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กรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์,. ภีร์ เวณุนันท์ และคณะ 

 รายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ ประวัติวัฒนธรรมและธรรมชาติเมืองระยอง. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562. 

1. ไทย – วัฒนธรรม. 2. ไทย – ประวัติศาสตร์ I. ช่ือเรื่อง. 



 

 

แผนการดำเนินงาน 

 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) โครงการวิจัยประวัติวฒันธรรมและธรรมชาติเมืองระยอง  

(ภาษาอังกฤษ) RAYONG NATURAL AND CULTURAL HISTORY  

2. รหัสโครงการ    P1 – 2019  

3. นักวิจัยโครงการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์  

อาจารย์ ดร. ภีร์ เวณุนันทน์  

ภาควิชาโบราณคด ีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  

4. ระยะเวลาเวลาดำเนินการ  6 เดือน (กุมภาพันธ ์– กรกฎาคม 2562)  

5. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อสร้างความรู้ในด้านประวัตวิัฒนธรรม บริเวณลุ่มแม่น้ำประแส 

2) เพื่อค้นหาศึกษาแหลง่โบราณคด ีแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปวัฒนธรรม ในลุ่มแม่น้ำประแส    

จังหวดัระยอง  

3) เพื่อจัดทำเป็นแหลง่ข้อมูลเพื่อเป็นฐานสำหรบัเสริมความแขง็แกร่งของท้องถิ่นในมิตคิวามรู้  

และเศรษฐกิจ  

6. แผนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา แผนการดำเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2562  

 

- ทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจัยการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงภาพรวมของตำแหน่งและ

ประวัติของแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปวัฒนธรรม  

- จัดแบ่งกลุ่มคณะทำงานเพื่อศึกษาพ้ืนท่ีย่อยบริเวณต่าง ๆ  

มีนาคม – เมษายน 2562  

 

- สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม  

- ค้นหาประวัติจากเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง  

- ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยท่ีสำรวจในแต่ละพื้นท่ี เพื่อศึกษาความสำคัญ และความ

เชื่อมโยงของแหล่งต่าง ๆ  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2562  

 

- จัดล้าดับคุณค่าความสำคัญของแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปวัฒนธรรม 

และแหล่งธรรมชาติ  

กรกฎาคม 2562  - สรุปผลการศึกษาวิจัย ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 

 



 

 

คณะผู้วิจัย  

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย ์ หัวหน้าโครงการ  

2. อาจารย์ ดร. ภีร์ เวณุนันท ์    นักวิจัย  

3. นายปลื้มกมล แก้วทอง    ผู้ช่วยนักวิจัย  

4. นางสาวศิณาภรณ์ คุณโน    ผู้ช่วยนักวิจัย 

5. นางสาวชนินาถ กาญจนะ    ผู้ช่วยนักวิจัย  

6. นางสาวบญุจิรา ด่านกระโทก   ผู้ช่วยนักวิจัย 



 

 
 

คำนำ 
 

โครงการวิจัยประวัติวัฒนธรรมและธรรมชาติเมืองระยอง (รหัสโครงการ P1 - 2019) ภายใต้
โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง ระยะที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้ความ
ร่วมมือของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 3 ประการ คือ 
เพ่ือสร้างความรู้ในด้านประวัติวัฒนธรรม บริเวณลุ่มแม่น้ำประแสร์ เพ่ือค้นหาศึกษาแหล่งโบราณคดี 
แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปวัฒนธรรม ในลุ่มแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง และเพ่ือจัดทำเป็น
แหล่งข้อมูลเพื่อเป็นฐานสำหรับเสริมความแข็งแกร่งของท้องถิ่นในมิติความรู้ และเศรษฐกิจ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ภายในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีร่องรอย
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และได้พัฒนาการสืบต่อเนื่องจนมาเป็นบ้านเมือง
ระยองในปัจจุบัน โครงการฯ ได้ค้นพบร่องรอยศิลปวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมที่เป็นประจักษ์พยาน
หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลและร่องรอยของแหล่งต่าง ๆ ที่ค้นพบเหล่านี้ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่
เป็นต้นเค้าความเป็นมาของจังหวัดระยองและคนระยอง ซึ่งมีคุณค่าและความหมายต่อชุมชนในท้องถิ่น
และจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง และเห็นควรให้มีการส่งเสริมคุณค่าและความหมายให้เด่นชัดยิ่งขึ้น และนำมา
อนุรักษ์ จัดการ และพัฒนาเพื่อให้เกิดมูลค่า (Value Added) ให้กับจังหวัดและคนในท้องถิ่นต่อไป  

ท้ายที่สุดนี้ โครงการวิจัยประวัติวัฒนธรรมและธรรมชาติเมืองระยอง ต้องขอขอบพระคุณ       
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่ง และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการฯ สามารถดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจน
ค้นพบเรื่องราวและข้อมูลใหม่ของความเป็นระยอง อันเป็นรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา
รากเหง้าความเป็นมาของบ้านเมืองสืบต่อไป 

 
 



สารบัญ 
 
บทท่ี หน้า 

 1 สภาพท่ัวไปของอำเภอแกลง 1-1 

   สภาพพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีศึกษา 1-1  

    ลุ่มน้ำประแสร์ 1-1 

    อำเภอแกลง 1-7 

   การแบ่งเขตการปกครองในอำเภอแกลง 1-10 

2  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม “เมืองแกลง” 2-1 

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองแกลง จังหวัดระยอง 2-1 

    เมืองแกลงในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2-1

    เมืองแกลงในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12 - 18  2-4 

    เมืองแกลงในสมัยอยุธยา 2-6 

    เมืองแกลงในสมัยธนบุรี 2-10 

    เมืองแกลงในสมัยรัตนโกสินทร์ 2-13 

     ตำแหน่งท่ีต้ังและสภาพพ้ืนท่ี 2-13 

     การปกครองและตำแหน่งศูนย์กลางการปกครอง 2-59 

     กลุ่มคนและจำนวนประชากร 2-71 

     เศรษฐกิจและการค้า 2-73 

     การคมนาคมในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก 2-87 

     การพัฒนาเมืองแกลงในด้านอ่ืน ๆ 2-107 

   การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท่ีผ่านมาในจังหวัดระยอง 2-109

    ประวัติการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีท่ีผ่านมาในบริเวณอำเภอแกลง 2-109 

    จังหวัดระยอง  

    ประวัติการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีท่ีผ่านมาในจังหวัดระยอง 2-114 

    นอกเหนือบริเวณอำเภอแกลง 

    ประวัติการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีท่ีผ่านมา ในบริเวณจังหวัดจันทบุรี 2-122 

   ภูมินามในอำเภอแกลง 2-128 

    ภูมินามและประวัติอำเภอเมืองแกลง 2-128 

    ประเภทของภูมินาม 2-130 

  



สารบัญ (ต่อ) 
 
3  ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม 3-1 

   การสำรวจตามเส้นทางสายวัติศาสตร์ 3-1 

    การสำรวจเส้นทางการเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ 3-1 

    การสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์ตามนิราศเมืองแกลง 3-18 

   ข้อมูลจากการสำรวจพ้ืนท่ีอำเภอแกลง 3-29 

    ตำบลทางเกวียน 3-29 

    ตำบลวังหว้า 3-40 

    ตำบลเนินฆ้อ 3-41

    ตำบลกร่ำ–ชากโดน 3-49 

    ตำบลสองสลึง – ห้วยยาง 3-55 

    ตำบลชากพง 3-56 

    ตำบลบ้านนา – กระแสบน 3-58 

    ตำบลปากน้ำประแส – คลองปูน 3-60

    ตำบลทุ่งควายกิน 3-67 

    ตำบลพังราด 3-70 

    ตำบลกองดิน 3-72 

4  มรดกวัฒนธรรมท่ีสำคัญของอำเภอแกลง 4-1 

5  สรุปผลการศึกษา 5-1 

   องค์ความรู้ด้านประวัติวัฒนธรรมเมืองแกลง 5-1 

    พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองแกลง 5-1 

   องค์ความรู้จากการศึกษาและสำรวจตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 5-3 

    เส้นทางตามเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ 5-3 

    เส้นทางประวัติศาสตร์ตามนิราศเมืองแกลง 5-3 

บรรณานุกรม   6-1 

ภาคผนวก    7-1 

   

   

  



สารบัญรูปภาพ 
 
ภาพท่ี 1-1 แผนท่ีแสดงลุ่มแม่น้ำบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 1-2 

ภาพท่ี 1-2 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีลุ่มน้ำประแส 1-3 

ภาพท่ี 1-3 แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดระยอง 1-6 

ภาพท่ี 1-4 สภาพพ้ืนท่ีอำเภอแกลงในปัจจุบัน 1-7 

ภาพท่ี 1-5  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552  1-9

 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   

ภาพท่ี 1-6 รายช่ือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในจังหวัดระยอง 1-11 

ภาพท่ี 2-1 แผนท่ีแสดงตำแหน่งแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์และแหล่งท่ีศึกษา  2-3 

ภาพท่ี 2-2 แผนท่ีแสดงเส้นทางการเดินทัพของพระยาตากท้ังเส้นทางบกและเส้นทางเรือ 2-10 

ภาพท่ี 2-3 หัวเมืองชายฝ่ังทะเล เกาะ และสถานท่ีสำคัญท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 2-12 

 สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี 

ภาพท่ี 2-4 แผนท่ีโบราณแสดงเส้นทางและเมืองต่าง ๆ ชายทะเลในสมุดภาพไตรภูมิ 2-13 

 กรุงธนบุรี  

ภาพท่ี 2-5 แผนท่ีแสดงประเทศสยามและบริเวณอ่าวไทย (ขวา) จากแผนท่ีของ เบาว์ริง  2-18 

 เม่ือ พ.ศ. 2400  

ภาพท่ี 2-6 เส้นทางจากเมืองระยองถึงเมืองจันทบุรีจากแผนท่ีของ ปาวี  2-19 

 ระหว่าง พ.ศ. 2426–2427  

ภาพท่ี 2-7 แผนท่ีแสดงการเดินทางสำรวจบริเวณอ่าวตอนในและชายฝ่ังทะเลสู่จันทบูรณ์ 2-20 

 จากแผนท่ีของ สมิธ ระหว่าง พ.ศ. 2434 – 2439 

ภาพท่ี 2-8 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Burma Siam Amnam ของ W.G. Blackie  2-21 

 เม่ือ พ.ศ. 2425 

ภาพท่ี 2-9 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี China Indo-China Malaysia  2-21 

 ของ Rand McNally เม่ือ พ.ศ. 2440  

ภาพท่ี 2-10 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Sud-Asien ของ Ernst Debes เม่ือ พ.ศ. 2441 2-22 

ภาพท่ี 2-11 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Indo-China ของ Edward Stanford  2-22 

 เม่ือ พ.ศ. 2447  

ภาพท่ี 2-12 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Indo-China ของ W.&A.K. Johnson Limited 2-23 

 เม่ือ พ.ศ. 2449 

ภาพท่ี 2-13 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Father India 2-23 

ภาพท่ี 2-14 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Hinterindien ของ Adolf Stiele  2-24 

 และ H. Haack เม่ือ พ.ศ. 2484  



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 
 
ภาพท่ี 2-15 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี India East ของ C.S. Hammond  2-24 

 เม่ือ พ.ศ. 2491 

ภาพท่ี 2-16 แผนท่ีแสดงช่ือบ้านนามเมืองและช่ือสถานท่ีในนิราศเมืองแกลง 2-60 

ภาพท่ี 2-17 แผนท่ีประเทศไทยแสดงการแบ่งแสดงการแบ่งเขตมณฑลเทศาภิบาล 2-61 

ภาพท่ี 2-18 แผนท่ีแสดงมณฑลจันทบุรี และบริเวณตำแหน่งของเมืองแกลง พ.ศ. 2457 2-62 

ภาพท่ี 2-19 สภาพบ้านเรือนในประแส อำเภอแกลง เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479 2-65 

ภาพท่ี 2-20 สภาพบ้านเรือนบริเวณบ้านพลง บ้านสามย่าน บ้านทางเกวียน อำเภอแกลง  2-65 

 เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479 

ภาพท่ี 2-21 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนบน (ประแสตอนบน) พ.ศ. 2460 2-68 

ภาพท่ี 2-22 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนล่าง (ประแสตอนล่าง) พ.ศ. 2459 2-69 

ภาพท่ี 2-23 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนล่าง (ประแสตอนล่าง) พ.ศ. 2473 2-70 

ภาพท่ี 2-24 แสดงตำแหน่งเมืองระยองและพริกไทยของดีเมืองระยอง 2-76 

ภาพท่ี 2-25 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนล่าง (ประแสตอนล่าง) พ.ศ. 2459 และพ้ืนท่ีนา 2-78 

ภาพท่ี 2-26 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมบริเวณตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2479 2-85 

ภาพท่ี 2-27 พ้ืนท่ีนาบริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479 2-85 

ภาพท่ี 2-28 พ้ืนท่ีสวนบริเวณพังราด อำเภอแกลง เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2479 2-85 

ภาพท่ี 2-29 สวนแตงโมขณะท่ีเกษตรกรกำลังใส่ปุ๋ย บริเวณทางตะวันออกของบ้านทางเกวียน  2-85 

 และตะวันตกของบ้านสามย่าน อำเภอแกลง เม่ือ พฤศจิกายน 2479 

ภาพท่ี 2-30 เกษตรกรกำลังเก็บเก่ียวถ่ัวลิสง บริเวณทางทิศตะวันตกของบ้านสามย่าน  2-86 

 เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479 

ภาพท่ี 2-31 พ้ืนท่ีสวนยางทางตะวันตกของบ้านสามย่าน เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479 2-86 

ภาพท่ี 2-32 การค้าขายในตลาดประแส บริเวณแม่น้ำประแส อำเภอแกลง  2-86 

 เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479  

ภาพท่ี 2-33 การค้าขายตามถนนในประแส บริเวณแม่น้ำประแส อำเภอแกลง  2-86 

 เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479  

ภาพท่ี 2-34 เส้นทางเดินเรือชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตามสายและเส้นทางตัดข้ามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 2-89 

ภาพท่ี 2-35 อ่าวท่าเรือปากน้ำของจังหวัดระยอง ระหว่าง 19 – 20 พฤศจิกายน 2479 2-89 

ภาพท่ี 2-36 อ่าวท่าเรือปากน้ำของจังหวัดระยอง ระหว่าง 19 – 20 พฤศจิกายน 2479 2-89 

ภาพท่ี 2-37 การแล่นเรือใบบริเวณแม่น้ำประแส บริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง  2-93 

 เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479   

 



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 
 
ภาพท่ี 2-38 ท่าเรือและตลาดปลาบริเวณแม่น้ำประแส บริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง  2-93 

 เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479 

ภาพท่ี 2-39 แผนท่ีโดยสังเขปแสดงการสร้างถนนจากว่าท่ีอำเภอแกลงไปตำบลประแส 2-97 

ภาพท่ี 2-40 โค – กระบือเทียมเกวียน บริเวณบ้านกร่ำทางทิศตะวันตกของอำเภอแกลง  2-99 

 ระหว่าง 21 – 22 พฤศจิกายน 2479  

ภาพท่ี 2-41 สะพานข้ามคลองแกลง วัดท่าเรือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแกลง  2-99 

 เม่ือ 21 พฤศจิกายน 2479 

ภาพท่ี 2-42 แม่น้ำและสะพานข้ามคลองบริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง  2-99 

 เม่ือ 23 พฤศจิกายน 2479  

ภาพท่ี 2-43 ถนนจากสัตหีบถึงจังหวัดจันทบุรี เม่ือ มีนาคม 2491 2-100 

ภาพท่ี 2-44 ถนนจากสัตหีบถึงจังหวัดระยอง เม่ือ มีนาคม 2491 2-100 

ภาพท่ี 2-45 แผนท่ีแสดงอ่าวไทยชายฝ่ังทะเลตะวันออก เส้นสีแดงปะคือทางเกวียน 2-103 

ภาพท่ี 2-46 แผนผังแหล่งโบราณคดีเรือมันนอก (เรือเมล์) จังหวัดระยอง 2-105 

ภาพท่ี 2-47 แผนท่ีชายฝ่ังจังหวัดระยอง แสดงสภาพพ้ืนท่ี แหล่งเรือจมเกาะทะลุ 2-106 

ภาพท่ี 2-48 แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2498 2-108 

ภาพท่ี 2-49 แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2498 2-108 

ภาพท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงตำแหน่งสันนิษฐานเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ  3-2 

 ตามเส้นทางเลียบชายฝ่ังทะเลตาม  

ภาพท่ี 3-2 แผนท่ีแสดงตําแหน่งสันนิษฐานเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ 3-6 

ภาพท่ี 3-3 คันดินและค่ายคูโบราณบริเวณบ้านค่าย ท่ีพบในแผนท่ีโบราณปี พ.ศ. 2460 – 2461 3-8 

ภาพท่ี 3-4 แผนท่ีแสดงตําแหน่งของศาล และร่องรอยความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ 3-16 

ภาพท่ี 3-5 แผนท่ีแสดงตําแหน่งของศาล และร่องรอยความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ  3-17 

 ในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ภาพท่ี 3-6 แผนท่ีแสดงหมุดกวีหมุดท่ี 21 - 28 จากนิราศเมืองแกลง 3-26 

ภาพท่ี 3-7 แผนท่ีแสดงหมุดกวีในนิราศเมืองแกลง หมุดท่ี 1 – 28 3-28 

ภาพท่ี 3-8 อุโบสถวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 3-29 

ภาพท่ี 3-9 จ่ันหับหรือหลังคาลาดด้านหน้าโบสถ์ 3-30 

ภาพท่ี 3-10 งานปูนป้ันเขียนสีท่ีหน้าต่าง 3-30 

ภาพท่ี 3-11 พระพุทธรูปหวายลงรักปิดทองในอุโบสถ 3-30 

ภาพท่ี 3-12 เจดีย์วัดราชบัลลังก์ 3-30 

ภาพท่ี 3-13 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3-31 



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี 3-14 หมุดกวีหมุดท่ี 26 บ้านพงอ้อ 3-31 

ภาพท่ี 3-15 หมุดกวีหมุดท่ี 27 บ้านดอนเค็ด 3-32 

ภาพท่ี 3-16 อุโบสถวัดโพธ์ิทองพุทธาราม 3-33 

ภาพท่ี 3-17 หน้าบันอุโบสถวัดโพธ์ิทอง 3-33 

ภาพท่ี 3-18 พระประธานในอุโบสถวัดโพธ์ิทอง 3-33 

ภาพท่ี 3-19 วิหารวัดโพธ์ิทอง 3-34 

ภาพท่ี 3-20 เจดีย์วัดโพธ์ิทองพุทธาราม 3-34 

ภาพท่ี 3-21 อุโบสถวัดสารนาถธรรมาราม 3-35 

ภาพท่ี 3-22 พระปฐมเจดีย์ 3-35 

ภาพท่ี 3-23 พระธาตุพนม 3-35 

ภาพท่ี 3-24 พระเจดีย์เจ็ดยอด 3-36 

ภาพท่ี 3-25 พระบรมธาตุไชยา 3-36 

ภาพท่ี 3-26 ศาลเจ้าพ่อกล่ัง 3-36 

ภาพท่ี 3-27 ศาลเจ้าทางเกวียน 3-37 

ภาพท่ี 3-28 ศาลเจ้าพ่อสามย่าน 3-37 

ภาพท่ี 3-29 ย่านการค้าสามย่าน 3-37 

ภาพท่ี 3-30 อาคารไม้ท่ีมีการแกะสลักลวดลายบริเวณระเบียงและช่องลม 3-37 

ภาพท่ี 3-31 สภาพพ้ืนท่ีบริเวณชุมชนตล่ิงชัน 3-38 

ภาพท่ี 3-32 เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่ีพบโบราณวัตถุในชุมชนตล่ิงชัน 3-38 

ภาพท่ี 3-33 ท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้านบริเวณท่ีพบโบราณวัตถุ 3-39 

ภาพท่ี 3-34 เศษเคร่ืองถ้วยท่ีพบบริเวณชุมชนตล่ิงชัน 3-39 

ภาพท่ี 3-35 วัตถุประเภทโลหะท่ีพบบริเวณชุมชนตล่ิงชัน 3-40 

ภาพท่ี 3-36 อุโบสถวัดวังหว้า 3-41 

ภาพท่ี 3-37 เจดีย์วัดวังหว้า 3-41 

ภาพท่ี 3-38 อุโบสถวัดศิลาธรรมาราม 3-41 

ภาพท่ี 3-39 หมุดกวีหมุดท่ี 25 เนินฆ้อ 3-42 

ภาพท่ี 3-40 ชายหาดแหลมสนปัจจุบัน 3-43 

ภาพท่ี 3-41 อุโบสถวัดสมมติเทพฐาปนาราม 3-43 

ภาพท่ี 3-42 เจดีย์วัดสมมติเทพฐาปนาราม 3-44 

ภาพท่ี 3-43 วัดหนองแพงพวย 3-44 



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 
 
ภาพท่ี 3-44 อุโบสถวัดหนองแพงพวย 3-45 

ภาพท่ี 3-45 พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ 3-45 

ภาพท่ี 3-46 สวนยางท่ีพบเศษเคร่ืองถ้วย 3-45 

ภาพท่ี 3-47 อุโบสถวัดเนินฆ้อ 3-46 

ภาพท่ี 3-48 เจดีย์วัดเนินฆ้อ 3-46 

ภาพท่ี 3-49 พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ 3-46 

ภาพท่ี 3-50 มณฑปเนินฆ้อ 3-47 

ภาพท่ี 3-51 รอยพระพุทธบาทภายในมณฑป 3-47 

ภาพท่ี 3-52 พระพุทธรูปปางมารวิชัยในมณฑป 3-47 

ภาพท่ี 3-53 ไหโบราณ 3-47 

ภาพท่ี 3-54 เคร่ืองถ้วยท่ีเก็บรักษาไว้ในมณฑป 3-48 

ภาพท่ี 3-55 อุโบสถวัดจำรุง 3-48 

ภาพท่ี 3-56 สะพานรักษ์แสม 3-49 

ภาพท่ี 3-57 ระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณสองฝ่ังของสะพานรักษ์แสม 3-49 

ภาพท่ี 3-58 หมุดกวีหมุดท่ี 23 ปากลาวน 3-50 

ภาพท่ี 3-59 หมุดกวีหมุดท่ี 24 บ้านกร่ำ 3-51 

ภาพท่ี 3-60 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ 3-51 

ภาพท่ี 3-61 หมุดกวีหมุดท่ี 28 แหลมแม่พิมพ์ 3-52 

ภาพท่ี 3-62 เหรียญกษาปณ์เจาะรูพบท่ีฐานพระประธาน 3-53 

ภาพท่ี 3-63 วัตถุท่ีพบบริเวณฐานพระประธาน 3-53 

ภาพท่ี 3-64 วัตถุท่ีพบบริเวณฐานพระประธาน 3-53 

ภาพท่ี 3-65 พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง 3-54 

ภาพท่ี 3-66 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 3-55 

ภาพท่ี 3-67 ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวัดพลงไสว 3-56 

ภาพท่ี 3-68 หมุดกวีหมุดท่ี 21 ตะพานยายเหม 3-57 

ภาพท่ี 3-69 หมุดกวีหมุดท่ี 22 แหลมทองหลาง 3-57 

ภาพท่ี 3-70 อุโบสถหลังเก่าวัดพลงไสว 3-58 

ภาพท่ี 3-71 อุโบสถหลังใหม่วัดพลงไสว 3-58 

ภาพท่ี 3-72 อุโบสถหลังเก่าวัดบ้านนา 3-59 

ภาพท่ี 3-73 อุโบสถหลังใหม่วัดบ้านนา 3-59 

ภาพท่ี 3-74 อุโบสถวัดหนองจระเข้ 3-60 



สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 

 

ภาพท่ี 3-75 ศาลาการเปรียญวัดหนองจระเข้ 3-60 

ภาพท่ี 3-76 อุโบสถวัดกระแสร์คูหาสวรรค์ 3-60 

ภาพท่ี 3-77 หอระฆังเก่าท่ีถูกร้ือไปแล้ว 3-60 

ภาพท่ี 3-78 สภาพภูมิศาสตร์บริเวณแม่น้ำประแส 3-61 

ภาพท่ี 3-79 ศาลเจ้าพ่อประแสร์ 3-62 

ภาพท่ี 3-80 ศาลเจ้าพ่อก้ืออ่ีไทรย้อย 3-62 

ภาพท่ี 3-81 บ้านเรือนบริเวณชุมชนปากแม่น้ำประแส 3-63 

ภาพท่ี 3-82 เรือประมงท่ีจอดเทียบท่าในชุมชนปากแม่น้ำประแส 3-63 

ภาพท่ี 3-83 ต้นตะเคียนในวัดตะเคียนงาม 3-64 

ภาพท่ี 3-84 อุโบสถวัดเนินยาง 3-65 

ภาพท่ี 3-85 วัดท่ามะกอก 3-65 

ภาพท่ี 3-86 อุโบสถวัดคลองปูน 3-66 

ภาพท่ี 3-87 อุโบสถวัดดอนมะกอก 3-66 

ภาพท่ี 3-88 แม่น้ำประแสบริเวณวัดดอนมะกอก 3-66 

ภาพท่ี 3-89 ทุ่งโปรงทอง 3-66 

ภาพท่ี 3-90 อุโบสถเก่าวัดทุ่งควายกิน 3-67 

ภาพท่ี 3-91 ประตูวัดทุ่งควายกิน มีการประดับปูนป้ันและเขียนสีแบบช่างพ้ืนถ่ิน 3-68 

ภาพท่ี 3-92 อุโบสถวัดเนินเขาดิน 3-68 

ภาพท่ี 3-93 ต้นตะเคียนในวัดเนินเขาดิน 3-68 

ภาพท่ี 3-94 อุโบสถวัดหนองกะพ้อ 3-69 

ภาพท่ี 3-95 บริเวณปากแม่น้ำพังราด 3-70 

ภาพท่ี 3-96 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากแม่น้ำพังราด 3-71 
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บทที่ 1  

สภาพทั่วไปของอำเภอแกลง 
 

1. สภาพพื้นทีข่องพื้นที่ศึกษา 

1.1 ลุ่มน้ำประแส 

 ลุ ่มน้ำประแส เป็นลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ครอบคลุมพื ้นที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา อำเภอบ่อทอง และหนิงใหญ่ จังหวัดชลบุรี กิ่งอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย 

อำเภอปลวกแดง อำเภอเมืองระยอง และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัด

จันทบุรี รวมครอบคลุมพื้นที่ 2,122.63 ตารางกิโลเมตร หรือ ราว 1,326,646 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.21 ของ

พื้นที่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก1 โดยมีต้นน้ำเกิดจากเขาใหญ่ เขาอ่างฤาไน เขาหินโรงและเขาอ่าง

กระเด็น ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่าง ๆ หลายสาย เช่น คลองประแส คลองปลิง คลองบ่อทอง ห้วยหิน

คม คลองเจว็ด คลองตากล้วย คลองชุมแสง คลองไผ่เหนือ คลองแหวน คลองตราด เป็นต้น และได้ไหล

รวมกัน เรียกว่า แม่น้ำประแส มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่บ้านปากน้ำ 

ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีอาณาเขตติดต่อของลุ่มน้ำประแส มีดังนี้2 

ทิศเหนือ  จรดลุ่มน้ำบางประกง 

ทิศตะวันออก จรดลุ่มน้ำวังตะโหนดและพังราด 

ทิศใต้   จรดอ่าวไทย 

ทิศตะวันตก จรดลุ่มน้ำระยอง 

 
1 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) , การดำเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ำและแบบจำลองน้ำท่วมน้ำแล้ง (กรุงเทพฯ : แอสดีคอน คอร์

ปอเรชั่น, 2555), 4. 
2 มงคล สืบค้า, ความสำคัญของทรัพยากรน้ำและแนวคิดในการจัดการต้นน้ำลุ่มน้ำประแสร์ (ม.ป.ท., 2541), 3 

- 6. 
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ภาพท่ี 1 - 1 แผนท่ีแสดงลุ่มแม่น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

(ท่ีมา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน), การดำเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ำและแบบจำลองน้ำ

ท่วมน้ำแล้ง (กรุงเทพฯ: แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น, 2555)) 
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ภาพท่ี 1 – 2 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีลุ่มน้ำประแส 

(ท่ีมา: ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น, ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก, เข้าถึงเมื่อ 13 

กรกฎาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://streff.dwr.go.th) 
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 สภาพภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้ำประแส พบว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำประแส มีการวางตัวของลุ่มน้ำใน

ลักษณะทอดตัวไปตามแนวเหนือ – ใต้ โดยมีลักษณะกว้างทางตอนเหนือและสอบเข้าทางตอนใต้ที่ติดกับ

ทะเล ตอนเหนือมีลักษณะเป็นภูเขา และลูกคลื่นลอนลาด ส่วนที่เป็นที่ราบพบว่าบริเวณตอนกลางของพื้นที่

จรดลงมาทางตอนใต้เกิดจากตะกอนที่พัดพามากับลำน้ำ และบริเวณพื้นที่ที่ติดต่อกับทะเลมีการทับถมของ

ดินตะกอนปากแม่น้ำ ทำให้เกิดเป็นดินเลนที่มีน้ำทะเลท่วมขัง3  

สภาพภูมิอากาศบริเวณลุ่มน้ำประแส ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะทำให้มีฝนตกหนัก เพราะจะพัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้า

มาในพื ้นท ี ่ เร ิ ่มต ้นประมาณเด ือนพฤษภาคม และส ิ ้นส ุดประมาณกลางเด ือนต ุลาคม ลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาเอาความกดอากาศต่ำสูงจากประเทศจีนเข้ามา ซึ่งจะทำให้อากาศแห้งและเย็น 

จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงที่สภาพ

อากาศแปรเปลี่ยนทิศทางของลมพัดไม่แน่นอน และอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ นอกจากลมมรสุมที่

พัดผ่านเป็นประจำแล้วยังมีลมพายุจร เมื่อพัดผ่านจะทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่4  

มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่น ไม่ร้อนจัด บริเวณ

ชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝน (ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) จะมีฝนตกชุก5 

สภาพธรณีวิทยาบริเวณลุ่มแม่น้ำประแส 

ธรณีวิทยาพื้นที่จังหวัดระยอง พบได้ทั้งหินตะกอน หินแปร และหินอัคนี แต่ลำดับชั้นทางธรณีวทิยา

ที่สำคัญ ได้แก่ ชั้นตะกอนร่อนยุคควอเทอร์นารี ซึ่งหมายถึง กรวด ทราย ดิน และดินเหนียว ที่ยังไม่แข็งตัว

กลายเป็นหิน อายุประมาณ 1.8 ล้านปีจนถึงปัจจุบัน พบกระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง  โดยแต่ละพื้นที่มชีนิด

ของตะกอนและสภาวะแวดล้อมของการตกตะกอนที่แตกต่างกันไป  

สำหรับบริเวณลุ่มแม่น้ำประแส พบพื้นที่ตะกอนสันทรายเก่า ประกอบด้วย ทรายเนื้อปานกลางถึง

หยาบ การคัดขนาดปานกลาง มีความกลมมนดี มีเศษเปลือกหอยปน พบกระจายตัวบริเวณพื้นที่ถัดจาก

ชายหาดเข้ามาเล็กน้อย อีกทั้งยังพบพื้นที่เกิดตะกอนน้ำพา ประกอบด้วย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดิน

เหนียว สลับชั้นกันหลายชั้นเกิดจากน้ำพัดพากรวด หิน ดิน ทราย ไปสะสมตัวอย่างไม่เป็นระบบ มีอิทธิพล

 
3 มงคล สืบค้า, ความสำคัญของทรัพยากรน้ำและแนวคิดในการจัดการต้นน้ำลุ่มน้ำประแสร์, 3 - 6. 
4 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) , การดำเนินการด้านการรวบรวมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ำและแบบจำลองน้ำท่วมน้ำแล้ง, กรุงเทพฯ : แอสดีคอน คอร์

ปอเรชั่น, 2555), 6. 
5 กรมทรัพยากรธรณี, เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นนำองค์

ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จังหวัดระยอง (กรุงเทพฯ : กรม

ทรัพยากรธรณี, 2558), 2. 
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ของความลาดชันและน้ำผิวดินปะปนบ้างจึงได้ตะกอนหลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะเป็นภูมิประเทศที่ราบ

ริมแม่น้ำ พื้นที่ราบนี้มักเป็นแหล่งสะสมตัวของชั้นทรายแม่น้ำบางแห่งสามารถพบทรายก่อสร้างและดิน

เหนียวสำหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาได้ โดยทั่วไปสภาพดินเป็นดินร่วนที่มีแร่ธาตุที่

จำเป็นต่อพืชอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูกมากที่สุด แต่เนื่องจากเป็นที่ราบจึงมักประสบกับน้ำท่วมขัง

ในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เป็นตะกอนที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง ประกอบด้วย ดินเคลย์สีเทา หรือ สีเทา

ปนเขียว เนื้ออ่อนนิ่มขนาดชั้นหนา มีชั้นทรายละเอียดและชั้นพีตแทรกสลับ อาจพบเปลือกหอยบ้าง สะสม

ตัวจากการข้ึนลงของน้ำที่ไหลเข้ามาตามลำน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลอย่างบริเวณปากน้ำประแส6 

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำประแส พบทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่ามากที่สุด โดยจะพบมาก

บริเวณตอนเหนือของลุ่มน้ำประแส คือ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ระยอง – ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว - 

จันทบุรี) และป่าเขาชะเมา – เขาวง โดยพื้นที่ป่าทั้งหมดเป็นป่าดงดิบ (Evergreen) ซึ่งมีทรัพยากรสัตว์ป่า

เป็นจำนวนมาก7 นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำประแส ซึ่งบางส่วนถูกใชท้ำ

นากุ้ง8  

พื้นที่ลุ่มน้ำประแสประกอบด้วยพื้นที่เกษตรประมาณร้อยละ 70 เป็นพื้นที่ป่าดงดิบร้อยละ 2 และ

พื้นที่ชุม รวมทั้งพื้นที่รกร้างอีกร้อยละ 28 สำหรับพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนมากทำสวนยางพารา ไร่มัน

สำปะหลัง และสวนผลไม้ โดยส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ โดยมีป่าชายเลน

อยู่ตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำติดกับชายฝั่งทะเล9 

 

 

 

 
6 กรมทรัพยากรธรณี, เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นนำองค์

ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จังหวัดระยอง, 11-12. 
7 มงคล สืบค้า, ความสำคัญของทรัพยากรน้ำและแนวคิดในการจัดการต้นน้ำลุ่มน้ำประแสร์, 13. 
8 เรื่องเดียวกัน, 11. 
9 เรื่องเดียวกัน, 14. 
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ภาพท่ี 1 – 3 แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดระยอง  

(ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี, 2541) 
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1.2 อำเภอแกลง10 

อำเภอแกลง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัด ระยะทาง

ห่างจากตัวเมืองจังหวัดระยองประมาณ 49 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) มีเนื้อที่

