน้า	๙๗.
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สถาปัตยกรรมภายในวดับปุผาราม ทีม่กีารบรูณะหลายสมยั และมคีวามงามทางศลิปะทัง้ไทยและจนี

	 งานฉลองศาลหลักเมืองน้ีจะจัดท้ังท�าบุญแบบประเพณีไทยและจีนประมาณ	๔	 คร้ัง
ต่อปี	 ต้นปีจะมีงิ้วถวายอากงอาม่า	 ต่อด้วยงานตรุษจีน	 จากนั้นจะเป็นวันเกิดเจ้าพ่อในวันขึ้น	
๑๑	 ค�่า	 เดือน	 ๕	 มีการท�าบุญเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์และฉายหนังกลางแปลง	 ต่อด้วยงาน 
วันเกิดเสาหลักเมือง	วันขึ้น	๖	ค�่า	เดือน	๖	ที่มีการจัดเลี้ยงอาหาร	ซึ่งงานบุญงานฉลองเหล่านี้
ล้วนเกิดจากความศรทัธาทัง้จากชาวไทยและจนีในจงัหวดัตราด	ท่ีมต่ีอสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืง	
ศาลแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อท่านเดินทางมาถึงจังหวัดตราด	

 วัดบุปผาราม	ตั้งอยู่ที่หมู่ที่	๓	บ้านปลายคลอง	ต�าบลวังกระแจะ	อ�าเภอเมืองตราด	
เป็นวัดเก่าแก่ส�าคัญของจังหวัดตราด	 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา	 และเป็นวัดส�าคัญ 
ในชุมชนมาอย่างยาวนาน	 สังเกตได้จากร่องรอยการบูรณะที่หลงเหลืออยู่จากหลายสมัย 
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์	 โดยปรากฏหลักฐานว่าได้รับการบูรณะคร้ังส�าคัญใน
สมัยพระครูสารพิสุทธ	 (หลวงพ่อโห)	 อดีตเจ้าอาวาสรูปที่	 ๕	 เช่น	 มณฑปที่สร้างขึ้นแทนที ่
ปรางค์ประธานที่ช�ารุด	 รวมท้ังได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยตนเอง	 ต่อมาทางวัดจึงได้น�า
รูปจ�าลองของพระครูสารพิสุทธมาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนสักการะ๖	 ส่วนภาพจิตรกรรม 
ฝาผนงัภายในอโุบสถ	วหิารพระพทุธไสยาสน์	และมณฑป	เป็นฝีมอืช่างท้องถิน่สมยัรตันโกสนิทร์ 
ตอนต้นที่มีอิทธิพลศิลปะจีน๗	 จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าว	 ชาวจีนท่ีอยู่อาศัยหรือ
ท�าการค้าในบริเวณนี้คงมีศรัทธาเลื่อมใสวัดบุปผารามเป็นอย่างยิ่ง

 ๖	 ฝ่ายอนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนงัและประตมิากรรมตดิที	่ กองโบราณคด	ีกรมศลิปากร,	จติรกรรมฝาผนังในประเทศไทย 
ชดุที ่๐๐๒ เล่มที ่๒ วัดบปุผาราม จงัหวัดตราด,	(กรงุเทพฯ	:	อมรินทร์พร้ินติง้,	๒๕๓๕),	หน้า	๕๘.
 ๗	จดัหวดัตราดและวัดบปุผาราม,	พพิธิภัณฑ์วัดบปุผาราม,	พมิพ์คร้ังที	่๒.	(กรงุเทพฯ	:	อมรนิทร์พร้ินติง้แอนด์พับลชิชิง่	
จ�ากดั	(มหาชน)),	หน้า	๒๕.
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	 จากหลักฐานทางเอกสารและค�าบอกเล่าของพระภิกษุ๘	 รวมทั้งหลักฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ศลิปะ	แสดงให้เห็นถงึพืน้เพของผู้คนในชมุชนทีเ่ข้ามามส่ีวนในการบรูณปฏสัิงขรณ์	
ดังเช่น	พระพุทธรูปองค์ใหญ่ในพระอุโบสถ	ที่มีลักษณะรูปแบบศิลปะอู่ทอง	หรืออยุธยา	และมี
ร่องรอยการบูรณะ	รวมทั้งลักษณะพิเศษคือ	เทคนิคการใช้มุกประดับพระนขา	ซึ่งเป็นลักษณะ
เด่นของพระพุทธรูปองค์นี	้ที่แตกต่างไปจากพระพุทธรูปที่พบทั่วไป

 ๘	พระมหาอวยชยั	ปนาโท	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบปุผาราม,	สมัภาษณ์	เมือ่วนัที	่๑๔	มถุินายน	๒๕๕๖.

พระพทุธรปูศลิปะอูท่อง (อยธุยา) พระนขาประดษิฐ์จากมกุอนัเป็นลกัษณะเด่นของพระพทุธรปูองค์นี้ 
ด้านหลังคือภาพจติรกรรมจนี ทีจ่ติรกรตัง้ใจท�าให้คล้ายกบัการแขวนผ้าประดบัตดิผนงัไว้ด้านหลงัพระพทุธรปู

136



	 ส่วนจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบอุโบสถนั้นเป็นศิลปะแบบจีน	มีค�าบอกเล่าเชื่อว่าเป็น
ช่างชาวจีน	ชื่อซ้องกวง๙	สันนิษฐานว่า	จิตรกรน่าจะเป็นชาวจีนหรือเชี่ยวชาญการวาดลวดลาย 
แบบจีน	 เน่ืองจากจิตรกรรมฝาผนังแห่งนี้มีลวดลายผ้าแพรจีน	 และผ้าม่านแขวนอยู่รอบผนัง 
ตามอย่างวัฒนธรรมจีน	 สลับกับภาพพระพุทธเจ้าที่รายล้อมไปด้วยสาธุชนชาวไทยและชาวจีน	
แสดงให้เห็นว่าในสมยัทีว่าดจติรกรรมนัน้	มชีาวจนีเข้ามานบัถอืพระพทุธศาสนาในประเทศไทย	
หรืออาจจะเข้ามาค้าขาย	หรืออาศัยอยู่ในชุมชนนี้	

 ๙	พระมหาอวยชยัได้บรรยายถงึข้อสันนษิฐานดงักล่าว

พระพทุธรปูปางมารวชิยั อทิธพิลศลิปะพม่าภายในวหิารไทย

	 นอกจากนี้	ยงัมวีหิาร	และหอไตร	ทีม่ีความสวยงามเปน็ศลิปะไทย	จนี	พมา่	ซึ่งภายใน
ตัววิหารมีการเขียนลวดลายจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม	 นอกจากนี้	 ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวม
รวบโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดตราด	 รวมทั้งสิ่งของพระราชทานเมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานให้กับวัดบุปผารามจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้านหน้า	
ส่วนพิพิธภัณฑ์หลังใหญ่มีโบราณวัตถุส�าคัญ	 ซึ่งมีพระพุทธรูปที่สวยงามฝีมือช่างท้องถิ่น	 และ
เคร่ืองสงัคโลกทีช่าวบ้านพบจากการท�าประมง	จัดแสดงให้ชมอกีด้วย	หากสนใจเข้าชมพิพิธภณัฑ์	
สามารถติดต่อได้ที่วัดบุปผาราม	
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	 ปัจจุบันวัดบุปผารามเป็นวัดส�าคัญของชุมชนท่ีชาวเมืองตราดนิยมมาท�าบุญ	 รวมทั้ง 
ประกอบศาสนพิธีเป็นประจ�า	 นอกจากน้ีบริเวณรอบตัววัดยังตกแต่งอย่างสวยงาม	 รวมถึง 
ความเป็นอยูอ่นัเรยีบง่ายและการปฏบิตัติามระเบยีบพระวนิยั	ดงัเช่น	กุฏสิงฆ์	ทีท่างวดัจัดสร้าง
หลังเล็กเพื่ออยู่อาศัยแบบสมถะตามพระวินัยและวิสัยที่ดีของสงฆ	์

	 สิง่ส�าคญัท่ีประดษิฐานอยูด้่านหน้าของวดัอกีสิง่หนึง่	คอื	พระบรมราชานสุาวรย์ีสมเดจ็
พระเจ้าตากสนิมหาราช	ท่ีวดัได้สร้างไว้ให้ประชาชนมาสักการะเพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธคิณุ
ที่ทรงกู้ชาติ	และบอกเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ช่วงหนึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินเคยเสด็จมาตั้ง
ค่ายเกณฑ์ไพร่พลในตราด	วัดได้จดัท�าหุน่นกัรบแสดงท่าศลิปะป้องกนัตัวแบบมวยไทยในบริเวณ
ใกล้เคียงไว้อีกด้วย	และสิ่งที่ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา	คือ	การจัดสร้างพิพิธภัณฑ ์
จัดแสดงถึงสองอาคาร	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ	 ท�าให้ชาวบ้านที่ศรัทธา
น�าสิ่งของ	 เช่น	 ต�าราโบราณ	 รวมทั้งโบราณวัตถุที่เก็บสะสมไว้มามอบให้แก่วัดเพื่อจัดแสดงใน 

พิพิธภัณฑ์	 และเมื่อประชาชนได้ร่วม
บรจิาคเงนิสร้างพพิธิภณัฑ์วดับปุผาราม	
ในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก	
พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 เพ่ือสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาวตราด	 ในการน้ี	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกุมารี	 ได ้ เสด็จฯ	 มาเป ็น 
องค์ประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ 
แห่งนี้ด้วย๑๐

 ๑๐	จดัหวดัตราดและวัดบปุผาราม,	พพิธิภัณฑ์วัดบปุผาราม,	หน้า	๖.

พระบรมราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช
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หมูก่ฏุสิงฆ์ทรงไทยขนาดเลก็

การจดัแสดงศลิปวตัถภุายในอาคารพพิธิภณัฑ์หลงัเลก็
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เครือ่งถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จดัแสดงภายในอาคารพพิธิภณัฑ์หลงัเลก็

การจดัแสดงศลิปวตัถภุายในอาคารพพิธิภณัฑ์วดับปุผาราม ทีป่ระกอบด้วยพระพทุธรปูส�าคญั 
เครือ่งถ้วยและเครือ่งแก้วโบราณทัง้แบบจนีและยโุรป
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เจดย์ีสามเจ้าคณุ วดัไผ่ล้อม

 วัดไผ่ล้อม	ตัง้อยูท่ีถ่นนหลกัเมอืง	ต�าบลบางพระ	อ�าเภอเมอืงตราด	วดัเก่าแก่ส�าคญัทาง
ประวัติศาสตร์อีกแห่งที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองตราด	สร้างขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๒๖	แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน 
ผูส้ร้าง๑๑	โดยครัง้หน่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ
ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงทอดกฐินต้นและเยี่ยมเยียนราษฎร	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	พ.ศ.	
๒๕๑๑๑๒

 ๑๑	วดัไผ่ล้อม, เจดย์ีสามท่านเจ้าคณุ,	(กรงุเทพฯ	:	เพรส	มเีดยี	จ�ากดั,	๒๕๕๑),	หน้า	๔๒.
 ๑๒ เรือ่งเดยีวกนั,	หน้า	๖๗.

	 วดัไผ่ล้อมแห่งนี	้ปรากฏในประวตัศิาสตร์ช่วงส�าคญั	คอื	เมือ่ครัง้ทีไ่ทยได้ตราดกลบัคนื 
มาจากฝรั่งเศส	 ท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารคณานุรักษ์	 สังฆปาโมกข์	 (เจ้ง	 จนฺทสโร)	 อดีต 
เจ้าอาวาสได้อ่านค�าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมา
เยีย่มเยยีนราษฎรในครัง้นัน้	นอกจากนี	้ท่านเจ้าคณุยงัได้ขึน้ชือ่ว่าเป็นพระผู้มวีสัิยทศัน์ทางด้าน
การศึกษาและการพัฒนาจนเป็นที่เคารพนับถือในหมู่ประชาชนชาวตราด	 ได้รับมอบหมายให้
เป็นครูผู้สอนในส�านักสอนหนังสือไทยวัดไผ่ล้อม	 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 โรงเรียนเวฬุสุนทรา
การ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรกในจังหวัดตราด	ท่านจึงขึ้นชื่อว่าเป็นครูคนแรกของ 
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จังหวัดตราด	 และได้รับการยกย่องว่าเป็น	 “บิดาแห่งการศึกษาของจังหวัดตราด”๑๓	 ปัจจุบัน	
วัดได้จัดสร้างเจดีย์สามท่านเจ้าคุณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส�าคัญ	 เป็นอนุสรณ์สถานและ
พิพิธภัณฑ์เพื่ออุทิศให้แก่พระส�าคัญ	๓	รูป	หรือ	๓	เจ้าคุณ	ได้แก่	พระวิมลเมธาจารคณานุรักษ์	
สังฆปาโมกข์	(เจ้ง	จนฺทสโร)	อดตีเจ้าอาวาสผูเ้ป็นบดิาแห่งการศกึษาของตราดและสังฆบดิรสงฆ์
แห่งคณะสงฆ์จังหวัดตราด	พระบุรเขตต์คณาจารย์สุทธิสารวรนายก	สังฆปาโมกข์	(พิ้น	สุนฺทโร)	
อดีตเจ้าอาวาสผู้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น	และพระราชเขมากรสุนทร
ธรรมนวิฏิฐ์	(ปกรณ์	อารทฺธวริโิย)	พระนกัเทศน์ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นเพชรน�า้งามของจงัหวดัตราด	และ
จัดตั้งกองทุนเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในหลายโรงเรียน

	 นอกจากวดัไผ่ล้อมจะมคีวามส�าคญัทางด้านพระพทุธศาสนา	เป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรม
แล้ว	ยงัเป็นทีใ่ห้ความรูท้างการศกึษา	โดยมกีารจัดสร้างศนูย์เด็กเล็ก	และศนูย์วฒันธรรมสายใย
ชุมชนอีกด้วย

 จวนเรสดิงักมัปอร์ต	ถนนหลกัเมอืง	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืงตราด	เคยเป็นทีพ่�านกั 
ของข้าหลวงฝรั่งเศส	 สมัยท่ีฝรั่งเศสถือสิทธิ์ครอบครองดินแดนแถบนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง	 และ 
อดีตจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระหว่าง	พ.ศ.	๒๔๕๐	-	๒๔๗๑	ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
โบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากร๑๔	และได้อนุญาตให้หน่วยราชการเข้ามาใช้สถานที่เป็น
ส�านักงาน	 ได้แก่	 ศูนย์กามโรคจังหวัดตราด	 ส�านักงานคุมประพฤติ	 กระทรวงยุติธรรม	 ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด๑๕

 ๑๓ เรือ่งเดยีวกนั,	หน้า	๓๐	-	๓๑.
 ๑๔	ข้อมลูจากกรมศิลปากร
 ๑๕	นายสันต	ิดนิม่วง	นกัวชิาการศาสนาช�านาญการ	ส�านักพระพุทธศาสนาจงัหวดัตราด,		๑๑	มถุินายน	๒๕๕๖,	สมัภาษณ์.

จวนเรสดิงักมัปอร์ต
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	 ด้วยตัวอาคารทรงปั้นหยา	 ที่มีด้านล่างเป็นอาคารซีเมนต์และด้านบนเป็นอาคารไม้	
ประกอบกับตั้งอยู่บนถนนหลักเมือง	 ที่เป็นย่านการค้าเก่าแก่	 ท�าให้จวนเรสิดังกัมปอร์ตเป็น
โบราณสถานที่มีความสวยงามโดดเด่นดึงดูดสายตานักท่องเที่ยว	 ทางหน่วยงานจึงอนุญาตให้
สามารถเดินชมอาคารด้านนอกโดยรอบและสามารถถ่ายภาพหรือขออนุญาตถ่ายภาพยนตร์ได้	

	 นอกจากจวนเรสิดัง	 ถนนสายน้ีมีบ้านไม้โบราณ	 และเป็นย่านท่องเท่ียวส�าคัญ	 ซ่ึง 
ผู้ประกอบธุรกิจบนถนนเส้นนี้ได้สร้างที่พักหรือร้านค้าให้กลมกลืนกับสภาพอาคารไม้เก่าที่อยู่
รายรอบได้อย่างลงตัว	 และอยู่ไม่ไกลจากวัดส�าคัญๆ	 ในเมืองตราดอีกหลายแห่ง	 ถนนเส้นน้ี 
จึงเป็นถนนเส้นวัฒนธรรมย่านการค้าเก่าที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

ตกึแถวไม้บนถนนสายท่องเทีย่วรมิน�า้

 พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด	 ต�าบลบางพระ	 อ�าเภอเมืองตราด	 สถาปัตยกรรมเก่า 
ทรงป้ันหยาสมัยอาณานคิม	สร้างขึน้เมือ่	พ.ศ.	๒๔๖๕	เพือ่เป็นศาลากลางจังหวดั	และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ	 เมื่อวันที่	๑๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๙	ต่อมาเมื่อวันที่	 
๑๐	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๔๗	เกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง	ท�าให้ประชาชนและข้าราชการชาวตราด
รวบรวมเงนิให้กรมศลิปากรท�าการบูรณะจนเสรจ็สิน้เมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๙	และขอปรับปรงุตวัอาคาร
เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยกรมศิลปากรใช้เวลาด�าเนินการ
รับผิดชอบด้านวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงเป็นระยะเวลา	 ๓	 ปี	 จึงแล้วเสร็จ	 โดยจัดการ
อบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราดเพื่อส่งมอบภารกิจ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองตราดให้แก่เทศบาลเมืองตราด	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เนื่องจาก
ทางเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และเห็นความส�าคัญขององค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร	์วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	และความเป็นมาในทุกๆ	ด้านของจังหวัดตราดมาโดยตลอด
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	 ความน่าสนใจของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้	 คือ	 น�าเสนอด้วยเทคนิคอันทันสมัย	 มีข้อมูล
ทางวิชาการท่ีจัดแสดงควบคู่กับโบราณวัตถุและภาพถ่ายเก่า	 รวมทั้งใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อฉาย
ภาพยนตร์ทีบ่นัทกึเหตกุารณ์ส�าคัญทางประวตัศิาสตร์ของตราดให้ได้รบัชม	นอกจากนีย้งัมส่ีวน
ขายหนังสือและของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วย

	 ปัจจุบัน	 พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตราด
และเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยเสยีค่าธรรมเนยีม	เพ่ือน�าเงนิมาเป็นงบประมาณในการปรบัปรงุ
พพิธิภณัฑ์ต่อไป	หากมโีอกาสเดนิทางมาจงัหวดัตราดควรแวะชมพพิธิภณัฑ์แห่งนีเ้พราะเป็นอกีที่
หน่ึงทีบ่่งบอกเรือ่งราวความเป็นมาโดยรวมของจงัหวดัตราดได้เป็นอย่างด	ีบรรยากาศทีส่วยงาม
ของอาคารทรงป้ันหยารวมท้ังทีต่ัง้ท่ีอยูใ่กล้ศาลากลางจงัหวดัตราดและสนามหลวง	ท�าให้สามารถ
แวะเดินเล่นหรือนั่งพักกินลมที่สนามหลวงในยามเช้าตรู่หรือก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพ่ือด่ืมด�่า
บรรยากาศอันร่มรื่นของเมืองตราดควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องเมืองตราดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้
อย่างน่าประทับใจ

	 สถานที่ส�าคัญอื่นๆ	นอกเหนือจากโบราณสถานและวัดส�าคัญในตัวเมือง	คือ	สถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	ดังเช่นสถานที่ต่อไปนี้

 ชุมชนบ้านน�้าเชี่ยว	 หรือ	คลองท่าแขก	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลน�้าเชี่ยว	 อ�าเภอแหลมงอบ	 
จังหวัดตราด	 ประกอบด้วยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม	 ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ม ี
เชื้อสายมาจากมลายู	 แล้วอพยพไปที่จาม	 (ประเทศเวียดนาม)	 ก่อนจะมาที่บ้านน�้าเชี่ยวและ 
ตั้งรกรากอยู่อย่างสงบสุขที่จังหวัดตราด

อาคารพพิธิภณัฑสถานเมอืงตราด

144



 ๑๖	นายสชุาต	ิถนอมวงศ์	โต๊ะอหิม่ามประจ�ามสัยดิอลักบุรอ,	๑๑	มถุินายน	๒๕๕๖,	สมัภาษณ์.
 ๑๗	 ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติหาดทรายด�าและป่าชายเลน	 และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากร 
ป่าชายเลนที	่๑	(ตราด),	๒๕๕๖.