ประมาณ 741 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 463,125 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอวังจันทร์และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 

ทิศใต้  ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และกิ่งอำเภอชะเมา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมือง 

 

 
ภาพท่ี 1 – 4 สภาพพื้นท่ีอำเภอแกลงในปัจจุบัน 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562) 

 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของอำเภอแกลง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาไปจนถึงฝั่งทะเลด้านตะวันออก 

ภูเขาที่สำคัญ คือ เขาหินแท่น เขาหางญวน และเขากองดิน ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำประ

แสและคลองต่าง ๆ เช่น คลองโพล้และคลองประแส คลองวังหว้า คลองน้ำเขียว คลองสองสลึง คลองเนินฆ้อ 

คลองน้ำแตพง และคลองบุญสัมพันธ์ บริเวณปากแม่น้ำประแสและเป็นป่าชายเลน ดินส่วนใหญ่เป็นดนิร่วน

ปนทรายและดินลูกรัง  

 
10 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารพาณิชย์, 2542), 

465 - 466.  
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สภาพทางธรณีวิทยาของอำเภอแกลง พบพื้นที่ตะกอนสันทรายเก่า ซึ่งกระจายตัวบริเวณพื้นที่ถัด

จากชายหาดเข้ามาเล็กน้อย อีกทั้งยังพบพื้นที่เกิดตะกอนน้ำพา กระจายตัวตามแนวแม่น้ำประแส ลักษณะ

เป็นภูมิประเทศที่ราบริมแม่น้ำ พื้นที่ราบนี้มักเป็นแหล่งสะสมตัวของชั้นทราย  แม่น้ำบางแห่งสามารถพบ

ทรายก่อสร้างและดินเหนียวสำหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาได้ โดยทั่วไปสภาพดินเป็น

ดินร่วนที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการเพาะปลูกมากที่สุด แต่เนื่องจากเป็นที่ราบจึงมัก

ประสบกับน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เป็นตะกอนที่ลุ่มราบน้ำขึ้นถึง มีชั้นทรายละเอยีด

และชั้นพีตแทรกสลับ อาจพบเปลือกหอยบ้าง สะสมตัวจากการข้ึนลงของน้ำที่ไหลเข้ามาตามลำนำ้ที่เชื่อมตอ่

กับทะเลอย่างบริเวณปากน้ำประแส11 

ทรัพยากรธรรมชาติที่พบในอำเภอแกลง 

ทรัพยากรป่าไม้ ในทุกตำบลของอำเภอแกลงมีพื้นที่ป่าชายเลน ยกเว้น ตำบลเมืองแกลง ตำบลห้วย

ยาง ตำบลสุนทรภู่ และ ตำบลกระแสบน  โดยมีพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน จำนวน 10,774.77 ไร่ โดย

ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการทำนากุ้ง12 

ทรัพยากรแร่ พบแหล่งแร่พวง บริเวณเชื่อมต่อระหว่างเขาน้ำตกและเขาวงศ์  เขตติดต่อระหว่าง

อำเภอแกลง จังหวัดระยองกับอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแร่พลัดสะสมตัวร่วมกับกรวดขนาดใหญ่

ของแร่แคลซิโดนีในร่องน้ำเก่าบริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มระหว่างเนินเขาเตี้ย นอกจากนี้ยังพบแร่ดิน

ขาว ที่แหล่งเขาลำพวน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง ซึ่งมีรายงานว่าสามารถใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดที่มีสี

ขาวได้อีกด้วยอีกด้วย13 

ทรัพยากรหิน พบหินปูนยุคไทรแอสซิกอยู่ที่แหล่งหินเขาสุขไพรวัน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง ซึ่ง

เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดระยองและจันทบุรี ซึ่งแหล่งหินเขานี้มีการระเบิดและย่อยหินเพื่อนำไปใช้ ใน

การก่อสร้างมานานกว่า 30 ปีแล้ว14 

 
11 กรมทรัพยากรธรณี, เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นนำองค์

ความรู้ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จังหวัดระยอง, 11-12. 
12 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง (ม.ป.ท., 2555), 20.  
13 เลิศลิน รักษาสกุลวงศ์, สันต์ อัศวพัชระ เด่นโชค มั่นใจ และ มานพ รักษาสกุลวงศ์ , “คู่มือทัศนศึกษาธรณีวิชา 

จังหวัดระยอง” เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ธรณีวิทยาสู่ครูวิทยาศาสตร์ (ม.ป.ท. : กรม

ทรัพยากรธรณี, 2550), 6. 
14 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพท่ี 1 – 5 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552  

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

(ท่ีมา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระยอง (ม.ป.ท., 2555)) 
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ทรัพยากรธรรมชาติที่พบในอำเภอแกลง15 

ทรัพยากรแร่ พบแหล่งแร่พวง บริเวณเชื่อมต่อระหว่างเขาน้ำตกและเขาวงศ์ เขตติดต่อระหว่าง

อำเภอแกลง จังหวัดระยองกับอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นแร่พลัดสะสมตัวร่วมกับกรวดขนาดใหญ่

ของแร่แคลซิโดนีในร่องน้ำเก่าบริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มระหว่างเนินเขาเตี้ย นอกจากนี้ยังพบแร่ดิน

ขาว ที่แหล่งเขาลำพวน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง ซึ่งมีรายงานว่าสามารถใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดที่มีสี

ขาวได้อีกด้วยอีกด้วย 

ทรัพยากรหิน พบหินปูนยุคไทรแอสซิกอยู่ที่แหล่งหินเขาสุขไพรวัน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง ซึ่ ง

เป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดระยองและจันทบุรี ซึ่งแหล่งหินเขานี้มีการระเบิดและย่อยหินเพื่อนำไปใช้ใน

การก่อสร้างมานานกว่า 30 ปีแล้ว 

 

2. การแบ่งเขตการปกครองในอำเภอแกลง16 

อำเภอแกลงแบ่งการปกครองออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การปกครองส่วนภูมิภาค และ การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

สำหรับรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกได้เป็น 15 ตำบล ได้แก ่

1. ตำบลทางเกวียน (Thang Kwian) จำนวน 10 หมู่บ้าน 

2. ตำบลวังหว้า (Wang Wa) จำนวน 14 หมู่บ้าน 

3. ตำบลชากโดน (Chak Don) จำนวน 8 หมู่บ้าน 

4. ตำบลเนินฆ้อ (Noen Kho) จำนวน 9 หมู่บ้าน 

5. ตำบลกร่ำ (Kram) จำนวน 6 หมู่บ้าน 

6. ตำบลชากพง (Chak Phong) จำนวน 7 หมู่บ้าน 

7. ตำบลกระแสบน (Krasae Bon) จำนวน 14 หมู่บ้าน 

8. ตำบลบ้านนา (Ban Na) จำนวน 13 หมู่บ้าน 

9. ตำบลทุ่งควายกิน (Thung Khwai Kin) จำนวน 13 หมู่บ้าน 

10. ตำบลกองดนิ (Kong Din) จำนวน 11 หมู่บ้าน 

11. ตำบลคลองปนู (Khlong Pun) จำนวน 9 หมู่บ้าน 

12. ตำบลพังราด (Phang Rat) จำนวน 8 หมู่บ้าน 

 
15 เรื่องเดียวกัน. 
16 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง, ประวัติความเป็นมา อำเภอแกลง , เข้าถึงได้จาก 

http://district.cdd.go.th/klaeng/sample-page/about-us 
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13. ตำบลปากน้ำกระแส (Pak Nam Krasae) จำนวน 8 หมู่บ้าน 

14. ตำบลห้วยยาง(Huai Yang) จำนวน 9 หมู่บ้าน 

15. ตำบลสองสลงึ(Song Salueng) จำนวน 8 หมู่บ้าน 

 

 
ภาพท่ี 1 – 6 รายชื่อองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง 

(ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง, ข้อมูลการปกครองและประชากร, เข้าถึงเมื่อ 12 

มิถุนายน 2562, เข้าถึงได้จากhttps://www.ect.go.th/rayong/ewt_news.php?nid=76&filename=index) 

 

ส่วนรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 8 เทศบาลตำบล และ 9 องค์การบริหารส่วน

ตำบล  

1. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทางเกวียนและบางส่วน

ของตำบลวังหว้า 

2. เทศบาลตำบลกองดิน ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลกองดิน 

3. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งควายกินและบางส่วน

ของตำบลคลองปูน 

4. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของตำบลปากน้ำกระแส 

5. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลกร่ำและตำบลชากพงทั้งตำบล 

6. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลเนินฆ้อทั้งตำบล 
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7. เทศบาลตำบลบ้านนา ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลบ้านนาทั้งตำบล 

8. เทศบาลตำบลสองสลึง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลสองสลึงทั้งตำบล 

9. องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ครอบคลุมพื ้นที่ตำบลทางเกวียน (นอกเขต

เทศบาลตำบลเมืองแกลง) 

10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลวังหว้า (นอกเขตเทศบาลตำบล

เมืองแกลง) 

11. องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลชากโดนทั้งตำบล 

12. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลกระแสบนทั้งตำบล 

13. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งควายกิน (นอกเขต

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน) 

14. องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกองดิน (นอกเขตเทศบาล

ตำบลกองดิน) 

15. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองปูน (นอกเขตเทศบาล

ตำบลทุ่งควายกิน) และตำบลปากน้ำกระแส (นอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส) 

16. องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลพังราดทั้งตำบล 

17. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล 
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บทที่ 2 

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม “เมืองแกลง” 
   

การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของ “เมืองแกลง” ซ่ึงปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดระยองน้ัน 

พบว่ามีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน สำหรับบทนี้จะแบ่งหัวข้ออภิปรายออกเป็นสองประเด็น คือ 

พัฒนาทางกระวัติศาสตร์เมืองแกลง จังหวัดระยอง และภูมินามในอำเภอแกลง มีรายละเอียดดังน้ี 

 

พัฒนาการทางประวตัิศาสตร์เมืองแกลง จังหวัดระยอง 

1. เมืองแกลงในยุคกอ่นประวตัิศาสตร ์

จากการสำรวจและค้นคว้าทางโบราณคดีช่วงแรกเริ่มพบว่า พื้นที่แถบภูเขาในเขตอำเภอพนัสนิคม 

อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ต่อเน่ืองด้วยอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่มี

การตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังพบร่องรอยการตั้ งถิ ่นฐานของมนุษย์ในแหล่ง

โบราณคดีต่าง ๆ  ได้แก่ แหล่งโบราณคดีโคกพนมดี โคกพุทรา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  แหล่งโบราณคดี

โคกระกา โคกกะเหรี่ยง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี แหล่งโบราณคดีกลุ่มเขาชะอาง อำเภอบ่อทอง และแหล่ง

โบราณคดีเนินสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

การตั้งถิ่นฐานยุคแรกเร่ิมในจังหวัดระยองจะอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง บริเวณเหนือลุ่มน้ำประแส ในแถบ

พื้นที่ภูเขาในบริเวณอุทยานแห่งชาตเิขาชะเมา – เขาวง ใกล้กับเขตจังหวัดจันทบุรี และบริเวณเทือกเขาลูกเล็กใน

พื้นที่เหนือลุ่มน้ำประแสบริเวณอำเภอวังจันทร์ หลักฐานทางโบราณคดีที่พบทั้งสองบริเวณมีความคล้ายคลึงกับ

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งในจังหวัดชลบุรีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็น

ความสัมพันธ์ของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่สูงในบริเวณเทือกเขาในแถบจังหวัดชลบุรี 

ระยองและจันทบุรี ซ่ึงต่อมาได้มีการย้ายถิ่นฐานมายังที่ราบ โดยสามารถกำหนดอายุได้เบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่ร่วม

สมัยกับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงตอนปลายของวัฒนธรรมที่ใช้เครื่องมือหินขัดและทำภาชนะดินเผาขึ้น 

ราว 2,000 – 4,000 ปีมาแล้ว1  

แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดระยอง มีทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่  

1.1 แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาชะอางคร่อมคลอง ตั ้งอยู ่ที่ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา 

จังหวัดระยอง นักโบราณคดีของกรมศิลปากร (พิสิฐ เจริญวงศ์, 2522) ได้สำรวจพบเคร่ืองมือหินกะเทาะทำจาก

 
1 กรมศิลปากร, แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 302. 
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หินกรวดแม่น้ำ ซ่ึงมีลักษณะรูปทรงและเทคนิคการทำเหมือนกับกลุ่มเคร่ืองมือหินกะเทาะที่เรียกว่า “เคร่ืองมือ

หินกะเทาะแบบฮัวบินเนียน” แม้ว่าในปัจจุบันยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของกลุ่มเครื่องมือหินลักษณะนี้อยู่

เน่ืองจากในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน เคร่ืองมือหินลักษณะน้ีปรากฏอยู่จนถึงเม่ือไม่ก่ีพันปีมาแล้ว 

แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันได้ระดับหนึ่งว่า เครื่องมือหินแบบนี้ปรากฏว่าแพร่หลายมากที่ สุดในช่วงเวลาระหว่าง 

12,000 – 6,000 ปีมาแล้ว เครื่องมือหินกะเทาะที่พบที่แหล่งโบราณคดีน้ี จัดเป็นร่องรอยของวัฒนธรรมที่เก่า

ที่สุดในภูมิภาคแถบชายทะเลตะวันออกของประเทศไทย เท่าที่พบในขณะน้ี และมีความเป็นไปได้ว่าเป็นร่องรอย

ของวัฒนธรรมที่ปรากฏในพื้นที่น้ีเม่ือราว 5,000 – 6,000 ปีมาแล้ว2  

1.2 แหล่งโบราณคดีเขาวง ตั้งอยู่บนภูเขาหินปูนตั้งอยู่ที่ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัด

ระยอง ภูเขาน้ีเป็นแนวแบ่งเขตแดนจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตเิขาชะเมา - เขาวง 

ภายในแหล่งโบราณคดีประกอบด้วยถ้ำ 3 ถ้ำที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ได้แก่ ถ้ำละคร3 ถ้ำเสือเท้ว4 และถ้ำเจ็ดชั้น5 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ประกอบด้วย ภาชนะดินเผาเน้ือ

หยาบเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ ตกแต่งผิวภาชนะหลากหลายแบบ เปลือกหอย (ทั้งหอยทะเลและหอยน้ำจืด) และ

กระดูกสัตว์ โดยคาดว่าเป็นที่อยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว 

 1.3 แหล่งโบราณคดีเขื่อนประแส ตั้งอยู่ที่ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จาก

การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี ในปี พ.ศ. 2545 และ 2546 พบหลักฐานทางโบราณคดีน้อยมาก ส่วนใหญ่

เป็นเศษภาชนะดินเผาซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาจึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงาน

ทางโบราณคดีสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เน่ืองจากเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบเคร่ืองมือหินขัดในบาง

พื้นที่ อาจสันนิษฐานได้ว่า ในพื้นที่นี้อาจเคยเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรือจุดแวะพักระหว่างทางของคนยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ซ่ึงน่าจะมีที่หมายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นเขตพื้นที่สูงอย่างเทือกเขาชะอางและเขาชะเมาในเขต

 
2 พันจ่าเอกกามนิต ดิเรกศิลป์, “การศึกษาแบบแผนการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณอำเภอโป่ง

น้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 31. 
3 กรมศิลปากร, แหล่งโบราณคดีประเทศไทย เล่ม 1, 304. 
4 เร่ืองเดียวกัน, 305. 
5 เร่ืองเดียวกัน, 306. 



 

2 - 3 

จังหวัดชลบุรีและระยองซึ่งพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กำหนดอายุได้ประมาณ 

2,000 ปีมาแล้ว6  

 

 
ภาพที่ 2 – 1 แผนท่ีแสดงตำแหน่งแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์และแหล่งที่ศึกษา (วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม) 

(ท่ีมา: ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2562) 

 

 สรุป ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดระยอง และอำเภอแกลง จากหลักฐานที่พบ อาจสันนิษฐานได้ว่ามี

มนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้อย่างน้อยตั้งแต่ 5,000 – 6,000 ปีมาแล้ว โดยมักจะอาศัยอยู่ตามถ้ำและเพงิผา 

ดำรงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีการติดต่อกับชุมชนร่วมสมัยตามแถบชายฝั่ง

ทะเลอีกด้วย  

 

 
 6 บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ประแสร์ : โบราณคดีกู้ภัย : รายงานการจัดการแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์แผนปฏิบัติ

การป้องกันแก้ไข พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเขื่อนประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  (กรุงเทพฯ: สมาพันธ์, 

2547), 115. 
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2. เมืองแกลงในชว่งระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 – 18  

ภายในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย พบร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีศูนย์กลางอยู่บรเิวณ

ลุ่มแม่น้ำในภาคกลาง ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณจังหวัด

ปราจีนบุรี และตอนเหนือของจังหวัดชลบุรี โดยมีแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดีที่สำคัญได้แก่ เมือง

โบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี7 เมืองโบราณพระรถ8 แหล่งโบราณคดีสระสี่เหลี่ยม9 อำเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี เป็นต้น ซ่ึงจากหลักฐานที่พบแสดงให้เห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนวัฒนธรรมทวารวดีขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ไม่พบร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดีในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งอำเภอแกลงเลย  

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ภายในภูมิภาคตะวันออกยังพบหลักฐานของวัฒนธรรม เขมรโบราณที่มี

ศูนย์กลางอยู่ในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะในแถบจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และจันทบุรี ซึ่งจากหลักฐาน

ประเภทจารึก ชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 – 17 

โดยจารึกที่เก่าที่สุด ได้แก่ จารึกเขารัง10 ที่พบในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงจารึกเม่ือ พ.ศ. 1182 

และ จารึกช่องสระแจง11 ที่พบภายในปราสาทเขาช่องสระแจง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อายุราวพุทธ

ศตวรรษที่ 12  อีกทั้งยังพบโบราณวัตถุอื่น ๆ รวมทั้งโบราณสถานของเขมรที่พบยังมักกระจุกตัวภายในพื้นที่

จังหวัดสระแก้วเป็นส่วนใหญ่  

 
7 ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีท่ีสำคัญในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, เมืองพระรถ, เมืองศรีมโหสถ. เข้าถึงได้

จาก http://sac.or.th/databases/archaeology/archaeology 
8 จารึก วิไลแก้ว, แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเน่ืองกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทราชลบุรี ระยอง และจันทบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538), 251-

253 
9 เร่ืองเดียวกัน, 245-247. 
10  จารึกเขารัง พบในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจารึกเมื่อ พ.ศ. 1182 ด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาเขมรและ

สันสกฤต กล่าวถึง การทำบุญ บริจาคข้าวของ และทาสให้แก่พระวิหาร (ศานสถาน) ดู ฐานข้อมูลจารึกประเทศไทย ศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกเขารัง, เข้าถึงได้จาก https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/52 
11 จารึกช่องสระแจง พบภายในปราสาทเขาช่องสระแจง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 

จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ระบุว่าจารึกหลักนี้สร้างโดยพระเจ้ามเหนทรวรมัน และบันทึกเร่ืองราวของการขุดบ่อน้ำ 

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่มีหลักฐานว่า พระเจ้ามเหนทรวรมันพระองค์นี้ คือกษัตริย์พระองค์เดียวกับพระเจ้ามเหนทรวรมันของ

อาณาจักรกัมพูชาหรือไม่ ดู ฐานข้อมูลจารึกประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกช่องสระแจง, เข้าถึงได้จาก 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/64 
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สำหรับภายในภาคตะวันออกตอนล่างอย่างจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ไม่พบหลักฐานมาก

นัก ยกเว้นในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่พบทั้งร่องรอยโบราณสถานสมัยวัฒนธรรม

เขมรโบราณอย่าง โบราณสถานเมืองเพนียด12 ซึ ่งมีอายุอยู ่ในช่วงพุทธศตวรรษที ่ 15 – 17 รวมทั ้งจารึก

เพนียด13 อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ภายในเขตโบราณสถาน ซึ่งจากการศึกษาของ อุไรวรรณ รัตนวิระกูล 

(2533) ที่ได้ทำการศึกษาหลักฐานที่พบที่โบราณสถานเมืองเพนียดและใกล้เคียง ได้เสนอว่าโบราณสถานแห่งน้ีใช้

ประโยชน์ทั้งในทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์14 นอกจากน้ียังพบจารึกขลุง15 ที่พบในอำเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี ซ่ึงมีอายุเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 12 อีกด้วย 

ส่วนภายในจังหวัดระยอง พบร่องรอยหลักฐานของการเข้ามาของอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร ได้แก่ 

สถานที่ที่เรียกกันว่า สระหมู่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง ทำจากศิลาแลง มีสระ 7 สระ มีเนินถนน

รอบสระและมีร่องรอยถนนพุ่งข้ามแม่น้ำไปทางทิศเหนือสู่บ้านเก่า อำเภอบ้านค่าย16 ซากศิลาแลงภายในวัดบ้าน

ค่าย อำเภอบ้านค่าย เป็นแนวศิลาแลงขนาดใหญ่หลายก้อนเรียงต่อเนื่องกัน ไม่ปรากฏว่าเป็นรูปร่างอาคารใน

ลักษณะใด และโบราณวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนหินสลักศิลปะเขมรที่พบท่ีสระหมู่บ้านดอน อำเภอเมือง จำนวน 2 ชิ้น 

เป็นชิ ้นส่วนประติมากรรมบุคคลส่วนแท่นฐานและเท้ า อาย ุราวพุทธศตวรรษที ่ 12 – 14 และชิ ้นส่วน

ประติมากรรมบุคคลส่วนพระเพลา (หน้าตัก) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐาน

 
12 อำพัน กิจงาม, รายงานเบื้องต้นการขุดตรวจโบราณสถานเมืองพะเนียด  (ปราจีนบุรี: สำนักงานโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 4 จังหวัดปราจีนบุรี กรมศิลปากร, ม.ป.ป), 1-7. 
13 จารึกเพนียด 1 อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 จารึกด้วยอักษรขอมโบราณ ภาษาเขมรและสันสกฤต เป็นพระราช

โองการว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดาบุคคล ผู้เฝ้าแหนติดตามพระมหากษัตริย์ ท่ีจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีทางศาสนา

ในอาศรม  ด ู  ฐ านข ้ อม ู ล จาร ึ กประ เทศไทย ศ ู นย ์ ม าน ุษยว ิ ทยาส ิ ร ิ น ธร ,  จาร ึ ก เพน ี ยด  ๑ ,  เ ข ้ าถ ึ ง ได ้ จ าก 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/345 
14 อุไรวรรณ รัตนวิระกูล, “การศึกษาแหล่งโบราณคดี ณ วัดทองท่ัวและบริเวณใกล้เคียง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 42. 
15 จารึกขลุง พบในอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต 

กล่าวถึงการทำบุญโดยพระราชาพระองค์หนึ่งไม่ทราบพระนาม เนื่องจากตรงที่เป็นพระนามชำรุดหายไป ดู ฐานข้อมูลจารึก

ประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, จารึกขลุง, เข้าถึงได้จาก https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/345 

 16 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดระยอง, 22 – 23. 
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เด่นชัดหรือมากพอที่จะกล่าวได้ว่าระยองเป็นเมืองภายใต้อิทธิพลทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรเขมร

โบราณ  

เห็นได้ว่าไม่พบร่องรอยของวัฒนธรรมโบราณที่เจริญขึ ้นระหว่างพุทธศตวรรษที ่ 12 – 18 อย่าง

วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณภายในพื้นที่อำเภอแกลงเลย 

 

3. เมืองแกลงในสมัยอยธุยา 

 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในแถบชายฝั่งตะวันออกได้พัฒนาเป็นบ้านเมืองในสมัยอยุธยาตอนต้น ดัง

ปรากฏรายชื่อเมืองต่าง ๆ ใน กฎหมายตราสามดวง ที่ได้ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์

ระหว่าง พ.ศ. 1999 – 2031)17 ในพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง18 โดยหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคน้ีคือเมือง

จันทบูร เป็นเมืองชั้นตรี ส่วนเมืองบางละมุง ริมชายฝั ่งทะเลด้านตะวันตก เมืองระยอง เมืองชลบุรี เมือง

ฉะเชิงเทรา เป็นหัวเมืองชั้นจัตวาในลำดับหัวเมืองรองลงมาจากเมืองจันทบูร สำหรับเมืองแกลง น่าจะยังไม่

เกิดขึ้นในช่วงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่เขียนกฎหมายตราสามดวงน้ีก็เป็นได้19  

อย่างไรก็ตาม จาก คำให้การชาวกรุงเก่า ได้ระบุถึง “เมืองมะแสง” หรือ “เมืองพะแส” ว่าเป็นหัวเมือง

ฝ่ายตะวันออก20 เมืองน้ีอาจจะหมายถึง “บ้านประแส” ซ่ึงอยู่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัด

ระยอง ในปัจจุบัน ซึ่งชื่อนี้อาจสอดคล้องกับ จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงตาชาร์ด (พ.ศ. 

2230 – 2231) ที่ได้ระบุว่า ระหว่างการเดินทางจากเมืองจันทบุรีไปยังเกาะเสม็ด ได้แวะพักที่บ้าน “Pessay” 

 
17 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), 

1149; ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 2, 974. 

 18 ระบุพระนามในต้นหนังสือกฎมณเฑียรบาลว่า “ตราข้ึนเมื่อศักราช ๗๒๐ วันเสาเดือนห้าข้ึนหกค่ำ ชวดนักสัตวศก สม

เดจพระเจ้ารามาธิบดีบรมไตรโลกนารถมหามงกุฎเทพมนุษวิสุทธิ สุริยวงษองคพุทรางกูรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว... ” ใน 

ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), 178.   
19 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “"เมืองแกลง" ภูมิวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เชิงพื้นท่ี,” เมืองโบราณ 44, 4 (2561). 
20 กรมศิลปากร, คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ

อักษรนิติ์ (กรุงเทพ: คลังวิทยา, 2515), 195; พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราช

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสิรฐ , คำให้การชาวกรุงเก่า, คำให้การขุนหลวงหาวัด (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2553), 

595. 
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และจากหมู่บ้านน้ีไป ต้องใช้เวลาเดินอีก 2 วันจึงจะถึงอ่าวเกาะเสม็ด21 อาจสันนิษฐานได้ว่าบ้านประแสน้ีเกิดขึ้น

แล้วอย่างน้อยตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2175 – 2231) 

ชื่อ “บ้านประแส” นี้ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมกันกับชื่อ “บ้านแกลง” ในพระราชพงศาวดารสมัย

ธนบุรีที่กล่าวถึงเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชในช่วง พ.ศ. 2309 ซ่ึงจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาในเมืองระยองแสดงให้เห็นว่าเมืองระยองมีประวัติมายาวนาน มี

ความสำคัญและเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรเขมร ดังปรากฏเหตุการณ์สงคราม

หลายต่อหลายครั้ง22 แต่สำหรับเมืองแกลงนั้นกลับพบหลักฐานที่ร่วมสมัยเดียวกันไม่มากนัก ทำให้ไม่ทราบถึง

เรื่องราวความเป็นไปของเมืองเท่าที่ควร แต่จากคำให้การชาวกรุงเก่า ได้บันทึกถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องใช้ใน

ราชการซึ่งมีอยู่ตามหัวเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยา โดยได้ระบุว่า “บ้านมะแส” เมืองระยอง ซึ่งน่าจะหมายถึงเมือง    

แกลง เป็นแหล่งส่งส่วยศลิาปากนก23 รวมทั้งสิ่งของอีกหลายอย่าง ประกอบด้วย งาช้าง ฝาง กำมะถัน ดินประสิว 

ผ้าขาว ผ้าแดง เสื้อต่าง ๆ ไม้แดง และไม้ดำ24  

นอกจากน้ี ในพื้นที่จังหวัดระยองยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้าทางทะเล

ด้วยที่ แหล่งโบราณคดีใต้น้ำหินบุช ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ซ่ึง

จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2537 โดยคณะสำรวจและอาสาสมัครพิทักษ์มรดกวัฒนธรรมทางทะเลของงาน

โบราณคดีใต้น้ำได้พบเศษภาชนะดินเผาจำนวนมาก กำหนดอายุได้ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 2025 โบราณวัตถุที่พบ 

เช่น หม้อทะนน หรือ ขวดปากพุ่มผาย ถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี 26 แม้การสำรวจ

จะยังไม่พบตัวเรือ แต่หลักฐานดังกล่าวก็ช่วยเสริมความรู้ให้กับประวัติศาสตร์การค้าและการเดินเรือในอ่าวไทย 

 
21 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2 ของบาทหลวงตาชาร์ด (กรุงเทพฯ : ศิลปากร, 2519), 90. 
22 เช่น สงครามเมืองกัมพูชาธิบดี ดู กรมศิลปากร, คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราช

พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (กรุงเทพ: คลังวิทยา, 2515), 195; ศึกละแวก ดู พระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2517), 125. 
23 หินปากนกเป็นประเภทหินฟร้ินท์ (flint) คือ หินเหล็กไฟท่ีใช้ติดกับปลายเคร่ืองสับของปืนโบราณเพื่อสับแก๊ปปืนให้

เกิดประกายไฟ 
24 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวง

ประเสิรฐ, คำให้การชาวกรุงเก่า, คำให้การขุนหลวงหาวัด (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2553), 674. 

 25 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดระยอง, 55. 

 26 “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฐานข้อมูลโบราณวัตถุที่สำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”, เข้าถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 

2561, เข้าถึงได้จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th.  
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โดยเฉพาะในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองได้มีพ่อค้าจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะฮอลันดาเขา้มาตั้ง

สถานีการค้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก27 จนทำให้การค้าขายทางทะเลเจริญรุ่งเรืองขึ้น ซ่ึงการเดินเรือ

ทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการค้าจากกรุงศรีอยุธยาไปยังดินแดนตะวันออกสู่จีนและญี่ปุ่นได้ต่อไป 

สำหรับในพื้นที่อำเภอแกลง จากการสำรวจทางโบราณคดีของโครงการโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี 

เมื่อปี พ.ศ. 2518 บริเวณปากน้ำประแส ตำบลประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในระดับความลึก 45 เมตร 

พบซากเรือสำเภาอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ภายในพบโบราณวัตถุได้แก่ เครื่องสังคโลกเตาศรีสัชนาลัย 

และเคร่ืองเคลือบลายครามจีน28 ซากเรือและโบราณวัตถุที่พบที่แหล่งเรือจมประแสน้ี คล้ายกับแหล่งเรือจมที่พบ

อีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคยีง เช่น เรือพัทยา29 (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22) ที่พบ ตำบลพัทยาใต้ อำเภอ

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เรือสีชัง 1 และ 230 (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 23) ที่พบที่ ตำบลเกาะสีชัง อำเภอ

เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และ เรือกระดาด (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22) ที่พบเกาะกระดาด ต.เกาะหมาก อ.แหลม

งอบ จังหวัดตราด ซ่ึงจากการขุดตรวจและวิเคราะห์พบว่าเรือจมเหล่าน้ีมีทั้งเรือที่น่าจะต่อขึ้นในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (คล้ายเรือ Bukit Jakas Wreck) น่าจะกำลังเดินทางออกมาจากเมืองท่าทางตอนใต้ของจีน (เช่น เรือสีชัง 

1)31 และเรือที่มีแหล่งกำเนิดที่เอเชียตะวันออก หรือ ทางตอนใต้ของจีนมาจากจีน แวะซ้ือภาชนะของไทย และ

น่าจะกำลังมุ่งไปขายสินค้าที่ฟิลิปปินส์ (เช่น เรือสีชัง 2)32 สะท้อนถึงการเดินเรือค้าขายกันอย่างคึกคักในสมัย

อยุธยา 

3.1 เมืองแกลงกับการกู้ชาติในสงครามช่วงเสียกรุงศรีอยธุยา ครั้งที่ 2 

 จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า เมืองระยองมีความสำคัญในฐานะเมืองตามเส้นทางการ

เดินทัพคราวรวบรวมพลพรรคหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเริ่มต้นจากการ

รุกรานของพม่าในช่วงปลายสมัยอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขณะยังเป็นพระยาว ชิรปราการ 

คาดคะเนว่าอีกไม่นาน อยุธยาน่าจะเสียให้แก่พม่า จึงต้องหลีกเลี่ยงไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อน และตัดสินใจเลอืก

เมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งฐานชุมชน เพราะพม่ายังไม่ได้ไปถึงและอาหารยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ จนกระทั่ง วันขึ้น 4 ค่ำ 

 
 27 เอกสารของฮอลันดา สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2151 - 2163 และ พ.ศ. 2167 - 2185 (ค.ศ. 1608 - 1620 และ 

ค.ศ. 1624 - 1642) (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2541), ค. 
28 โครงการโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531). 
29 เร่ืองเดียวกัน, 112-116. 
30 เร่ืองเดียวกัน, 93-100 และ 101-104. 
31 เร่ืองเดียวกัน, 99. 
32 เร่ืองเดียวกัน, 104-105. 
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เดือนยี่ ปีจอ (ตรงกับ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2309) เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในพระนคร รวมทั้งเหตุการณ์เลวร้ายต่าง 

ๆ พระยาวชิรปราการจึงได้นำกองกำลังเมืองตากของตนละไพร่พลไทยจีนประมาณ 1,000 คน หนีออกจากพระ

นครข้ามฟากไปยังวัดพิชัยในวันนั้นเอง และได้เคลื่อนพลไปทางหัวเมืองตะวันออก โดยเริ่มจากเมืองนครนายก 

ผ่านดงศรีมหาโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี บางละมุง เมืองระยอง ตรงไปยังเมืองจันทบุรีที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก่อนที่จะ

เลยไปเกลี้ยกล่อมผู้คนและพวกพ่อค้าสำเภาจีนที่เข้ามาค้าขายในเมืองตราด33  

พระเจ้าตากสินได้ใช้เวลากว่า 5 เดือนในการสะสมกำลังพล อาวุธ อาหาร และเรือ อยู่ที่เ มืองจันทบรีุ 

เมื่อพร้อมสรรพก็ยกทัพไปยึดเมืองธนบุรีที่พม่ายึดเป็นเมืองหน้าด่านก่อนเสียกรุงและตีกองบัญชาการใหญ่ของ

พม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้น และกอบกู้เอกราชสำเร็จในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 34 จากนั้นได้สถาปนากรุง

ธนบุรีเป็นราชธานี 

จากพระราชพงศาวดารสมัยธนบุรี35 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าตากสินได้นำทัพจากอยุธยาตี

ฝ่าวงล้อมพม่าและได้เข้ามาเมืองระยอง ซ่ึงได้เคลื่อนทัพผ่านเมืองแกลงด้วยเช่นเดียวกัน โดยช่วงที่ยึดเมืองระยอง

ได้น้ัน พระเจ้าตากสินยกไพร่พลออกจากเมืองระยองไปยัง บ้านประแส บ้านไข้ บ้านคา บ้านกร่ำ บ้านแกลง ซ่ึง