ชมุชนรมิคลองแขกหรอืชมุชนบ้านน�า้เชีย่ว อ�าเภอแหลมงอบ

	 ในช่วงเดอืนธนัวาคมของทกุปี	จะมปีระเพณสี�าคญัของชาวบ้านชมุชนน�า้เชีย่ว	ทัง้ชาว
พุทธและมุสลิมมาแข่งเรือร่วมกัน๑๖

		 ปัจจบุนัทางชมุชนได้ร่วมกนัจดัการท่องเทีย่วกลุ่มท่องเทีย่วบ้านน�า้เชีย่ว	โดยมีกจิกรรม
การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์	 นั่งเรือชมธรรมชาติ	 งมหอยปากเป็ด	 ดูนกเหยี่ยวแดงคอขาว	 และ
ปลูกป่าชายเลน	 โดยใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจากชุมชนเป็นผู้น�าชม	นอกจากน้ีชาวบ้านยังร่วมกัน
ท�างอบเพื่อจัดจ�าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึกจากชุมชน	และนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินชมพื้นที่ริมคลองรอบชุมชน	และแวะชมมัสยิดอัลกุบรอ	มัสยิดเก่าแก่	๒๐๐	กว่าปี	หลังแรก
ในพื้นที่ภาคตะวันออก	

	 ส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติเชิงนิเวศในอ�าเภอแหลมงอบ	 คือ	 ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติหาดทรายด�าและป่าชายเลน	ที่มีเส้นทางการเดินเท้าชมป่าชายเลนเป็นระยะทางยาว
จนถึงริมหาดทรายด�า	 โดยตลอดเส้นทางจะมีพันธ์ุไม้ชายเลนที่หลากหลาย	และสัตว์ทะเลที่อยู่
อาศัยบริเวณป่าชายเลน	เช่น	ปูด�า	ปูแสม	หอยขี้ค้อน	ปลาชนิดต่างๆ	และนก	ออกมาอวดโฉม
ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพ	 โดยเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะจบลงที่หาดทรายด�า	 แม้จะเป็น
หาดทรายขนาดเล็กแต่ถือว่ามีความส�าคัญเชิงนิเวศวิทยาอย่างยิ่ง	 เน่ืองจากทรายเม็ดละเอียด
สีด�าสนิทบนหาดทรายด�าแห่งน้ีมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย	 จาก	๕	 แห่งในโลก	 เท่านั้น๑๗ 
นอกจากนี	้ตลอดเส้นทางการเดินชมธรรมชาติจะมีค�าอธิบายชนิดของพืชพันธ์ุไม้และสัตว์ต่างๆ	
ในป่าชายเลน	ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระหว่างการเดินชมธรรมชาติ
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ความอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลนบรเิวณหาดทรายด�า

หาดทรายด�าทีม่ทีรายสดี�าหนึง่เดยีวในประเทศไทย
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 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง	อ�าเภอเกาะช้าง	จังหวัดตราด	เกาะขนาดใหญ่อันดับ	๒	 
รองจากภูเก็ต	 ท่ีเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นสถานท่ีส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์	(ดูเรื่อง	ยุทธนาวีเกาะช้าง)

	 เกาะช้าง	ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๒๕	ประกอบ
ไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง	

พระปรมาภไิธยย่อ วปร. ทีน่�า้ตกธารมะยม

	 สถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู ่บนเกาะช้าง	 คือ	 น�้าตกธารมะยม	 ที่มี 
พระปรมาภไิธยย่อ	จปร.	และ	วปร.	ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	และพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงสลักไว้ที่ก้อนหินบริเวณน�้าตกชั้นที่	 ๑	 และ	๒	 เมื่อครั้งที่
เสด็จมาที่น�้าตกธารมะยม	ซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ	เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตสิ�าคญัอกีแห่งทีน่กัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศนยิมเดนิทางมา
แวะชมเมือ่มาเกาะช้าง	เนือ่งจากสามารถท�ากจิกรรมได้อย่างหลากหลาย	ทัง้เล่นน�า้	และผจญภัย 
ด้วยการไต่ขึ้นไปบนยอดน�้าตกท่ีมีหลายชั้น	 เพื่อชมความงดงามของแต่ละชั้น	 โดยอยู่ในความ
ดูแลของเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธ์ุพืช	 ที่คอยให้ข้อมูลรวมทั้งช่วยดูแล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในฤดูน�า้หลากที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย
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	 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จเกาะช้าง	 ได้เสด็จไป
ยังวัดสลักเพชรและพระราชทานของที่ระลึกแก่ชาวบ้านสลักเพชร	 ซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่ศาลา
อเนกประสงค์ของวัดสลักเพชร	 ทางวัดก�าลังด�าเนินการปรับปรุงโบสถ์เก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ 
ท้องถิ่นต่อไป	ส่วนอุโบสถหลังใหม่มีภาพวาดจิตรกรรมเทคนิคใหม่ที่มีความสวยงามมาก

 วัดสลกัคอก	หรอื	วชัคามคชทวปี	วัดเก่าแก่อกีแห่งหนึง่ทีม่เีรือ่งเล่าว่าพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเคยเสดจ็มาและตรสัว่า	บริเวณทีพ่ระองค์ทรงประทบัรอยพระบาทนี้
ให้ตั้งเป็นพระอุโบสถและพระราชทานนามว่า	วัดวัชคามคชทวีป	โดยทางวัดได้จัดสร้างอุโบสถ
ตรงบริเวณดังกล่าวและฝังลูกนิมิตลูกท่ี	 ๙	 กลางโบสถ์	 ตรงบริเวณรอยพระบาทของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

	 สถานทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่คอื	ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง	ทีต่ัง้ตระหง่านอยูบ่นเชงิเขา	หมู	่๓ 
บ้านคลองสน	 อ�าเภอเกาะช้าง	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเรือและชาวเกาะช้างให้ความเคารพนับถือ
เป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าเวลาชาวตราดจะไปไหนมักจะหันมองมาทางทิศที่ตั้งเกาะช้างแล้ว
อธิษฐานขอให้เจ้าพ่อเกาะช้างคุ้มครองและให้พรแก่ตน	

	 ต่อมาเมือ่	พ.ศ.	๒๕๓๘	ได้มกีารเริม่สร้างศาลเจ้าพ่อเกาะช้างในรปูแบบสถาปัตยกรรมจนี 
โดยเชื่อว่าการมากราบไหว้สักการะเจ้าพ่อเกาะช้างท่ีศาลเจ้าจะสามารถดลบันดาลพรให้
สมปรารถนาได้	และในปัจจบัุนมกีารประทบัทรงเจ้าพ่อเกาะช้างและประเพณงีานฉลองอนัยิง่ใหญ่
อกีด้วย	(ดเูรือ่งเทศกาลและงานประเพณ)ี

	 กจิกรรมอีกอย่างทีเ่กดิขึ้นจากแนวคดิการทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ของชาวบ้านสลกัคอก	
คือ	ชมรมน�าเที่ยวพ้ืนบ้านสลักคอก	 ที่บริการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 บริหารจัดการโดย 
ชาวบ้านในชุมชน	เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของชมุชนและเป็นรายได้เสรมิให้กบัชาวบ้าน 
นอกเหนือจากการท�าประมง	 โดยมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์เรือแจว	 ที่ครั้งหนึ่งชาวบ้านเคยจัด
ขบวนแห่ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จเกาะช้างทางชลมารค	
จึงได้จัดการท่องเที่ยวโดยใช้เรือแจวพานักท่องเที่ยวชมบรรยากาศ	นอกจากนี้	องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเกาะช้าง	ได้มีงบประมาณสนับสนุน	
ทางชมรมจึงน�าเงินส่วนหน่ึงซื้อเรือแจวและคายัคเพื่อใช้ในกิจกรรมท่องเที่ยวดังกล่าว	 โดยการ
ท่องเทีย่วของชมรมจะม	ี๒	ประเภท	คอื	เช่าเรือคายคัรายชัว่โมง	หรอืล่องเรอืแจวเพือ่ชมทวิทศัน์
และรบัประทานอาหารเยน็แบบส่วนตวั	โดยสามารถตดิต่อสอบถามเรือ่งตารางกจิกรรมและราคา
ได้ที่ชมรมน�าเที่ยวพื้นบ้านสลักเพชร

	 อกีด้านหน่ึงของเกาะช้างน้ัน	เป็นชายหาดยาวเหยยีดทีส่ามารถขึน้ไปยงัจดุชมววิเนนิเขา
เพือ่เกบ็ภาพประทบัใจของหาดทรายและทะเลท่ีโอบล้อมชายหาดเกาะช้างจากมมุสูง	หาดทรายท่ี
นกัท่องเทีย่วนยิมไปพกัผ่อน	คอื	หาดทรายขาว	ซ่ึงมร้ีานค้าและท่ีพักรองรับนกัท่องเท่ียวมากมาย
บริเวณริมชายหาด
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ชมรมน�าเทีย่วพืน้บ้านสลกัคอก

ทิวทศัน์ของเกาะช้างจากมมุสงูทีจ่ดุชมววิบนเนนิเขา

	 สินค้าและของที่ระลึกบนเกาะช้าง	 มีหลายอย่างด้วยกัน	 ทั้งนี	้ นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกซื้อสินค้าในย่านแหล่งท่องเที่ยวริมหาด	หรือร้านค้าของชาวบ้านที่น�าผลิตผลจากสวนและ
การประมงมาแปรรปู	ทัง้ของกนิของใช้ทีม่ขีายอยูท่ัว่ไปเพือ่เป็นทีร่ะลกึในการมาเทีย่วชมเกาะช้าง 
หรือแวะชมพิพิธภัณฑ์เรือช้างที่	อพท.เกาะช้าง	หน้าทางเข้าน�า้ตกธารมะยมได้อีกด้วย
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 ๑๘	นางสาวจันทรา	ลินทมติร	เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์เมอืงอัญมณ,ี	๑๓	มถุินายน	๒๕๕๖,	สมัภาษณ์.
 ๑๙	นางแก้วตา	ส�าราญจิต	เจ้าของร้านวังพลอย,	๑๓	มถุินายน	๒๕๕๖,	สมัภาษณ์.

 เมืองอัญมณี ต�าบลบ่อพลอย	อ�าเภอบ่อไร่	จังหวัดตราด	เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
เรือ่งราวของอญัมณทีีบ่่อพลอย	อยูใ่นความดแูลของเทศบาลต�าบลบ่อพลอย	ตัวอาคารจดัแสดง
มีทั้งหมด	๒	ชั้น	๗	ห้อง	โดยเริ่มจากการหาสายแร่	ขุดหาพลอย	ร่อนพลอย	กรรมวิธีหุงพลอย
และเจียระไนจนได้พลอยน�้างาม

	 องค์ความรูเ้รือ่งขัน้ตอนกรรมวธิกีารหาแร่พลอยและหงุพลอยของบ่อไร่นัน้	เป็นเทคนคิ
เฉพาะทีส่ั่งสมมาแต่โบราณ	โดยหงุพลอยในอณุหภมูทิีเ่หมาะสมเพือ่ให้ความร้อนไปเร่งปฏกิริยิา
บางอย่างจนพลอยเม็ดนั้นมีสีสันสดใสโดดเด่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของพลอยบ่อไร่ท่ีขายได้
ราคาด	ีซึง่สิง่นีค้อืภมูปัิญญาของบรรพบรุษุชาวบ่อไร่๑๘	เปิดให้เข้าชมทุกวนั	ยกเว้นวนัจนัทร์	โดย
มีการเก็บค่าธรรมเนียม

	 ในปัจจุบัน	 แร่พลอยเริ่มหายากข้ึนเนื่องจากมีการขุดพลอยไปขายอย่างต่อเนื่อง 
แต่พลอยบ่อไร่ยงัคงมชีือ่เสยีง	ผูค้้าพลอยบางคนกล่าวว่า	พลอยจากท่ีอืน่ท่ีขายอยูต่ามจังหวดัต่างๆ	
ในภาคตะวันออกนั้นมีบางส่วนที่เป็นพลอยจากบ่อไร่แต่น�าไปเจียระไนและให้ช่างฝีมือดีจาก 
จงัหวดัอืน่ๆ	ท�าเครือ่งประดบัขาย	ซึง่นบัวนัพลอยบ่อไร่จะหายากขึน้เรือ่ยๆ	และได้ราคาดเีพราะ
เป็นพลอยที่มีน�า้งามไม่แพ้ที่ใดในตลาดค้าพลอย๑๙

บางส่วนของการจดัแสดงในพพิธิภณัฑ์เมอืงอญัมณ ีแสดงกรรมวธิกีารร่อนพลอย

ทบัทมิสยามจากบ่อไร่
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 ศาลเจ้าพ่อเขาสมิง	บ้านท่ากระท้อน	หมู	่๑	ต�าบลเขาสมงิ	อ�าเภอเขาสมงิ	เป็นศาลท่ีชาว
บ้านเขาสมงิให้ความเคารพนบัถอืเป็นอย่างมาก	เนือ่งจากมตี�านานเกีย่วกบัเจ้าพ่อเขาสมงิทีค่วาม
ศกัดิส์ทิธิ	์จนชาวบ้านร่วมกันสร้างศาลขนาดเลก็ถวาย	ปัจจุบนัได้ย้ายมาอยูบ่รเิวณรมิน�า้	และสร้าง
ให้ใหญ่โตขึ้นโดยมีสถาปัตยกรรมแบบจีน	เนื่องจากชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมจัดสร้างเมื่อ	พ.ศ.	
๒๕๔๓	และได้จัดน�ารปูป้ันจระเข้เป็นตวัแทนเจ้าพ่อเขาสมงิตัง้ไว้รมิน�า้หน้าศาลแห่งนี	้เน่ืองจาก
ชาวบ้านมคีวามเชือ่ว่าเจ้าพ่อเขาสมงิสามารถแปลงร่างเป็นเสอืหรอืจระเข้ได้	ทุกวนัที	่๑๖	เมษายน 
ของทุกปีจะมีงานฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเขาสมิง	 ตามความเชื่อของชาวบ้าน	 โดยจะมีการจัดพิธี
บวงสรวงในช่วงเช้า	จากนั้นมีการละเล่นพื้นบ้าน๒๐ 

 ๒๐	นายพนิจิ	ศรเีจรญิ	ผู้ดแูลศาล,	๑๓	มถินุายน	๒๕๕๖,	สมัภาษณ์.
 ๒๑	พระอธกิาร	ยม	กตปณฺุโย	และพระธราดล	พระลูกวดัทุง่เขา,	๑๓	มถุินายน	๒๕๕๖,	สมัภาษณ์.

ภายในศาลเจ้าพ่อเขาสมงิ

 วัดทุ่งเขา	 ตั้งอยู่บนเนินเขา	 ต�าบลแสนตุ้ง	 อ�าเภอเขาสมิง	 ด้วยศรัทธาจากชาวบ้าน 
ที่ต้องการให้มีวัดอยู่ในบริเวณแถบนี้	 จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจ�านวนหนึ่งให้กับพระอธิการ	 
ยม	กตปุณโฺย	ทีไ่ด้ธุดงค์มาจนถึงจงัหวดัตราด	จากนัน้จงึได้ก่อตัง้เป็นส�านกัสงฆ์และได้เลือ่นฐานะ
ขึ้นมาเป็นวัดในเวลาต่อมา๒๑
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ทวิทศัน์ทีม่องจากศาลา บนเชงิเขาวดัทุง่เขา

อโุบสถหลงัเลก็ทีเ่รยีบง่ายโดยมเีสาเป็นหลกัปักบอกเขตพทุธาวาสแทนใบเสมาทีว่จิติรแบบประเพณี 
บ่งบอกถงึความลุม่ลกึในธรรมของเจ้าอาวาส ทีไ่ม่ยดึตดิในรปู
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	 นอกจากสถานทีส่�าคญัดงัทีก่ล่าวมา
ข้างต้น	จังหวัดตราดยังมีหลากสิ่งหลายอย่าง
ท่ีน่าสนใจ	 เช่น	 สวนผลไม้ที่พบได้โดยทั่วไป
ทั้งสวนทุเรียน	มังคุด	เงาะ	ลองกอง	ซึ่งหลาย
แห่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
และเลือกซื้อผลิตผลสดจากต้นได้ถึงในสวน

	 วิถีชีวิตของชาวชองในหมู่บ้านชอง
เป็นอีกแห่งที่น่าสนใจ	 และกลายเป็นสถานที่
ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการประชาสัมพันธ์
ของหลายหน่วยงาน	ซึง่นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 
จะสนใจพิธีกรรมผีหิ้ง	 หรือผีละมด	 และ 
สปาสุ่มไก่	 ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่จาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ปัจจุบันหมู่บ้านชองมี
บรกิารบ้านพกัแบบโฮมสเตย์รองรบันักท่องเท่ียวทีต้่องการค้างคนืเพือ่ชมพธิเีข้าผอีกีด้วย	(ดเูรือ่ง 
วิถีวัฒนธรรมของชาวตราด)

	 ฟาร์มเพาะเลี้ยงไก่ชน	 เป็นอีกแห่ง
ที่แม้ไม่ได้เป็นสถานที่ส�าหรับนักท่องเที่ยว	 
แต่ไก่ชนจากจังหวัดตราดเคยเป็นสิ่งขึ้นชื่อ
อย่างหนึง่ซึง่หาชมยากในปัจจบัุน	หากมโีอกาส
เดินทางผ่านถนนเส้นออกนอกเมืองมุ ่งสู ่
คลองใหญ่	จะมฟีาร์มเลีย้งไก่ชนบรเิวณรมิทาง 
ซึ่งสามารถขออนุญาตเจ้าของเข้าไปชมไก่ชน
ได้อย่างใกล้ชิด การฝึกซ้อมไก่ชนของซุม้ไก่ชนรุง่ปิยะ

สวนลองกองทีพ่บทัว่ไปในพืน้ทีจ่งัหวดัตราด

	 แม้พระภกิษทุีจ่�าพรรษาอยูจ่ะมเีพยีงไม่กีร่ปู	แต่ญาติโยมยงัคงมศีรทัธามาท�าบญุบรจิาค
เงินจนปัจจุบันวัดสามารถสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับอุบาสกอุบาสิกาหรือนักเรียนที่มา
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม	ซึ่งเน้นความเรียบง่าย	บรรยากาศในวัดจึงดูสงบร่มเย็น	ดึงดูดใจให้ปฏิบัติ
ธรรม	นอกจากนี	้หากขึ้นไปบนศาลาที่เชิงเขาด้านบน	จะสามารถมองทิวเขาสลับซับซ้อนในมุม
กว้าง	ส่วนลานปฏิบตัธิรรมบรเิวณเชงิเขาใกล้อโุบสถสามารถมองเหน็ชายทะเล	ทัง้สวยงามและ
สงบเงียบ	เหมาะแก่การเจริญธรรมวิปัสสนาหรือถกปัญหาข้อคติธรรมเป็นอย่างยิ่ง
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	 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตราดที่ชาวตราด	 รวมถึง
ชาวกัมพูชานิยมเดินทางไปพักผ่อน	 คือ	 หาดบานชื่น	 อ�าเภอคลองใหญ่	 หาดทรายขาวสะอาด
เงียบสงบ	ชาวกัมพูชาที่มาท�างานในฝั่งไทยและที่ข้ามมาจากฝั่งกัมพูชานิยมมาพักผ่อน	ท�าบุญ	
และเที่ยวงานลอยกระทงในบริเวณน้ีเป็นประจ�า	 ในปัจจุบัน	 หาดบานชื่นมีที่พักริมหาดรองรับ 
นักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่ต้องการบรรยากาศสงบเงียบและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองตราดอีกด้วย