ขุนรามหม่ืนซ่องตั้งอยู่เพื่อกำราบผู้นำในท้องถิ่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มด้วยและเข้าคุมพื้นที่36 ดังปรากฏว่า 

 “ปีจอ อัฐศก (จ.ศ. 1128 หรือ พ.ศ. 2309) ณ วันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ เดือน 4 เม่ือเสด็จสถิตอยู่ ณ เมือง

ระยองนั้น หมู่ราชปัจจามิตร ซึ่งแตกไปจากเมืองระยองลอบเข้ามาลักโค กระบือ ช้าง ม้า ไปเนือง ๆ  จึงตรสัว่า 

อ้ายเหล่าน้ีเรากรุณามันว่าเป็นข้าขอบขัณฑสีมาจะใคร่ทะนุบำรุงจึงมิได้กระทำอันตราย มันก็มิได้อ่อนน้อม ยังจะ

มาคิดประทุษร้ายอีกเล่า ทั้งน้ีก็เป็นผลวิบากให้เกิดเป็นคนอาสัตยอ์าธรรมฉะน้ีจะละไว้มิได้ จึงเสด็จกรีธาพลทหาร

ออกจากเมืองระยองไป ณ บ้านประแส บ้านไข้ บ้านคา บ้านกล่ำ บ้านแกลง ซึ่งอ้ายขุนรามหมื่นส้องตั้งอยู่น้ัน 

คร้ันอุษาโยคจึงทรงเคร่ืองราชภูษิตสำหรับราชรณยุทธสงครามเสร็จ เสด็จนำพลทหารเข้าไล่กระโจมฟันแทง”37 

 

 
33 กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2561), 18-19 
34 เร่ืองเดียวกัน, 29-30. 
35 ดู พระราชพงศาวดารกรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ 

(เจิม) 
36 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “"เมืองแกลง" ภูมิวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เชิงพื้นท่ี,” เมืองโบราณ 44, 4 (2561).174. 
37 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) : จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษและเอกสาร

อ่ืน (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551), 44. 
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ภาพที่ 2 – 2 แผนท่ีแสดงเส้นทางการเดินทัพของพระยาตากท้ังเส้นทางบกและเส้นทางเรือ 

(ท่ีมา: แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, วิถีจีน – ไทย ในสังคมสยาม (กรุงเทพฯ: มติิชน, 2550)) 

 

4. เมืองแกลงในสมัยธนบุร ี

 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นครองกรุงธนบุรี ก็มีพระราชดำริถึงการ

ป้องกันประเทศให้พ้นจากการคุกคามจากพม่าก่อน ขณะเดียวกันก็ได้ส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปเกลี้ยกล่อมผู้คน

ในสมัยกรุงเก่าให้กลับเข้ามาอยู่รวมกันอยู่ถิ ่นเดิม เพื่อกลับเป็นบ้านเมืองขึ้นใหม่  พร้อมกันนี้ก็ได้จัดกองกำลัง

ทหารออกไปคอยให้ความคุ้มครองท้องถิ่นน้ัน ๆ ซ่ึงวิธีการน้ีช่วยให้บ้านเมืองกลับเป็นปึกแผ่นรวดเร็วขึ้น โดยใน

ชั้นต้น กรุงธนบุรีมีหัวเมืองใกล้เคียงเข้ามาอยู่ในอำนาจราว 11 เมืองคือ กรุงเก่า ลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา 
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ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครไชยศรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ซึ ่งตั ้งอยู่ใจกลางประเทศและอุดม

สมบูรณ์38 

ในสมัยธนบุรีซ่ึงเป็นสมัยแห่งการทำสงคราม เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชจึงเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางให้คนต่างชาติเข้ามารับราชการ รวมทั้งเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

โดยเฉพาะคนจีน ซึ่งพบว่ามีชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากแถบหัวเมืองชายทะเลตะวันออกด้วย เช่นที่ ตราด จันทบุรี 

ระยอง ชลบุรี ไปจนถึงฉะเชิงเทรา39 โดยในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่เป็นคนจีนแต้จิ๋วซึ่งมักจะประกอบอาชีพ

ประมง ค้าขาย ปลูกพืชไร่ ส่วนคนจีนไหหลำนิยมทำงานช่าง เช่น ช่างต่อเรือ และทำไร่ 40 ส่วนเมืองจันทบรีุซ่ึง

เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลและมีความอุดมสมบูรณ์ เม่ือคนจีนเข้ามาก็เร่ิมกลเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ขึ้น เกิดอาชีพใหม่ ๆ เช่น ทำไร่พริกไทย ทำสวนผลไม้ ขุดพลอย เจียรนัยพลอย41  

นอกจากน้ีสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ยังโปรดให้เจ้าพระยาศรีธรรมธิราชจัดหาสมุดไทยคุณสมบัติดีให้ช่าง

เขียนเร่ืองไตรภูมิขึ้นเป็นภาพสวยงาม โดยสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรีน้ีปรากฏภาพไตรภูมิ จักรวาลตามโลก

ทัศน์ของพระพุทธศาสนา มีการถ่ายทอดและจำลองแผนที่หัวเมืองชายทะเลตามภูมิศาสตร์โลกมนุษย์ ซ่ึงปรากฏ

ชื่อหัวเมืองชายฝั่งทะเล รวมทั้ง ระยอง อันเป็นเมืองภายในผืนแผ่นดินและมีเส้นทางบกเชื่อมต่อไปยังกรุงศรี

อยุธยา จึงเห็นได้ว่าในช่วงสมัยน้ีระยองคงเป็นหนึ่งในหัวเมืองชายฝั่งทะเลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอัคร

เสนาบดีกรมท่า (พระยาพระคลัง) ร่วมกับหัวเมืองชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้ง 9 เมือง42 แต่อย่างไรก็ตาม ไม่

พบหลักฐานที่เก่ียวข้องหรือระบุถึงเมืองแกลงเลย  

 

 

 

 

 
38 กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี, 89. 
39 ชัย เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522), 16-19 อ้างถึงใน กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี, 140-141. 
40 ภารดี มหาขันธ์, การตั ้งถิ ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคต้น  (ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 209.  
41 เร่ืองเดียวกัน. 
42 อรพินท์ คำสอน, ศุภการ สิริไพศาล และ ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์

ไทย ลำดับที่ 15 (เอกสารตะวันตกและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออก), 114. 
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ภาพที่ 2 – 3 หัวเมืองชายฝั่งทะเล เกาะ และสถานท่ีสำคัญท่ีประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 

สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขท่ี 10/ก 

(ท่ีมา: คณะกรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี, พิมพ์เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542, 220.) 
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ภาพที่ 2 – 4 แผนท่ีโบราณแสดงเส้นทางและเมืองต่าง ๆ ชายทะเล 

ในสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรี เลขท่ี 10/ก 

(ท่ีมา: คณะกรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี, พิมพ์เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542, 170-171.) 

 

5. เมืองแกลงในสมัยรัตนโกสินทร์  

การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองแกลงในสมัยรัตนโกสินทร์นั ้น พบว่าในช่วงสมัยตัน

รัตนโกสินทร์ไม่พบการกล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของเมืองแกลงมากเท่าใดนัก โดยส่วนใหญ่จะปรากฏให้

เห็นความสำคัญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นไป สำหรับในที่น้ีจะแบ่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองแกลงอ

อกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

5.1 ตำแหน่งทีต่ั้งและสภาพพ้ืนที่   

5.1.1 เอกสารไทย 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ครั้งเสด็จประพาสจันทบุรีเมื่อ พ.ศ. 

2419 ปรากฏว่าตำแหน่งที่ตั้งของเมืองแกลงว่าอยู่ติดกับเมืองจันทบุรี ดังความว่า “...เขตแดนเมืองจันทบุรีน้ัน 

ทิศบูรพาพรมแดนกับเมืองตราด ที่ตำบลบ้านสตอ ทิศอีสานบ้านพืด ทิศอุดรบ้านวังแก้ว พรมแดนกับเมืองพระตะ

บอก บ้านหางแมวทิศพายัพ พรมแดนเมืองปราจิณบุรี ทิศประจิมบ้านแพ พรมแดนเมืองระยอง ทิศหรดี ทิศ

ทักษิณ ทิศอาคเนย์ ลงทะเลสามด้าน ในเมืองจันทบุรีน้ี มีเมืองขึ้นสองหัวเมือง คือเมืองขลุงเมือง 1 เมืองแกลง
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เมือง 1 ...” 43 และ “...อน่ึงจอดเรือในช่องเสม็ดน้ี ตั้งเข็มดูทิศข้างหน้า เป็นฝั่งตลอดมาจนถึงตะวันตกเฉียงใต้ ใน

ระยะตั้งแต่เหนือมาน้ัน แลเห็นศิลาขาวเป็นที่สังเกตว่าคลองเมืองแกลงอยู่ที่น้ัน...” 44 

รวมทั้งในสมัยเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตมอมรพันธุ์ ทรงพระราชนิพนธ์เร่ือง

การเที่ยวทะเลตะวันออก แม้จะไม่มีข้อมูลที่การกล่าวถึงเมืองแกลง แต่ก็พบว่าพื้นที่บริเวณเมืองชายฝั่งทะเล

ตะวันออกน้ันมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างมาก45 

 

 5.1.2 เอกสารต่างชาติ  

ฌ็อง – บาติสต์ ปาเลอกัวซ์ มิชชันนารีชาวฝร่ังได้เข้ามากรุงสยามราว พ.ศ. 2372 ในรัชกาล

ของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ โดยได้เดินทางไปยังเมืองจันทบุรี

และหัวเมืองอื่น ๆ บนชายฝั่งตะวันออก และมีการบันทึกเรื่องราวของหัวเมืองบริเวณแถบนี้ไว้อย่างละเอียด 

ระหว่างที่เดินทางโดยเรือ ปาเลอกัวซ์ได้ผ่านไปยังเกาะสีชัง เกาะเสม็ด (อยู่ในเขตอำเภอแกลงปัจจุบัน) และเกาะ

เล็กแห่งอ่ืน ๆ และพบเห็นอาชีพเก็บรังนกเป็นอาชีพหลักของชาวเกาะแถบน้ี ดังความว่า “...เกาะเสม็ดเป็นเกาะ

ค่อนข้างใหญ่ มีบ่อน้ำจืดและสระใหญ่ปลาชุม แต่ไม่มีคนอาศัยอยู่ นอกจากครอบครัวเจ้าหนักงานด่านภาษี

ครอบครัวเดียว ซึ่งปีที่แล้วมานี้ต้องหลบเข้าไปซุ่มซ่อนตัวอยู่ในป่า เมื่อพวกโจรมลายายกขึ้นบกและดำเนินการ

ปล้นด่านภาษีที่ไม่มีคนอยู่แล้ว เกาะน้ีปรากฏว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อย มีเปลือกหอยงาม ๆ ตามชายเกาะ 

มีหินเขี้ยวหนุมานก้อนใหญ่ ๆ และพลอยหินงามมากเช่นเดียวกัน...” 46 

 
43 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ว่าด้วยเมืองจันทบุรีแต่เดิม และปัตยุบันนี้,” เสด็จประพาสจนัทบุรี,  

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางกิมเฮียะ อังศุสิงห์, ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 30 มีนาคม 2508, พิมพ์คร้ัง

ท่ี 4. (พระนคร: ร.พ. สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จ.ส.ช., 2508), 63. 
44 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี, พระยามโหสถศรี

พิพัฒน์ พิมพ์แจกไว้ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เลื่อน แกลงแกล้วเกล้า, ณ เมรุสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 17 เมษายน 

2482, 33.  
45 เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, “เอกสารลำดับท่ี 64 เร่ืองเท่ียวทะเลตะวันออกพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระสมมตมอมรพันธุ์,” ใน 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 13 (เอกสารราชการที่เกี่ยวกับภูมิภาค

ตะวันออก), โครงการวิจัยฯ ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพมิพ์, 

2555); สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตมอมรพันธุ์, “เรื่องเที่ยวทะเลตะวันออก,” ใน  เรื่องเที่ยวต่าง ๆ ภาค 1-5 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550). 
46 มงเซเญอร์ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, พิมพ์คร้ังที่ 3 สันต์ ท. โกมลบุตร แปล (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2549), 67. 
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เซอร์ จอห์น เบาว์ริง นักการทูตชาวอังกฤษ ได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประเทศสยามคร้ังเข้า

มาเป็นราชทูตของบางกอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2392 เป็นต้นมา โดยได้ระบุถึงเมืองทางตอนใต้ 10 เมือง คือ “...ปาก

ลัดหรือนครเขื่อนขันธ์ ปากน้ำหรือสมุทรปราการ บางปลาสร้อยหรือชลบุรี ระยอง จันทบูรณ์หรือจันทบุรี พริบพ

รีหรือเพชรบุรี ชุมพร ไชยา และถลางหรือสลาง...”47 รวมทั้งแผนทีส่ยามของเบาว์ริงก็ปรากฏคำว่า “Pase” ซ่ึง

อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์ นักสำรวจชาวฝรั ่งเศส ได้เข้ามาสำรวจดินแดนชายฝั ่งทะเล

ตะวันออก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2401 – 2404 จากจันทบูรณ์ไปเขมร ไซง่อน นครวัด ก่อนกลับมา

กรุงเทพฯ ผ่านทางอรัญประเทศและภาคตะวันออก การเดินทางไปลัดเลาะไปยังชายฝั่งและเกาะต่าง  ๆ  เช่น 

เกาะนมสาว หมู่เกาะมัน แหลมแสมสาร และเกาะคราม โดยมูโอต์ได้เล่าเรื่องเกาะมัน (อยู่ในเขตอำเภอแกลง

ปัจจุบัน) ว่าเป็นเกาะที่มีธรรมชาติและมีสัตว์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีหัวมันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก48 

ออกุสต์ ฌอง – มารี ปาวี ชาวฝร่ังเศส ได้เข้ามาสำรวจท่ัวภูมิภาคอินโดจีน สยามและจีนตอน

ใต้ ระหว่าง พ.ศ. 2426 – 2427 เขาได้จดบันทึกเดินทางจากเมืองบางกอกไปถึงแปดร้ิว โดยการเดินทางสำรวจ

จากเมืองระยองต่อไปจนถึงเมืองจันทบุรี49 โดยได้บันทึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

สภาพภูมิประเทศในการเดินทางเข้าถึงเมืองระยอง การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน 50 กล่าวถึง

ความสำคัญของเมืองระยอง ดังความว่า “...เมืองระยอง น้ันเป็นศูนย์กลางการค้าและการเมืองที่มีความสำคญัไม่

มากนัก ชาวจีนหลายร้อยคน ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายหรือเกษตรกรรม ตั้งรกรากอยู่ ที่นี่ใช้เรือขนาดเล็กใน

เดินทางเรียบชายฝั่ง ตั้งแต่เมืองบางปลาสร้อยไปจนถึงระยองน้ันประชากรเกือบทั้งหมดเป็นชาวสยาม...”51  

 
47 จอห์น เบาวริง, ราชอาณาจักรสยามและราษฎรสยาม เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2547), 

42. 
48 อังรี มูโอต์, การเดินทางสู่อินโดจีน และชีวิตความเป็นอยู่และการเมืองการปกครองของชาวตะวันออกไกล ตอน 

ประเทศสยาม, ศกุลรัตน์ ธาราศักดิ์ แปล, (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางเพลิศพิศ ตันติเวทย์ ณ เมรุวัดมกุฎ

กษัตริยาราม วันเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2545), 112-113. 
49 ธิษณา วีรเกียรติสุนทร, “บทความพิเศษ: บันทึกของชาวตะวันตกท่ีเกี่ยวข้องกับหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกตั้งแต่

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจนถึง ค.ศ.1885,” ใน 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 15, 

(กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555), 112 – 113.  
50 เร่ืองเดียวกัน, 115. 
51 เร่ืองเดียวกัน, 117. 
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 รวมทั้งยังได้บันทึกถึงแม่น้ำประแสไว้ ความว่า “...นอกจากสำรวจเส้นทางตลอดชายฝั่งแล้ว 

ยังสำรวจแม่น้ำประแส (Pasé River) อีกด้วย บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำประแสนั้นมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง 

เส้นทางส่วนใหญ่จะอยู่ใต้เงาไม้ เพราะมีไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เรียงราย บริเวณน้ีมีลำน้ำแปดสายไหลผ่าน แต่แม่น้ำ

ประแสเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุด...แม่น้ำประแสน้ันมีต้นกำเนิดบนที่ราบสูง ซ่ึงอยู่ใกล้เทือกเขากระวาน อันเป็น

ต้นน้ำของคลองตะเคียน แม่น้ำคลองหลวง และแม่น้ำระยอง แม่น้ำกระแสไหลผ่านเขตที่มีผู้คนอาศัยอยู่ด้านล่าง

เท่าน้ัน...เขตระหว่างเมืองระยองกับจันทบูรณ์มีชาวสยามอาศัยอยู่ทั่วไปและมีประชากรเชื้อสายจีน ซ่ึงทำการค้า

และการเกษตรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หมู่บ้านหลายแห่งตั้งอยู่ตลอดเส้นทาง หมู่บ้านใหญ่ ๆ  ได้แก่ บ้านแพ 

อยู่ตรงข้ามกับเกาะเสม็ด หมู่บ้านทั้งสองน้ีค้าขายกันอย่างต่อเน่ือง บ้านกร่ำ เป็นเขตที่มีความงดงามมาก บ้าน

ประแส ตั้งอยู่ปากแม่น้ำประแส และบ้านพังราด จะพบทองคำ ทางตอนเหนือของหมู่บ้านน้ี เขาหัวแหวน เป็น

สถานทีท่ี่ชาวจีนทำการเพาะปลูก และเป็นที่แรกที่พบพริกไทย พวกเขาเก็บหินโมราและอัญมณีเกรดต่ำได้หลาย 

ๆ ที่...”52 

เฮอร์เบิร์ต วาริงตัน สมิธ เจ้ากรมเหมืองแร่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่าง พ.ศ. 2434 – 2439 

ได้บันทึกตามประสบการณ์ออกสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและแหล่งแร่ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในแถบพื้นที่ฝั่ง

คาบสมุทรมลายูทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก ได้บันทึกสภาพพ้ืนที่ ชีวิตความเป็นอยู่ เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ  ใน

เมืองระยอง โดยพบว่าเมืองระยองเป็นสถานที่ต่อเรือแห่งใหญ่ที่สุดในคาบสมุทร มีสินค้าขึ้นชื่ออย่างเช่น กะปิ 

เรือเป็ด การเพาะปลูกข้าวคุณภาพดี ลูกม้า และป่าไม้ รวมทั้งยังกล่าวถึงเมืองแกลงไว้ว่า “...หุบเขาจะถูกแนว

เทือกเขาที่สูงกว่า 2,000 ฟุตแบ่งแยกจากเมืองแกลงไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงเพิ่มคุณค่าทิวทัศน์ที่งดงามให้แก่หุบ

เขา...”53 และแผนที่การเดินทางบริเวณชายฝั ่งตะวันออกของอ่าวสยามยังปรากฏคำว่า “M. Kleng” “M. 

Pase” อีกด้วย 

 ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ติส มิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้ตีพิมพ์หนังสือเร่ือง “ชาวลาวทางตอน

เหนือของประเทศสยาม” เมื่อ พ.ศ. 2446 โดยมีการเขียนถึง “ลำน้ำพะแส” ที่อ้างอิงจากการลงนามข้อตกลง

ระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสและอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2436 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5) ว่าทั้งสองประเทศรับรองจะไม่ส่ง

กำลังเข้าไปในประเทศสยาม บริเวณลำน้ำพะแส และกินบริเวณขึ้นไปทางเหนือของไทยถึงแม่น้ำแม่อิง54 

 
52 เร่ืองเดียวกัน. 119 – 120. 
53 กรมศิลปากร, ห้าปีในสยาม เล่ม 2, เสาวลักษณ์ กีชานนท์ แปลและเรียบเรียง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2559), 

195 – 197. 
54 ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ติส, “ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, ชรัตน์ สิงหเดชากุล, แปลและเรียบเรียง,พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 407. 
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สำหรับคำว่า “ประแส” ดังที่อธิบายไปแล้วในสมัยอยุธยาว่าปรากฏคำว่า “เมืองมะแสง” หรือ “เมือง

พะแส” น้ัน ในสมัยรัตนโกสินทร์คำว่า “ประแส” เขียนแตกต่างกันออกไปสองคำ คือ “ประแส” และ “กระแส” 

ซ่ึงมีผู้สันนิษฐานความเป็นไว้สองกรณี กรณีแรก พระครูประภัทรวิริยคุณ (มาลัย) เจ้าคณะอำเภอแกลงและเจ้า

อาวาสวัดตะเคียนงาม ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง และนายระวี ปัญญายิ่ง สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากคำ

ในภาษาชอง โดยเพี้ยนมาจากคำว่า “พรีแซร์” หรือ “ปรีแซร์” มีความหมายว่า “ทุ่งนา” หรือ “ป่าทุ่งนา” ซ่ึง

สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศในบริเวณดังกล่าว คือ ในเขตอำเภอแกลงมีอยู่บ้านที่ชื่อ “ประแส” อยู่ 2 แห่ง 

ได้แก่ ประแสบน อยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอแกลง ประมาณ 7 – 8 กิโลเมตร และ “ปากน้ำประแส” ตั้งอยู่

ตรงปากแม่น้ำก่อนไหลลงทะเล ห่างจากที่ว่าการอำเภอแกลงประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้าน

ประแสบนเป็นที่นารอบ ๆ  ทุ่งนาเป็นแนวป่า มีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านนี้เรียกว่า “แม่น้ำประแส”55 ส่วนกรณีที่

สองมีผู้สันนิษฐานว่า “ประแส” น่าจะมาจากความหมายที่ว่ากระแสน้ำจืดที่ไหลมาจากต้นน้ำมา “ประ” (ปะทะ) 

กับน้ำทะเล (เค็ม) ตรงปากน้ำจึงเรียกว่า “ปากน้ำประแส”56 

อย่างไรก็ตามทางการได้เปลี่ยนจาก “ประแส” เป็น “กระแส” ซึ่งหมายถึง “กระแสน้ำ” เมื่อ พ.ศ. 

2489 – 2493 และเปลี่ยนชื่อตำบลว่า “ตำบลปากน้ำกระแส” เนื่องจากไม่สามารถหาความหมายของคำว่า 

“ประแส” ความที่เรียกมาแต่เดิม แม้สถานที่ราชการบางแห่งของตำบลปากน้ำกระแสยังคงใช้ชื่อเดิม 57 และ

บางคร้ังก็เรียกแม่น้ำประแสว่า “แม่น้ำแกลง” หรือ เรียกชื่อตามหมู่บ้านที่แม่น้ำไหลผ่าน เช่น แม่น้ำประแสผ่าน

ตำบลกระแสบนจะเรียกว่า “คลองกระแสบน” และแม่น้ำประแสผ่านตลาดสามย่านจะเรียกว่า “คลองสามย่าน” 
58 เป็นต้น 

 นอกจากเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีแผนที่หลายฉบบัที่เขียนโดยชาวต่างชาตทิี่แสดงพื้นที่ชายฝัง่

ทะเลตะวันออกและชื่อเมืองที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งภาพถ่ายเก่าที่แสดงให้ภูมิทัศน์ของเมืองแกลง มี

รายละเอียดดังน้ี  

 
55 ระวี ปัญญายิ่ง, “วิเคราะห์คำว่า “ประแสร์,”,” ใน เมืองแกลงของเราเมืองเก่าของบรรพชน (ระยอง: เทศบาล

ตำบลเมืองแกลง, 2546), 574-576. 
56 เร่ืองเดียวกัน, 576. 
57 เร่ืองเดียวกัน, 574. 
58 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ, เรื่องจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย (พระนคร: สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและสำนักวัฒนธรรม

ทางวรรณกรรม, 2500) 2-3. 
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ภาพที่ 2 – 5 แผนท่ีแสดงประเทศสยามและบริเวณอ่าวไทย (ขวา) จากแผนท่ีของ เบาว์ริง เมื่อ พ.ศ. 2400 

(ท่ีมา: เซอร์จอห์น เบาว์ริง, ราชอาณาจักรสยามและราษฎรสยาม เล่ม 1, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงดารตำรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550))
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ภาพที่ 2 – 6 เส้นทางจากเมืองระยองถึงเมืองจันทบุรีจากแผนท่ีของ ปาวี ระหว่าง พ.ศ. 2426 – 2427 

 (ท่ีมา: Pavi, August, Altas of the Pavie Mission: Laos, Cambodia, Siam, Yunnan, and Vietnam (Bangkok: White Lotus Press, 1999)) 
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ภาพที่ 2 – 7 แผนท่ีแสดงการเดินทางสำรวจบริเวณอ่าวตอนในและชายฝั่งทะเลสู่จันทบูรณ์จากแผนท่ีของ สมิธ ระหว่าง พ.ศ. 2434 – 2439 

(ท่ีมา: H. Warington Smyth, Five Years in Siam from 1891 to 1896 Vol. II (London: J. Murray, 1898)) 
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ภาพที่ 2 – 8 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Burma Siam Amnam ของ W.G. Blackie เมื่อ พ.ศ. 2425 

(ท่ีมา: W.G. Blackie (1882), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection) 

 

 
ภาพที่ 2 – 9 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี China Indo-China Malaysia ของ Rand McNally เมื่อ พ.ศ. 2440 

(ท่ีมา: Rand McNally (1897), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection) 
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ภาพที่ 2 – 10 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Sud-Asien ของ Ernst Debes เมื่อ พ.ศ. 2441 

(ท่ีมา: Ernst Debes (1898), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection) 

 

 
ภาพที่ 2 – 11 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Indo-China ของ Edward Stanford เมื่อ พ.ศ. 2447 

(ท่ีมา: Edward Stanford (1904), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection) 
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ภาพที่ 2 – 12 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Indo-China ของ W.&A.K. Johnson Limited เมื่อ พ.ศ. 2449 

(ท่ีมา: W.&A.K. Johnson Limited (1906), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection) 

 

 
ภาพที่ 2 – 13 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Father India  

ของ Instution of Social and Religion Research เมื่อ พ.ศ. 2466 

(ท่ีมา: Instution of Social and Religion Research (1923), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection) 
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ภาพที่ 2 – 14 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี Hinterindien ของ Adolf Stiele และ H. Haack เมื่อ พ.ศ. 2484 

(ท่ีมา: Adolf Stiele และ H. Haack (1941), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection) 

 

 
ภาพที่ 2 – 15 แผนท่ีแสดงบริเวณอ่าวไทยจากแผนท่ี India East ของ C.S. Hammond เมื่อ พ.ศ. 2491 

(ท่ีมา: C.S. Hammond (1948), อ้างใน David Rumsey Historical Map Collection)
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ตารางที่ 2 – 1 ภาพถ่ายเก่าบริเวณอำเภอแกลงของ Robert Larimore Pendleton เม่ือปี พ.ศ. 2479 (ตรงกับสมยัรัชกาลที่  8)59  

ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

1 

 

1936-11-22 

 

Rayong Changwat (Thailand), agriculture 

school ground Note: Nun Glam, Ban 

Tambon Glam, Amphur Glang, 

Changwat Rayong. November 22, 1936. 

L SW from our room at school. 

ลักษณะพื้นที่

เกษตรกรรม 

บริเวณบ้านกร่ำ  

2 

 

Between 

1936-11-21 

and 1936-

11-22 

Rayong Changwat (Thailand), baggage 

carts Note: Wat Tambon Glam & Num 

Glam, west; Amphur Glang, Changwat 

Rayong. Baggage carts starting from 

school at sunrise. 4 1/10 

โค/กระบือเทียม

เกวียนจากโรงเรียน 

บริเวณบ้านกร่ำ  

 
59 Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, available from https://uwm.edu/lib-collections/ 

https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agsphoto/search/searchterm/Robert%20Larimore%20Pendleton%20-%20Nitrate%20Negatives/field/para/mode/exact/conn/and
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

3 

 

1936-11-22 

 

Rayong Changwat (Thailand), Ban Sam 

Yan district and market Note: Ban 

Prong; Ban Sam Yan; & E to Ban 

Tambon Tang Gwien, Amphur Glang. 

Nov. 22, 1936. Amphur & market Ban 

Sam Yan. L NE. 8 1/25 -. 

บ้านสามยา่นและ

ตลาด  

 

4 

 

1936-11-23 

 

Rayong Changwat (Thailand), Ban Sam 

Yan rice fields Note: Environs of Ban 

Sam Yan, Amphur Glang, Changwat 

Rayong. Nov. 23, 1936. Panatomic 

Proms. Rollerflex. Rice fields from 

launch. 

 

พื้นที่นาและ

สภาพแวดล้อม

บริเวณสามย่าน 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

5 

 

1936-11-23 

 

Rayong Changwat (Thailand), beach in 

Amphur Glang Note: Wat Pung Saway; 

Wat Tambon Glam, Amphur Glang, 

Changwat Rayong. Nov. 21, 1936. 

Panatomic Proms rollerflex. Looking SE 

(opposite direction) from last. Same hill 

as in #7 above Nai Lek. 8 1/100 G. 

ชายหาดในอำเภอ

แกลง 

6 

 

1936-11-23 

 

Rayong Changwat (Thailand), board 

walkway through village Note: Ban 

Prong; Ban Sam Yan; & E to Ban 

Tambon Tang Gwien [Ban Thang 

Kwian], Amphur Glang [Klaeng]. Nov. 

22, 1936. Ban Tang Gwien. On piles & 

boardwalks, E. of Wat Po Tong. 

ทางเดินไม้ผ่าน

หมู่บ้าน 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

7 

 

1936-11-23 

 

Rayong Changwat (Thailand), boardwalk 

and pig pen in Pra Sae Note: Pra Sae 

Town, Amphur Glang, Changwat 

Rayong. November 23, 1936. Panatomic 

Proms. Rollerflex. A pig pen on piles 

along the main street. 

ทางเดินไม้และเล้า

หมูใน 

ประแส 

8 

 

1936-11-23 

 

Rayong Changwat (Thailand), boardwalk 

in Pra Sae Note: Pra Sae Town, Amphur 

Glang, Changwat Rayong. November 23, 

1936. Panatomic Proms. Rollerflex. The 

main street. 

ทางเดินไม้ในประ

แส 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

9 

 

1936-12-09 Rayong Changwat (Thailand), boat 

carrying fish Note:  Rayong Coast, Dec. 

9, Chwt Rayong. Panatomic Proms. 

Rollerflex. Boat racing with cases of 

fish. 5.6 1/300 

เรือประมง บริเวณ

ชายฝัง่ทะเลเมือง

ระยอง 

19 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), boat 

launch and fish market Note: Pra Sae 

Town, Amphur Glang, Changwat 

Rayong. November 23, 1936. Panatomic 

Proms. Rollerflex. Our launch & fish 

handlers. 3.5 1/10  

ท่าเรือและตลาด

ปลาบริเวณประแส 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

11 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), charcoal 

kiln Note: West of Ban Sam Yan, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Same farmer's 

charcoal kiln. 5.6 1/25 

เตาเผาถา่น บริเวณ

ทางทศิตะวันตก

ของบ้านสามย่าน 

12 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), children 

at school Note: Tambon Phang Rat, 

Amphur Glang [Klaeng], Changwat 

Rayong--SE. November 23, 1936. 

Panatomic Proms. Rollerflex. School at 

the Wat. 

เด็กนักเรียน  

บริเวณตำบลพงั

ราด 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

13 

 

Between 

1936-11-21 

and 1936-

11-22 

Rayong Changwat (Thailand), deeply 

cut path Note: Wat Tambon Glam & 

Num Glam, west; Amphur Glang, 

Changwat Rayong. Laterite exposed in 

deep trail. Sample 401. 4 1/10 

เส้นทางทีต่ดัลึก 

บริเวณทางทิศ

ตะวันตกของอำเภอ

แกลง 

14 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), dwelling 

at Ban Tang Gwien Note:  Ban Prong; 

Ban Sam Yan; & E to Ban Tambon Tang 

Gwien, Amphur Glang. Nov. 22, 1936. 

Ban Tang Gwien. From the boardwalk. 

Klong nearer. 

ที่อยู่อาศยับริเวณ

บ้านทางเกวียน 

(ใกล้คลองแกลง) 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

15 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), elected 

administer of the village Note: Klong 

Glang & Wat Ta Rue, SE Changwat 

Rayong. Tambon Glang, Amp. 

[Amphoe] Moang . November 21, 1936. 

Headman Klong Glang at Wat Ta Rue. 

5.6 1/23 

การเลือกตั้งของ

หมู่บ้าน บริเวณ

คลองแกลง วัด

ท่าเรือ 

(ด้านหลงัคือวดั

ท่าเรือ) 

16 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), 

eupatorium Note: Klong Glang to Wat 

Pung Saway, Changwat Rayong. Nov. 

21, 1936. L SES. Do. Eupatorium. 8 1/25 

G. 

ต้นสันพร้าหอมหรือ

สาบหมา บริเวณ

คลองแกลงไปวดัพง

ไสว 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

17 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), 

eupatorium Note: Klong Glang to Wat 

Pung Saway, Changwat Rayong. Nov. 

21, 1936. L NE over Eupatorium from 

hill west of Wat Pung Saway. 8 1/25 G. 

ต้นสันพร้าหอมหรือ

สาบหมา บริเวณ

คลองแกลงไปวดัพง

ไสว 

18 

 

1936-11 Rayong Changwat (Thailand), 

eupatorium and Chambok trees Note: 

Wat Tambon Glam & Num Glam, west; 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

Chambok trees. Useful for charcoal 

only. Note men in Eupatorium near 

base of trees. 8 1/25 G. 

ต้นสันพร้าหอมหรือ

สาบหมาและต้น

จามบก ซ่ึงใช้

สำหรับการทำถ่าน 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

19 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), 

eupatorium and laterite Note: Ban 

Prong; Ban Sam Yan; & E to Ban 

Tambon Tang Gwien [Ban Thang 

Kwian], Amphur Glang. Nov. 22, 1936. 

Laterite outcrop on road, at Nai Arient. 

Luang Ing. Eupatorium. 8 1/25 

ต้นสันพร้าหอมหรือ

สาบหมาและศิลา

แลง 

20 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), farm 

house Note: Environs of Ban Sam Yan, 

Amphur Glang [Klaeng], Changwat 

Rayong. Nov. 23, 1936. Panatomic 

Proms. Rollerflex. Another view - 

Arient. 

บ้านเกษตรกร 

บริเวณบ้านสาม

ย่าน 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

21 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), farm 

house by the river Note: Down the Pra 

Sae River from Ban Sam Yan, Amphur 

Glang [Amphoe Klaeng], Rayong. Nov. 

23, '36. Dooryard garden. 

บ้านเกษตรกรใกล้

แม่น้ำประแส 

บริเวณบ้านสาม

ย่าม 

22 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), farmer 

harvesting peanuts Note: West of Ban 

Sam Yan, Amphur Glang, Changwat 

Rayong. November 23, 1936. Chinese 

farmer harvsting peanuts. 11 1/25 

เกษตรกรเก็บเก่ียว

ถั่วลิสง บริเวณทาง

ทิศตะวันตกของ

บ้านสามยา่น 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

23 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), farmstead 

Note: Environs of Ban Sam Yan, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. Nov. 