	 ทีก่ล่าวมานี	้เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของสถานท่ีส�าคญัในจังหวดัตราด	เนือ่งจากเป็นจังหวดั 
ที่มีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเท่ียวได้อย่างดีเยี่ยม	 ท�าให้สถานที่แทบทุกแห่งในตราด
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้	 เพราะมีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 รวมท้ังประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นช่วงการสูญเสียดินแดน	 และเหตุการณ์
ยุทธนาวีเกาะช้าง	 ท�าให้เกิดเรื่องราวเล่าขานและอนุสรณ์สถานวีรบุรุษขึ้นเพื่อเตือนใจ 
ชาวตราดให้สู้เพื่อปกป้องประเทศชาติและดินแดนไทย	 ส่วนบริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชา
ที่มีทั้งพรมแดนทางบกและทางทะเล	 อันอาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอยู่บ่อยครั้ง	
แต่คนทั้งสองฝั่ง	 ไม่ได้แบ่งแยกชาวบ้านผู้อาศัยอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างอ�าเภอคลองใหญ่	
จังหวัดตราด	และอ�าเภอมงคลสีมา	จังหวัดเกาะกง	ประเทศกัมพูชา	ออกจากกัน	จึงเป็นอีกสิ่ง
ที่เตือนใจว่า	 แม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศชาติ	 แต่ประวัติศาสตร์ก็อธิบายความสัมพันธ์อัน
เหนยีวแน่นของพีน้่องชาวไทยทีต่กค้างอยูใ่นเกาะกง	ชาวบ้านสองฝ่ังจึงอยูก่นัอย่างสงบสุข	ไม่มี
ปัญหาในการอยู่ร่วมกัน	และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน	สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องราวน่าประทับใจอีกเรื่อง
ที่จะสามารถสัมผัสได้หากมีโอกาสเดินทางมาที่ด่านชายแดนไทย	กัมพูชา	ในพื้นที่จังหวัดตราด	

ชายหาดบานชืน่ทีช่าวตราดและชาวกมัพชูานยิมมาพกัผ่อนยามว่าง
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แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและ 
นักท่องเที่ยว

	 นอกจากสภาพภมูอิากาศร้อนชืน้และฝนตกชกุในจังหวดัตราดทีส่่งผลโดยตรงต่อการ
เสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติของสถานท่ีส�าคัญและโบราณสถานเก่าแก่	 ยังมีปัจจัยอื่นๆ	 เช่น	
การรบกวนจากมนุษย์และสัตว์	ดังนั้น	ทุกภาคส่วนควรให้ความส�าคัญกับการเข้าใจปัญหา	และ 
ส่งเสรมิความรูเ้พือ่ปลกูฝังแนวคดิด้านการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์แก่ชมุชนและนกัท่องเทีย่ว	เพราะ
ในปัจจุบันมนุษย์คือปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลดีร้ายต่อสภาพของโบราณสถานต่างๆ	อย่างยิ่ง	 การ 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเยีย่มชมอาจก่อให้เกดิผลเสยีต่อสถานทีแ่ละโบราณสถานเหล่านัน้	
ซึ่งควรค�านึงถึงหลักดังต่อไปนี้

	 วิธีการเยี่ยมชมโบราณสถาน	ที่ควรค�านึงถึง	คือ

	 ๑.		ควรให้ความเคารพสถานที	่ระลกึถงึคณุค่าของโบราณสถานซึง่เป็นมรดกวฒันธรรม
ส�าคญัของชาตแิละของโลก	ซึง่ภมูปัิญญาและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ศลิปะท่ีส่ังสมมาเป็นเวลา
นานได้แสดงออกมาทางรปูแบบจติรกรรม	ประตมิากรรม	และสถาปัตยกรรม	รวมทัง้เป็นหลกัฐาน 
ส�าคัญที่สามารถน�ามาศึกษาเทียบเคียงกับเอกสารทางโบราณคดี	 และประวัติศาสตร์ท่ีเป็น 
ลายลักษณ์อักษรได้อีกด้วย	 ดังนั้น	 โบราณสถานทุกแห่ง	 ซากปรักหักพังทุกชิ้น	 ล้วนแล้วแต่มี
คุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง	 จึงมิควรท�าลาย	 เคลื่อนย้าย	หรือขโมยโบราณวัตถุที่อยู่ในโบราณ
สถานเหล่านั้น

	 ๒.		มคิวรจบัต้องโบราณวตัถหุรอืภาพจติรกรรมฝาผนงั	เนือ่งจากเหงือ่ทีป่ระกอบด้วย
สารประกอบทางโปรตีน	น�้า	และไขมัน	จะไปเกาะติดอยู่บนบริเวณที่เราจับหรือแตะต้อง	ท�าให้
โบราณวัตถ	ุและจิตรกรรม	เสื่อมสภาพรวดเร็วยิ่งขึ้น

	 ๓.		มคิวรถ่ายภาพจติรกรรมฝาผนงัโดยใช้แฟลชโดยไม่จ�าเป็น	หากมผีูเ้ยีย่มชมโบราณ
สถานเข้ามาถ่ายภาพเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง	 แสงแฟลชดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพ
จิตรกรรมโดยตรง	เนื่องจากท�าให้สีที่เขียนบนจิตรกรรมซีดลง	และจะเลือนหายไปในที่สุด

	 ๔.		ไม่ควรจุดธูปเทียนหรือก่อให้เกิดควันไฟในโบราณสถานที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่	
หรือมีจิตรกรรมฝาผนังเก่า	 เนื่องจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้ธูป	 เทียน	 นั้นมีทั้งความร้อน	 
ฝุ่นละออง	และน�า้มัน	จะไปเกาะตามโบราณวัตถ	ุหรือจิตรกรรม	ท�าให้เสื่อมสภาพได้

	 ๕.		ไม่ควรน�าทองค�าเปลวตดิตามโบราณวตัถ	ุทัง้พระพุทธรูปโบราณ	หรอืโบราณวตัถ ุ
อื่นๆ	ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์	 รวมทั้งการขูดขีดหาเลข	หรือการบดท�าลายเพื่อท�าพระผง	 โดยเชื่อว่า
หากน�ามาผสมแล้วปลุกเสกจะก่อให้เกิดมงคลต่างๆ	 ซึ่งหากค�านึงถึงคุณค่าทางวิชาการ	 การ 
กระท�าเช่นนั้นถือเป็นการท�าลายโบราณวัตถุ	 ประวัติศาสตร์	 และหลักฐานทางโบราณคดีที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง	 ทั้งนี้	 การน�าทองค�าเปลวไปติดลงบนโบราณวัตถุหรือโบราณสถานนั้น	 หากปิด
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มากจนหนาจะไม่สามารถมองเห็นรูปแบบศิลปะเพื่อการศึกษาได้อีกต่อไป	ทั้งนี้	 หากเรามีคติ
ว่าวัตถุเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องปิดทอง	ขอให้ค�านึงถึงคุณค่าที่แท้จริงว่า	คติการสร้าง
พระพุทธรปูน้ัน	สร้างข้ึนเพือ่สบืต่อพระศาสนา	มไิด้สร้างเพือ่เป็นวตัถมุงคล	และหากมจีารตีการ
ปิดทองพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิม์าแต่โบราณ	เหตุใดพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีพบเจอจึงไม่มร่ีองรอยการ
ปิดทองมาแต่โบราณ	ดังนั้น	การปิดทองลงบนพระพุทธรูปเก่าแก่	จึงอาจเป็นการท�าลายคุณค่า
ทางศิลปกรรมที่อาจคาดไม่ถึง	วิธีปฏิบัติในปัจจุบัน	จึงนิยมท�าพระพุทธรูป	หรือวัตถุจ�าลองขึ้น
เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ปิดทองที่องค์จ�าลอง	 เท่ากับเป็นการอนุรักษ์ของเดิมไว้	 และไม่เป็นการ
ขัดศรัทธาของชาวบ้านอีกด้วย

	 ๖.		ไม่ควรน�าผ้าไปห่มโบราณวัตถุสถาน	 เพราะจะท�าให้เกิดความชื้นและน�าไปสู่การ
ผุพังจากเชื้อรา	เนื่องจากพื้นที่แถบนี้มีฝนตกชุก	และร้อนชื้น	หากน�าผ้าไปห่มให้เกิดการอับชื้น 
ใต้ผืนผ้าจะเกิดเป็นเชื้อราและดูแลรักษายากขึ้น	นอกจากนี้	หากบริเวณใต้ผ้ามีลวดลายปูนปั้น 
เก่าแก่	 เม่ือกระแสลมพัดผ้าที่ผูกทับอาจสะบัดเสียดสีกับชิ้นส่วนต่างๆ	 จนส่งผลให้ปูนปั้น 
เหล่าน้ันหลดุร่วงง่ายขึน้	จนอาจกลายเป็นการท�าลายหลกัฐานโบราณคดอีนัทรงคณุค่า	และเม่ือ
หลักฐานเหล่านั้นผุพังแล้วจะไม่สามารถหาสิ่งใดทดแทนได้อีก

	 ๗.		หากจ�าเป็นต้องปลกูสร้างสิง่ใดใกล้โบราณสถานหรอืสถานทีท่่องเทีย่วเชงินเิวศ	ควร
ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิทัศน์	เช่น	สร้างอาคารให้มีรูปแบบลักษณะสอดคล้องกับสถานที่
ดังกล่าว	เพื่อไม่ให้เกิดทัศนะอุจาด	เป็นต้น

	 ส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น	 ควรค�านึงถึงชุมชนที่ไปเยี่ยมชม	 ไปศึกษา
วฒันธรรมเพือ่ความเข้าใจอนัดซีึง่กนัและกนั	มใิช่ไปโดยค�านงึถงึอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเพือ่
ธุรกิจจนไปท�าลายวัฒนธรรมของชุมชนน้ันๆ	 จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชมุชน	แต่ควรสนบัสนนุส่งเสรมิแต่ละชมุชนให้เกดิความเข้มแขง็ทางวฒันธรรมของตน	โดยต้อง
เรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกัน	เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

	 การมหีวัใจอนรุกัษ์ควบคูก่บัพฒันา	จึงเป็นสิง่ทีท่กุคนควรค�านงึถงึ	เพราะส่ิงเหล่านีค้อื
มรดกทางวฒันธรรมของบรรพบุรษุท่ีเกบ็สะสมมาจากรุน่สูรุ่น่	และเมือ่เราเหน็คณุค่าของตนแล้ว	
ต้องให้เกียรติชุมชนอื่น	เมื่อไปท่องเที่ยวจึงควรไปอย่างมีหัวใจอนุรักษ์	ศึกษาหาความรู้	และไม่
ท�าลายสถานทีห่รอืวตัถเุหล่านัน้ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ	เพ่ือส่งต่อคณุค่าทีเ่ราได้มโีอกาสสมัผสั
สู่คนรุ่นต่อไปในสภาพที่ดีที่สุด
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ภารกิจกรมศิลปากรในจังหวัดตราด

โครงการส�าคัญของกรมศิลปากรในพื้นที่จังหวัดตราด*

๑. โครงการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดล�าดวน จังหวัดตราด

	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	พระครูปลัดเหล็ง	ปภาโส	เจ้าอาวาสวัดล�าดวนและคณะกรรมการ
วัดได้มีหนังสือขอให้กรมศิลปากรด�าเนินการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดล�าดวน	จังหวัดตราด	 ให้
สมบูรณ์เต็มทั้งองค์เน่ืองจากอยู่ในสภาพช�ารุดมากเหลือเฉพาะเพียงส่วนฐานเท่านั้น	 เพื่อจะได้
เป็นทีส่กัการบชูาของชาวจงัหวดัตราดต่อไป	คณะกรรมการวชิาการเพ่ือการอนรัุกษ์โบราณสถาน	 

ฐานเจดย์ีวดัล�าดวน ก่อนการบรูณปฏสิงัขรณ์

 *	นายเดชา	สุดสวาท	นกัโบราณคดชี�านาญการ	กลุ่มโบราณคด	ีส�านกัศลิปากรที	่๕	ปราจนีบรีุ	ค้นคว้าเรียบเรียง
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กรมศิลปากร	จึงได้มอบให้ส�านักศิลปากรที่	๕	ปราจีนบุร	ีด�าเนินการขุดแต่งเจดีย์วัดล�าดวนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น	 ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒ 
เป็นเงิน	 ๑๔๕,๐๐๐.-	 บาท	 (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	 ให้ด�าเนินการ	 และมอบให้ 
นายวงศ์ฉัตร	ฉัตรกุล	ณ	อยุธยา	นักวิชาการช่างศิลป์ช�านาญการ	เป็นผู้ด�าเนินการวิเคราะห์และ
ออกแบบ	 จากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าเจดีย์วัดล�าดวน 
เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองก่อด้วยศิลาแลงเสริมอิฐฉาบปูน	

	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ส�านักศิลปากรที่	๕	ปราจีนบุรี	กรมศิลปากร	จึงด�าเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์วัดล�าดวน	 ตามโครงการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานจากเหตุอุทกภัย	 งบ
ประมาณจ�านวน	๒,๓๒๗,๐๐๐.-บาท	(สองล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	เมื่อด�าเนิน
การแล้วเสรจ็ในวนัที	่๙	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๖	เจ้าอาวาสวดัล�าดวน	ข้าราชการ	พ่อค้า	และประชาชน
พุทธศาสนกิชนได้ร่วมกนัท�าพธิอีญัเชญิพระบรมสารีริกธาตุทีส่มเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระ
สงัฆราชประทานให้น�ามาประดษิฐานบรรจไุว้ในองค์เจดีย์วดัล�าดวน	เพ่ือให้เป็นทีสั่กการบชูาของ
ชาวจังหวัดตราดสืบไป

เจดย์ีวดัล�าดวน หลงัการบรูณปฏสิงัขรณ์
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๒. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด 

	 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่	 ๑๐	 เมษายน	๒๕๔๗	 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ศาลากลางจังหวัด
ตราด	(หลังเก่า)	ท่ีสร้างขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๔๖๕	สมยัรัชกาลที	่๖	มรูีปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบ
อาณานิคมเป็นเรือนไม้	๒	ชั้น	หลังคาเครื่องไม้ทรงปั้นหยามุงกระเบื้องซีเมนต์ใต้ถุนสูง	ซึ่งกรม
ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาต	ิ ในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๑๓	
ตอนพิเศษ	๕๐	ง	ลงวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๓๘	พื้นที่โบราณสถานประมาณ	๒	ไร	่๓	งาน	๕๑.๒๕	
ตารางวา	 บรรดาข้าราชการ	 พ่อค้า	 และประชาชนชาวจังหวัดตราดจึงเห็นควรให้มีการบูรณ
ปฏสิงัขรณ์อาคารศาลากลางจงัหวดัตราด	(หลงัเก่า)	ขึน้ใหม่	เพือ่จดัต้ังเป็นพพิธิภณัฑสถานเมอืง
ตราด	เทศบาลเมอืงตราดจงึจดัสรรงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๘	เป็นเงิน	๑๖,๑๔๐,๐๐๐.-
บาท	(สบิหกล้านหนึง่แสนสีห่มืน่บาทถ้วน)	เพือ่ให้กรมศลิปากรด�าเนนิการบรูณะซ่อมแซมอาคาร
ตามรูปแบบเดิม	พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์จนแล้วเสร็จเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 จังหวัดตราดได้ขอความอนุเคราะห์กรมศิลปากรท�าการ
ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดตราด	 (หลังเก่า)	 ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด	 เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวม	ศึกษา	วิจัย	อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างความ
เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนตราด	 ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 
กรมศิลปากร	 จึงด�าเนินการทางวิชาการและเทคนิคจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน	 ด้วยงบ
ประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๕๕	ของกรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม	เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่อง	๓	ปี	เป็นเงินทั้งสิ้น	๑๙,๗๐๐,๐๐๐.-	บาท	(สิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

พพิธิภณัฑสถานเมอืงตราด
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	 การจัดแสดงพพิธิภัณฑสถานเมอืงตราดมพีืน้ทีใ่ช้สอย	๗๙๓	ตารางเมตร	ประกอบด้วย	 
ส่วนต้อนรบัและประชาสมัพนัธ์	ห้องปฏบิตังิานเจ้าหน้าที	่ห้องจ�าหน่ายของทีร่ะลึก	และห้องจัด
แสดงนิทรรศการถาวร	แบ่งออกเป็น	๖	หัวข้อ	ประกอบด้วย

	 ๑.	มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งตราด	จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร	์ภูมิอากาศ	และ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดตราด

	 ๒.	ผู้คนเมืองตราดจัดแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตราด	ได้แก	่ไทย	จีน	เขมร	ญวน	
และชอง

	 ๓.	 ล�าดับทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองตราด	 จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัด
ตราด	ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์	ต้นสมัยประวัติศาสตร	์สุโขทัย	อยุธยา	รัตนโกสินทร	์ช่วง
รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

	 ๔.	 เหตุการณ์ส�าคัญในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จัดแสดงเรื่องการส่ง
มอบเมืองตราดให้ฝรั่งเศส	การรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส	การพระราชทานพระแสงราช
ศาสตราประจ�าเมือง	และการเสด็จประพาสเมืองตราด	๑๒	ครั้ง	

พพิธิภณัฑสถานเมอืงตราด
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	 ๕.	เหตกุารณ์ยทุธนาวเีกาะช้าง	จัดแสดงเรือ่งราวตามล�าดบัเหตกุารณ์ยทุธนาวเีกาะช้าง	 
รูปแบบเรือรบของไทยและฝรั่งเศส	รวมทั้งผลการรบในครั้งนั้น

	 ๖.	ตลาดเมอืงตราด	จัดแสดงเรือ่งราวการค้าในตลาดเก่าเมอืงตราด	และสภาพปัจจุบนั
ของตลาดเมืองตราด	

นายสรุะ เตชะทตั ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม 
ถ่ายภาพร่วมกบัแขกผูม้เีกยีรตจิงัหวดัตราดและผูบ้รหิารกรมศลิปากร เนือ่งในพธิเีปิดพพิธิภณัฑสถานเมอืงตราด

	 เมื่อด�าเนินการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	
ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 กรมศิลปากร	 ได้จัดอบรมพิพิธภัณฑสถานวิทยาแก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลเมอืงตราด	เพือ่เตรยีมความพร้อมในการส่งมอบภารกจิบรหิารจดัการ
พพิธิภณัฑสถานเมอืงตราด	ซึง่ได้กระท�าพธิเีปิดพพิธิภณัฑสถานเมอืงตราดอย่างเป็นทางการ	เมือ่
วันอาทิตย์ที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖	โดยนายสุระ	เตชะทัต	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด
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	 	 *	 นายอาภากร	 เก้ียวมาศ	 	 ภัณฑารกัษ์ช�านาญการ	พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิาณชิย์นาว	ี จนัทบรุ	ี ผูต้รวจสอบและ
ค้นคว้าเรยีบเรยีง

โบราณวตัถจุากแหล่งเรอืส�าเภาจมซึง่เจ้าหน้าทีต่�ารวจน�า้ สถานตี�ารวจน�า้ ๕ กอง
ก�ากับการ ๕ กองบังคับการต�ารวจน�า้ อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดตรวจยึดได้
จากผู้ต้องหาลักลอบงมค้นหาโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณจังหวัดตราด*

	 เมื่อวันที่	๑๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี	จันทบุร	ี
ได้รบัแจ้งจากส�านกัศลิปากรท่ี	๕	ปราจนีบุร	ีว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจน�า้	สถานีต�ารวจน�า้	๕	กองก�ากบั
การ	๕	กองบังคับการต�ารวจน�้า	อ�าเภอแหลมงอบ	จังหวัดตราด	 ได้จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขน
ย้ายโบราณวัตถุที่ลักลอบงมจากแหล่งเรือส�าเภาจม	 จึงได้ตรวจยึดอายัดโบราณวัตถุไว้จ�านวน
หนึ่ง	 และมีความประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเดินทางไปเพื่อตรวจสอบโบราณวัตถุที่
ยึดมาได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่	เพื่อเป็นหลักฐานที่จะใช้ในการด�าเนินคดีกับผู้ต้องหา