23, 1936. Panatomic Proms. Rollerflex. 

Bare farmstead. 8 1/25 G. 

โรงเรือนในทุ่งนา

และสภาพแวดล้อม

บริเวณบ้านสาม

ย่าน 

24 

 

1936-11 Rayong Changwat (Thailand), fertilizing 

watermelons Note:  Ban Tambon Tang 

Gwien E, & W. of Ban Sam Yan, Amphur 

Glang, Changwat Rayong. 22-23. 

Panatomic Proms. Rollerflex. Manuring 

watermelons. West of Amphur. 

การใส่ปุ๋ยแตงโม 
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25 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), garden in 

Pang Rat Note: Tambon Phang Rat, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Gardens. 

พื้นที่สวนบริเวณพัง

ราด 

26 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), girls 

cleaning shelled peanuts Note: 

Tambon Phang Rat, Amphur Glang, 

Changwat Rayong--SE. November 23, 

1936. Panatomic Proms. Rollerflex. 

Cleaning shelled peanuts from sheller 

of # 5.6. 

กลุ่มผู้หญงิกำลงัทำ

ความสะอาดถั่วลิสง 

บริเวณตำบลพงั

ราด 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

27 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), Glang 

canal Note: Klong Glang & Wat Ta Rue, 

SE Changwat Rayong. Tambon Glang, 

Amp. [Amphoe] Moang. November 21, 

1936. Klong Glang, Rt. of #2. 5.6 1/25 G. 

 

คลองแกลง 

28 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), Glang 

canal Note: Klong Glang & Wat Ta Rue, 

SE Changwat Rayong. Tambon Glang, 

Amp. [Amphoe] Moang. November 21, 

1936. Klong Glang. 8 1/50 -. 

 

คลองแกลง 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

29 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), Glang 

canal bridge Note: Klong Glang & Wat 

Ta Rue, SE Changwat Rayong. Tambon 

Glang, Amp. [Amphoe] Moang. 

November 21, 1936. Klong Glang 

bridge. Peanuts drying. 5.6 1/25 G. 

สะพานคลองแกลง 

30 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), hills near 

Pung Saway temple Note: Wat Pung 

Saway; Wat Tambon Glam, Amphur 

Glang, Changwat Rayong. Nov. 21, 1936. 

Panatomic Proms rollerflex. Hill SE of 

Wat Pung Saway. See #'s 5 & 6. 8 1/25 

G. 

ภูเขาใกล้กับวัดพง

ไสว 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

31 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), local 

people on trail Note: Wat Ta Rue, Near 

Klong Glang, & NE, SE Rayong 

Changwat. Tambon Glang. Amp. 

[Amphoe] Moang. Nov. 21, 1936. 

Panatomic Proms. Rollerflex. Wat 

Buildings. W of last. 8 1/25 

ผู้คนท้องถิ่นบน

ทางเดิน 

32 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), market in 

Pra Sae Note: Pra Sae River & Town, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

Tambon Pak Nam Pra Sae. November 

23, 1936. 

ตลาดในประแส 
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33 

 

1936-11 Rayong Changwat (Thailand), men 

standing by rubber plants Note: Wat 

Tambon Glam & Num Glam, west; 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

Rubber about 200 m west, above, last. 

10 yrs. Old. 0-60 L Br. SL; 60-100 R BR 

ScL, compact. 5.6 1/25 

กลุ่มคนในป่าสวน

ยาง 

34 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pang Rat 

from river Note: Tambon Phang Rat, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Pang Nat from the 

harbor entrance. 3.5 1/300 G. 

พังราด ถา่ยจาก

ทางแม่น้ำ 



 

2 - 42 

ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

35 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pang Rat 

water village Note: Tambon Phang Rat, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. River side town. 

หมู่บ้านพังราด 

36 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), peanut 

crop Note: West of Ban Sam Yan, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Looking NW across 

same field of peanuts. 8 1/25 -. 

 

ต้นถั่วลิสง ทาง

ตะวันตกของบ้าน

สามย่าน 
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37 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), peanut 

crop Note: West of Ban Sam Yan, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Looking West 

across Caingins. LBrG SL/LBrSL. 8 1/25 

ต้นถั่วลิสง ทาง

ตะวันตกของบ้าน

สามย่าน 

38 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), peanut 

huller Note: Tambon Phang Rat, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Peanut huller 

assembled, as operated. 

เคร่ืองสเีปลือกถั่ว

ลิสง บริเวณบา้นพัง

ราด 
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39 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), peanut 

huller Note: Tambon Phang Rat, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Peanut huller. 1/2 

inch poultry wire for bed. Top of wood. 

เคร่ืองสเีปลือกถั่ว

ลิสง บริเวณบา้นพัง

ราด 

40 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), people in 

rubber garden Note: Nun Glam, Ban 

Tambon Glam, Amphur Glang, 

Changwat Rayong. November 22, 1936. 

Over tapt garden, Nun Glam. 4 1/25 

กลุ่มคนในสวนยาง 
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41 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pra Sae 

from river Note: Pra Sae Town, Amphur 

Glang, Changwat Rayong. November 23, 

1936. Panatomic Proms. Rollerflex. Pra 

Sae from the mouth of the river. 

ประแส ถา่ยจาก

ทางแม่น้ำ 

42 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pra Sae 

River Note: Between Ban Sam Yan & 

PraSae, Pra Sae River, Amphur Glang. 

Nov. 23, '36. Panatomic Proms. 

Rollerflex. Looking back to same place 

as #9. 3.5 1/100 G. 

แม่น้ำประแส 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

43 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pra Sae 

River Note: Down the Pra Sae River 

from Ban Sam Yan, Amphur Glang 

[Kaeng], Rayong. Nov. 23, '36. A broader 

channel. L NE. 3.5 1/300 G. 

แม่น้ำประแส 

บริเวณบ้านสาม

ย่าน 

44 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pra Sae 

River mangrove Note: Pra Sae River & 

Town, Amphur Glang [Klaeng], 

Changwat Rayong. Tambon Pak Nam 

Pra Sae. November 23, 1936. Mangrove 

wood yard. 3.5 1/300 G. 'Mai Gong 

gang.' 

ต้นโกงกาง 

บริเวณแม่น้ำประ

แส 
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45 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pra Sae 

River mangroves Note: Between Ban 

Sam Yan & PraSae, Pra Sae River, 

Amphur Glang. Nov. 23, '36. Panatomic 

Proms. Rollerflex. Looking SW down 

river, sail & row boats. Cut mangroves, 

sugar palms, rice. 4 1/100 G. 

ต้นโกงกาง 

บริเวณแม่น้ำประ

แส 

46 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pra Sae 

River shoreline Note: Between Ban 

Sam Yan & PraSae, Pra Sae River, 

Amphur Glang. Nov. 23, '36. Panatomic 

Proms. Rollerflex. Rice mill, areca 

palms, bananas, etc. 4 1/300 

ชายฝัง่ของแม่น้ำ

ประแส บริเวณบ้าน

สามย่าน 
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47 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), Pra Sae 

River shoreline Note: Down the Pra Sae 

River from Ban Sam Yan, Amphur 

Glang, Rayong. Nov. 23, '36. Profile: 

G/LG with brown (lumps) (cones) Poor 

rice. 3.5 1/300 

ชายฝัง่ของแม่น้ำ

ประแส บริเวณบ้าน

สามย่าน 

48 

 

1936-11 Rayong Changwat (Thailand), raised 

house on canal Note: Ban Tambon 

Tang Gwien E, & W. of Ban Sam Yan, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 22-

23. Panatomic Proms. Rollerflex. House 

beyond the Klong. 

บ้านตามลำคลอง 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

49 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), rice fields 

Note: Tambon Phang Rat, Amphur 

Glang [Klaeng], Changwat Rayong--SE. 

November 23, 1936. Panatomic Proms. 

Rollerflex. Rice on dk. blue/bl. loam in 

old lagoon Between 2 old beach 

ridges. 

พื้นที่นาข้าว 

บริเวณพังราด 

50 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), rice fields 

near Wat Glam Note: Wat Pung Saway; 

Wat Tambon Glam, Amphur Glang, 

Changwat Rayong. Nov. 21, 1936. 

Panatomic Proms rollerflex. Undulating 

land, better soils, rice, near Wat Glam. 

From horseback. 

พื้นที่นาข้าว  

ใกล้บริเวณวัดกร่ำ 
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51 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), rice 

paddies Note: Nun Glam, Ban Tambon 

Glam, Amphur Glang, Changwat 

Rayong. November 22, 1936. L NW 

from same site. Rubber on hill. 8 1/50 

พื้นที่นาข้าว 

บริเวณบ้านกร่ำ 

52 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), rice 

paddies Note: NunGlam, Ban Tambon 

Glam, Amphur Glang, Changwat 

Rayong. November 22, 1936. Rice on 

Gray LFSL. Ban Glam. East of last. 

Looking South. 11 1/50. 

พื้นที่นาข้าว 

บริเวณบ้านกร่ำ 



 

2 - 51 
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53 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), river 

through Ban Sam Yan Note: Environs of 

Ban Sam Yan, Amphur Glang [Klaeng], 

Changwat Rayong. Nov. 23, 1936. 

Panatomic Proms. Rollerflex. River & 

rice. L SE from launch at same place. 8 

1/25 G. 

แม่น้ำไหลผ่านบ้าน

สามย่าน 

54 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), river 

through Ban Sam Yan Note: Environs of 

Ban Sam Yan, Amphur Glang [Klaeng], 

Changwat Rayong. Nov. 23, 1936. 

Panatomic Proms. Rollerflex. Bridge at 

River. Ban Sam Yan. L NW. 5.6 1/25 G. 

แม่น้ำไหลผ่านบ้าน

สามย่าน 
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55 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), rubber 

tree plantation Note: West of Ban Sam 

Yan, Amphur Glang, Changwat Rayong. 

November 23, 1936. Rubber plantation. 

Same as 730-11, 12 

การปลูกต้นยาง 

ทางตะวันตกของ

บ้านสามยา่น 

56 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), rubber 

trees near Wat Glam Note: Wat Pung 

Saway; Wat Tambon Glam, Amphur 

Glang, Changwat Rayong. Nov. 21, 1936. 

Panatomic Proms rollerflex. Rubber, 

near last. From horseback. 

ต้นยางใกล้วัดกร่ำ 
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57 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), Sam Yan 

River market Note: Ban Prong; Ban Sam 

Yan; & E to Ban Tambon Tang Gwien, 

Amphur Glang. Nov. 22, 1936. Sam Yan 

River at market L NW. Sawmill & 

ricemill. 8 1/25 G. 

ตลาดสามย่าน 

58 

 

1936-11-23 Rayong Changwat (Thailand), street in 

Pra Sae Note: Pra Sae River & Town, 

Amphur Glang, Changwat Rayong. 

Tambon Pak Nam Pra Sae. November 

23, 1936. Street in PraSae. 

ถนนในประแส 
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59 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), tapped 

rubber tree Note: Nun Glam, Ban 

Tambon Glam, Amphur Glang, 

Changwat Rayong. November 22, 1936. 

Excessive tapping. Example. 4 1/25 

กรีดต้นยาง 

60 

 

1936-11 Rayong Changwat (Thailand), tapping 

rubber tree Note: Ban Tambon Tang 

Gwien E, & W. of Ban Sam Yan, Amphur 

Glang, Changwat Rayong. 22-23. 

Panatomic Proms. Rollerflex. Rubber 

tappers with acetylene head lamps. 

กรีดต้นยาง 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

61 

 

1936-11 Rayong Changwat (Thailand), tapping 

rubber tree Note: Ban Tambon Tang 

Gwien E, & W. of Ban Sam Yan, Amphur 

Glang, Changwat Rayong. 22-23. 

Panatomic Proms. Rollerflex. Good 

tapping. 4 1/10 -. 

กรีดต้นยาง 

62 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), temple 

buildings Note: Wat Ta Rue, Near Klong 

Glang, & NE, SE Rayong Changwat. 

Tambon Glang. Amp. [Amphoe] Moang. 

Nov. 21, 1936. Panatomic Proms. 

Rollerflex. Wat Buildings. W of last. 8 

1/25. 

วัดท่าเรือใกล้คลอง

แกลง 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

63 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), temple 

buildings Note: Wat Ta Rue, Near Klong 

Glang, & NE, SE Rayong Changwat. 

Tambon Glang. Amp. [Amphoe] Moang. 

Nov. 21, 1936. Panatomic Proms. 

Rollerflex. Wat Buildings. W of last. 8 

1/25. 

วัดท่าเรือใกล้คลอง

แกลง 

64 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), temple 

site Note: Wat Pung Saway; Wat 

Tambon Glam, Amphur Glang, 

Changwat Rayong. Nov. 21, 1936. 

Panatomic Proms rollerflex. Wat Pung 

Saway. LW to hill from which fotos 

taken. 

วัดบ้านกร่ำ 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

65 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), view of 

shoreline Note: Klong Glang to Wat 

Pung Saway, Changwat Rayong. Nov. 

21, 1936. L ENE, do. Sample 399. 8 

1/25 G. 

สภาพแวดล้อมของ

ชายฝัง่คลองแกลง

ไปยังวเัพงไสว 

66 

 

1936-11-21 Rayong Changwat (Thailand), well near 

garden Note: Klong Glang to Wat Pung 

Saway, Changwat Rayong. Nov. 21, 

1936. Roadside well. Garden beyond. 

บ่อน้ำใกล้สวน 
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ลำดับ ภาพถ่าย ปี/เดือน/วัน รายละเอียดภาพ คำอธิบาย 

67 

 

1936-11-22 Rayong Changwat (Thailand), wilted 

peanut plants Note: Wat Glam--Ban 

Prong--northward, Amphur Glang, 

Chanwat Rayong. Nov. 22 '36. 

Panatomic Proms. Rollerflex. Peanuts 

wilting. On light soil. 

 

พื้นที่ถั่วลิสงที่แหง้

เหี่ยว 
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5.2 การปกครองและตำแหน่งศูนย์กลางการปกครอง 

เมืองแกลงในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นหน่ึงในหัวเมืองขึ้นของเมืองจันทบุรี60 อันมีฐานะเป็นเมืองชั้นจัตวาใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ส่วนระเบียบการปกครองนั้นไม่ปรากฏหลักฐาน

ชัดเจนดังเมืองจันทบุรี คือการปกครองแบบหัวเมืองที่ขึ้นกับเมืองท่า แต่หากพิจารณาจากระเบียบแบบแผนการ

ปกครองหัวเมืองในสมัยเดียวกัน แบบแผนการปกครองน่าจะประกอบด้วยกรมการเมือง ได้แก่ เจ้าเมืองหรือผู้ว่า

ราชการเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง ผู้ช่วยราชการเมือง และข้าราชการชั้นรองอ่ืน ๆ ตามตำแหน่งเวียง วัง 

คลัง นา ศุภมาตรา มหาดไทย พล เป็นต้น61 ซ่ึงมีหน้าที่ระบุอยู่ในทำเนียบเมืองจันทบุรี และในปี พ.ศ. 2436 ก็ได้

มีการกล่าวถึงตำแหน่งข้าราชการเมืองแกลงจำนวน 100 ชื่อ62 โดยมีตำแหน่งสำคัญ เช่น ตำแหน่งเจ้าเมืองแกลง 

หรือเรียกว่า “พระแกลงแกล้วกล้า” ซึ่งตำแหน่งเจ้าเมืองแกลงส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการของเมืองจันทบุรทีี่

ดำรงตำแหน่งสำคัญที่ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  

การตั้งถิ่นฐานอาณาเขตของชุมชนเมืองแกลงจากเอกสารทางประวัติศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่อยู่ตาม

บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำประแส ลำน้ำสาขา และคลองต่าง ๆ โดยมีการตั้งถิ่นฐานอย่างหนาแน่นบริเวณปากแม่น้ำ 

ส่วนบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลมีชุมชนกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ดังเช่นการปรากฏชื่อเมืองต่าง ๆ ที่มีผู้คนอยู่อาศัย

จากการเดินทางของสุนทรภู่ในสมัยสมเดจ็พระพุทธยอดฟา้จุฬาโลกฯ (รัชกาลที่ 1) ไม่ว่าจะเป็นบริเวณอ่าวสมุทร 

“ถึงศาลเจ้า อ่าวสมุทร ที่สุดหาด” บริเวณบ้านท่าเรือแกลง “ถึงบ้านแกลง ลัดบ้านไป ย่านกลาง” บริเวณ

สะพานยายเหม “นึกดำเนิน เดินทาง กลางกันดาร ถึงตะพาน นายเหมสร้าง ที่กลางไพร” บริเวณบ้านบ้านพลง

ไสว “ดูคร้ึมครึก พฤกษา ป่าสงัด” บริเวณปากลาวน ตำบลสุนทรภู่ “ถึงปากช่อง คลองน้ำ เป็นสำคัญ ตำแหน่ง

นั้น ชื่อชะวาก ปากลาวน” บริเวณบ้านกร่ำ “ถึงหย่อมย่าน บ้านกร่ำ พอค่ำพลบ ประสบพบ เผ่าพงศ์ พวก

วงศา” บริเวณบ้านพงค้อ “ไปบ้านพง ค้อตั้ง ริมฝั่งคลอง” บริเวณบ้านพลงช้างเผือก “แล้วไปบาง ทางเถื่อน 

บ้านพงค้อ” บริเวณบ้านโพธิ์ทอง “แล้วไปชม กรมการ บ้านดอนเค็ด” และบริเวณแหลมแม่พิมพ์ “ถึงผู้คน อยู่

 
60 กรมศิลปากร, เสด็จประพาสจันทบุรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,  พิมพ์เป็น

อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางกิมเฮียะ อังศุสิงห์ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 30 มินาคม 2508, 63; “ประกาศ

จัดต้ังเมืองจันทบุรี และตั้งเมืองขลุง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 23, แผนท่ี 2 (8 เมษายน ร.ศ. 125), 33. 
61 เร่ืองเดียวกัน, 65-70. 
62 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ห.ว.ช. ม-5-5 ว/11, “บัญชีรายชื่อกลุ่มการเมืองแกลงและราษฎรไทยจีนร่วมฉลอง

ศก 112 (พ.ศ. 2436),” อ้างใน เฉลียว ราชบุรี, เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน (ระยอง: เทศบาลตำบลเมืองแกลง, 2546), 

99-100. 
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เกลื่อน ก็เหมือนเปลี่ยว” 63 ซ่ึงการกล่าวถึงสถานที่ต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนอยู่อาศัยอย่างกระจัด

กระจายไปตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในเมืองแกลงแห่งน้ี  

 

 
ภาพที่ 2 – 16 แผนท่ีแสดงชื่อบ้านนามเมืองและชื่อสถานท่ีในนิราศเมืองแกลง 

(ท่ีมา: สุจิตต์ วงษ์เทศ, นิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ (กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2550)) 

 

สำหรับศูนย์กลางการปกครองในสมัยการปกครองแบบจารีตสมัยน้ันมักขึ้นอยู่กับศาลาว่าราชการเมืองที่

ตั้งอยู่ในจวนเจ้าเมือง เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งยังพบว่าเมืองแกลงเป็นเมืองที่ไม่มีค่ายคู่

เมืองกำแพงเมือง ดังน้ันจึงพบอยู่ว่าศาลาว่าราชการเมืองจะย้ายที่อยู่ไปตามจวนเจ้าเมืองตามแบบการปกครอง

โบราณ64 ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายไว้ในหนังสือเร่ืองเทศาภิบาล

ว่า “...ตามหัวเมืองในสมัยนั้นปลาดอย่างหนึ่งที่ไม่มีศาลารัฐบาลตั้งประจำสำหรับว่าราชการอย่างทุกวันน้ี  เจ้า

 
63 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองและชมรมศิลปินจังหวัดระยอง, สุนทรภู่สู่ระยอง 200 ปี ตามรอยสุนทรภู่สู่ระยอง 

(ระยอง: ปกรณ์พร้ินติ้งแลนด์ จำกัด, 2549), 16-21. 
64 “รายงานเรื่องเมืองกับจังหวัด,” หนังสือของสมุหเทศาภิบาลกราบทูลไปยังเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (กรมพระ

นครสวรรควรพินิจ) เลขท่ี 273/2182 (24 ตุลาคม 2471). 
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เมืองตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ว่าราชการบ้านเมืองที่บ้านของตน เหมือนอย่างเสนาบดีเจ้ากระทรวงในราชธานีว่า

ราชการที่บ้านตามประเพณีเดิม บ้านเจ้าเมืองผิดกับบ้านของคนอ่ืนเพียงที่เรียกว่า "จวน" เพราะมีศาลาโถงปลูกไว้

นอกร้ัวข้างบ้านหลังหน่ึงเรียกว่า "ศาลากลาง" เป็นที่สำหรับประชุมกรรมการเวลามีการงาน เช่น รับท้องตราหรือ

ปรึกษาราชการ เป็นต้น เวลาไม่มีการงานก็ใช้ศาลากลางเป็นศาลาชำระความ เห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็นเค้า

เดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานีน่ันเอง เจ้าเมืองตั้งสร้างจวนและศาลากลางด้วยทุนของตนเอง แม้แผ่นดินซ่ึงจะ

สร้างจวนถ้ามิได้อยู่ในเมืองมีปราการ เช่น เมืองพิษณุโลกเป็นต้น เจ้าเมืองก็ต้องหาชื้อที่ดินเหมือนกับคนทั้งหลาย 

จวนกับศาลากลางจึงเป็นทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าเมือง เมื่อสิ้นตัวเจ้าเมืองก็เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน ใครได้

เป็นเจ้าเมืองคนใหม่ ถ้ามิได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าเมืองคนเก่าก็ต้องหาที่สร้างจวนและศาลากลางขึ้นใหมต่าม

กำลังที่จะสร้างได้ บางทีก็ย้ายไปสร้างห่างจากที่เดิมฟากแม่น้ำ หรือแม้จนต่างตำบลก็มีจวนเจ้าเมืองไปตั้งอยู่ที่

ไหนก็ย้ายที่ว่าราชการไปอยู่ที่นั่นชั่วสมัยของเจ้าเมืองคนนั้น ตามหัวเมืองจึงไม่มีที่ว่าราชการเมืองตั้งประจำอยู่

แห่งใดแห่งหน่ึง เป็นนิจเหมือนอย่างทุกวัน...”65  

 

 
ภาพที่ 2 – 17 แผนท่ีประเทศไทยแสดงการแบ่งแสดงการแบ่งเขตมณฑลเทศาภิบาล 

(ท่ีมา: เอ็น ชัตตัน, การแบ่งเขตมณฑลเทศาภิบาล (ม.ป.ท., 2470)) 

 
65 ประวัติเมืองแกลงจาก “ประวัติสุนทรภู่ นิราศเมืองแกลง และประวัติเมืองแกลง, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน

ฌาปนกิจศพนางสำลี เกิดลาภผล, 2511; สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา), 

เทศาภิบาล (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545). 
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ภาพที่ 2 – 18 แผนท่ีแสดงมณฑลจันทบุรี และบริเวณตำแหน่งของเมืองแกลง พ.ศ. 2457 

(ท่ีมา: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, รล. ผ.003/1 แผนท่ีสารบัญมณฑลจันทบุรี พ.ศ. 2457) 
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ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่าศาลาว่าราชการเมืองแกลงมีการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางการปกครองไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  

ตามเจ้าเมืองในแต่ละสมัย โดยศูนย์กลางเมืองในแต่ละสมัย ได้แก่  

1) บ้านดอนเค็ด (ทุ่งดอนเค็ด/ บ้านโพธิ์ทอง) ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำประแสตอนบน อยู่ระหว่างบ้าน

โพธ์ิทองและบ้านสามย่านปัจจุบัน ตามเอกสารทางประวัติศาสตร์พบว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) พ.ศ. 2349 – 2350 ศูนย์กรมการเมืองแกลงน่าจะอยู่บริเวณบ้านดอนเค็ด ดังที่ปรากฏ

ในนิราศเมืองแกลง66 ของสุนทรภู่เมื่อออกไปหาบิดาที่เมืองแกลง67 ความว่า “...แล้วไปชม กรมการ บ้านดอน

เค็ด ล้วนเลี้ยงเป็ด หมูเนื้อ ดูเหลือเข็ญ ยกกระบัตร คัดช้อนทุกเช้าเย็น เมียที่เป็น ท่านผู้หญิง นั่งปิ้งปลา...”  

เน่ืองจากปรากฏคำว่า “ยกกระบัตร” ซ่ึงเป็นตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ว่าเมืองในสมัยน้ัน 

สันนิษฐานว่าบริเวณชุมชนเมืองแกลงสมัยต้นรัตนโกสินทร์น้ันน่าจะอยู่ที่บริเวณบ้านดอนเค็ด และด้วย

บริเวณดังกล่าวเป็นที่ลุ่มอันเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม ตั้งแต่ตำบลทางเกวียน (ตลาดสามย่าน) ตำบลบ้าน

นา และตำบลกระแสบน โดยสันนิษฐานว่ามีการอยู่มาเรื่อยมาถึง พ.ศ. 2421 (ตรงกับสมัยพระแกลงแกล้วกล้า 

(ทองคำ) พ.ศ. – 2421) จากนั้นศาลาว่าราชการเมืองแกลงได้ย้ายมาอยู่บริเวณบ้านแหลมเมือง ตำบลปากน้ำ

กระแส  

 2) บ้านประแส ตำบลปากน้ำกระแส ตั้งอยู่บริเวณปากคลองหนองโพงมาบรรจบกับแม่น้ำประแส 

ในช่วง พ.ศ. 2421 – 2436 (ตรงกับสมัยพระแกลงแกล้วกล้า (มั่ง) พบว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา มีการขนส่ง

ทางทะเลโดยใช้เรือกลไฟ จึงทำให้หัวเมืองชายฝั่งทะเลมีความสำคัญมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทำให้ย้ายศาลาวา่

ราชการมาอยู่ที่บ้านประแส และปรากฏการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น โดยพบเอกสารในพระราชหัตถเลขา รัชกาล

ที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออก พ.ศ. 2427 ที่กล่าวถึงศาลาโถงในจวนเจ้าเมือง ทำให้ทราบว่า

จวนเจ้าเมือง แกลงอยู่บริเวณบ้านประแส นอกจากน้ียังกล่าวว่า “...บ้านประแสเป็นชุมชนใหญ่ร้อยกว่าหลังคา

 
66 นิราศเมืองแกลง นับเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยท่ีทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เร่ืองราวของชีวิตชาวบ้าน

แถบภูมิภาคตะวันออกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้อย่างดี โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า

สุนทรภู่แต่งข้ึนราว พ.ศ. 2350, อ้างใน พัชรินทร์ บูรณะกร, “เอกสารลำดับท่ี68 นิราศเมืองแกลง: ภาพสะท้อนภูมิภาคตะวันออก 

ในสมัยปลายรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,” 100 เอกสารสำคัญ: สรรพพะสาระประวัติศาสตร์ไทย เล่มที่ 

15 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555). 
67 กรมพระราชวังหลังทิวงคตเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ข้ึน 10 ค่ำ ปลาย พ.ศ. 2349 สุนทรภู่ออกไปหาบิดาท่ีเมืองแกลง 

เมื่อราวเดือน 7 พ.ศ. 2350 กลับจากเมืองแกลง เมื่อเดือน 9 และแต่งนิราศเมือแกลงในคราวนี้ 
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เรือน และส่วนด้านในของลำคลอง ยังมีบ้านเรือนอีกจำนวนมาก...” 68 และยังได้บรรยายถึงบริเวณบ้านแหลมสน

ที่พบเจดีย์เก่า พร้อมทั้งการจัดตั้งกองทหารทางด้านเหนือ เพื่อรักษาความปลอดภัย 

ซึ่งบ้านแหลมสนตั้งอยู่ฝั่งขวาปากน้ำประแส ตรงข้ามหมู่บ้านปากน้ำประแส มีพื้นที่สันดอนทราย

ประมาณ 2 – 3 ตารางกิโลเมตร โดยในพระราชหัตถเลขาฯ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเล เม่ือ 

พ.ศ. 2427 กล่าวถึงแหลมสนว่า “...มีภูมิสถานดี เหมาะสมสร้างวัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) และค่าย

ทหาร เพื่อรักษาความปลอดภัย...” และในปีเดียวกัน มีการจัดตั้งกองเรือทหารท่ีชลบุรี ระยอง แกลง และจันทบุรี 

ขึ้น โดยมอบหมายให้นายพลเรือโทพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ เจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยบัญชาการ

ทหารเรือ เป็นผู้ดำเนินการ69 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวในสมัยนั้นนิยมเรียกว่า “สะเตชั่นทหาร โรงพักทหาร หรือ โรง

ทหาร” และมีการก่อสร้างอาคารโรงเรือนเป็นที่พักทหารจำนวนมาก70 เนื่องจากมีการเกณฑ์ทหารเป็นจำนวน

มาก ดังข้อความที่ว่า “...เกณฑ์ประชาชนทั้งหมดจากจันทบุรี เมืองแกลง และเมืองขลุง...”71  

 3) บริเวณตำบลทางเกวียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 – 2451 (ตรงกับสมัยพระแกลงแกล้วเกล้า (ภู่) พ.ศ. 

2436 – 2440 และหลวงแกลงแกล้วกล้า (ศรี บุญศิริ) พ.ศ. 2440 – 2451) มีการย้ายศาลาว่าราชการมาอยู่ที่

บ้านทางเกวียน แต่ก็พบว่าเจ้าเมืองแกลงยังมีการตรวจราชการที่บ้านประแสอยู่เรื่อยมา ดังรายงานการตรวจ

ราชการของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงศ์ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ซึ่งพบว่าศาลาว่า

ราชการเมืองแกลงไม่ได้ตั้งอยู่ที่ปากน้ำประแส แต่บริเวณน้ันก็มีชุมชนอยู่อย่างหนาแน่น72   

 4) บ้านสามย่าน ปรากฏว่าเมื่อปี พ.ศ. 2451 เกิดการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง เปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล และประกาศแบ่งส่วนการปกครองเป็นอำเภอ – จังหวัด หลังจากน้ันเมือง

แกลงจึงถูกยุบเป็นอำเภอแกลง และโอนอำเภอแกลงมาข้ึนกับจังหวัดระยอง เน่ืองมาจากอำเภอแกลงที่ขึ้นกับ

 
68 เฉลียว ราชบุรี, เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน (ระยอง: เทศบาลตำบลเมืองแกลง, 2546), 353-354. 
69 คณะกรรมการอำนวยการจัดฉลอง 100 ปี รัชกาลที ่ 5 เสด็จประพาสยุโรป 2540, “การทหารของไทยสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540,” อ้างใน เฉลียว ราชบุรี, เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน, 332. 
70 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัตติวงศ์, “รายงานออกตรวจราชการเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก ปี ร.ศ. 115 (พ.ศ. 

2439).” 
71 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, “เลขท่ี ร.๕ฝ๑๗/๒ หนังสือพระยาชลยุทธโยธินทร์กราบทูลกรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ 

ลงวันท่ี 26 เมษายน 2436.” 
72 เฉลียว ราชบุรี, เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน, 352. 
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เมืองจันทบุรีอยู ่ห่างไกลมากเกินไปทำให้ยากต่อการตรวจตรา73 และน่าจะมาจากปัจจัยการขยายตัวของ

จักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและความล่อแหลมเชิงพื้นที่ต่อการสูญเสียดินแดนในหัวเมืองภาคตะวันออก 74 และยังได้

ย้ายว่าที่การอำเภอแกลงไปที่บ้านกร่ำ75 ก่อนจะย้ายมาสร้างที่การอำเภอแกลงที่บ้านสามย่าน76 

 

   
ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 19 สภาพบ้านเรือนในประแส อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

ภาพที่ 2 – 20 (ขวา) สภาพบ้านเรือนบริเวณบ้านพลง บ้านสามย่าน บ้านทางเกวียน อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 

  

 หลังจากน้ันเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2454 อำเภอแกลงก็เป็นหน่ึงในเขตการปกครองของเมืองระยอง อัน

ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง และอำเภอบ้านค่าย ในปี พ.ศ. 2459 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6) ก็

 
73 “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการโอนอำเภอเมืองแกลงไปข้ึนกับเมืองระยอง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 25 

ตอนท่ี 13 (28 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 127), 407. 
74 เฉลียว ราชบุรี, ประวัติศาสตร์เมืองระยอง, 123-124. 
75 “บัญชีเอกสารบรรณส่วนมณฑลลำดับที่ 88 ปี ร.ศ. 127 เรื่องที่ 272 เรื่องขออนุญาตย้ายแลโอนเงินสร้างที่ว่าการ

อำเภอแกลงที่ตำบลบ้านกร่ำ,” อ้างใน เฉลียว ราชบุรี, เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน, 390. 
76 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ประวัติความเป็นมา, 

เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://district.cdd.go.th/klaeng/sample-page/about-us/ประวัติความเป็นมา/  
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ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองระยองมาเป็นจังหวัดระยองและยังคงขึ้นต่อมณฑลจันทบุรี77 ปี พ.ศ. 2474 (ตรงกับสมัย

รัชกาลที่ 7) มณฑลจันทบุรีถูกยุบทำให้จังหวัดระยองย้ายไปขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรีชั่วคราว จากน้ันเม่ือประเทศ

ไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 

แล้ว ก็ได้มีการจัดระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคครั้งใหญ่ และในปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกระบบเทศาภิบาล 

มณฑลต่าง ๆ และให้ถือจังหวัดเป็นเขตการปกครองใหญ่ในส่วนภูมิภาคด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วย

ระเบ ียบบร ิหารแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ .ศ . 247678 ทำให ้จ ังหว ัดระยองจ ึง เป ็นจ ังหว ัดท ี ่ข ึ ้นต่อ

กระทรวงมหาดไทยโดยตรง 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2520 จังหวัดระยองได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ

เมืองระยอง อำเภอแกลง และอำเภอบ้านค่าย และมีก่ิงอำเภอ 3 ก่ิง และเม่ือเข้าสู่ปี พ.ศ. 2541 จังหวัดระยองได้

แบ่งเขตการปกครองเบ็ดเสร็จท้ังหมด 6 อำเภอ กับ 2 ก่ิงอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอ

บ้านค่าย อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านฉาง และอำเภอวังจันทร์ แยกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 54 ตำบล 

เทศบาล 3 แห่ง สุขาภิบาล 13 แห่ง หมู่บ้าน 412 หมู่บ้าน79 

 

ตารางที่ 2 – 2 แสดงทำเนียบผู้ว่าราชการเมืองแกลง80 

รายชื่อ ช่วงทีร่ับตำแหน่ง หมายเหต ุ

ช่วงที่ยังขึ้นกับเมืองจันทบุรี 

สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 – 2411) 

พระแกลงแกล้วกล้า  

(ทองคำ) 

ก่อนหน้า – พ.ศ. 2421 ต่อมาในพ.ศ. 2421 ได ้ร ับการโปรดเกล้าฯ เล ื ่อน

บรรดาศักดิ์เป็นพระพฤฒาธิคุณวิบูลย์ภักดี ถือศักดินา 

800 ไร่ ในตำแหน่งจางวางกำกับราชการเมืองแกลง 

สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – 2453) 

 
 77 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดระยอง, 27. 

 78 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระยาราชเสนา(ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา), เทศาภิบาล, 225. 

 79 เร่ืองเดียวกัน, 28. 
80 ทำเนียบข้าราชการหัวเมือง ร.ศ. 125, อ้างถึงใน วัดโพธ์ิทอง โรงเรียนแห่งแรกของอำเภอแกลง และประวัติเมือง

แกลง, 52.-61. 
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รายชื่อ ช่วงทีร่ับตำแหน่ง หมายเหต ุ

พระแกลงแกล้วกล้า  

(อิน เหมินทร์) 

พ.ศ. 2421 – 2426 ถือศักดินา 800 ไร่ เดิมเป็นหลวงศรีวิชัย รองปลัดเมือง

จันทบุรี 

พระแกลงแกล้วกล้า  

(มั่ง ปริชานนท์) 

พ.ศ. 2427 – 2429 ถือศักดินา 800 ไร่ เดิมเป็นหลวงศรีวิชัย รองปลัดเมือง

จันทบุรี 

พระแกลงแกล้วกล้า  

(ภู่ ฉัตรภูติ) 

พ.ศ. 2429 – 2440 ถือศักด ินา 800 ไร่ เด ิมเป็นหลวงศรียกกระบัตร 

ยกกระบัตรเมืองแกลง 

หลวงแกลงแกล้วกล้า  

(บุญศรี บุญศิริ) 

พ.ศ. 2446 – 2449 ถือศักดินา 800 ไร่ เดิมเป็นหลวงชำนาญบุรีรมย์ ปลัด

เมืองและนายอำเภอเมืองแกลงโดยร้ังราชการเมืองแก

ลงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2440 

ช่วงที่ขึ้นกับเมืองระยอง (หลัง พ.ศ. 2451) 

หลวงแกลงแกล้วกล้า  

(บุญศรี บุญศิริ) 

 

พ.ศ. 2451 ขุนจิตรอักษร (โก๋) เป็น ปลัดอำเภอขวา 

หมื่นปรีชาอักษร (แปลก) เป็น ปลัดอำเภอซ้าย 

นายปุ่น เป็น สมุห์บสญชี  

หลวงวิภัชพจนกิจ (จุ้ย) เป็น ผู้พิพากษาศาลเมืองแกลง 

ขุนอนุกูลประชา (ผาด) เป็นผู้พิพากษารองศาลเมือง

แกลง 

ขุนสุนทรภักดี (เชื่อม) เป็น ยกกระบัตรศาล 

พระกำแหงพลล้าน (ชื้น)  

 

พ.ศ. 2452 หมื่นอินอักษร (โก๋) เป็น ปลัดอำเภอขวา 

นายผิน เป็น ปลัดอำเภอซ้าย 

สมุห์บาญชี เป็น นายปุ๊น 

หลวงจารุมัยบริรักษ์ (อ๊ิว) พ.ศ. 2454 มี นานคร่ำ เป็น นายด่านปากน้ำประแส อำเภอแกลง 

นายยุ้ย เป็น ปลัดอำเภอซ้าย 

นายวงษ์ เป็น สมุห์บาญชี 
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ภาพที่ 2 – 21 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนบน (ประแสตอนบน) พ.ศ. 2460 

(ท่ีมา: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ผ. กบค. 2 – (10 – 15), แผนท่ีบ้านประแส จังหวัดระยอง และเขตติดต่อ พ.ศ. 2460) 
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ภาพที่ 2 – 22 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนล่าง (ประแสตอนล่าง) พ.ศ. 2459 

(ท่ีมา: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, รล. ผ. 003/8, แผนท่ีบ้านปากประแส จังหวัดระยอง พ.ศ. 2459) 
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ภาพที่ 2 – 23 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนล่าง (ประแสตอนล่าง) พ.ศ. 2473 

(ท่ีมา: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ผ. กบค. 1 – (16 – 13),  

แผนท่ีบ้านปากประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และบริเวณใกล้เคียง พ.ศ. 2473)
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5.3 กลุ่มคนและจำนวนประชากร  

การศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ พบว่ากลุ่มคนที่อยู่

ภายในเมืองแกลงน่าจะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเม่ือปี พ.ศ. 2350 (สมัยรัชกาลที่ 1) เม่ือสุนทรภู่ได้

เขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงตอนไปเที่ยวที่บ้านพลงค้อ (เนินฆ้อ) และได้เรียกชาวบ้านบริเวณนั้นว่า “ชอง” ดัง

ข้อความที่ว่า “...คั้นแล้งลาฝ่าเท้าท่านปิตุรงค์ ไปบ้านพลงค้อตั้งริมฝั่งคลอง ดูหนุ่มสาวชาวบ้านรำคาญจิต ไม่น่า

คิดเข้าในกลอนอักษรสนอง ล้วนวงศ์วานว่านเครือเป็นเช้ือชอง ไม่เหมือนน้องนึกน่าน้ำตากระเด็น...” ซ่ึงชาวชอง

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมหน่ึงในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก81  

ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ปาเลอกัวซ์ มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ก็ได้

เดินทางไปยังเมืองจันทบุรีและหัวเมืองอ่ืน ๆ บนชายฝั่งตะวันออก โดยได้บันทึกเล่าถึงชาวว่า “...เป็นคนพื้นถิ่น

บริเวณน้ีที่อาศัยอยู่แถบภูเขา ค่อนข้างเก็บตัว ระวังภัย จะติดต่อเฉพาะกลุ่มผู้คุ้นเคย โดยมีอาชีพเก็บรง ขี้ผึ้ง ผล

กระวาน ยางไม้ ไม้กฤษณา และผลผลิตอ่ืน ๆ เม่ือถึงฤดูน้ำมาก ก็เอาสินค้าเหล่าน้ีไปขายที่จันทบูรณ์เพื่อหาซ้ือ

ตะปู ขวาน เลื่อยและพร้า เกลือ กะปิ และสิ่งจำเป็นอ่ืน ๆ ไว้ใช้สอย...ส่วนการแต่งกายของพวกผู้ชาย มีแต่เตี่ยว

พันกายอยู่ผืนเดียวเท่านั้น ส่วนผู้หญิงสวมผ้าถุงเนื้อหยาบ ๆ  และมี่ลายสลับสีต่าง ๆ  ขนบธรรมเนียมก็คล้าย ๆ  

กับพวกกะเหรี่ยง...”82  

แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชาวชองน่าจะมีการอยู่อาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเลของเมืองจันทบุรี – ระยอง และ

น่าจะอยู่อาศัยร่วมกับชาวไทย (สยาม) ในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ก่อนที่กลุ่มคนจีนจะเข้ามามีบทบาทในแถบ

ชายฝั่งทะเลตะวันออกมากขึ้นโดยผ่านการค้าเรือสำเภา และเร่ิมอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่ประเทศไทย 

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 – 4 เป็นต้นมา83 รวมทั้งในพื้นที่บริเวณดังกล่าวอาจจะมีกลุ่มคนอื่น ๆ เช่น ชาวมาเลย์ 

ชาวญวน และเขมร เป็นต้น  

ส่วนชาวจีนที่อพยพเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นจีนแต้จิ๋วจากภาคตะวันออกเฉียง

ใต้ของจีน โดย ดร. แบรดลีย์ ได้ไปเยือนภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยใน พ.ศ. 2379 บันทึกว่าถูก “...

 
81 ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, บทบาททางการเมืองของเจ้าพ่อท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ : 

กรณีศึกษาจังหวัดหน่ึงทางภาคตะวันออก, งานวิจัยภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เร่ืองโครงสร้าง

และพลวัตรของทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ, 2549, 110-124. 
82 มงเซเญอร์ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, พิมพ์คร้ังที่ 3, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2549), 

53. 
83 ธวัช ปุณโณทก, เอกสารการสอน: การพัฒนาภาคตะวันออกกับผลกระทบต่อประชาคมท้องถิ ่น  (ชลบุรี: 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), 22-23. 
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ฝูงชนจีน [ของ] พวกแต้จิ๋วและฮกเก้ียนจำนวนมากมากลุ้มรุม...” และในเมืองตอนบนแม่น้ำพบว่า “...เกือบเต็ม

ไปด้วยจีนแต้จิ๋ว...”84 ซึ่งจากบันทึกในปี พ.ศ. 2392 – 2393 พบว่ามีชาวจีนอาศัยอยู่ตามชุมชนรอบปากอ่าว

สยามประมาณ 125,000 คน85 ข้อมูลจำนวนกลุ่มคนในหัวเมืองภาคตะวันออกในเมืองระยองช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 

ที่บันทึกโดย ดี.อี. มัลลอค ชาวอังกฤษ พบว่ามีชาวสยาม 890 คน ชาวจีน 720 คน และชาวมาเลย์ 1,800 คน 

ส่วนที่เมืองจันทบูรณ์มีชาวสยาม 15,000 คน ชาวจีน 7,900 คน และชาวมาเลย์ 14,000 คน86 การอนุมาน

จำนวนประชากรชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามราว พ.ศ. 2446 (รัชกาลที่ 5) ในมณฑลจันทบุรีพบว่าน่าจะมี

จำนวนทั้งหมด 10,080 คน87 และจากแผนที่แสดงการรวมกลุ่มของชาวจีนในภูมิภาคตะวันออกใน พ .ศ. 2490 

(รัชกาลที่ 9) พบว่ามีประชากรชาวจีนอาศัยจำนวนมากตั้งแต่บริเวณจังหวัดชลบุรี – จันทบุรี  

อย่างไรก็ตามข้อมูลจำนวนประชากรไม่ได้กล่าวถึงเมืองแกลงโดยตรง แต่สามารถอธิบายได้ว่าพื้นที่

บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีกลุ่มคนจีนอยู่จำนวนมาก ส่วนจำนวนประชากรที่กล่าวถึงในเมืองแกลงจากพระ

ราชนิพนธ์เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พ.ศ. 2419 มีการ

ระบุถึงจำนวนของมีพลเมืองที่อาศัยอยู่เมืองแกลงว่า “...เมืองแกลงมีคนราว 7,000 เศษ ที่เมืองจันทบุรีมีจำนวน 

36,000 เศษ และเมืองขลุงบุรี 6,000 เศษ รวมทั้งสิ้น 49,000 เศษ...”88 ซ่ึงไม่ได้กล่าวถึงเชื้อชาติแต่อยา่งใด และ

จากบันทึกในปี พ.ศ. 2450 พบว่า “...ได้ถามถึงจำนวนพลเมือง...พลเมืองจันทบุรีประมาณ 40,000 อำเภอแกลง

ประมาณ 20,000 รวมเป็น 60,000 เมืองระยองประมาณ 20,000 และเมืองขลุงประมาณ 10,000...” และ “...

 
84 “ประชากรจีนตามมณฑลในประเทศไทย พ.ศ. 2447,” Bacon (1892), 162-166, อ้างใน จี. วิลเลียม สกินเนอร์, 

สังคมจีนในไทย ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ , พิมพ์ครั้งที่ 2, แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ (กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 73-74. 
85 อรพินท์ คำสอน และคณะ,. 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย  ลำดับที่ 14, พิมพ์ครั ้งท่ี 1 

(กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555), 78. 
86 ดี.อี. มัลลอค, “ประเทศสยาม : ข้อสังเกตทั่วไปในเรื่องผลผลิต โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเข้าและออก รวมทั้งแนวทาง

ดำเนินธุรกิจการค้ากับชาวสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, เสาวลักษณ์ กีชานนท์, แปล

และเรียบเรียง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 192. 
87 จ.ี วิลเลียม สกินเนอร์, สังคมจีนในไทย ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, พิมพ์คร้ังที่ 2, แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ 

และคณะ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 73-74. 
88 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่, “นายกองควบคุมเลขส่วนเลขสม ที่มีสัญญาบัตร แลไ ม่มีสัญญาบัตร,”  

เสด็จประพาสจันทบุรี,  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางกิมเฮียะ อังศุสิงห์, ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 30 

มีนาคม 2508, พิมพ์คร้ังที่ 4. (พระนคร: ร.พ. สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จ.ส.ช., 2508), 77-78. 
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คนเมืองระยองมีน้อย...”89 ทั้งยังกล่าวถึงการอพยพของผู้คนไปมา ดังความว่า “...คนที่อพยพมาประมาณ 1,000 

เศษ อยู่ที่จันทบุรีและระยองบ้าง อยู่ที่เมืองขลุงมาก ที่กลับไปเมืองตราดแล้วเกือบคร่ึง แต่ยังไป ๆ มา ๆ อยู่เสมอ 

คนที่ได้มาตั้งบ้านเรือนเป็นหลักถาน หรือที่ได้ทางหากินเหมาะสมแล้ว ก็ไม่คิดกลับ...” 90   

รวมทั้งข้อมูลการสำรวจสำมะโนครัวของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าประดู่ อำเภอบ้านค่าย และอำเภอ

แกลงในปี พ.ศ. 2462 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2472 พบว่ามีจำนวนหมู่บ้านและประชากรมากขึ้นจาก 46,322 

คน เป็น 54,064 คน91 จากหลักฐานต่าง ๆ ก็แสดงให้เห็นว่าในภาคตะวันออกมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติเขา้

มาตั้งถิ่นฐานและกระจายอยู่ตามหัวเมืองสำคัญในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 

5.4 เศรษฐกิจและการค้า 

ลักษณะทางเศรษฐกิจและการค้าของเมืองแกลงน่าจะมีบทบาทในฐานะเมืองท่าการค้า อันเป็นส่วนหน่ึง

ของเส้นทางการค้าขายเรือสำเภาทางภาคตะวันออกของประเทศไทยกับต่างประเทศมาช้านาน92 รวมทั้งยังอยู่

ระหว่างเส้นทางกรุงเทพฯ – จันทบุรี ซ่ึงเมืองจันทบุรีก็เป็นเสมือนศูนย์กลางการค้าชายแดนของประเทศไทย และ

เป็นแหล่งรับซื้อรวบรวมสินค้าป่าจากเขมร ญวน เพื่อบรรทุกลงเรือสำเภาไปค้าในจีนทุกปี93 ดังน้ันเมืองแกลงจึง

ได้รับอิทธิพลของเส้นทางการค้าเหล่าน้ีด้วย และเน่ืองด้วยตำแหน่งที่ตั้ง – ภูมิศาสตร์ของที่ราบลุ่มปากน้ำประแส

นั้นอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออก มีความเหมาะสมต่อการเป็นที่ตั้งสถานีการค้า เป็นท่าเรือที่จอดพักเรือ

สินค้าจากต่างประเทศที่เขา้มาตดิตอ่ค้าขาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางการตลาดสำคัญ สำหรับลักษณะพัฒนาการ

ทางเศรษฐกิจในเมืองแกลงสามารถแบ่งช่วงออกได้เปน็ 2 ช่วงใหญ่94 โดยเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมี

ผลสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก อันเกิดจากการขับเคลื่อนต่าง ๆ  

 
89 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ก.13.3/10 กล่อง 2, “การเกณฑ์ทหารมณฑลจันทบุรีและมณฑลปราจีนบุรี 

[ม.ท.], เร่ืองบันทึกการประชุมท่ีค่ายทหาร เมืองจันทบุรี 17 ธันวาคม 125 เร่ืองท่ีจะใช้พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 

124 ในมณฑลจันทบุรี.”  
90 เร่ืองเดียวกัน. 
91 สำนักหอจดหมายแห่งชาติจันทบุรี, ม.ท. 2.2.4/123, “การสำรวจสำมโนครัว ปี พ.ศ. 2472.” 
92 ขุนวิจิตรมาตรา, ประวัติการค้าไทย (กรุงเทพฯ: บัณฑิตการพิมพ์, 2516).  
93 มงเซเญอร์ปาลเลกัวซ์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, 67. 
94 ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเตียว, บทบาททางการเมืองของเจ้าพ่อท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์ : 

กรณีศึกษาจังหวัดหน่ึงทางภาคตะวันออก, งานวิจัยภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เร่ืองโครงสร้าง

และพลวัตรของทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ, 2549, 100-124. 
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5.4.1 เศรษฐกิจเพ่ือยังชีพและค้าขาย (รัตนโกสินทร์ตอนต้น – ราว พ.ศ. 2475) 

ลักษณะเศรษฐกิจในระยะแรก สันนิษฐานว่าน่าจะมีระบบการผลิตสองรูปแบบควบคู่กันไป โดยเป็น

ระบบการผลิตเพื่อยังชีพภายใต้ระบบไพร่ กล่าวคือมีผลผลิตส่วนเกินทางเศรษฐกิจที่จะต้องส่งเป็นภาษีในรูป 

“ส่วย” ให้กับชนชั้นปกครอง และเม่ือบางคร้ังมีการนำส่วนเกินมาค้าขายกับเมืองอ่ืน ๆ95  ควบคู่ไปกับการผลิต

เพื ่อขาย ซึ ่งระบบการผลิตเพื ่อยังชีพน่าจะเป็นกิจกรรมของคนไทยหรือกลุ่มคนดั ้งเดิมที ่มีอาชีพหลัก คือ 

การเกษตรกรรมและการประมง ภายใต้ข้อจำกัดด้านธรรมชาติและภูมิศาสตร์ ส่วนระบบการผลิตเพื่อขายหรือ

การค้านั ้นน่าจะเริ ่มพัฒนาขึ ้นมาพร้อม ๆ กับกลุ ่มชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนที ่อพยพเข้ามาเป็น

ผู้ประกอบการ96 โดยจากลักษณะตำแหน่งการตั้งถิน่ฐานสามารถจำแนกตามลักษณะการประกอบอาชีพได้เป็น 2 

บริเวณ ได้แก่  

 บริเวณพื้นที่ราบบริเวณแม่น้ำประแส (ตอนบน) เป็นการตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ ่มขนาดย่อย 

กระจัดกระจายอยู่ตามบริเวณชายฝั่งแม่น้ำประแสตอนบนตามลักษณะการใช้ทรัพยากร เน่ืองจากแม่น้ำประแส 

มีต้นน้ำที่มาจากทิวเขาจันทบุรี มีความคดเคี้ยวไหลมาตามคลองต่าง  ๆ  ซึ่งพัดพาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ

อุดมสมบูรณ์มายังบริเวณปลายน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชน จึงทำให้ประชากรที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณพื้นที่

ทางตอนบนของชุมชนปากน้ำประแส ประกอบอาชีพที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่และทรัพยากร เช่น การทำนา 

 
95 ผู้อาวุโสบ้านกร่ำ เมืองแกลง จังหวัดระยอง, สัมภาษณ์ 17 เมษายน 2556, และนักวิชาการท้องถิ่น, สัมภาษณ์ 12 

เมษายน 2556, อ้างใน โอฬาร ถิ่นบางเตียว, “จังหวัดระยอง: จากเศรษฐกิจชุมชนถึงทุนนิยมโลกาภิวัตน์ (Rayong Province : 

From Community Economy to Globalization Capital),” เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 2, 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม, 

2549), 47-71. 
96 ธวัช ปุณโณทก, เอกสารการสอน: การพัฒนาภาคตะวันออกกับผลกระทบต่อประชาคมท้องถิ ่น  (ชลบุรี: 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), 23-27. 
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การทำสวน การทำประมงตามลุ่มน้ำ เพื่อยังชีพ97 ลักษณะเศรษฐกิจดังกล่าวอาศัยระบบเงินตราน้อยมาก 98 

เพราะคนในชุมชนยังอาศัยพึ่งพิงแลกเปลี่ยนกันในชุมชนและระหว่างชุมชนมากกว่าที่จะซ้ือขายผ่านตลาด99  

 บริเวณพ้ืนที่ราบชายฝั่งทะเล – ปากแม่น้ำประแส (ตอนล่าง) ซ่ึงเป็นการตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม

ขนาดใหญ่ น่าจะเป็นเขตมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่ราบชายทะเลเป็น

พื้นที่เปิดสู่การคมนาคมทางทะเลกับภายนอกได้ จึงทำให้มีกลุ่มชาวต่างชาติที่มีความถนัดทางการค้าโดยเฉพาะ

ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของชุมชนและเร่ิมประกอบกิจการขึ้น100 

 

 สำหรับสินค้าสำคัญของเมืองแกลงในช่วงระยะเวลานี้มีการกล่าวถึงในเอกสารทางประวัติศาสตร์ฉบับ

ต่าง ๆ ทั้งสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปแล้ว ดังน้ี  

 1) พริกไทย เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ โดยพบว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

(รัชกาลที่ 2) มีการระบุว่าแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จันทบุรีและทุ่งใหญ่ หรือบริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออก โดยมีปริมาณสองในสามของปริมาณการผลิตทั้งหมด101 ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2401 – 2403 (ตรงกับ

รัชกาลที่ 4) เล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์ ระบุว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีการส่งออกพริกไทย102 และในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี พ.ศ. 2419 มีการบรรยายถึง

 
97 โอฬาร ถ่ินบางเตียว, “การเมืองของการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถ่ิน

ของเทศบาล กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง,” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบาย

สาธารณะบัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546, 65 -70. 
98 โปรย แกล้วกล้า, สัมภาษณ์ 8 เมษายน 2559, ละม่อม หนีภัย, สัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2559, และเท๊ียบ หนีภัย, 

สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2559, อ้างใน โอฬาร ถิ่นบางเตียว, “จังหวัดระยอง: จากเศรษฐกิจชุมชนถึงทุนนิยมโลกาภิวัตน์ 

(Rayong Province : From Community Economy to Globalization Capital).” 
99 ทวีศักดิ์ พิสิฐศักดิ์ และผู้อาวุโสและเกษตรกรตำบลกระแสบน, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2559 . สัมภาษณ์, อ้างใน 

โอฬาร ถิ่นบางเตียว, “จังหวัดระยอง: จากเศรษฐกิจชุมชนถึงทุนนิยมโลกาภิวัตน์ (Rayong Province : From Community 

Economy to Globalization Capital).” 
100 ธวัช ปุณโณทก, เอกสารการสอน: การพัฒนาภาคตะวันออกกับผลกระทบต่อประชาคมท้องถิ่น, 12-16. 
101 อดิศร หมวกพิมาย, “กรมท่ากับระบบเศรษฐกิจไทย: วิเคราะห์โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยธนบุรีถึง

การทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2310 – 2398,” วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2530, 273. 
102 อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์, “การเดินทางสู่อินโดจีนตอนประเทศสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, แปลและเรียบเรียง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 275-276. 
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การปลูกพริกไทย การค้าขายและราคาพริกไทยต่าง ๆ  ของเมืองจันทบุรีและมีการอ้างอิงถึงการปลูกพริกไทยที่

เมืองแกลงว่ามีผลผลิตได้จำนวนไม่มากนัก ดังความว่า “...แต่ที่ไม่มีลำธารเหมือนที่เมืองแกลงน้ัน ต้องขุดบ่อตัก

น้ำใช้ลำบากหน่อยหน่ึง พริกไทยจึงน้อยกว่าที่เมืองจันทบุรีและเมืองขลุง...”103 รวมทั้งในช่วงราว พ.ศ. 2454 – 

2464 ยังพบว่าบริเวณเมืองจันทบุรี ตราด และระยองก็ยังคงมีการส่งออกพริกไทยไปยังกรุงเทพฯ104   

 รวมทั้งจากแผนที่พระราชอาณาจักรสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2457 (ตรงกับรัชกาลที่ 6) พบว่าบริเวณพื้นที่

เมืองระยองมีพริกไทยเป็นสินค้าที่สำคัญ โดยน่าจะหมายรวมถึงเมืองแกลงด้วย 

 

 
ภาพที่ 2 - 24 แสดงตำแหน่งเมืองระยองและพริกไทยของดีเมืองระยอง  

แผนท่ีพระราชอาณาจักรสยาม โดยกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2457 

(ท่ีมา: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, ประมวลแผนท่ี: ประวัติศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ - การเมือง กับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน - 

อุษาคเนย์, 252 - 254.) 

 

 
103 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ว่าด้วยแผ่นดินและเรือกสวนไร่นาในเมืองจันทบุรี,” เสด็จประพาส

จันทบุรี,  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางกิมเฮียะ อังศุสิงห์, ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 30 มีนาคม 2508, 

พิมพ์คร้ังที่ 4. (พระนคร: ร.พ. สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จ.ส.ช., 2508) 26-27. 
104 “กระทรวงพาณิชย์ส่งรายงานเจ้าพนักงานสืบความรู้อีคอนอมิกซึ่งได้ทำการสำรวจเร่ืองพริกไทยในมณฑลจันทบุรี,” 

เอกสารกระทรวงเกษตร, กส. 13/1654, หอจดหมายแห่งชาติ. 
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 2) ข้าว แม้ว่าการผลิตข้าวหลักในเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกจะไม่ได้อยู่ที่เมืองแกลง แต่เนื่องจาก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองแกลงปัจจุบันเป็นที่ราบปลูกข้าวได้จำนวนมาก เช่น ทุ่งบ้านกร่ำ ทุ่งบ้านโพธ์ิทอง 

ทุ่งทะเลน้อย ทุ่งคลองปูน และทุ่งควายกิน เป็นต้น ดังนั้นบริเวณดังกล่าวจึงเป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญแหง่หน่ึง 

โดยพบว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการบันทึกผลผลิตของชาวสยาม โดย ดี.อี. มัลลอค ได้ระบุถึงบริเวณคาบสมุทรฝั่ง

ชายทะเลตะวันออกของอ่าวสยามตั้งแต่บางปลาสร้อยถึงเมืองจันทบูรณ์ มีการส่งออกข้าวสาร105 และในปี พ.ศ. 

2419 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี มีการกล่าวถึง

การซ้ือข้าวจากเมืองแกลงว่า “...ได้ถามเขาว่าหากินอย่างไร เขาว่าทำเยื่อเคยกับนาบ้าง โรงน้ันเห็นมีไร่ล้อมร้ัวเขา

ปลูกฝ้าย ตามหน้าโรงปลูกอุลิด ข้าวที่ทำนาไม่พอกิน ต้องไปซื้อที่เมืองระยองบ้าง เมืองแกลงบ้าง...”106 รวมทั้ง

ในช่วงรัชกาลที่ 4 – 5 รัฐสยามบังคับไม่ให้มีการส่งข้าวออกไปจำหน่ายต่างประเทศเน่ืองจากภาวะแล้งทำให้ข้าว

ในประเทศผลิตได้น้อยไม่พอสำหรับการส่งออก จึงได้บังคับไม่ให้หัวเมืองต่าง ๆ ทางชายทะเลตะวันออกส่งออก

ข้าว ได้แก่ ชลบุรี เพชรบุรี บางละมุง ระยอง จันทบุรี107 ตราด สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม108  

อีกทั้งในระหว่าง พ.ศ. 2434 – 2439 เฮอร์เบิร์ต วาริงตัน สมิธ (สมัยรัชกาลที่ 5) ยังได้บันทึกวา่เมือง

ระยองมีการเพาะปลูกข้าวคุณภาพดี109 ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 – 2440 ที่มีชาวจีนเข้ามาประกอบการในลักษณะ

เศรษฐกิจแบบตลาด ทำให้มีการเก็บภาษีอากรสินค้าและกิจการฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ซ่ึงในเวลาน้ีพบการกล่าวถึงภาษี

อากรข้าวในเมืองแกลง ที่ดำเนินการโดยจีนตำยี่ผู้เป็นเจ้าภาษี110 ขณะเดียวกันในปี พ.ศ. 2438 มีพ่อค้าและ

ราษฎรในมณฑลจันทบุรีกล่าวว่า “...ตั้งแต่ ม.จ. สฤษดิเดช ออกมารับตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลน้ี 

 
105 ดี.อี. มัลลอค, “ประเทศสยาม: ข้อสังเกตทั่วไปในเรื่องผลผลิต โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเข้าและออก รวมทั้งแนวทาง

ดำเนินธุรกิจการค้ากับชาวสยาม,” 152.   
106 กรมศิลปากร, “เสด็จประพาสจันทบุรี พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ชุมนุมเรื่อง

จันทบุรี, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิ งศพ นางวรรณ จันทวิมล ณ สุสานหลวงวัดเทพคิรินทราวาส วันที่ 29 

พฤศจิกายน 2519, 106. 
107 เมืองจันทบุรีต้องสั่งซื้อข้าวจากที่อื่นเสมอในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (ราว พ.ศ. 2382) เพราะผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการ

บริโภค, มงเซเญอร์ปาลเลกัวซ์, เรื่องเล่ากรุงสยาม, 73. 
108 สุภัทรา กมลาภรณ์, “อำนาจหน้าท่ีและบทบาทของโกษาธิบดีในสมัยรัตนโกสินทร์,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528, 81; สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.6 น.31.3/21, “รายงานคณะกรรมการ

ตรวจตราข้าวเร่ืองข้าวในหัวเมืองต่าง ๆ (16-26 มิถุนายน 2462).”  
109 กรมศิลปากร, ห้าปีในสยาม เล่ม 2, 195 – 197. 
110 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ค.14.4/12, “บาญแผนกภาษีอากร มณฑลกรุงเทพฯ และมณฑลจันทบุรี ศก 

116 (30 ตุลาคม 115 – 7 พฤษภาคม 116).”  
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ก็ได้ทำนุบำรุงอย่างดี และดูแลประชนชนอย่างดี...พากันเลี้ยงชีพเป็นปกตสิุข...ปลุกใจทำมาหากินเลี้ยงชีพ...ไปทกุ

ที่ แนะนำการเพาะปลูก เพราะมณฑลน้ีมีที่ดินเหมาะแก่การเพาะปลูก...”111  

รวมทั้งในแผนที่แสดงบริเวณเมืองแกลงตอนล่าง (ประแสตอนล่าง) เม่ือ พ.ศ. 2459 ยังแสดงให้เห็นว่า

พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีพื้นที่นาจำนวนมาก และยังพบว่าในระหว่าง พ.ศ. 2467 – 2472112 ก็พบว่ามีการเปิดโรงสี

ข้าวในเมืองระยองและเมืองแกลงจำนวนหลายแห่ง  

 

 
ภาพที่ 2 – 25 แผนท่ีแสดงบริเวณเมืองแกลงตอนล่าง (ประแสตอนล่าง) พ.ศ. 2459 และพื้นท่ีนา (สีเหลืองอ่อน) 

(ท่ีมา: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, รล. ผ. 003/8, แผนท่ีบ้านปากประแส จังหวัดระยอง พ.ศ. 2459) 

 

 

 

 

 
111 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี, รล.21/56, รห. 1203, เอกสารสำเนาจังหวัดจันทบุรี 113, 2345, “เรื่อง

พ่อค้าและราษฎรมณฑลจันทบุรี ขอให้ ม.จ. สฤษดิเดช คงเป็นทษาต่อไป.”  
112 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ส.บ. 2.41/27, เอกสารส่วนพระองค์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บัญชี

โรงสีเข้าในพระราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2472.”; “บัญชีโรงสีไฟและโรงเลื ่อยที ่ตั ้งอยู ่ ในท้องที ่,”  ใน เฉลียว ราชบุรี, 

ประวัติศาสตร์เมืองระยอง. (ม.ป.ท., 2549), 134-135. 
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ตารางที่ 2 – 3 บัญชีโรงสีข้าวในมณฑลจันทบุรี พ.ศ. 2467 – 2472  

ชื่อโรงส ี เปิด

กิจการ 

ตำบล อำเภอ เจ้าของ ชนิด

เครื่องยนต ์

กำลัง

แรงม้า 

จำนวนทีส่ี

ข้าวไดต้่อ

ชั่วโมง 

สัตย์อุดม 2467 ท่าประดู ่ ท่า

ประดู่ 

ขุนศรีอุทัย

เขตต ์

ยนตร์ 6 4 

บุญศิริ

สามัคค ี

2468 ท่าประดู่ ท่า

ประดู่ 

นายพูน บญุศิ

ริและหุ้นส่วน 

ยนตร์ 17 5 

บุญศิริ

อุปกรณ์ 

2469 ปากน้ำประ

แส 

แกลง พระแกลง

แกล้วกล้า

และหุ้นส่วน 

กลไฟ 25 8 

ราษฎร์

เจริญสาลี

กิจ 

2470 ปากน้ำประ

แส 

แกลง นายฮ้อกก้ี

และหุ้นส่วน 

กลไฟ 30 18 

บุญศิริพลงั 2470 ทางเกวียน แกลง นายอำพร 

บุญศิริ 

กลไฟ 25 5 

กิมฮวด 2470 ปางราช แกลง นายเฮงฉวน

และหุ้นส่วน 

ยนตร์ 28 5.7 

เจริญสุข

ยุตธรรม 

2472 กร่ำ แกลง นางผาก ยนตร์ 20 10 

 

3) เส่ือกก หรือ เส่ือกระจูด เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีชื่อเสียงของเมืองแกลงมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการ

กล่าวถึงครั้งแรกในสมัยพระบาทพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ (รัชกาลที่ 1) ในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ มี

ใจความว่า “...ถึงบ้านแกลงลัดบ้านไปย่านกลาง เห็นฝูงนางสานเส่ือน้ันเหลือใจ แต่ปากพลอดมือสอดขยุกขยิก 

จนมือหงิกงอแงไม่แบได้ เป็นส่วยบ้านสามส่งเข้ากรุงไกร เด็กผู้ใหญ่ทำเป็นไม่เว้นคน...”113 และเรื่อยมาจนถึง

 
113 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ , “คำนำในการจัดพิมพ์ครั้งแรก” ใน ชีวิตและงานของสุนทรภู่ ฉบับกรม

ศิลปากรตรวจสอบชำระใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา , 2543), 53-54 อ้างถึงใน พัชรินทร์ บูรณะกร , 



 

2 - 80 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) มีการบันทึกโดยชาวต่างชาติว่ามรการส่งออกเสื่อกก

จากบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก114 และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) คร้ัน

เสด็จประพาสเมืองจันทบุรีก็ยังมีการทำเสื่อกกอยู่ ความว่า “...อีกอย่างหน่ึง เส่ือกกที่ชาวกรุงเทพฯ เรียกว่าเสื่อ

กระจูดนั้น ทำที่เมืองแกลง เป็นเสื่อห้องบ้าง เสื่อลวดบ้าง เป็นเสื่อสำหรับส่วยอาศนา...” 115 จากข้อความ

ดังกล่าวยังเห็นได้ว่า นอกจากเสื่อกกจะเป็นสินค้าที่ส่งไปขายยังกรุงเทพแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นส่วยที่ทางท้องถิ่นตอ้ง

ส่งไปให้ทางส่วนกลางมาช้านาน ทั้งสะท้อนให้เห็นว่าเสื่อกกน่าจะเป็นผลผลิตทีมีชื่อเสียงมากทางส่วนกลางจึง

พยายามผูกขาดสินค้า  

 

4) ผ้าพ้ืน ผ้าทอ ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พบว่ามีการผลิต

ผ้า ดังความว่า “...ชาวบ้านทอผ้ากันทั่วไป โดยใช้ด้ายเทศ ย้อมสีบ้าง ไหมจีน ไหมญวนบ้าง...ผ้าพื้น ผ้าห่อหมาก 

ผ้าอาบน้ำ และแพรนุ่มน้ัน พวกผู้หญิงทอที่เมืองจันทบุรี เมืองแกลง เมืองขลุง โดยมาก ใช้ด้ายเทศย้อมสีต่าง ๆ 

ทอเป็นผ้าพื้นบาง ผ้าตาสมุกบ้าง116 แลผ้าราชวัตรบ้าง117 มีฝีมือดีกว่ากรุงเทพฯ...” 118 

 

 
“เอกสารลำดับท่ี68 นิราศเมืองแกลง: ภาพสะท้อนภูมิภาคตะวันออก ในสมัยปลายรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก,” 100 เอกสารสำคัญ: สรรพพะสาระประวัติศาสตร์ไทย เล่มที่ 15 (กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555, 184. 
114 อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์, “การเดินทางสู่อินโดจีนตอนประเทศสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, แปลและเรียบเรียง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 275-276. 
115 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี , พระยามโหสถศรี

พิพัฒน์ พิมพ์แจกไว้ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เลื่อน แกลงแกล้วเกล้า ณ เมรุสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 17 เมษายน 

2482, 122-124. 
116 ผ้าตาสมุก คือ ผ้าฝ้ายสีคล้ำมีลายเล็ก ๆ ใช้เป็นผ้านุ่ง 
117 ผ้าราชวัตรหรือผ้าไหมลายราชวัตร ลักษณะการทอท่ีช่างทอคิดสร้างสรรค์ลายเป็นการทอผ้ายก ท่ีมีลวดลายคล้าย

ตารางหมากรุก แต่จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส สลับกับสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยลายท่ีปรากฏในส่วนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะปรากฏเป็นเส้นไหม

นูน มีลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กปรากฏอยู่สี่จุดภายในช่องเดียวกัน ในส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นไหมเรียบไม่ปรากฏจุด  
118 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ว่าด้วยการช่างการค้าขายเมืองจันทบุรี แลหัวเมืองข้ึนจันทบุรี การค้า

ขายท่ีในเมืองจันทบุรี,” เสด็จประพาสจันทบุรี, 40. 
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5) เย่ือเคย ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พบว่านอกจากจะมีการ

ทำเยื่อเคยเป็นจำนวนมากต่างหมู่เกาะต่าง ๆ  แล้ว เมืองแกลงก็มีการผลิตเยื่อเคยเช่นกัน ความว่า “....เย่ือเคยทำ

ที่ชายทะเล ตั้งแต่แขวงเมืองแกลงไปจนถึงเมืองขลุง...”119 

 

6) ทรัพยากรไม้: ไม้โกงกาง ไม้ค้างพลู ไม้ตะเคียน ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พบว่าเมืองแกลงมีการค้าไม้บางประเภท ความว่า  “...เนื้อไม้ที่ในเมืองจันทบุรีปีหน่ึง

ประมาณ 30 หาบ 40 หาบ ไม้ฟืนไม้ค้างพลูน้ัน มีตามชายทะเลน้ัน แขวงเมืองแกลง เมืองขลุง แลเมืองจันทบุรี

...แต่ไม้ค้างพลูน้ันตัดรุ่นไม้บะโลง มีขนาดโตจับต้นจับหน่ึงยาว 9 ศอก บรรทุกเรือเข้าไปจำหน่ายกรุงเทพฯ ปีหน่ึง

ตั้งแต่แสนต้นขึ้นไป...ไม้ตะเคียนที่ตัดใช้เป็นเรือมาด มีในป่าแขวงเมืองจันทบุรี เมืองแกลง เลื่อยเป็นกระดานบ้าง 

ใช้ในพื้นบ้านบ้าง และเข้าไปในกรุงเทพฯ ก็มาก...”  120 ยังเห็นได้ว่ามีความนิยมนำไม้ตะเคียนมาทำเป็นเรือ

มาด121 เนื่องจากเป็นไม้ที่ไม่ผุกร่อนง่ายเมื่ออยู่ในน้ำ อีกทั้งยังกล่าวว่าไม้ตะเคียนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมือง

ระยอง122 ส่วนเรือมาดนั้นยังเป็นสินค้าที่ได้รับการควบคุมจากส่วนกลาง เนื่องจากมีการกำหนดปริมาณหรือ

ขนาดของไม้เพื่อทำเรือส่วนบุคคลและส่วนราชการ ดังความว่า “...แต่มาดเรือน้ันราษฎรตัดได้เพียง 5 วา ถ้ายาว

กว่าน้ัน ต้องห้ามไว้ใช้ราชการ...”  