	 จากการสอบถามเจ้าหน้าทีต่�ารวจน�า้ทีเ่ข้าไปด�าเนนิการจบักมุ	ได้ความว่าเรอืทีจ่บักมุ
ได้พร้อมหลักฐานโบราณวัตถุเป็นเรือประมงหาปลาดัดแปลงขนาดเล็กซ่ึงมีเจ้าของเป็นคนไทย	
และผู้ต้องหาเป็นชาวเวียดนาม	และชาวกัมพูชาที่เข้ามาท�างานที่เกาะช้าง	ได้รับการว่าจ้างจาก
นายทุนให้ไปด�าเนนิการงมค้นหาโบราณวตัถ	ุจากแหล่งเรอืส�าเภาจมโบราณบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดั
ตราด	จากการตรวจจับนอกจากเรือแล้วยังพบอุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการด�าน�้าแบบแรงดันลม	ซึ่ง
ประกอบด้วยเครือ่งป๊ัมลม	พร้อมสายยางท่ีต่อเข้ากบัหน้ากากด�าน�า้	ตะกัว่ส�าหรบัด�าน�า้ท่ีดดัแปลง
มาจากตะกั่วอวนปลา	 และทราบว่าผู้ต้องหาได้ใช้อุปกรณ์ด�าน�้าดังกล่าวงมค้นหาโบราณวัตถ ุ
ในบริเวณน�้าลึกประมาณ	๖๐	เมตร	หรือมากกว่านั้น	แต่ไม่ทราบต�าแหน่งของเรือส�าเภาจมว่า
อยู่ต�าแหน่งใด

	 ผลการตรวจสอบเบีอ้งต้น	พบว่าเป็นโบราณวตัถุท่ีได้มาจากแหล่งเรือส�าเภาจมโบราณ	
เนื่องจากมีร่องรอยของเปลือกหอย	เพรียง	และกัลปังหาเกาะติดอยู่กับโบราณวัตถุ	โดยโบราณ
วตัถดุงักล่าว	แบ่งออกได้เป็น	๒	ประเภทใหญ่ๆ	คอื	ประเภทเคลือบสีน�า้ตาล		ผลติจากแหล่งเตา
แม่น�้าน้อย	จังหวัดสิงห์บุรี	 	และประเภทเคลือบสีเขียว	ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย	จังหวัด
สุโขทัย	รวมทั้งสิ้นจ�านวน		๑๙๑	รายการ	โบราณวัตถุดังกล่าวเป็นโบราณวัตถุที่มีรูปแบบศิลปะ
สมัยกรุงศรีอยุธยา	ราวพุทธศตวรรษที่	๒๑		อายุประมาณ	๔๕๐	ปีมาแล้ว	มีลักษณะคล้ายกับ
โบราณวัตถุที่พบจากแหล่งเรือส�าเภาจมกลางอ่าว	ทั้งรูปแบบ	ลักษณะ	ลวดลาย
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	 หลังจากได้มีการแถลงข่าวโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจน�้า
แหลมงอบ	 และเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี	 จันทบุรี	 กรมศิลปากร	
เมื่อวันที	่ 	 ๑๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 เรียบร้อยแล้ว	 ในวันที่	 ๑๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 
เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี	 จันทบุรี	 จึงได้ด�าเนินการบันทึกหลักฐาน	 
คดัแยกประเภท	ถ่ายภาพ	และบันทึกทะเบียนโบราณวตัถเุบือ้งต้น	และท�าการรบัมอบโบราณวตัถุ
ทั้งหมดจากต�ารวจน�้าแหลมงอบ	เพื่อน�าไปอนุรักษ์	เก็บรักษา	และจัดแสดง	ณ	พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาวี	จันทบุรี

การแถลงข่าวการจบักมุโบราณวตัถจุากแหล่งเรอืส�าเภาจม
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	 โบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งส�าเภาจมโบราณมีละเอียดดังนี้

	 ๑.	 ไหสี่ห	ูเคลือบสีน�้าตาล	ขนาดกลาง	 จ�านวน	๔๓	รายการ
	 ๒.	 ไหสี่หู	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดใหญ่	 จ�านวน	๗	รายการ
	 ๓.	 อ่าง	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดใหญ่	 จ�านวน	๒	รายการ
	 ๔.	 อ่าง	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดเล็ก	 จ�านวน	๒	รายการ
	 ๕.	 โถ	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดใหญ่	 จ�านวน	๑	รายการ
	 ๖.	 โถ	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดกลาง	 จ�านวน	๑๑	รายการ
	 ๗.	 โถ	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดเล็ก	 จ�านวน	๓	รายการ
	 ๘.	 ถ้วย	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดกลาง	 จ�านวน	๙	รายการ
	 ๙.	 ถ้วย	เคลือบสีน�้าตาล	ขนาดเล็ก	 จ�านวน	๓๕	รายการ
	 ๑๐.	 คนโท	เคลือบสีน�า้ตาล	ขนาดใหญ่	 จ�านวน	๗	รายการ
	 ๑๑.	 โถทรงสูง	เคลือบสีน�้าตาล	 จ�านวน	๕๐	รายการ
	 ๑๒.	 กระปุก	๒	หู	เคลือบสีเขียว				 จ�านวน	๑๕	รายการ
	 ๑๓.	 กระปุกทรงกลม	๒	หู	เคลือบสีเขียว		 จ�านวน	๑	รายการ
	 ๑๔.	 จาน	เคลือบสีเขียว				 จ�านวน	๔	รายการ
	 ๑๕.	 ชาม	เคลือบสีเขียว				 จ�านวน	๑	รายการ

	 	 	 รวมทั้งหมด	 จ�านวน		๑๙๑		รายการ

164



การจดัท�าทะเบยีนโบราณวตัถุ
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แหล่งโบราณคดีใต้น�้า เรือส�าเภาจมโบราณเกาะกระดาด จังหวัดตราด*

	 บรเิวณพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย	พบซากเรือส�าเภาจมโบราณ
อยู่หลายล�า	 หน่ึงในน้ันคือ	 เรือส�าเภาจมโบราณเกาะกระดาด	พบอยู่บริเวณใกล้เกาะกระดาด	
จังหวัดตราด	ในบริเวณแนวปะการังน�า้ตื้น	ประมาณ	๕	-	๘	ฟุต	

	 การส�ารวจและการขุดตรวจซากเรอืส�าเภาจมโบราณเกาะกระดาด	จังหวดัตราด	มีการ
ด�าเนินการทั้งหมด	๓	ครั้ง	คือ	ครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๒๐	โดยคณะส�ารวจโบราณคดีใต้น�้าใน
อ่าวไทยน�าโดย	ดร.เพ็ญศักดิ์	จักษุจินดา	โฮวิทซ	์ครั้งที่	๒	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	โดยคณาจารย์และ
นักเรยีนตามโครงการฝึกอบรมโบราณคดใีต้น�า้	ภาควชิาโบราณคด	ีคณะโบราณคดี	มหาวทิยาลยั
ศลิปากร	และคร้ังสดุท้ายเมือ่วนัท่ี	๒๐	-	๒๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๒๓	โดยความร่วมมอืระหว่างภาค
วชิาโบราณคด	ีคณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร	กบัแผนกโบราณคดีทางทะเล	(Maritime	
Archaeology)	แห่งพิพธิภัณฑสถานฟรเิมนเทลิ	(Freementle	Museum)	ประเทศออสเตรเลยี

	 ผลการส�ารวจและและขุดตรวจทั้งสามครั้ง	 พบหลักฐานทางโบราณคดี	 ได้แก	่
เครื่องปั้นดินเผา	ไม้	หิน	และโลหะ	โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา	ซึ่งใช้เป็นหลักฐานส�าคัญในการ
ก�าหนดอายุเรือส�าเภาจมโบราณเกาะกระดาด	 สามารถจ�าแนกประเภทครื่องปั้นดินเผาออกได้
เป็น	๔	ประเภท	ดังนี้

	 ๑.	 เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินไม่เคลือบ	(Earthernwares)	ได้แก่	 เครื่องใช้ทั่วไป	หม้อ
ดินเผา	เตาเชิงกราน	หม้อตาล	ฐานของหม้อ	ชามดินเผา	ฝาหม้อ	และ	ไห	เป็นต้น

	 ๒.	เครือ่งป้ันดนิเผาเนือ้หนิไม่เคลอืบ	(Stonewares)	ได้แก่	อ่างดินเผา	ไหรปูแบบและ
ขนาดต่างๆ	ครก	กาน�้า

	 ๓.	 เครื่องปั้นดินเผาเนื้อหินเคลือบ	 (Glazed	 stonewares)	 ได้แก่	 ตลับ	 กระปุก
เคลือบรูปแบบต่างๆ	 ท้ังท่ีมีลายเขียนสีด�าและสีน�้าตาลใต้เคลือบใสสีนวล	 (Black	 or	 Brown	
underglazedwares)	เครื่องเคลือบสีน�้าตาลด�า	(Brown	monochrome	wares)	และเครื่อง
เคลือบสีขาว	เป็นต้น

	 ๔.	เศษเครื่องเคลือบลายครามจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง	(Ming	Dynasty	:	พ.ศ.	๑๙๑๑	
-	๒๒๐๗)	 ซึ่งเป็นหลักฐานที่ส�าคัญที่สุดที่ใช้ในการก�าหนดอายุเครื่องเคลือบอื่นๆ	ที่พบร่วมกัน	
บริเวณเศษภาชนะเขียนลวดลายรูปเป็ด	ห่าน	คน	พันธ์ุพฤกษา	นก	แมลง	และที่เขียนตัวอักษร
ภาษาจีนบอกสมัย	ตั้งแต่สมัยพระเจ้าเกี่ยเจ็ง	(ChiaChing	:	พ.ศ.	๒๐๖๕	-	๒๑๐๙)	สมัยพระเจ้า
ลั่งชิง	(LungChing	:	พ.ศ.	๒๑๑๐	-	๒๑๑๕)	และสมัยพระเจ้าหวั่นหล	ี(Wan-Li	:	พ.ศ.	๒๑๑๖	
-	๒๑๖๒)	

	 	 *	นายอาภากร	เก้ียวมาศ		ภัณฑารกัษ์ช�านาญการ	พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตพิาณชิย์นาว	ีจนัทบรีุ	ค้นคว้าเรียบเรียง
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โบราณวตัถทุีพ่บในส�าเภาจมเกาะกระดาด