นอกจากนี้ไม้ตะเคียนยังเป็นไม้ที่ผู้คนนิยมนำมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือน สร้าง

สะพาน หรือศาลาที่พักคนเดินทาง123 เห็นได้ว่าเมืองแกลงน่าจะมีทรัพยากรป่าไม้จำนวนมาก โดยจากการบันทึก

รายงานของพระยาชลยุทธโยธิน ดังความว่า “...ในเมืองแกลงยังมีไม้ตะเคียนสูงอยู่มาก สูงประมาณ 20 จนถึง 

25 วา แต่อยู่ในที่กันดารต่าง ๆ  สูงขึ้นไปจากท่าน้ำใกล้คลองเพื่อที่จะลอยได้ประมาณ 300 ถึง 400 เส้น ประมาณ

30 ปีมาแล้ว เม่ือตะเคียนต้นยาวที่สุดได้ลากลงไปริมฝั่งตอ้งเกณฑ์คนมาจากเมืองระยอง เมืองแกลง เมืองจันทบุรี 

 
119 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ว่าด้วยสัตว์ป่า แลสัตว์ของเลี้ยง,” เสด็จประพาสจันทบุรี, 52. 
120 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ว่าด้วยการช่างการค้าขายเมืองจันทบุรี แลหัวเมืองข้ึนจันทบุรี การค้า

ขายท่ีในเมืองจันทบุรี,” เสด็จประพาสจันทบุรี, 41-42. 
121 คำว่า “มาด” เป็นวิธีการสร้างเรือเร่ิมจากการนำท่อนไม้หรือท่อนซุงขนาดใหญ่มาขุดถากร่องตรงกลางให้เป็นรูปทรง

เรืออย่างหยาบ ๆ  โดยส่วนใหญ่เรือมาดเป็นเรือท้องกลมที่ขุดจากไม้ตะเคียน ไม่มีการเสริมกราบ หัวเรือจะแบนและกว้าง มีท้ัง

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อ้างอิงใน ราชาวดี งามสง่า, เรือไทยสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ์, 2535), 27. 
122 กรมศิลปากร, ห้าปีในสยาม เล่ม 2, 195 – 197. 
123 “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างถนนตั้งแต่โรงทหารเรือถึงตำบลแพ ท้องที่อำเภอเมืองระยอง 1 สาย,” 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 27 ตอนท่ี 0ง (12 มิถุนายน 2453), 444.  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/444.PDF
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เมืองขลุง และเมืองตราดให้มาช่วยลากไป แลกว่าจะตกไปถึงท่าเพื่อไม้จะลอยได้ก็หลายเดือน...”124 และ “...พระ

แกลงฯ ร้องว่า เพราะเวลานี้ยังไม่มีท้องตรา ให้ตัดต้นตะเคียนที่ยังเหลืออยู่ไม่สู้มาก จะตัดสูญกันไปเสียหมด

โดยเร็ว เพื่อทำเรือต่าง ๆ  ภายหลังเมื่อราชาธิปไตยจะต้องการไม้ชนิดใหญ่บ้างก็จะไม่จัดหาให้ได้ พระแกลงพูด

แนะนำว่าขอได้โปรดให้มีท้องตราห้ามตัดต้นตะเคียนสูงตั้งแต่ 5 วา ขึ้นไป...”125  

ยังพบว่าในปี พ.ศ. 2442 พบว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ขออนุญาตเข้ามาตัดโค่นป่าไม้ชายทะเลที่หัวเมืองชลบุรี 

หัวเมืองระยอง และเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะคราม เกาะเสม็ด เป็นต้น126 แสดงเห็นว่าพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออกน่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก 

 

7) ไต้ เป็นสินค้าสำหรับใช้ในการจุดไฟให้แสงสว่างเวลาค่ำคืนและใช้เป็นน้ำมันยางชั้นดีใช้ยาเรือกัน

ร่ัวซึม โดยมีการกล่าวถึงวิธีการผลิตไต้ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ความ

ว่า “...วิธีทำไต้ที่เมืองแกลงมี 2 อย่าง อย่างหน่ึงทำด้วยเปลือกเสม็ด เอามาทอนให้ได้เท่ากบลำใต้ เม่ือเห็นน้ำมัน

ออกดีแล้ว จึงเอาใบไม้สดฟาดปากหลุมให้ไฟดับ แล้วเอาเปลือกเสม็ดอัดไว้ในหลุมพอสมควร ทิ้งไว้สามคืนแล้ว 

จึงไปคัดเอามาแบ่งออกพอลำไต้...ไต้อีกอย่างหนึ่งนั้น เอาไม้ยางผุ ๆ  มาถากให้เท่ากับลำไต้...ซื้อขายกันที่เมือง

จันทบุรี ราคามัดหน่ึง 20 ลำ 10 มัดบาท ปีหน่ึงออกจากเมืองจันทบุรีตั้งหมื่นมักขึ้นไป...”127  

ต่อมาในช่วงหลังเกิดสงครามฝิ่นในจีนการค้าสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสยามกับจีนเริ่มเสื่อมลง แต่

การค้าของป่าของจันทบุรีกับเมืองท่าชายฝั่งทะเลในอ่าวสยามยังคงมีบทบาทดังเดิมอันมีกรุงเทพฯ และตลาดใน

คาบสมุทรอินโดจีนเป็นตลาดรับซื้อที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าแปรรูป เช่น ไต้ ชัน และน้ำมันยาง ซ่ึงสินค้า

เหล่านี้มีการส่งออกไปเมืองท่าในคาบสมุทรอินโดจีนจำนวนมาก โดยจีนเฮงเจ้าภาษีไต้ ชัน น้ำมันยาง ได้ยื่น

เร่ืองราวของประมูลเงินภาษีปี พ.ศ. 2435 ได้ขอเพิ่มเมืองนอกพิกัดท้องตราเดิมจาก 12 เมืองเป็น 18 เมือง คือ 

เพิ่มเมืองชลบุรี แกลง ตราด บางละมุง ระยอง และจันทบุรี โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากราษฎรในเมืองดังกล่าว

 
124 พระยาชลยุทธโยธิน, ม.ป.ป., อ้างถึงใน เฉลียว ราชบุรี, ประวัติศาสตร์เมืองระยอง, 474. 
125 เร่ืองเดียวกัน. 
126 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี, มร.5 ม/42/2, เอกสารสำเนา 37/54, ม.16 1/1/3, “เร่ือง ญี่ปุ่นขออนุญาต

ทำป่าไม้ชายทะเล แขวงเมืองชลบุรีและระยอง (2 พฤษภาคม 117 – 24 พฤษภาคม 117).”  
127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ว่าด้วยการช่างการค้าขายเมืองจันทบุรี แลหัวเมืองข้ึนจันทบุรี การค้า

ขายท่ีในเมืองจันทบุรี,” เสด็จประพาสจันทบุรี, 43-44. 
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บรรทุกสินค้าประเภทไต้ ชัน และน้ำมันยาง มาจำหน่ายยังกรุงเทพฯ และยังส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดยนต์เป็น

จำนวนมาก128 

 

นอกจากสินค้าหลักดังกล่าวแล้ว พบว่าในปี พ.ศ. 2368 จอห์น ครอเฟิร์ด ได้รับการยืนยันเร่ืองการผลิต

น้ำตาลทรายของไทยจากพระยาสุริยวงศ์มนตรี (ดิส บุญนาค) ว่า “...น้ำตาลทรายจะสามารขยายการผลิตได้ไม่

สิ้นสุด...”129 และมีหลักฐานว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จึงทรงโปรดเกลา้ฯ 

ให้แบ่งพื ้นที ่เจ้าภาษีน้ำตาลออกเป็น 4 เขต ใน พ.ศ. 2398 โดยในเขตที ่ 2 หัวเมืองฝ่ายตะวันตก ได้แก่ 

ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี พนัสนิคม ชลบุรี บางละมุง ระยอง ตราด และจันทบุรี 130 แต่ก็พบว่ามีการ

ส่งออกน้ำตาลไม่มากนัก131  

ในระหว่าง พ.ศ. 2409 – 2410 จีนเลวหู – จีนซา พ่อค้าชาวจีนในบังคับฝร่ังเศสยื่นเร่ืองขอหนังสือเบิก

กล่องเพื่อนำเรือออกไปค้าขายในบริเวณหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่เมืองจันทบุรี ชลบุรี ตราด และ

ระยอง โดยพบว่ามีสินค้าออกจากเมืองแกลง คือ ปูนแดง และเกลือ132 ซ่ึงสอดคล้องกับหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 

4 ว่ามีการส่งออกเกลือ133 และในสมัยรัชกาลที่ 5 พบว่าบริเวณเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกมีการทำนาเกลือ134 

นอกจากน้ีในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 – 5 ยังพบว่ามีการบันทึกข้อมูลสินค้าส่งออกของหัวเมืองชายฝั่งทะเล

ตะวันออก โดยเฉพาะตั้งแตบ่างปลาสร้อยจนถึงมณฑลจันทบุรี ได้แก่ ดีปลี ยาสูบ หูฉลาม ไข่เต่า ไม้หอมหรือไม้

 
128 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ค. 14/5, “เร่ืองภาษีอากรต่าง ๆ (11 ธันวาคม 108 – 11 กันยายน 111).”  
129 George Finlayson, The Mission to Siam and Hue the Capital of Cochin China in the Year 1821 

– 1822 (London: J. Murray, 1826), 168. 
130 ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394 – 2404, รวบรวมและจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร (ธนบุรี: ดำรงธรรม , 

2511), 236-237. 
131 อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์, “การเดินทางสู่อินโดจีนตอนประเทศสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, แปลและเรียบเรียง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 275-276. 
132 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 กต (ล) 9, “ฝร่ังเศส จ.ศ. 1228-1231 เล่ม 9.”  
133 อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์, “การเดินทางสู่อินโดจีนตอนประเทศสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, แปลและเรียบเรียง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 275-276. 
134 เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, “เอกสารลำดับท่ี 64 เร่ืองเท่ียวทะเลตะวันออกพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระสมมตมอมรพันธุ์.”; สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตมอมรพันธุ์, “เร่ืองเท่ียวทะเลตะวันออก.” 
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กฤษณา135 กาแฟ ปลาแห้ง ปลิงตากแห้ง กระดองกระ ยางครั่ง ฝิ่น 136 กะปิ และเรือ137 และระหว่าง พ.ศ. 

2439 – 2440 ตั้งแต่ที่ชาวจีนที่เขา้มาประกอบการจึงทำให้มีการเก็บภาษอีากรจากสินค้าและกิจการฟุ่มเฟือยตา่ง 

ๆ ก็พบการเก็บภาษีอากรสุราที่เมืองแกลง โดยหลวงวารี ราชายุตต์138 ซ่ึงอากรสุราดังกล่าวไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า

เป็นภาษีสินค้านำเข้าหรือสินค้านำออก รวมทั้งการกล่าวถึงสินค้าส่งออกอ่ืน ๆ ดังกล่าว ก็ไม่พบหลักฐานชัดเจนที่

กล่าวถึงเมืองแกลงโดยตรง ทำให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าเมืองแกลงมีสินค้าดังกล่าวเหล่าน้ีจริง 

 

5.4.2 เศรษฐกิจทุนนิยม – อุตสาหกรรม (หลังพ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน) 

ลักษณะเศรษฐกิจและการค้าในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2475 น่าจะเป็นการผลิตแบบคู่ขนานจนกระทั่งมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง139 จนถึงการสร้างถนนสุขุมวิทในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาระหว่างไทยกับฝร่ังเศส

ในปี พ.ศ. 2477 – 2483140 ทำให้สภาพทางสังคมเปลี่ยนรูปแบบไป การหาเลี้ยงชีพในช่วงหลังจึงเปลี่ยนแปลงไป

โดยพึ่งพิงอิทธิพลของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น รวมทั้งมีกลุ่มนายทุนจาก

ภายนอกเข้ามามากยิ่งขึ้น141 แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของผู้คนก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด โดยจากภาพถ่ายเก่า

ของ โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Robert Larimore Pendleton) นักปฐพีวิทยาชาวอเมริกัน ในช่วงปี พ.ศ. 

2479 เห็นได้ว่าผู้คนหลายพื้นที่ในอำเภอแกลงก็ยังคงอาชีพดั้งเดิมเอาไว้ รวมทั้งยังมีการปลูกพืชสวนเพิ่มเติมขึ้น

นอกจากข้าว เช่น แตงโม ถั่วลิสง และยางพารา เป็นต้น 

 
135 ดี.อี. มัลลอค, “ประเทศสยาม: ข้อสังเกตทั่วไปในเร่ืองผลผลิต โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเข้าและออก รวมทั้งแนวทาง

ดำเนินธุรกิจการค้ากับชาวสยาม,” 153, 155, 156, 158 และ 161. 
136 อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์, “การเดินทางสู่อินโดจีนตอนประเทศสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, แปลและเรียบเรียง, พิมพ์คร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 275-276. 
137 กรมศิลปากร, ห้าปีในสยาม เล่ม 2, 195 – 197. 
138 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ค.14.4/12, “บาญแผนกภาษีอากร มณฑลกรุงเทพฯ และมณฑลจันทบุรี ศก 

116 (30 ตุลาคม 115 – 7 พฤษภาคม 116).”  
139 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์, ชีวิตการเมือง (กรุงเทพฯ: เยียร์บุ๊ค, 2546), 23-24. 
140 ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และโอฬาร ถ่ินบางเตียว, บทบาททางการเมืองของเจ้าพ่อท้องถิ่นในกระแสโลกาภวิ ัตน์: 

กรณีศึกษาจังหวัดหน่ึงทางภาคตะวันออก, 7. 
141 เอกสารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2558-2561 (ระยอง: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออก, ม.ป.ป.), 15-17 
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ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 26 พื้นท่ีเกษตรกรรมบริเวณตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2479 

ภาพที่ (ขวา) 2 – 27 พื้นท่ีนาบริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 

 

   
ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 28 พื้นท่ีสวนบริเวณพังราด อำเภอแกลง เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2479 

ภาพที่ (ขวา) 2 – 29 สวนแตงโมขณะท่ีเกษตรกรกำลังใส่ปุ๋ย บริเวณทางตะวันออกของบ้านทางเกวียน และตะวันตกของบ้าน

สามย่าน อำเภอแกลง เมื่อ พฤศจิกายน 2479 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 
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ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 30 เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวถ่ัวลิสง บริเวณทางทิศตะวันตกของบ้านสามย่าน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

ภาพที่ (ขวา) 2 – 31 พื้นท่ีสวนยางทางตะวันตกของบ้านสามย่าน เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 

 

   
ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 32 การค้าขายในตลาดประแส บริเวณแม่น้ำประแส อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

ภาพที่ (ขวา) 2 – 33 การค้าขายตามถนนในประแส บริเวณแม่น้ำประแส อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 
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5.5 การคมนาคมในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 เมืองแกลงตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวสยามและเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางการค้าที่

สำคัญ ดังน้ันจึงมีการเดินทางสัญจรไปมาผ่านเมืองในชายฝั่งทะเลตะวันออกเสมอ สำหรับเมืองแกลงจากหลกัฐาน

ต่าง ๆ บ่งชี้ว่ามีการเดินทางในบริเวณดังกล่าวอย่างน้อยในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช และในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ เส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่ในนิราศเมืองแกลง

ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งเห็นได้ว่าการเดินทางนั้นมีทั้งทางน้ำและทางบก รวมทั้งการเดินทางก็มีความ

ยากลำบากมาก142 อย่างไรก็ตามพบว่าเส้นทางการคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับหัวเมืองอ่ืน ๆ ทำได้สะดวกและรวดเร็ว

ที่สุดคือการเดินเรือเลียบชายฝั่งทะเล โดยพบว่าในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) มี

อู่ต่อเรือจำนวนมากในเมืองจันทบุรีที่เป็นทั้งของหลวงและเอกชน143 และมีเรือ (สร้างในไทย) ในบริเวณทะเล

ตะวันออกไม่น้อยกว่า 81 ลำ144 เห็นได้ว่าเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกให้ความสำคัญกับการคมนาคมทางทะเล

เป็นอย่างมาก  

อย่างไรก็ตามหลักฐานแสดงการคมนาคมติดต่อก็ไม่ชัดเจนเท่าใดนัก จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจาอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นต้นมา ระบบการคมนาคมทางทะเลระหว่างกรุงเทพฯ – จันทบุรี ก็เร่ิม

ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งในรูปของการสำรวจแนวศิลาใต้น้ำ การปรับทุน และ

การตั้งกระโจมไฟสำหรับเครื่องหมายแสดงแนวศิลาใต้น้ำ เพื่อความปลอดภัยแก่บรรดาเรือสินค้าที่แล่นไปมา

ค้าขายบริเวณน้ี145 รวมทั้งการจัดเรือลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในน่านน้ำอ่าวสยามควบคู่ไปกับการ

พัฒนาท่าเรือกรุงเทพฯ ให้เป็นท่าเรือพาณิชย์ที่สำคัญ  

 

 
142 พัชรินทร์ บูรณะกร, “เอกสารลำดับที่ 68 นิราศเมืองแกลง: ภาพสะท้อนภูมิภาคตะวันออกในสมัยปลายรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ,” ใน 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 15 (เอกสารราชการที่

เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออก). โครงการวิจัยฯ ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรุงเทพฯ: ศักดิ

โสภาการพิมพ์, 2555, 183-223. 
143 วรภรณ์ ทินานนท์, “การค้าทางเรือสำเภาสมัยรัตนโกสินทร์,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522, 55-56. 
144 John Crawfurd, Journal of An Ambassy to the Courts of Siam and Cochin China (London: Oxford 

University Press, 1967), 173; Sarasin Viraphol, Tribute and Profit Sino – Siam Trade 1652 – 1653, Council on 

East Asian Studies Harvard University, 1997, 201. 
145 ประยุทธ สิทธิพันธ์, ประวัติศาสตร์ประพาสต้น (กรุงเทพฯ: บำรงนุกูลกิจ, 2523), 692. 
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5.5.1 การคมนาคมทางทะเล 

เส้นทางบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวสยามระหว่างกรุงเทพฯ – จันทบุรี ต่างมีบทบาทในฐานะ

ที่เป็นจุดแวะพักของเรือสินค้าที่แล่นไปมาค้าขายอยู่ในแถบน่านน้ำมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะระบบการค้าทาง

ทะเลของสยามและพื้นที่บริเวณทะเลจีนใต้ทำให้เกิดความเจริญอย่างรวดเร็วในพื้นที่บริเวณน้ี146 อันเน่ืองมาจาก

ความเฟื่องฟูทางการค้ากับทางฝั่งเอเชียตะวันออก ซ่ึงเป็นนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนโดยราชวังราชวงศพ์ูหลวง 

พ่อค้าจีน ญี่ปุ่น ฮอลันดา และเปอร์เซีย ที่เดินทางไปมาระหว่างสยาม เอเชียตะวันออก และแวะเวียนเข้ามาจอด

เรือเทียบท่าตามหัวเมืองชายฝั่งทะเล147 ลักษณะดังกล่าวยังส่งผลให้เมืองต่าง ๆ มีพัฒนาการลักษณะการตั้ง

ชุมชนแบบเมืองท่าการค้าและเร่ิมกลายเป็นจุดรับซื้อสินค้า กล่าวคือจากเดิมที่เคยมีพ่อค้าต่างชาตนิำเรือสินค้ามา

แวะจอด ก็ค่อย ๆ ขยายไปสู่การซ้ือ – ขายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านตลาดกรุงเทพฯ   

โดยตำแหน่งของเมืองเหล่านี้ที่อยู่ในเส้นทางการค้าและการเดินเรือด้านตะวันออกที่มุ่งไปสู่ท่าชายฝั่ง

ทะเลเขมร – ญวน และเมืองท่าชายฝั่งทะเลของจีน อีกทั้งยังเป็นจุดที่สามารถเดนิเรือตัดข้ามอ่าวสยามไปยงัเมือง

ท่าชายฝั่งทะเลในภาคใต้ได้ตามเส้นทางดังต่อไปน้ี148 

 1) ออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเกาะสีชัง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ข้ามเข้าอ่าวสยามท่ี

เกาะช้างไปยังบริเวณปากน้ำเมืองนครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี  

 2) ออกจากปากน้ำเจ้าพระยาผ่านเกาะสีชัง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เกาะกง แล้วตัดข้าม

อ่าวสยามไปปากน้ำเมืองระนอง  

 3) ออกจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเกาะสีชัง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เกาะกง ตัดข้าม

อ่าวสยามไปยังปากน้ำชุมพร เดินเรือต่อไปยังบ้านดอน นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี 

 

 
146 David K. Wyatt, “Borommakot and Chinese,” in Siam in Mind (Chiangmai: Silkwarm Books, 2002), 

46-50. 
147 Adisorn Muakpimai,  “ Chantaburi: A gateway for the coastal trade of Ayudhaya in Eighteenth 

Century, ”  in Kajit Jittasevi,  (ed.) Proceedings for the international workshop Ayudhaya and Asia, 18-20 

December 1995 (Bangkok: Thammasat University and Kyoto University, 1995), 163-179.  
148 อดิศร หมวกพิมาย, “กรมท่ากับระบบเศรษฐกิจไทย: วิเคราะห์โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยธนบุรีถึง

การทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2310 – 2398,” วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2530, 142; เฟรเดอริค อาร์เธอร์ นีล, ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศระหว่าง พ.ศ. 2383-2384 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 111. 
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ภาพที่ 2 – 34 เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตามสายการค้า (ซ้าย) เส้นทางตัดข้ามชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (ขวา) 

หมายเลข 1: สมุทรปราการ หมายเลข 2: เกาะสีชัง หมายเลข 3: ระยอง หมายเลข 4: จันทบุรี หมายเลข 5: ตราด หมายเลข 6: 

เพชรบุรี หมายเลข 7: ปราณบุรี หมายเลข 8: ชุมพร หมายเลข 9: บ้านดอน หมายเลข 10: นครศรีธรรมราช หมายเลข 11: 

สงขลา หมายเลข 12: ปัตตานี 

(ท่ีมา: สินชัย กระบวนแสง. “นครศรีธรรมราชกับเส้นทางการค้าทางทะเล,” รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 2 (นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2525)) 

 

  
ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 35 อ่าวท่าเรือปากน้ำของจังหวัดระยอง ระหว่าง 19 – 20 พฤศจิกายน 2479 

ภาพที่ (ขวา) 2 – 36 อ่าวท่าเรือปากน้ำของจังหวัดระยอง ระหว่าง 19 – 20 พฤศจิกายน 2479 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 
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สำหรับการคมนาคมทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พบว่าตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจาอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก็มีนโยบายการปรับปรุงระบบคมนาคมเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นการแกป้ญัหา

โจรสลัดชาวจีนและชาวญวนที่เป็นปัญหามาตั ้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรืออาจจะก่อนหน้านั้น โดย

ย้อนกลับไปสมัยกรุงธนบุรีพบว่าน่าจะมี “ระบอบนายซ่อง”  149 ดังเช่น พระราชพงศาวดารฉบับพระ

ราชหัตถเลขากล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ว่า “...กิตติศัพท์เลื่องลือไปทุกหัวเมืองว่า เจ้าตากเสด็จยกกองทัพ

มาจะช่วยคุ้มครองป้องกันประชาราษฎรในหัวเมืองตะวันออกทั้งปวงให้พ้นภัยพม่าข้าศึก บรรดาไทยจีนซึ่งเป็น

นายซ่องนายชุมนุมอยู่ในบ้านในป่าแขวงเมืองทุกตำบล ก็พาสมัครพรรคพวกเป็นกองกองมาสวามิภักดิ์เป็นข้าขอ

พึ่งพระบารมีเป็นอันมาก...”150 และพระราชพงศาวดารฉบับหมอบรัดเลกล่าวถึงขุนรามหมื่นช่องว่า “...ได้ให้

สมัครพรรคพวกบริวารลักลอบเข้ามารับโคกระบือช้างม้าเนือง ๆ...”151  

ดังที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 4) คร้ังเสด็จประพาสหัว

เมืองชายทะเลตะวันออกในปี พ.ศ. 2400152 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีการ

กล่าวถึงปัญหาโจรสลัดเร่ือยมา153 ทั้งยังมีบันทึกของชาวต่างชาติที่พบว่าบริเวณหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกมี

กลุ่มกองโจรอยู่หนาแน่น154 อันเป็นพื้นที่การค้าอย่างเฟื่องฟูจึงเป็นที่ต้องการของโจร155 และมีหนังสือจากกงสุล

ประเทศต่าง ๆ เรียกร้องให้รัฐบาลสยามจัดเรือลาดตระเวนเพื ่อปราบปรามโจรสลัดในน่านน้ำอ่าวสยามอ ยู่

 
149 “ระบอบนายซ่อง” เป็นคำท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรจักร

พงษ์ ต่างทรงนิยมใช้คำว่า “ซ่อง” สำหรับการนิยามการตั้งตนเป็นอิสระไม่ข้ึนกับกรุงศรีอยุธยาและกลุ่มชุมนุมต่าง ๆ, อ้างใน พระ

เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, เจ้าชีวิต (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2514), 116. 
150 พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 14. 
151 ศรีนิล น้อยบุญแนว, บรรณาธิการ, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระ

เจ้าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล, พิมพ์คร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2551), 17-18. 
152 “จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 เร่ืองจีนกิจเฉียงถูกปล้นท่ีท่าเมืองจันทบุรี,” จ.ศ. 1220 เลขท่ี 9, หอวชิรญาณ. 
153 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ

เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออกในปีมะเมีย พ.ศ. 2425 กับปีมะแม พ.ศ. 2426 และปีวอก พ.ศ. 2427 รวม 3 คราว 

(พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 2470), 12. 
154 อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์, “การเดินทางสู่อินโดจีนตอนประเทศสยาม,” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3, 241. 
155 กรมศิลปากร, ห้าปีในสยาม เล่ม 2, 195-196. 
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เสมอ156 ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การค้าระหว่างราชอาณาจักรสยามกับเมืองท่าในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนไม่

คึกคักเท่าที่ควร 

ดังน้ัน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ก็ได้มีนโยบายการดูแลพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ทั้งการจัดตัง้

เรือลาดตะเวนและการตั้งโรงทหารเรือ ดังความว่า “...โจรสลัดตามหัวเมืองชายทะเลทางภาคตะวันออกคงมีมาก 

ควรจัดให้มีเรือลาดตระเวนอยู่เสมอ อย่าให้มีความกำเริบทำการปล้นใกล้เรือพระที่น่ัง และบริเวณชายทะเลทาง

ภาคตะวันออกอีก ทรงสร้างวัดและพระราชทานชื่อวัดว่า “สมมุติเทพถาปนาราม” สร้างโรงทหารเพื่อเป็นสถาน

ป้องกันภัยจากโจรสลัดและทรงรับสั่งกำชับให้รักษาการอย่างแข็งขัน...”157  

ทั้งยังมีการจัดตั้งเสาโทรเลข เมื่อ พ.ศ. 2426 เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและเป็นประโยชน์

อย่างมากในด้านเศรษฐกิจเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อค้าขาย แสดงว่าเห็นความสำคัญในการคมนาคมเป็น

อย่างมาก “...รุ่งขึ้นออกเรือมาหยุดที่ปากแกลง ซ่ึงเขาทำปรำใบไม้ไว้รับ ได้เห็นตัวอย่างเสาโทรเลขซ่ึงเขาลงมือ

ปักบ้างแล้ว เวลาเย็นเดินตามหาดซึ่งเป็นหาดกว้างใหญ่. ..”158 เรื่องการวางเสาโทรเลขเพื่อสะดวกในการติดต่อ

ระหว่างชุมชน 

เห็นได้ว่ามีการปราบปรามโจรสลัดในอ่าวสยามด้วยการจัดตั้งสถานีทหารขึ้นตามหัวเมืองชายทะเล

ตะวันออก และจัดให้มีการต่อเรือสำหรับการลาดตระเวนรักษาภัยในน่านน้ำอยู่ตลอดเวลา159 โดยมีขุนรักษาสมุท

คิรีนายอากรรักษาเกาะชายทะเลตะวันออกในแขวงเมืองบางละมุง ระยอง จันทบุรี ตราด และเมืองประจันตคีรี

เขตร นายอากรรักษาเกาะมีหน้าที่คอยระวังไม่ให้โจรสลัดเข้ามาหลบพักอาศัยในเกาะได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ

ซ่องสุมผู้คนไว้คอยดักปล้นเรือสินค้าที่แล่นมาค้าขายบริเวณนั้น160 และในปี พ.ศ. 2427 ยังมีสร้างโรงทหาร

 
156 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ก.14/70, “ทูตเยอรมันและทูตอังกฤษขอให้มีเรือรบไปลาดตระเวนท่ีเกาะสีชัง

เพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ (27 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 119).”  
157 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลง

พระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน, พิมพ์พระราชทานแจกเนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในวันตรงกับเสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม 2470, 5. 
158 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ

เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันออกในปีมะเมีย พ.ศ. 2425 กับปีมะแม พ.ศ. 2426 และปีวอก พ.ศ. 2427 รวม 3 คราว

, 2. 
159 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 กต. เล่ม 31 จ.ศ. 1238-1239,124, “ตราน้อยมีไปเมืองประจันตคีรีเขตรว่า

ด้วยให้ต่อเรือลาดตระเวน.”   
160 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชนุภาพ, “ตำนานภาษีอากร,” ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ, 222-223. 
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บริเวณปากน้ำประแส เมืองระยอง และที ่เมืองจันทบุรี รวมทั ้งจะจัดให้สร้างที ่พักสำหรับกองลาดตระเวน

ปราบปรามโจรสลัดที่แหลมงอบและเกาะเสม็ดนอก161 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ก็มีการจัดให้กระทรวงทหารเรือ

ร่วมกับกรมเจ้าท่าในการดูแลจัดสร้างให้มีทุ่นและประภาคารเพียงพอเพื่อสะดวกแก่การเดินเรือใหม้ากที่สุด 162 

และในปี พ.ศ. 2456 นายไวท์แมน ผู้จัดการเรือบริษัทเรือกลไฟสยามได้ทำหนังสือถึงสมเด็จพระยากรมหลวง

นครสวรรค์วรพิมิต เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เตือนให้จัดการทำแผนที่อ่าวและแม่น้ำในมณฑลจันทบุรี เพื่อเป็น

การสะดวกแก่การเดินเรือและพ่อค้าที่ต้องการให้เรือของบริษัทเดินเข้าไปรับสินค้าในแม่น้ำประแส เมืองระยอง 

ในรายงานของบริษัทเรือกลไฟสยามชี้ให้เห็นว่า ในบริเวณช่องเสม็ดจนถึงอ่าวจันทบุรีมีศิลาใต้น้ำหลายแห่ง เรือ

ของทางบริษัทไม่สามารถแวะรับสินค้าและผู้โดยสารได้ที่หมู่บ้านในอ่าวพังราดซ่ึงเป็นทางเข้าไปสู่ปากน้ำประแส

ได้ เน่ืองจากภาวะตื้นเขิน163 

นอกจากนโยบายเพื่อการป้องกันภัยและปรับปรุงลักษณะของพื้นที่เมืองท่าแล้ว รัฐสยามก็พยายามหา

บริษัทเดินเรือต่างชาติ (เรือเมล์) มารับเดินเรือในเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก – กรุงเทพฯ เพื่อใช้ขนส่ง

หนังสือไปรษณีย์ ผู้โดยสาร และสินค้า ซ่ึงการเดินเรือเมล์มีการจัดระเบียบมาตั้งแต่ พ.ศ. 2432 เป็นต้นมา มีการ

เดินทางตั้งแต่เกาะสีชัง ชลบุรี อ่างศิลา ระยอง จันทบุรี ตราด และประจันตคิรีเขตร รวม 7 หัวเมือง164 ต่อมาใน

ปี พ.ศ. 2443 รัฐสยามก็ได้ให้บริษัทต่างชาติรับเหมาเดินเรือเมล์ตั้งแต่กรุงเทพฯ ถึงเกาะกง โดยกำหนดจุดจอด

เรือไว้ 8 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ อ่างศิลา ศรีมหาราชา ระยอง จันทบุรี ขลุง ตราด และเกาะกง จนกระทั่งในราวปี 

พ.ศ. 2445 ก็ได้หาบริษัทต่างชาติอ่ืน ๆ  มาดำเนินกิจการแทน165 โดยเพิ่มเส้นทางเป็นกรุงเทพฯ – ไซ่ง่อน และให้

แวะรับตามหัวเมืองทั้งขาไปและขากลับทุก ๆ ตำบล ทุกคร้ัง ได้แก่ อ่างศิลา ศรีมหาราชา ระยอง จันทบุรี เมือง

 
161 แชน ปัจจุสานนท์, ประวัติการทหารเรือไทย, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี หลวง

ประสาทกลพิทย, ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง, วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2518, 492. 
162 พจนา เหลืออรุณ, “การเดินเรือพาณิชย์กับเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2398-2468,” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะอักษร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523, 65-68. 
163 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กจช. (อ) 2/5, เอกสารท่ีรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ, “เตือนให้ทำแผนท่ีอ่าวแลแม่น้ำ

มณฑลจันทบุรี, 24-27 มีนาคม 2456.”  
164 “เรือเมล์,” จันทร์ 10, 118 (กรกฎาคม, 2540), 90-91. 
165 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 บ. 12/4, “สัญญาเดินเรือเมล์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับหัวเมืองชายฝั่งทะเล

ตะวันออก.”  
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แกลง ตราด และประจันตคิรีเขตร166 ซึ่งการจัดการเดินเรือเมล์ในแถบเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตกดังกล่าวช่วย

เสริมระบบการค้าและการคมนาคมบรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น167 อีกทั้งการแล่นเรือก็เป็นการ

เดินทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยเมื่อ พ.ศ. 2458 พระเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ ได้เดินสารเรือเมล์168 

เวลาที่ใช้เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็นการเดินทางที่สะดวกและ

รวดเร็วท่ีสุดในขณะน้ัน169 

นอกจากเรือกลไฟแล้ว พบว่าการเดินทางทางทะเลยังมีการใช้เรือกำปั่น ส่วนเรือพื้นบ้านที่นิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลายเปน็เรือขนาดเล็ก 2 ประเภท คือ คือ เรือฉลอมที่มีลักษณะหัวเรือและท้ายเรือเป็นทรงแหลม และ

เรือเป็ดซ่ึงมีลักษณะหัวตัดท้ายตัด170 

 

   
ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 37 การแล่นเรือใบบริเวณแม่น้ำประแส บริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479  

ภาพที่ (ขวา) 2 – 38 ท่าเรือและตลาดปลาบริเวณแม่น้ำประแส บริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479  
(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 

 
166 เร่ืองเดียวกัน. 
167 เร่ืองเดียวกัน. 
168 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.6 คค.1/9, “รายงานเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ตรวงการมณฑลจันทบุรี (28 

กุมภาพันธ์ 2458 – 9 กันยายน 2459).”  
169 อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเจริญ รูปสุต (พระนคร: โอเดียนการพิมพ์, 2512), 4. 
170 เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์, “เอกสารลำดับท่ี 64 เร่ืองเท่ียวทะเลตะวันออกพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระสมมตมอมรพันธุ์,” 174; กรมศิลปากร, ห้าปีในสยาม เล่ม 2, 179, 185 และ 188. 
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5.5.2 การคมนาคมทางบก  

 การคมนาคมทางบกมีหลักฐานชัดเจนในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา เม่ือปี พ.ศ. 2442 พบว่ามีการ

เดินทางโดยอาศัยเกวียน ดังความว่า “...วันที่ 25 มีนาคม 117 ออกจากเมืองระยองเดินไปเมืองแกลง ผู้ว่า

ราชการเมืองระยอง จัดเกวียนกระบือหน่ึงเล่ม หลวงรุดรณไกร ผู้บังคับบัญชาการทหารเมืองระยอง จัดเกวียนโค

หน่ึงเล่มให้ไปส่งถึงบ้านเพแล้ว กำนันจัดเกวียนกระบือให้ใหม่สองเล่ม ส่งต่อไปถึงบ้านกล่ำ สมภารวัดบ้านกล่ำจัด

เกวียนกระบือให้อีกหนึ่งเล่มส่งต่อไปจนถึงเมืองแกลง... วันที่ 26 มีนาคม 117 ถึงเมืองแกลง เที่ยวตรวจวัดใน

แขวงเมืองแกลง... วันที่ 27 มีนาคม 117 ลงเรือกลไฟหลวงออกจากเมืองแกลง ไปเมืองประจันตคีรีเขตร์...”171  

 สำหรับการคมนาคมภายในเมืองแกลง ก็มีการปรับปรุงให้ความสะดวกต่อประชาชนอยู่ ตลอดเวลา 

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2440 โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดังเช่น 

“...ด้วยได้รับใบบอกพระยาตรังมาภิบาลข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลจันทบุรีว่า กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตำบลบ้านนาในท้องที่อำเภอแกลง เมืองระยองได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวเป็นเงิน 117 บาท 

จะจ้างทำถนนตั้งแต่บ้านนาไปจนถึงวัดป่าเลไลย์ 1 สายโดยกว้าง 1 วาสูง 2 ศอกยาว 14 เส้นเป็นการแล้วเสร็จ

เปิดให้สาธารณะชนสัญจรไปมาเป็นการสถานะแล้ว แจ้งวันที่ 26 พฤษภาคม 129 (พ.ศ. 2453)...”172 

“...ด้วยได้รับใบบอกของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรีว่า ระยะทางตั้งแต่เมืองระยองถงึตำบลเพ 

อำเภอเมืองระยอง เป็นหลุมเป็นโคลน ราษฎรไปมาได้รับความลำบาก…ได้สร้างถนนขึ้นสาย 1 ตั้งแต่ลงทหารเรือ

ถึงตำบลเพยาว 219 เส้น สูง 2 ศอก กว้าง 1 วา 2 ศอก … และทำสะพานข้ามคลอง 1 สะพานยาว 22 วา 2 ศอก

กว้าง 1 วา สูง 1 วา เสาใช้ไม้แก่น พื้นไม้ตะเคียน และได้สร้างศาลา 1 หลัง 2 ห้อง ยาว 2 วา 2 ศอก กว้าง 12 

วา 1 ศอก หลังคามุงเสาไม้แก่น พื้นไม้ตะเคียน กับได้ขุดบ่อน้ำบ่อหนึ่ง เป็นการแล้วเสร็จ เปิดให้สาธารณชน

สัญจรไปมาพักอาศัยและใช้น้ำเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว (พ.ศ. 2453)...”173 

“...ด้วยได้รับใบบอกพระยาตรังคภมาภิบาล ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลจันทบุรีว่า กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรตำบลบ้านนาในท้องที่อำเภอแกลง เมืองระยอง...จะจ้างทำถนนตั้งแต่บา้นนาไปจนถึงวดัปา่

 
171 มณฑลจันทบุรีและปกิณณกคดี, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสุทธิโมลี (เสงี่ยม จิณณาจา

โร ป.6) เจ้าอาวาสวัดจัทนารามและเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี – ระยอง – ตราด (ธรรมยุต), ณ เมรุวัดจันทนาราม จันทบุรี, วันท่ี 25 

พฤศจิกายน พุทธศักราช 2516, 8-7. 
172 “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ทำถนนตั้งแต่บ้านนาไปจนถึงกิ่งวัดป่าเรไร ในท้องท่ีอำเภอแกลง เมืองระยอง 

1 สาย,”  ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 27 ตอนท่ี 0ง (29 พฤษภาคม 2453), 314.  
173 “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างถนนตั้งแต่โรงทหารเรือถึงตำบลแพ ท้องที่อำเภอเมืองระยอง 1 สาย,” 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 27 ตอนท่ี 0ง (12 มิถุนายน 2453), 444.  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/314.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/314.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/444.PDF
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เลไลย์ 1 สาย โดยกว้าง 1 เมตร สูง 2 ศอก ยาว 14 เมตร เป็นการแล้วเสร็จ เปิดให้สาธารณชนสัญจรไปมาเป็น

สาธารณะประโยชน์แล้ว...(พ.ศ. 2453)”174 

“...ใบบอกข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรีว่า ระยะทางตั้งแต่เมืองระยองถึงตำบลเพ ท้องที่อำเภอ

เมืองหนทางเป็นหลุมเป็นโคลน ราษฎรไปมาลำบาก...ได้สร้างถนนสายหน่ึง ตั้งแต่โรงเรียนทหารเรือถึงตำบลเพ 

ยาว 129 เส้น สูง 2 ศอก กว้าง 6 ศอก และสร้างสะพานข้ามคลอง 1 สะพาน ยาว 22 วา 2 ศอก กว้าง 4 ศอก 

สูง 4 ศอก เสาไม้ตะเคียน...ขุดบ่อน้ำบ่อหน่ึง ปลูกศาลา 2 ห้อง ยาว 10 ศอก กว้าง 9 ศอก ด้วยไม้กระดาน เป็น

การแล้วเสร็จ...(พ.ศ. 2454)” 175 

“...ถนนสายน่าที่อำเภอแกลง เมืองระยอง เป็นที่นุ่ม เมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นท่วม ราษฎรเดินไปมาเป็นการ

ลำบาก...หลวงจารุมัยบริรักษ์นายอำเภอแกลงได้เร่ียไรสร้างถนน...ถนน 1 สาย กว้าง 1 วา 2 ศอก 1 คืบ ยาว 1 

เส้น 11 วา สูง 2 ศอก เป็นการแล้วเสร็จ ล้วนเป็นเงิน 111 บาท 9 สตางค์ ได้เป็นถนนในราษฎรสัญจรสะดวก

แล้ว... (23 กันยายน พ.ศ.2456)” 176 

“...หนทางเดินไปมาท้องที่อำเภอแกลง แขวงเมืองระยองเดินทางลำบาก...แจงถนน 3 สาย คือ สายที่ 1 

จากบ้านสามย่านไปทางตำบลทางเกวียน ยาว 34 เส้น กว้าง 1 วา สูง 2 ศอก กับร้ือสะพานเก่าที่ต่อถนนสายน้ี 

ซ่อมแซมขึ้นใหม่ ปูกระดาน 2 แผ่น ตลอดสะพาน ถนนที่ 2 ยกถนนข้ามทุ่งตำบลกร่ำไปวังหว้า ยาว 50 เส้น 

กว้าง 1 วา 1 ศอก ถึง 2 ศอก ถนนที่ 3 ลุ่มตำบลดอนกอก ยาว 6 เส้น กว้าง 2 วา สูง 3 ศอก เป็นการแล้วเสร็จ 

ทำให้สัญจรไปมาสะดวก... (พ.ศ. 2456)” 177 

“...สะพานในบ้านตำบลปากน้ำประแสท้องที่อำเภอเมืองแกลงพัง มหาชยสัญจรไม่สะดวก...บริจาคเงิน

และเร่ียไร...จัดการร้ือไม้ทำสะพาน 1 สะพาน ปูด้วยไม้กระดาน กว้าง 3 ศอก ยาว 12 เส้น 12 วา สูง 2 ศอก 1 

คืบ และทำถนน 1 สาย กว้าง 3 ศอก ยาว 23 เส้น 13 วา เสร็จเมื่อ 1 กันยายน 131 และได้เปิดถนนและสะพาน

ให้มหาชนสัญจรไปมาได้สะดวกแล้ว... (พ.ศ. 2456)” 178 

 
174 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี, บร. 9/71, เอกสารสำเนา 5/309/ 11/10, “เร่ืองขุดคลอง ทำถนน สะพาน 

ในมณฑลจันทบุรี (21 ธันวาคม 120 – 20 กรกฎาคม 129).”  
175 “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ทำถนนตั้งแต่บ้านนาไปจนถึงกิ่งวัดป่าเรไร ในท้องท่ีอำเภอแกลง เมืองระยอง 

1 สาย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 27 ตอนท่ี 0ง (29 พฤษภาคม 2453), 314. 
176 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี, ม.15.1/14, มร.6ม./2, เอกสารสำเนา 17/76, “เร่ืองถนนในมณฑลจันทบุรี 

(1 เมษายน 2454 – 20 ตุลาคม 2456).”  
177 เร่ืองเดียวกัน. 
178 เร่ืองเดียวกัน. 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/314.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/314.PDF
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“…ด้วยมณฑลจันทบุรีมีใบบอกเข้ามาว่า สะพานในละแวกบ้านตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง แขวง

เมืองระยอง ชำรุดทรุดโทรม เป็นการลำบากแก่มหาชนที่สัญจรไป มาหลวงจารุมัยบริรักษ์ นายอำเภอแกลงกับ

อธิการวัดปากน้ำประแสและผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านราษฎรช่วยกันบริจาคทรัพย์สินเป็นจำนวน 589 บาท จัดการทำ

สะพานโดยกว้าง 3 ศอก ยาว 12 เส้น 12 วาสูง 2 ศอก 1 คืบ กับได้ทำถนนสายหนึ่งโดยกว้าง 3 ศอก ยาว 23 

เส้น 13 วา แล้วเสร็จได้เปิดสะพานและถนนให้มหาชนสัญจรไปมา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 131 แจ้ง 30 ตุลาคม 

131…(พ.ศ. 2456)”179 

“...ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมีใบบอกว่า สะพานข้ามคลองสามย่าน ตำบลทางเกวียน ในอำเภอแก

ลง ชำรุดทรุดโทรมมาก ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก...ได้ช่วยกันบอกบุญเรี่ยรายพ่อค้าคฤหบดีได้เงินรวม 

1,064 บาท จัดจ้างช่างสร้างสะพานขึ้นใหม่ มีขนาดกว้าง 2.3 เมตร ยาว 3.2 เมตร เสาใช้ไม้เหียง มหาก กันเกรา 

รอด และตงใช้ไม้ตะเคียน พื้นใช้ไม้อินทนิน มีน๊อตยึดรอดกับเสาสะพาน และมีพนักลูกกรงข้างสะพานโดยตลอด 

กับได้เป็นช่องสำหรับปิดเปิดให้เรือบรรทุกสินค้าเข้าออกได้ เป็นการแล้วเสร็จ…ได้เปิดให้ประชาชนสัญจรไปมา

โดยสะดวก ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2466...” 180 

 “...โครงการที่คิดใช้แรงงานคนทำงานโยธา...ในอำเภอเมืองแกลง...ถนนตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอแกลงไป

ตำบลประแส ผ่านหมู่บ้านสามย่าน ดอนเค็ด วัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน บ้านล่าง บ้านห้วยไผ่ ทุ่งน้อย  พลงตะเข้ 

ตำบลบ้านนา ถึงตำบลประแสเป็นสุดเขตระยะยาว 8,000 เมตร ซ่ึงเป็นถนนอยู่แล้วแต่เดิม เวลาน้ีชำรุดน้ำแทง

พังเป็นตอน ๆ การที่จะทำคือใช้แรงคนไม่เสียเงินรัชชูปการ ขนดินพนูถนนให้สูงจากพื้นดินถึงถนน 2 เมตร หลัง

ถนนกว้าง 4 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร เท่าขนาดเดิม ให้เป็นการสะดวกแก่ผู้ที่ได้อาศัยสัญจรไปมาในถนนสายน้ี

ต่อไป...(พ.ศ. 2471)” 181 

 

 
179 “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เร่ือง สร้างสะพานและถนนข้ึนในตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลงแขวงเมืองระยอง

,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 19 ตอนท่ี 0ง (20 ตุลาคม 2444), 1619.  
180 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 (11 พฤศจิกายน 2466), 2497-2499. 
181 “การใช้งานโยธาแทนเงินรัชชูปการสำหรับ พ.ศ. 2471,” ราชกิจจานุเบกษา (13 เมษายน พ.ศ. 2471), อ้างใน 

เฉลียว ราชบุรี, 597-598. 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/1619.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/1619.PDF


 

2 - 97 

 
ภาพที่ 2 – 39 แผนท่ีโดยสังเขปแสดงการสร้างถนนจากว่าท่ีอำเภอแกลงไปตำบลประแส 

(ท่ีมา: “โครงการท่ีคิดใช้แรงคนทำงานโยธา,” ราชกิจจานุเบกษา (13 เมษายน พ.ศ. 2471), อ้างใน เฉลียว ราชบุรี, เมืองแกลง

ของเรา เมืองเก่าบรรพชน (ระยอง: เทศบาลตำบลเมืองแกลง, 2546)) 

 

“...จังหวัดระยองเป็นเมืองที่อยู่ชายทะเล การไปมาติดต่อกับจังหวัดอื่น เช่น พระนคร จันทบุรี และ

ชลบุรี ก็ต้องใช้เรือ ตลอดจนการส่งสินค้า... ถ้ามีทางตั้งแต่จังหวัดระยองไปถึงสัตหีบ จนใช้รถยนต์ได้ การไปมา

และส่งสินค้าของราษฎรในจังหวัดระยองกับจังหวัดพระนคร จะเป็นที่ สะดวกมาก แม้ในทางราชการก็

เช่นเดียวกัน...(พ.ศ. 2478)” ซ่ึงรัฐบาลบอกว่าจะสร้างเส้นทางในปี พ.ศ. 2479182 

“...พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างจังหวัดสายเพ – แกลง – กร่ำ ในอำเภอเมืองระยอง และ

อำเภอแกลง จังหวัดระยองได้ทำการสำรวจและเวนคืนบางส่วนแล้ว...(พ.ศ. 2517)”183  

 
182 “กระทู้ถามท่ี ๑/๒๔๗๘ ของหลวงประสานนฤชิต ผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เร่ือง "สร้างถนนจากจังหวัดระยองถึง

สัตตหีบ และสนามบิน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 ตอนท่ี 0ง (9 กุมภาพันธ์ 2478), 3317. 
183 “พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงท่ีจะสร้างทางหลวงจังหวัด สายเพ - แกลง - กร่ำ พ.ศ. 2517,” ราชกิจจา

นุเบกษา เล่มท่ี 91 ตอนท่ี 68ก ฉบับพิเศษ (19 เมษายน 2517), 1; “ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/068/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/137/3139.PDF
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ตารางที่ 2 – 4 แสดงเอกสารรายงานแถลงวิธีการสำรวจสำมะโนครัวประจำปี พ.ศ. 2462 และพ.ศ. 2472 ที่

อำเภอท่าประดู ่อำเภอบ้านคา่ย และอำเภอแกลง184 

 

 พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2472 หมายเหต ุ

พาหนะ 

เรือยนต ์ 0 5  

เรือบรรทุกสินค้า 112 79 เจ้าของนำไปจำหน่ายตา่งพื้นที ่

เรือใช้สอย 1,237 1,531 
ราษฎรจดัทำขึ้นเพื่อใช้สัตว์น้ำ

และทำไว้ขาย 

รถลาก 0 2  

รถจักรยาน 0 11  

รถยนต์น่ัง 0 2 ผู้ได้รับอนุญาตเดินรถยนต์

รับจ้างโดยสาร รถยนต์บรรทุก 0 6 

เกวียนสะเทิน 3,734 3,774  

สัตว์พาหนะ 

ช้าง 0 1 
ราษฎรซ้ือมาใช้ลากไม้และเรือ

มาด 

ม้า 306 438  

โค 3,515 4,879  

กระบือ 25,444 29,335  

 

 
สายเพ - แกลง - กร่ำ เป็นทางหลวงที่มีความจำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 137ง (13 

สิงหาคม 2517). 
184 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี, ม.ท. 2.2.4/123, “การสำรวจสำมโนครัว ปี พ.ศ. 2472.”  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/137/3139.PDF
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ภาพที่ 2 – 40 โค – กระบือเทียมเกวียน บริเวณบ้านกร่ำทางทิศตะวันตกของอำเภอแกลง ระหว่าง 21 – 22 พฤศจิกายน 2479  

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 

 

   
ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 41 สะพานข้ามคลองแกลง วัดท่าเรือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอแกลง เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2479 

ภาพที่ (ขวา) 2 – 42 แม่น้ำและสะพานข้ามคลองบริเวณบ้านสามย่าน อำเภอแกลง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2479 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 

 



 

2 - 100 

   
ภาพที่ (ซ้าย) 2 – 43 ถนนจากสัตหีบถึงจังหวัดจันทบุรี เมื่อ มีนาคม 2491 

ภาพที่ (ขวา) 2 – 44 ถนนจากสัตหีบถึงจังหวัดระยอง เมื่อ มีนาคม 2491 

(ท่ีมา: Robert Larimore Pendleton, “Rayong,” UWM Libbaries Digital Collection, access July 10, 2019, 

available from https://uwm.edu/lib-collections/) 

 

ในระยะเวลาต่อมาการลงทุนภาครัฐที่เน้นกิจการด้านสาธารณูปโภคเพื่อการคมนาคมทางบกที่มีอิทธิพล

ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือ การสร้างถนนสุขุมวิท185 และโครงข่ายเข้าไปในพื้นที่ตอนใน โดยถนนสุขุมวิท

หรือทางหลวงหมายเลข 3186 นับว่าเป็นร่องรอยวัฒนธรรมการก่อสร้างถนนภายใต้มาตรฐานสหรัฐอเมริกาได้เข้า

มามีบทบาทสำคัญในการสร้างถนนในประเทศไทย187 ซึ่งเป็นเส้นทางถนนสายตะวันออกเลียบชายฝั่งทะเล มี

ความยาว 399.90 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดในภาคตะวันออกตอนล่างโดยเริ่มจากกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ – 

ชลบุรี – ระยอง – จันทบุรี – ตราด   

 
185 “ถนนสุขุมวิท” ตั้งตามราชทินนามของพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีทางหลวงคนท่ี 

5 และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาและทุ่มเทให้กับการสร้างทางหลวงของประเทศ) เป็นถนนทาง

หลวงสายกรุงเทพฯ – ตราด มีการตั้งชื่อเมื่อปี พ.ศ. 2493 
186 ระบบหมายเลขทางหลวงแผ่นดินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 
187 กนกวิลี ชูชัยยะ, พจนานุกรมวิสามายนามไทย: วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), 

356. 
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การกำเนิดของถนนสุขุมวิท เร่ิมจากโครงการตัดถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนการทางหลวง

แผ่นดินทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ พ.ศ. 2479 – 2493188 โดยโครงการมีเป้าหมายในการสร้างเส้นทางรัศมีออกไป

เชื่อมพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อกันและเชื่อมกับกรุงเทพฯ ได้โดยทางรถไฟ189 ทำให้เกิดการสร้างทางเลียบชายฝั่งใน

ระยะแรกที่เชื่อมกับทางรถไฟสายตะวันออก ส่วนบริเวณชายฝั่งทะเลยังคงใช้การเดินเรือเลียบชายฝั่งเป็นหลัก

เหมือนเดิม  

ในระยะแรก ๆ ถนนสุขุมวิทมีสภาพเป็นถนนแบบเก่าที่ทำหน้าที่เป็นทางสัญจรระยะสั้น ๆ  มากกว่า

ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจเพื่อการคมนาคมขนส่งก่อนจะมีการสร้างทางและบูรณะเร่ือยมา เห็นได้ว่าในช่วงกลาง

ทศวรรษที ่ 2490 พบว่าถนนสายระยอง – ตราด ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ และจากรายงานการตรวจตราภาค

ตะวันออกในปี พ.ศ. 2497 ก็พบว่าถนนสายน้ียังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง190 ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2501 มีรายงาน

ของกระทรวงคมนาคมที่ได้ทำการตรวจสภาพทางหลวงแผ่นดินสายกรุงเทพฯ – ตราด พบว่าการสร้างถนนน้ัน

เรียบร้อยดี แต่ก็ต้องได้รับการซ่อมบำรุงเสมอ โดยกล่าวถึงสภาพถนนสุขุมวิทบริเวณเขตอำเภอเมืองแกลงและ

พื้นที่ใกล้เคียง ดังความว่า “...ถนนตอนที่ 3 สัตหีบ –  ระยอง กม. 179 – 222 สภาพเรียบร้อย เว้นในช่วง กม. 

196 – 208 ที่ชำรุด ถนนตอนที่ 4 ระยอง – แกลง กม. 222 – 255 มีสภาพชำรุดมาก เนื่องจากเป็นทางลูกรัง

และฝนตกหนัก รถยนต์ตรวจการวิ่งได้อัตราความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ควรซ่อมโดยด่วน ถนนตอน

ที่ 5 เขตอกลง – อำเภอแกลง กม. 255 – 270 มีสภาพเรียบร้อย ถนนตอนที่ 6 อำเภอแกลง – จันทบุรี กม. 270 

– 324 เป็นระยะทาง 56 กิโลเมตร มีสภาพเรียบร้อย...”191 

ภายหลังจากนั้น ก็ยังคงมีการก่อสร้างและบูรณะถนนเรื่อยมา เช่น พ.ศ. 2508 มีการสร้างทางสาย

กรุงเทพฯ – ตราด192 พ.ศ. 2512 มีการสร้างทางหลวง 3162 แยกไปปากน้ำประแส พ.ศ. 2511 มีการสร้างทาง

หลวง 3162 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – ปากน้ำประแส ตอนแกลงถึง – จันทบุรี – ปากน้ำประแส พ.ศ. 2514 

มีการสร้างทางหลวง 3145 เพ – แกลง – กร่ำ และทางหลวง 3192 แกลง – อ่าวมะขามป้อม193 พ.ศ. 2518 มี

 
188 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, รายงานประจำปีตั้งแต่ พ.ศ. 2477 – 2493.  
189 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, (2) สร 0201.66.5/9, “เร่ืองเงินทุนและการเบิกจ่ายทุนสร้างทาง (30 พฤษภาคม 

2478 – 19 พฤศจิกายน 2492).” 
190 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, มท 0201.2.1.36/33, “เรื่องรายงานการตรวจราชการจังหวัดชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี และตราด (2497).” 
191 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, คค 0202.8.7/344, “เร่ืองการตรวจสายทางกรุงเทพ – ตราด (2501).” 
192 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ก.ค.1.3.5.1/2, “โครงการก่อสร้างทางสายกรุงเทพ – ตราด (2506).” 
193 กรมทางหลวง กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ, รายงานประจำปี พ.ศ. 2510-2514. 
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การสร้างทางหลวง 36 ศรีราชา – ระยอง พ.ศ. 2521 มีการสร้างทางหลวง 3133 บ้านบึง – แกลง และทางหลวง 

3138 บ้านบึง – บ้านค่าย194 

โดยช่วงทศวรรษ 2490 ภายหลังจากการดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อการคมนาคมทางบกได้ส่งผล

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองแกลงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานของเมืองที่เปลี่ยนทิศทางการ

เติบโตไปยังเส้นทางคมนาคมทางบกที่สะดวกขึ้น ประกอบกับการลดบทบาทการใช้ประโยชน์จากการคมนาคม

ทางน้ำลง จึงทำให้การเดินเรือค้าขายทางทะเลน่าจะซบเซาลงในที่สุด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ เช่น เกิดการบุกเบิกเพื่อทำการเพาะปลูกเข้าไปในแผ่นดินมากขึ้นจากโครงข่ายคมนาคมทางบกมี

บทบาทในการเอื ้ออำนวยต่อการขยายการเพาะปลูก  การผลิตในภาคเกษตรกรรม ตอบสนองตลาด

ภายในประเทศ เอ้ือต่อภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เร่ิมเติบโตในพื้นที่195 และยังได้เกิดการขยายตัวเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภายหลังอีกด้วย  

  

 
194 นันทยา ชีวะปรีชา, วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง ตามโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2520-

2524), ฝ่ายประเมินผลโครงการ กองวางแผน กรมทางหลวง, 2525. 
195 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, การใช้ที่ดินของประเทศ

ไทย พ.ศ. 2493-2494/ 2520-2521; สมภพ มานะรังสรรค์, เศรษฐกิจชนบทไทย (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2528), 37. 
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ภาพที่ 2 – 45 แผนท่ีแสดงอ่าวไทยชายฝั่งทะเลตะวันออก เส้นสีแดงปะคือทางเกวียน 

(ท่ีมา: สำนักหอจดหมายเหตุ, ผ.กบค. 4 – (6 – 9), แผนท่ีจังหวัดระยองและเกาะต่าง ๆ ในอ่าวไทย)
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 นอกจากระบบเศรษฐกิจและการค้า และการคมนาคมที่กล่าวถึงในเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้ว 

ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สนับสนุนความสำคัญของเมืองแกลง หรือเมืองต่าง ๆ ในบริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออกว่ามีความสำคัญในบทบาททางการค้าและมีพลวัตรการติดต่อแลกเปลี ่ยนที ่สำคัญในสมัย

รัตนโกสินทร์ คือ หลักฐานเก่ียวกับแหล่งเรือจม ตัวอย่างเช่น  

 1) แหล่งเรือจมเกาะมันนอก หรือ “เรือเมล์”196 อยู่บริเวณตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ห่างจากเกาะมันนอกมาทางทิศใต้ประมาณ 7.4 กิโลเมตร มีการพบซากเรือจมโดยชาวประมง เม่ือประมาณ

ปี พ.ศ. 2535 จากการสำรวจพบว่าเป็นเรือเหล็ก ขนาดของตัวเรือ ยาว 41.20 เมตร กว้าง 6.50 เมตร ที่ใช้

เทคนิคการต่อเปลือกเรือหรือแผ่นเหล็กเข้าด้วยกันโดยการเจาะรูย้ำหมุด ซ่ึงน่าจะเป็นโครงสร้างของหม้อไอ

น้ำประกอบกับชื่อ “เรือเมล์”ซึ่งอาจจะหมายความถึงเรือโดยสาร จึงสันนิษฐานว่าเรือลำนี้น่าจะเป็นเรือ

จักรกลไอน้ำที่อาจจะใช้เป็นเรือโดยสารที่แล่นขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพฯและเมืองท่าต่าง ๆ สำหรับการ

กำหนดอายุสมัยเบื้องต้น พบหลักฐานทางโบราณคดทีี่กำหนดอายไุด้ คือ เหรียญกษาปณ์ของไทยสมัยรัชกาล

ที่ 5 – 6 (เหรียญที่อายุเก่าสุด ผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2412) และเหรียญกษาปณ์ของฝรั่งเศสระบุปี ค.ศ. 1913 

(พ.ศ. 2456) รวมทั้งประตูตู้นิรภัยโลหะยี่ห้อ CHUBB ซึ่งเป็นบริษัทของอังกฤษที่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1818 

(พ.ศ. 2361) มาจนถึงปัจจุบัน ดังน้ัน แหล่งเรือจมดังกล่าวน่าจะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 – 6  

 
196 กรมศิลปากร กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, แหล่งเรือจม เกาะมันนอก หรือเรือเมล์ ตำบลกร่ำ อำเภอแก

ลง จังหวัดระยอง, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก  

http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/km/item/แหล่งเรือจมเกาะมันนอก-หรือเรือเมล์-ตำบลกร่ำ-

อำเภอแกลง-จังหวัดระยอง.html; กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร, แหล่งเรือจมเกาะมันนอกหรือเรือเมล์ (MN’ 51) 

ต ำ บ ล ก ร ่ ำ  อ ำ เ ภ อ แ ก ล ง  จ ั ง ห ว ั ด ร ะ ย อ ง ,  เ ข้ า ถ ึ ง เ ม ื ่ อ  15 ม ี น า ค ม  2562,  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก 

http://www.finearts.go.th/promotion/files/266/Report-KohMunnork.pdf  
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ภาพที่ 2 – 46 แผนผังแหล่งโบราณคดีเรือมันนอก (เรือเมล์) จังหวัดระยอง 

(ท่ีมา: กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร, แหล่งเรือจมเกาะมันนอกหรือเรือเมล์ (MN’ 51) ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง, เข้าถึงได้จาก http://www.finearts.go.th/promotion/files/266/Report-KohMunnork.pdf) 

 

2) แหล่งเรือจมเกาะทะลุ197 พบซากเรือที่มีลักษณะหัวเรียวท้ายเรียว ความกว้างตลอดลำเรือ

ประมาณ 11 – 12 เมตร ความกว้างปากเรือประมาณ 4 – 4.5 เมตร พบหลักฐานประเภทเคร่ืองปั้นดินเผา

ต่าง ๆ ได้แก่ โอ่งลายมังกรมีตัวอักษรไทยว่า “มุ่งฮวด” และ “ตราม้าบิน” ไหปากแคบมีคำว่า “มุ่งฮวด” 

อ่างขนาดเล็ก และภาชนะรองขาตู้กับข้าว ซ่ึงเป็นเคร่ืองปั้นดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย

ผู้เร่ิมกิจการเป็นชาวจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่และกิจการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน มีการส่งขายสินค้าไปยัง

ตลาดตามตำบลบ้านท่าเรือต่าง ๆ  แถบชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่จันทบุรี แกลง บ้านแพ ระยอง ชลบุรี 

 
197 สายัญ ไพรชาญจิตร์และบุรณี บุรณศิริ, โบราณคดีสีคราม 4: รายงานเบื้องต้นการสำรวจและขุดค้นแหล่งเรือ

เกาะทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และการจัดการอบรมหลักสูตรโบราณคดีใต้น้ำระดับกลาง (กุมภาพันธ์ – เมษายน 

2534) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536); รายงานเบื้องต้นการสำรวจและขุดค้นแหล่งเรือเกาะทะลุ อำเภอเมือง จังหวัด

ระยอง (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี, 2536), 21. 
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และปลายทาง คือ กรุงเทพฯ การขนส่งมักใช้เรือฉลอมขนาด 14 – 16 เมตร ใช้ใบสองเสาชนิดใบแข็ง 

หลักฐานที่พบดังกล่าวสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น “เรือฉลอม” ซึ่งเป็นเรือที่ต่อจากอู่เรือตามชายฝั่งทะเล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าฉลอม มหาชัย บริเวณก้นอ่าวไทย แถบระยอง และจันทบุรี และเชื่อว่าเป็นเรือลำ

เดียวกับเรือ “ไต้หลุน” ที่บรรทุกสินค้าจากบ้านเตาหม้อ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไปตามลำคลองท่า