	 ในการก�าหนดอายุเครื่องปั้นดินเผาเคลือบจากเรือส�าเภาจมโบราณเกาะกระดาด	
สามารถท�าได้โดยอาศยัแนวทางการก�าหนดค่าอายเุชงิเทยีบ	(Relative	Dating)	ได้แก่	การเปรียบ 
เทียบจากอายุของเศษเครื่องเคลือบลายครามจีนที่พบร่วมกันในการขุดตรวจ	 กับเศษเครื่อง
เคลอืบลายครามจนีทีพ่บในบรเิวณเตาเผาในเขตอ�าเภอศรีสัชนาลัย	จงัหวดัสุโขทัย	คอื	ประมาณ	
๓๙๔	-	๔๙๑	ปี	(พ.ศ.	๒๐๖๕	-	๒๑๖๒)	อายขุองเรอืส�าเภาโบราณสตัหบีซึง่ก�าหนดโดยวธิคีาร์บอน	
๑๔	มีค่าอายุประมาณ	๔๖๓	-	๕๑๕	ปี	(พ.ศ.	๒๐๔๑	-	๒๐๙๓)	อายุของเรือส�าเภาโบราณพัทยา
ซึ่งก�าหนดโดยวิธีคาร์บอน	๑๔	มีค่าอายุประมาณ	๔๗๐	ปี	(พ.ศ.	๒๐๘๖)	และการเปรียบเทียบ
กบัระยะเวลาในประวตัศิาสตร์ไทย	กบัระยะเวลาท่ีพบเคร่ืองป้ันดินเผาสมยักรุงศรีอยธุยา	ทีผ่ลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	ที่พบในหลุมฝังศพคนโบราณในฟิลิปปินส	์(ที่	Santa	
Ana	และ	Calatagan)	ก็จะได้ค่าอายุของเครื่องเคลือบจากเรือส�าเภาเกาะกระดาดอยู่ระหว่าง
รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช	 (พ.ศ.	 ๒๑๑๒	 -	 ๒๑๓๓)	 จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม	 (พ.ศ.	๒๑๕๓	-	๒๑๗๙)	 โดยถือค่าอายุของเครื่องลายครามจีนสมัยพระเจ้าหวั่นหล	ี
(Wan-Li	 :	พ.ศ.	๒๑๑๖	 -	๒๑๖๒)	ซึ่งเป็นเครื่องเคลือบลายครามที่มีอายุหลังสุด	จากผลการ
ก�าหนดอายุเครื่องเคลือบจากเรือโบราณเกาะกระดาด	(อายุ	๓๗๗	-	๔๔๔	ปี)	นี้ท�าให้ทราบว่า	
อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งเคลอืบไทยในเขตอ�าเภอศรสีชันาลยั	จงัหวดัสโุขทยั	ด�าเนนิมาตัง้แต่
เริ่มต้นจนกระทั่งอย่างน้อยที่สุดก็ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา
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ตลบัเคลอืบแบบต่างๆ พบในส�าเภาจมเกาะกระดาด
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กระปกุเคลอืบพบในส�าเภาจมเกาะกระดาด

หม้อดินเผาแบบไม่เคลอืบพบในส�าเภาจมเกาะกระดาด
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รายชื่อพระอารามหลวง
ที่กรมศิลปากรน�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย

พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๕๖

 ล�าดับ พ.ศ. รายนามวัด จังหวัด หมายเหตุ

	 ๑	 ๒๔๗๗	 วัดเขมาภิรตาราม	 จังหวัดนนทบุรี

	 ๒	 ๒๔๗๘	 วัดพนัญเชิง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๓	 ๒๔๗๙	 วัดมหาพฤฒาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๔	 ๒๔๘๐	 วัดอินทาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๕	 ๒๔๘๑	 วัดคฤหบดี	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๖	 ๒๔๘๒	 วัดสังเวชวิศยาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๗	 ๒๔๘๓	 วัดบุปผาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๘	 ๒๔๘๔	 วัดภคินีนาถ	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๙	 ๒๔๘๕	 -	 -	 ไม่พบหลักฐาน

	 ๑๐	 ๒๔๘๖	 -	 -	 ไม่พบหลักฐาน

	 ๑๑	 ๒๔๘๗	 -	 -	 ไม่พบหลักฐาน

	 ๑๒	 ๒๔๘๘	 -	 -	 ไม่พบหลักฐาน

	 ๑๓	 ๒๔๘๙	 -	 -	 ไม่พบหลักฐาน

	 ๑๔	 ๒๔๙๐	 วัดโมลีโลกยาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๕	 ๒๔๙๑	 วัดยานนาวา	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๖	 ๒๔๙๒	 วัดราชนัดดาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๗	 ๒๔๙๓	 วัดกัลยาณมิตร	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๑๘	 ๒๔๙๔	 วัดพระบรมธาตุไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 ๑๙	 ๒๔๙๕	 -	 -	 งด

	 ๒๐	 ๒๔๙๖	 -	 -	 งด

	 ๒๑	 ๒๔๙๗	 -	 -	 งด

	 ๒๒	 ๒๔๙๘	 -	 -	 งด
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 ล�าดับ พ.ศ. รายนามวัด จังหวัด หมายเหตุ

	 ๒๓	 ๒๔๙๙	 -	 -	 งด

	 ๒๔	 ๒๕๐๐	 -	 -	 งด

	 ๒๕	 ๒๕๐๑	 วัดกาญจนสิงหาสน์	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๒๖	 ๒๕๐๒	 วัดดุสิดาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๒๗	 ๒๕๐๓	 วัดพระยาท�า	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๒๘	 ๒๕๐๔	 วัดกาญจนสิงหาสน์	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๒๙	 ๒๕๐๕	 วัดอัปสรสวรรค์	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๓๐	 ๒๕๐๖	 วัดชนะสงคราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๓๑	 ๒๕๐๗	 วัดเทพธิดาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๓๒	 ๒๕๐๘	 วัดสุวรรณาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๓๓	 ๒๕๐๙	 วัดราชสิทธาราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๓๔	 ๒๕๑๐	 วัดสังข์กระจาย	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๓๕	 ๒๕๑๑	 วัดชนะสงคราม	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ๓๖	 ๒๕๑๒	 วัดใหญ่สุวรรณาราม	 จังหวัดเพชรบุรี

	 ๓๗	 ๒๕๑๓	 วัดเสาธงทอง	 จังหวัดลพบุรี

	 ๓๘	 ๒๕๑๔	 วัดเขาบางทราย	 จังหวัดชลบุรี

	 ๓๙	 ๒๕๑๕	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 จังหวัดเชียงใหม่

	 ๔๐	 ๒๕๑๖	 วัดพนัญเชิง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๔๑	 ๒๕๑๗	 วัดช้างค�้าวรวิหาร	 จังหวัดน่าน

	 ๔๒	 ๒๕๑๘	 วัดพระธาตุพนม	 จังหวัดนครพนม

	 ๔๓	 ๒๕๑๙	 วัดพระมหาธาตุ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ๔๔	 ๒๕๒๐	 วัดพระบรมธาตุไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 ๔๕	 ๒๕๒๑	 วัดเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดนนทุบรี

	 ๔๖	 ๒๕๒๒	 วัดสุทธจินดา	 จังหวัดนครราชสีมา

	 ๔๗	 ๒๕๒๓	 วัดชุมพลนิกายาราม	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 ๔๘	 ๒๕๒๔	 -	 -	 งด

	 ๔๙	 ๒๕๒๕	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	 จังหวัดสุโขทัย

	 ๕๐	 ๒๕๒๖	 วัดสุรชายาราม	 จังหวัดราชบุรี

	 ๕๑	 ๒๕๒๗	 วัดพระธาตุ	 จังหวัดขอนแก่น

	 ๕๒	 ๒๕๒๘	 วัดสิริจันทรนิมิตร	 จังหวัดลพบุรี
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 ล�าดับ พ.ศ. รายนามวัด จังหวัด หมายเหตุ

	 ๕๓	 ๒๕๒๙	 วัดมัชฌิมาวาส	 จังหวัดสงขลา

	 ๕๔	 ๒๕๓๐	 วัดใหญ่สุวรรณาราม	 จังหวัดเพชรบุรี

	 ๕๕	 ๒๕๓๑	 วัดกลางมิ่งเมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ๕๖	 ๒๕๓๒	 วัดพระพุทธบาทตากผ้า	 จังหวัดล�าพูน

	 ๕๗	 ๒๕๓๓	 วัดเขมาภิรตาราม	 จังหวัดนนทบุรี

	 ๕๘	 ๒๕๓๔	 วัดป่าโมก	 จังหวัดอ่างทอง

	 ๕๙	 ๒๕๓๕	 วัดจองค�า	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 ๖๐	 ๒๕๓๖	 วัดท่าโพธิ์	 จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ๖๑	 ๒๕๓๗	 วัดพระนอนจักรสีห์	 จังหวัดสิงห์บุรี

	 ๖๒	 ๒๕๓๘	 วัดขันเงิน	 จังหวัดชุมพร

	 ๖๓	 ๒๕๓๙	 วัดธรรมิการาม	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ๖๔	 ๒๕๔๐	 วัดกลาง	 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

	 ๖๕	 ๒๕๔๑	 วัดมหาธาตุ	 จังหวัดเพชรบูรณ์

	 ๖๖	 ๒๕๔๒	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	 จังหวัดสุโขทัย

	 ๖๗	 ๒๕๔๓	 วัดศรีมงคลใต้	 จังหวัดมุกดาหาร

	 ๖๘	 ๒๕๔๔	 วัดพระแก้ว	 จังหวัดเชียงราย

	 ๖๙	 ๒๕๔๕	 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร	 จังหวัดชัยนาท

	 ๗๐	 ๒๕๔๖	 วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม	 จังหวัดชลบุรี

	 ๗๑	 ๒๕๔๗	 วัดเกาะหลัก	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ๗๒	 ๒๕๔๘	 วัดศรีอุบลรัตนาราม	 จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๗๓	 ๒๕๔๙	 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	 จังหวัดล�าปาง

	 ๗๔	 ๒๕๕๐	 วัดเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดนนทบุรี

	 ๗๕	 ๒๕๕๑	 วัดป่าประดู่	 จังหวัดระยอง

	 ๗๖	 ๒๕๕๒	 วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร	 จังหวัดนครปฐม

	 ๗๗	 ๒๕๕๓	 วัดชนาธิปเฉลิม	 จังหวัดสตูล

	 ๗๘	 ๒๕๕๔	 วัดพระแท่นศิลาอาสน์	 จังหวัดอุตรดิตถ์

	 ๗๙	 ๒๕๕๕	 วัดมหาธาตุ	 จังหวัดยโสธร

	 ๘๐	 ๒๕๕๖	 วัดโยธานิมิต	 จังหวัดตราด
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