ศาลาออกจากทะเลที่ปากน้ำแขมหนูและแล่นเรือใบเลาะเลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงอ่าวประแส ดังน้ันเรือลำ

น้ีนับเป็นแหล่งข้อมูลเก่ียวกับการเดินเรือค้าขายชายฝั่งโดยใช้เรือใบรุ่นสุดท้ายในน่านน้ำไทย 

 

 
ภาพที่ 2 – 47 แผนท่ีชายฝั่งจังหวัดระยอง แสดงสภาพพ้ืนท่ี แหล่งเรือจมเกาะทะลุ 

(ท่ีมา: สายัญ ไพรชาญจิตร์และบุรณี บุรณศิริ, โบราณคดีสีคราม 4: รายงานเบื้องต้นการสำรวจและขุดค้นแหล่งเรือเกาะ

ทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และการจัดการอบรมหลักสูตรโบราณคดีใต้น้ำระดับกลาง (กุมภาพันธ์ – เมษายน 

2534) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536)) 

 

 นอกจากแหล่งเรือจมที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น ยังมีแหล่งเรือจมที่พบในบริเวณใกล้เคียงกันที่พบใน

สมัยต่าง ๆ  เช่น เรือพัทยา อำเภอพัทยา จังหวัดชลบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 22) เรือรางเกวียน อำเภอสัตหบี 

จังหวัดชลบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 22 – 23) เรือสีชัง 2 และ 3 อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (ราวพุทธ
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ศตวรรษที่ 22)198 เรือกระดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21)199 และ เรือ

บางกะไชย 2 อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 22)200 เป็นต้น โดยการพบแหล่งเรือจม

ต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่ามีพลวัตการค้าขายติดต่อแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นที่บริเวณเมืองชายฝั่งตะวันออกของ

ประเทศไทย 

  

5.6 การพัฒนาเมืองแกลงในด้านอื่น ๆ   

เมืองแกลงเป็นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาในเร่ืองต่าง ๆ  นอกจากเร่ืองการคมนาคมแล้ว ยังพบ

การพัฒนาในเร่ืองสาธารณสุข การศึกษา การจัดตั้งโรงเรียน รวมทั้งการสุขาภิบาล ดังเช่น  

ในปี พ.ศ. 2472 พบว่ามีการร้องเรียนเพื่อป้องกันโรคอหิวาตกโรคตามท้องที่ระยอง รวมทั้งอำเภอ

ต่างๆ ดังที่ว่า “...การฉีดวัคซีนป้องกันราษฎรในเขตตำบลที่อยู่ติดกับจังหวัดชลบุรี และตำบลที่เป็นท่าเรือ

ชายทะเล ซ่ึงประกอบด้วย ตำบลประแส ตำบลทางเกวียน และตำบลแกลง อำเภอแกลง ด้วย...”201 

ในปีพ.ศ. 2473 พบว่ามีการป้องกันโรคและจัดการความสะอาดภายในเมืองเป็นอย่างดี “...การฉีด

วัคซีนให้แก่ราษฎรตำบลปากน้ำระยอง ตำบลปากน้ำประแส และปากน้ำตำบลพังราช พร้อมทั้งจัดประชุม 

ให้คำแนะนำเรื ่องอหิวาตกโรค เรื ่องอาหาร และการทำลายขยะมูลฝอยและเศษอาหาร การต้มน้ำ

รับประทาน และตรวจบ่อน้า ส้วมให้ปฏิบัติต้องตามลักษณะสุขาภิบาล...” 202 และหลังจากการตรวจสอบ

โรคภายในเมืองก็พบว่า “...ไม่พบราษฎรเป็นโรคอหิวาตกโรคเลย...”203 

 
198 เร่ืองเดียวกัน. 
199 เพ็ญศักดิ์ (จักษุจินดา) โฮวิทซ์, เครื่องเคลือบจากเรือโบราณเกาะดาด (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522). 
200 ศศิรัตน์ ลัพธิกุลธรรม, “การศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นโบราณวัตถุท่ีพบจากแหล่งเรือจมบางกะไชย 2 ตำบลบาง

กะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,” วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 
201 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี, ม.ท. 5.22, “สาธารณสุขมณฑลจัดการป้องกันอหิวาตกโรคตามท้องท่ี

ระยอง.”  
202 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี, ม.ท. 5/31, “ให้จังหวัดระยองจัดการป้องกันอหิวาตกโรคเอกสารจาก 

รองอำมาตย์โท ขุนสะอางวิธีเวช ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2473.”  
203 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภาพที่ 2 – 48 แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2498 (ซ้าย) 

(ท่ีมา: “แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลทางเกวียน ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,” ราชกิจจานุเบกษา, 

เล่มท่ี 72 ตอนท่ี 74ง ฉบับพิเศษ (13 กนัยายน พ.ศ. 2498)) 

ภาพที่ 2 – 49 แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2498 (ขวา) 

(ท่ีมา: “แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลทางเกวียน ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง,” ราชกิจจานุเบกษา, 

เล่มท่ี 81 ตอนท่ี 113ง (1 ธันวาคม พ.ศ. 2507)) 

 

จากการทบทวนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเมืองแกลงในแต่ละสมัยพบว่าการตั้งถิ่นฐานของเมืองแก

ลงน้ันอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านของพื้นที่ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเปน็ท่าเรือ

สำคัญและความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ จึงทำให้มีการเคลื่อนย้ายของชาวบ้านเขา้มาตั้ง

รกรากในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และด้วยความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ชุมชนสามารถทำการทำผลผลิตเพื่อการ

ยังชีพและค้าขายในระบบเศรษฐกิจได้ ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่าเมืองแกลงเป็นเมืองที่มีความสำคัญในฐานะเมือง

ท่าแห่งหนึ่งในชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เห็นได้ว่าจากความสำคัญดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมามีการศึกษา

ค้นคว้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับเมืองแกลง รวมทั้งจังหวัดระยองไว้จำนวนหน่ึง ดังน้ี
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การศึกษาค้นคว้าประวตัิศาสตร์วฒันธรรมที่ผ่านมาในจังหวัดระยอง 

1. ประวตัิการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีที่ผ่านมา ในบริเวณอำเภอแกลง จังหวดัระยอง 

ตารางที่ 2 – 5 ตารางแสดงการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีที่ผา่นมา ในบริเวณอำเภอแกลง จงัหวดัระยอง 

ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 
พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

พระราชหัตถเลขา เม่ือ

คราวเสด็จประพาสทะเล

ฝั่งตะวันออก ในปีวอก 

พ.ศ. 2427 ฉบบัที่ 1 

2427 ปากน้ำประแส 

ทางเกวยีน , 

ปากน้ำกระแส , 

เนินฆ้อ 

แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   
หมู่บ้านริมแม่น้ำ,  

เจดยี์วัดสมมติเทพถาปนาราม204 

แหลง่โบราณคดีประเทศ

ไทย เล่ม 1205 
2531 ถ้ำละคร กองดิน แกลง ระยอง 

2,000 - 

3,000 ปี

มาแล้ว 
✓   

เศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบตกแต่ง

ด้วยลายเชือกทาบ ขดี ขดัมัน  

เปลือกหอย เศษกระดูกสตัว ์

 
204พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตวันออก ในปีวอก พ.ศ. 2427,” ใน 

ชุมนุมจันทบุรี, 190 - 191. 
205กรมศิลปากร, แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย เล่ม 1, 301 - 305. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 
พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

ถ้ำเสือเท้ว กองดิิน แกลง ระยอง 

2,000 - 

4,000 ปี

มาแล้ว 
✓   

เศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบตกแต่ง

ด้วยลายเชือกทาบ ขดูขดี ลายจดุ  

ผิดเรียบ เศษกระดูกสัตว ์เคร่ืองมือ

หินขัด เปลือกหอย กะโหลกมนุษย?์ 

ถ้ำเจด็ชั้น กองดิน แกลง ระยอง 

2,000 - 

4,000 ปี

มาแล้ว 
✓   

เศษภาชนะดินเผาเน้ือหยาบตกแต่ง

ด้วยลายเชือกทาบ ลายหว ีลายขูด

ด้วยแปรง หินลับ เปลือกหอย เศษ

กระดูกสัตว ์
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 
พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

รายงานการสำรวจแหล่ง

โบราณคดีบ้านแหลม

เหียง ตำบลบ้านนา 

อำเภอแกลง จงัหวดั

ระยอง206 

2545 

แหลง่

โบราณคดี

บ้านแหลม

เหียง 

บ้านนา แกลง ระยอง 
พุทธศตวรรษ

ที่ 24 - 25 ✓   
เศษภาชนะดินเผา เคร่ืองเคลือบ

ต่างประเทศ เคร่ืองมือเหล็ก พลอย

ดิบ ฟันสตัว์ กระดูกสัตว ์

แหลง่เรือจมเกาะมัน

นอก หรือเรือเมล์ ตำบล
2551 

แหลง่เรือจม

เกาะมันนอก 

หรือเรือเมล ์

กร่ำ แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   

ส่วนประกอบของตัวเรือ เหรยีญเงิน

กษาปณ์ชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบ

ต่าง ๆ ของตู้เซฟยี่ห้อ CHUBB 

นาฬิกาทรงกลม กระดุมทองขนาด

 
206 เฉลียว ราชบูรี, เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 
พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

กร่ำ อำเภอแกลง จังหวัด

ระยอง207 

เล็ก จุกปดิขวดน้ำหอม อิฐดินเผา

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา้ และเศษภาชนะ

ดินเผา ประเภทเน้ือแกรงและเน้ือ

กระเบื้อง 

การสำรวจโดย สำนัก

ศิลปากรที ่5 ปราจีนบุรี 

กรมศิลปากร208 

 

วัดเขากระโดน ชากโดน แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   
วัดร้ือโบราณสถานไปแล้ว พื้นวัด

เป็นลานคอนกรีตทัง้หมด 

วัดราชบัลลังก์ ทางเกวยีน แกลง ระยอง อยุธยา ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดอุดมธญัญา

วาส 
ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 

อยุธยาตอน

ปลาย ✓   โบราณสถานภายในวดั 

 
207 กรมศิลปากร กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, แหล่งเรือจม เกาะมันนอก หรือเรือเมล์ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง , เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://www.finearts.go.th/promotion/parameters/km/item/แหล่งเรือจมเกาะมันนอก-หรือเรือเมล์-ตำบลกร่ำ-อำเภอแกลง-จังหวัดระยอง.html; กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร, แหล่งเรือ

จมเกาะมันนอกหรือเรือเมล์ (MN’ 51) ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง , เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.finearts.go.th/promotion/files/266/Report-

KohMunnork.pdf  
208 กรมศิลปากร, “การสำรวจโดย สำนักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร,” ไม่ปรากฏปีท่ีออกเอกสาร. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / เอกสาร 
พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

ทางเกวยีน

โบราณ 
กองดิน แกลง ระยอง  ✓    

วัดเนินยาง คลองปูน แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดจำรุง เนินฆ้อ แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดหนอง

แพงพวย 
เนินฆ้อ แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดโพธ์ิทองพุ

ทธาราม 
ทางเกวยีน แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานภายในวดั 

บ้านแหลม

เหียง 
บ้านนา แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   เคยพบภาชนะดินเผา เคร่ืองถ้วยจีน 

วัดสมมตเิทพ

ฐาปนาราม 
ปากน้ำประแส แกลง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานภายในวดั 
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2. ประวตัิการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีที่ผ่านมา ในจังหวดัระยองนอกเหนือบริเวณอำเภอแกลง 

ตารางที่ 2 – 6 ตารางการศึกษาค้นควา้ทางโบราณคดีทีผ่่านมา ในจังหวัดระยองนอกเหนือบริเวณอำเภอแกลง 

ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

ทะเบียนโบราณวตัถ ุ

ศิลปวตัถุ ใน

ครอบครองของวดั

และเอกชน เล่ม 

4209 

2521 - 

2539 
วัดป่าประดู ่ ท่าประดู ่ เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   ตู้พระธรรม ธรรมาสน์ 

แหลง่โบราณคดี

ประเทศไทย เล่ม 

1210 

2531 

วัดโขดทิม

ทาราม 
ท่าประดู ่ เมือง ระยอง อยุธยา ✓   

อุโบสถเก่า องค์เจดียห์ลังอุโบสถซ่ึง

เป็นเจดยี์ย่อมุมบนฐานสงิห ์

วัดบ้านคา่ย บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 

อยุธยาตอนปลาย 

- รัตนโกสินทร์

ตอนต้น 
✓   

มณฑปพระพุทธบาท เจดีย์ก่ออิฐถือ

ปูนรูปสี่หลี่ยมบนฐานสงิห ์

 
209กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในครอบครองของวัดและเอกชน เล่ม 4 (ม.ป.ท., 2542), 248. 
210กรมศิลปากร, แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย เล่ม 1, 299 - 311. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

วัดหวาย

กรอง 
บางบตุร บ้านค่าย ระยอง รััตนโกสินทร์ ✓   

อุโบสถหลงัเก่า เจดีย์ก่ออิฐถือปูน 

มณฑปพระพุทธบาทจำลอง 

วัดบ้านเก่า บ้านเก่า บ้านค่าย ระยอง อยุธยา ✓   
อุโบสถหลงัเก่า เจดียฐ์านสงิห์สีเ่หลีย่ม 

หอไตรกลางน้ำ 

รายงานเบื้องต้นการ

สำรวจและขดุค้น

แหลง่เรือเกาะทะลุ 

อำเภอเมือง จงัหวดั

ระยอง211 

2534 
แหลง่เรือ

เกาะทะลุ 
  เมืือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓ ✓  

ตัวเรือ เคร่ืองปั้นดินเผา ไดแ้ก่ โอ่งน้ำ 

ไหปากแคบขนาดกลางและขนาดเล็ก 

อ่างขนาดเล็ก ภาชนะรองขาตู้กับข้าว 

 
211 สายัญ ไพรชาญจิตร์และบุรณี บุรณศิริ, โบราณคดีสีคราม 4: รายงานเบื้องต้นการสำรวจและขุดค้นแหล่งเรือเกาะทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และการจัดการอบรมหลักสูตร

โบราณคดีใต้น้ำระดับกลาง (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2534); รายงานเบื้องต้นการสำรวจและขุดค้นแหล่งเรือเกาะทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 21. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

ทะเบียน

โบราณสถาน เล่ม 

3212 

2534 - 

2539 

เจดยี์เก่าวดั

เก๋ง (วัด

จันฑอุดม) 

 เมือง ระยอง อยุธยาตอนปลาย ✓   เจดยี์รูปแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

แหลง่โบราณคดีที่

เก่ียวเน่ืองกับ

เส้นทางเดินทัพและ

เส้นทางติดต่อ 

ค้าขายแลกเปลีย่น

ในเขตจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี ปราจีนบุรี 

สระแก้ว ฉะเชงิเทรา 

2538 

วัดห้วยโปง่ ห้วยโปง่ เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   
พระพุทธรูปปางมารวชิัย ธรรมสาสน์

ฝีมือท้องถิ่น 

วัดบ้านเก่า ตาขัน บ้านค่าย ระยอง อยุธยา ✓   
พระอุโบสถอายุประมาณ 100 ปี เจดยี์

ย่อมุมไม้สิบสองศิลปะอยุธยาตอน

ปลาย หอไตรกลางน้ำ 

วัดตาขัน ตาขััน บ้้านค่าย ระยอง  ✓   พระอุุโบสถ เจดียย์่อมุมไม้สิบสอง 

บ้านหนอง

บัว 
เชิงเนิน เมือง ระยอง  ✓   พบแนวคูน้ำคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ 

วัดบ้านคา่ย บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง อยุธยา ✓   
เจดยี์ศิลปะอยธุยาตอนปลาย 

พระพุทธรูปเกตุแหลม พระพุทธรูปหิน

 
212กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถาน เล่ม 3, 281. 



 

2 - 117 

ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

ชลบุรี ระยอง และ

จันทบุรี213 

ทรายขาวพระพุทธรูปหินทรายแดง 

เคร่ืองถว้ยจีนสมัยราชวงศห์มิงตอน

ปลาย เคร่ืองถ้วยเบญจรงค ์

วัดโขดทิม

ทาราม 
 เมือง ระยอง อยุธยาตอนปลาย ✓   

พระอุโบสถศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

กำแพงแก้ว เจดยี์ย่อมุมไม้สิบสอง 

วัดลุ่ม

มหาชัยชุม

พล 

ท่าประดู ่ เมือง ระยอง อยุธยาตอนปลาย ✓   พระอุโบสถ เจดียย์่อมุมไม้สิบสอง

ตลอดองค์ระฆงั 

วัดป่าประดู ่  เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   พระอุโบสถสมัยรัตนโกสินทร์ 

ประแสร์ : 

โบราณคดีกู้ภยั 

2545 - 

2547 
  วังจันทร์ ระยอง 

อยุธยา - 

รัตนโกสินทร์ ✓ ✓ 
 

 
 

สำรวจ : เศษภาชนะดิินเผาเน้ือดิน

และเน้ือแกร่ง เคร่ืองถ้วยจีนเคลือบดำ 

 
213จารึก วิไลแก้ว, บรรณาธิการ, แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อ  ค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี 

สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี, 489 - 496. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

รายงานการจัดการ

แหลง่โบราณคดแีละ

ประวัติศาสตร์ 

แผนปฏิบตัิการ

ป้องกันแก้ไข พฒันา

สิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้าง

เขื่อนประแสร์ 

อำเภอวังจันทร์ 

จังหวดัระยอง214 

น้ำตาลและเขยีนลายคราม เศษ

ภาชนะดินเผาเคลือบเขยีวจากแหลง่

เตาในอ.ศรีสัชนาลยั เคร่ืองมือสะเก็ด

หิน  ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้าน

บางปูน เตาแม่น้ำน้อย ขวานหินขัด 

ขุดค้น : ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน

และเน้ือแกร่ง เคร่ืองถ้วยจีน เหรียญ

สตางคแ์ดง โลหะมีห่วง โลหะแผ่น 

กระสุนโลหะ เศษแก้ว 

 
214บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ, ประแสร์ : โบราณคดีกู้ภัย รายงานการจัดการแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข พัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเข่ือน

ประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

การสำรวจโดย 

สำนักศิลปากรที ่5 

ปราจีนบุรี กรม

ศิลปากร215 

ปัจจุบัน 

เจดยี์กลาง

น้ำ (บ้าน

ปากน้ำ) 

ปากน้ำ เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานบนเกาะกลางแม่น้ำ 

วัดตะพงใน ตะพง เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓ ✓  โบราณสถานภายในวดั 

วัดนาตา

ขวัญ 
นาตาขวญั เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓ ✓  โบราณสถานภายในวดั 

เจดยี์เก่าวดั

เก๋ง 

โรงพยาบาล

ระยอง (วดั

จันทอุดม) 

ท่าประดู ่ เมือง ระยอง อยุธยาตอนปลาย ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดโขดทิม

ธาราม 
ท่าประดู ่ เมือง ระยอง อยุธยาตอนปลาย ✓   โบราณสถานภายในวดั 

 
215กรมศิลปากร, “การสำรวจโดย สำนักศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร.”  
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

วัดลุ่ม

มหาชัยชุม

พล 

ท่าประดู ่ เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓ ✓  โบราณสถานภายในวดั และวัดร้างอยู่

นอกพื้นที่วัด 

วัดบ้านคา่ย บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง อยุธยา ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดน้ำคอก

เก่า 
เชิงเนิน เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   ไม่มีสิ่งก่อสร้างทีเ่ป็นโบราณสถานแล้ว 

วัดเขาโบสถ ์ ทับมา เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดป่าประดู ่ ท่าประดู ่ เมือง ระยอง อยุธยา ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดแลง (วัด

บ้านแลง,วัด

จันทร์

สุวรรณโพธิ

ธาราม) 

บ้านแลง เมือง ระยอง อยุธยาตอนปลาย ✓   โบราณสถานภายในวดั 

วัดห้วยโปง่ ห้วยโปง่ เมือง ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   ไม่มีโบราณสถานแล้ว 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

วัดบ้านเก่า ตาขัน บ้านค่าย ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓ ✓  โบราณสถานภายในวดั 

วัดหวาย

กรอง 
บางบตุร บ้านค่าย ระยอง รัตนโกสินทร์ ✓   โบราณสถานภายในวดั 

แนวคันดิน

บ้านคลอง

ยายลำ 

บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง  ✓   ไม่เหลือสภาพแล้ว 

บ่อน้ำ

โบราณ

บ้านพลา 1 

พลา บ้านฉาง ระยอง  ✓   บ่อน้ำโบราณ 

บ่อน้ำ

โบราณ

บ้านพลา 2 

พลา บ้านฉาง ระยอง  ✓   บ่อน้ำโบราณ 
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3. ประวตัิการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีที่ผ่านมา ในบริเวณจังหวัดจันทบุรี 

ตารางที่ 2 – 7 ตารางการศึกษาค้นควา้ทางโบราณคดีทีผ่่านมา ในบริเวณจังหวดัจันทบุรี 

ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

การศึกษาแหลง่

โบราณคดี ณ วัดทอง

ทั่วและบริเวณ

ใกล้เคียง ตำบลคลอง

นารายณ์ อำเภอเมือง 

จังหวดัจันทบุรี216 

2533 วัดทองทั่ว 
คลอง

นารายณ์ 
เมือง จันทบุรี เขมรโบราณ   ✓ 

โบราณสถานวดัเพนียด (ร้าง) จารึก

เพนียดหลักที่ 52  จารึกเพนียด จ.บ.2 

เสากลม โกลนเสา เสาประดับกรอบ

ประตูแปดเหลีย่ม  ประติมากรรม

ลอยตัวรูปสัตว ์ประติมากรรมนูนต่ำ

รูปสัตว์ ประติมากรรมนูนต่ำสำริด 

ประติมากรรมลอยตัวรูปเคารพ ศิว

ลึงค ์รางน้ำมนต์  เศษภาชนะดินเผา 

 
216อุไรวรรณ รัตนวิระกุล, “การศึกษาแหล่งโบราณคดี ณ วัดทองทั่วและบริเวณใกล้เคียง  ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 18 - 35. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

ประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจสมัยอยุธยา

ตอนกลาง : 

กรณีศึกษาจาก

หลักฐานที่พบในแหลง่

เรือจมบางกระไชย 

2217 

2539 

แหลง่เรือ

จมบางกะ

ไชย 2 

บางกะไชย 
แหลม

สิงห ์
จันทบุรี อยุธยา   ✓ ไม้ฝาง พริกไทย หมาก งาช้าง 

แหลง่โบราณคดีที่

เก่ียวเน่ืองกับเส้นทาง

เดินทัพและเส้นทาง

ติดต่อ คา้ขาย

แลกเปลีย่นในเขต

2538 

วัดพลับ บางกะจะ เมือง จันทบุรี 
อยุธยา - 

รัตนโกสินทร์ ✓   

เจดยี์ทรงระฆงัศิลปะอยุธยาตอนกลาง 

โบสถ์เก่า ปรางคศ์ิลปะรัตนโกสินทร์ 

หอไตรกลางน้ำ 

  
วัง

จันทร์ 
ระยอง 

อยุธยา - 

รัตนโกสินทร์ ✓ ✓  
สำรวจ : เศษภาชนะดิินเผาเน้ือดิน

และเน้ือแกร่ง เคร่ืองถ้วยจีนเคลือบดำ 

 
217 ธงชัย สาโค, “ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสมัยอยุธยาตอนกลาง :  กรณีศึกษาจากหลักฐานที่พบในแหล่งเรือจมบางกระไชย 2,” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539, 50 - 52. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

สระบุรี ปราจีนบุรี 

สระแก้ว ฉะเชงิเทรา 

ชลบุรี ระยอง และ

จันทบุรี218 

น้ำตาลและเขยีนลายคราม เศษ

ภาชนะดินเผาเคลือบเขยีวจากแหลง่

เตาในอำเภอ ศรีสชันาลัย เคร่ืองมือ

สะเก็ดหิน  ภาชนะดินเผาจากแหลง่

เตาบา้นบางปูน เตาแม่น้ำน้อย ขวาน

หินขัด 

ขุดค้น : ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน

และเน้ือแกร่ง เคร่ืองถ้วยจีน เหรียญ

สตางคแ์ดง โลหะมีห่วง โลหะแผ่น 

กระสุนโลหะ เศษแก้ว 

การศึกษาแบบ

แผนการตัง้ถิ่นฐานของ
2542  หนองตาคง  จันทบุรี  ✓ ✓ ✓ 

โครงกระดูก เคร่ืองมือหินขัด เบ็ดตก

ปลาที่ทำจากกระดูกสัตว ์กำไลหินขดั 

 
218 จารึก วิไลแก้ว, บรรณาธิการ, แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อ  ค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี 

สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี, 495 - 497. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

มนุษย์สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ บริเวณ

อำเภอโปง่น้ำร้อน 

จังหวดัจันทบุรี219 

บ้านคลอง

บอน, 

คลอง

กันทึน 

โป่งน้ำ

ร้อน 

ก่อน

ประวัติศาสตร์ 

 

แกนกำไลหินขัด เศษภาชนะดินเผา

ลายขดูขดี ลายขูดขีดผสมกดจดุ เศษ

ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง เหรยีญ

เงินตรานก เคร่ืองประดับทีท่ำจากหิน

สีขาว 

การศึกษาวเิคราะห์

เบื้องต้นโบราณวตัถุที่

พบจากแหลง่เรือจม

บางกะไชย 2 ตำบล

บางกะไชย อำเภอ

2547 

แหลง่เรือ

จมบางกะ

ไชย 2 

บางกะไชย 
แหลม

สิงห ์
จันทบุรี อยุธยา ✓ ✓ ✓ 

ไม้ฝาง พริกไทย หมาก งาช้าง 

ทองแดง สมอเรือ ปืนใหญ ่เศษ

ภาชนะดินเผา เศษภาชนะเคร่ืองถ้วย

จีน-ไทย เคร่ืองถ้วยจีนเน้ือขาวเขยีน

ลายน้ำเงิน เคร่ืองถ้วยไทย เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้โลหะ ตะคันดินเผา เป็นต้น 

 
219 กามนิต ดิเรกศิลป์, “การศึกษาแบบแผนการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี,” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542, 49 - 59. 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

แหลมสงิห ์จังหวัด

จันทบุรี220 

เมืองโบราณเพนียด 

จังหวดัจันทบุรี221 

 

2436 

- 

2446 
เมือง

โบราณ

เพนียด 

คลอง

นารายณ์ 
เมือง จันทบุรี 

พุทธศตวรรษ

12 - 18 

✓   

การสำรวจพบเมืองเพนียดโดยสำนัก

ฝร่ังเศสแหง่ปลายบูรพาทิศ ไดข้ึ้น

ทะเบียนโบราณสถาน ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา พ.ศ.2478 

2542 

- 

2545 

  ✓ 

ดำเนินงานโบราณคดีและบูรณะ

โบราณสถานด้านทิศเหนือ หรือคู

เพนียด ลักษณะเป็นสระน้ำรูป

สี่เหลีย่มผืนผ้า 2 สระ แต่ละสระมี

ขนาด กวา้ง 60 เมตร ยาว 40 เมตร 

 
220 ศศิรัตน์ ลัพธิกุลธรรม, “การศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นโบราณวัตถุท่ีพบจากแหล่งเรือจมบางกะไชย 2 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี,” 29 - 47. 
221 เมืองโบราณเพนียด จังหวัดจันทบุรี, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.finearts.go.th/promotion/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์/item/เมือง

โบราณเพนียด-จังหวัดจันทบุรี.html 
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ชื่อหนังสอื / 

วิทยานิพนธ์ / 

เอกสาร 

พ.ศ. 

ข้อมูลเบื้องต้น 
การดำเนินงาน

โบราณคด ี
หลักฐานที่พบจากการศึกษา 

แหล่ง ตำบล อำเภอ จังหวัด สมัย 

สำ
รว

จ 

ขุด
ค้น

 

อื่น
 ๆ

 

กรุด้วยศลิาแลง มีบันไดทางขึ้น น่าจะ

สร้างขึ้นเพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา อายุราวพุทธศตวรรษที ่18 

2560  ✓  

จารึกวัดทองทั่ว - ไชยชุมพล จารึก

เพนียด 1 จารึกเพนียด 52  หริหระ

แบบพนมดา ทับหลงัสมัยถาลาบริวัต 



 
 

2 - 128 

ภูมินามในอำเภอแกลง  

อำเภอแกลง จังหวัดระยองถือเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญและการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพพื้นที่ทาง

กายภาพและวิถีชีวิตไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาภูมินามคือชื่อบ้านนามเมืองของชุมชนในอำเภอแกลง ทำให้

ทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของพื้นที่ รวมไปถึงสามารถศึกษาเกี ่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ สังคม และ

วัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านของอำเภอแกลงในอดีต อันจะนำมาสู่การศึกษาในด้านอ่ืน ๆ ได้

หลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น  

 

1. ภูมินามและประวัตอิำเภอเมืองแกลง 

“อำเภอแกลง” เป็นอำเภอที่มีความสำคัญและยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยอง ปัจจุบันมี

โครงการพัฒนาภาคตะวันออกฯ โดยมีการสร้างเส้นทางจากจังหวัดชลบุรี - ตราด ทำให้อำเภอแกลงกลาย

เป็นจุดเชื่อมสำคัญระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดทางภาคตะวันออก รวมทั้งเม่ือย้อนกลับไปในสมัยก่อนหน้า

จากการทบทวนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองแกลงดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อข้างต้น เห็นได้ว่าพื้นที่

บริเวณน้ีมีความสำคัญอย่างมาก   

สำหรับประเด็นคำว่า “แกลง” เป็นภาษาของชาวชองที่เคยอาศัยอยู่บริเวณอำเภอเมืองแกลง  โดย

แกลงในภาษาชองมีความหมายว่า “แหวน” ซึ่งในบริเวณพื้นที่ใกล้กับวัดสานารถธรรมารามเคยมีหนองน้ำ

ขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายแหวน สันนิษฐานว่าชาวชองเคยอาศยัและใช้ประโยชน์กันอยู่ที่บริเวณน้ี

และเรียกพื้นที่น้ีว่า “กะบังแกลง” หรือ “พังแกลง” ซ่ึงคำว่า “กะบังหรือพัง” เป็นภาษาชองแปลว่า “หนอง

น้ำ” สัมพันธ์กับชาวบ้านที่เรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า “หนองแหวน” เช่นกัน จึงถือเป็นที่มาของชื่ออำเภอแกลง

และกลายเป็นชื่อเรียกมาจนถึงปัจจุบัน222 เช่นเดียวกับชื่อหมู่บ้าน ตำบลอ่ืน ๆ ที่มีการใช้ภาษาของชาวชอง

เป็นชื่อเรียก เช่น บ้านเพ เขาชะเมา ประแส เป็นต้น      

จากการศึกษาชื่อหมู่บ้านและตำบลในพื้นที่อำเภอแกลง ประกอบไปด้วยรายชื่อหมู่บ้านดงัต่อไปน้ี  

 

ตารางที่ 2 – 8 แสดงรายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่การสำรวจ  

รายชื่อหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ  

อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

แกลง เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

 

แหลมท่าตะเคียน, หนองควายเขาหัก, โพธิ์

ทอง, พลงช้างเผือก, ในยาง, แหลมยาง, หนอง

แหวน, สารนารถ, ดอนมะกอก, แกลงแกล้ว

 
222 เร่ืองเดียวกัน, 14-17. 
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รายชื่อหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ  

อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

 กล้า, สุนทรโวหาร, หนองแตงโม, มาบใหญ่, 

โพธ์ิเงิน หนองกระโดง, บ้านเอ้ืออาทร 

เทศบาลตำบลกองดิน บ้านสี่แยกกองดิน, บ้านกองดิน, บ้านสุขไพร

วัน, บ้านเนินพูนสิน, บ้านชากขุนวิเศษ, บ้าน

ยาย 

เทศบาลตำบลบ้านนา บ้านแหลมไผ่, บ้านทุ่งเค็ด, บ้านห้วงหิน, บ้าน

หนองจระเข้, บ้านเนินอู่ทอง, บ้านสำนักยาง, 

บ้านเนินกระท้อน, บ้านบุญสัมพันธ์, บ้านวัง

ยาง, บ้านล่าง, บ้านมาบฆ้อ, บ้านนา, บ้าน

คลองอ่าง  

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ตลาดตอนล่าง, ตลาดตอนบน, ดอนมะกอก

ล่าง, นาซา, แหลมสน, แสมผู้, ตลาดตอนกลาง 

เทศบาลตำบลสุนทรภู ่ - 

เทศบาลตำบลสองสลงึ บ้านสองสลึง, บ้านสองพี่น้อง, บ้านเนินดินแดง

, บ้านเต้าปูนหาย, บ้านบ่อทอง, บ้านหนอง

เสม็ด, บ้านห้วยน้ำเขียว, บ้านไทรเอน 

องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวยีน บ้านหนองน้ำขาว, บ้านหนองกันเกรา, บ้าน

อ่างตานนท์, บ้านดอนสำราญ, บ้านหนองแช่

เรือ, บ้านทะเลน้อย, บ้านพลงช้างเผือก, บ้าน

คลองใช้, บ้านหนองโพรง, บ้านหนองปรือ 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า บ้านศาลาอกแตก, บ้านเนินหย่อง, บ้านวังหว้า

, บ้านหนองกวาง, บ้านหนองน้ำ, บ้านเขาหิน

แท่น, บ้านเจริญสุข, บ้านหนองรี, บ้านวังหนิ, 

บ้านหนองหอย, บ้านเขาดิน, บ้านวังศิลา, บ้าน

ชากตะไคร้, บ้านเนินโพธ์ิทอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน - 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน บ้านในไร่, บ้านรางตาไท, บ้านกระแสบน, 

บ้านชากคอก, บ้านยางงาม, บ้านคลองป่าไม้,   
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รายชื่อหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ  

อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 

บ้านเขาผักกูด, บ้านน้ำโจน, บ้านเขาวังไทร, 

บ้านเนินไม้หอม, บ้านคลองลึก, บ้านคลอง

หวาย, บ้านเนินดินแดง, บ้านหนองแฟบ 

เทศบาลตำบลบ้านกร่ำ บ้านหนองมะปริง, บ้านกร่ำ, บ้านซากมะกรูด,   

บ้านหนองยาย, บ้านหนองสัก, บ้านอ่าว

มะขามป้อม 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุง่ควายกิน บ้านเนินเขาดิน, ชุมชนโรงโม,่ บ้านเนินเขาดิน-

หนองน้ำเย็นชุมชนพันจำท่ากระชาย, ชุมชน

สินทรัพย์-อำนวยทรัพย์ชุมชนสี่แยกประแสร์, 

ชุมชนสินสังวาลย์ร่วมใจ, ชุมชนเนินสมบรูณ์, 

ชุมชนหนองกะพ้อร่วมใจ, ชุมชนป่าเตียน, 

ชุมชนหนองกะพ้อพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปูน บ้านหนองโพรง, บ้านเนินสมบูรณ์, บ้านคลอง

ปูน, บ้านเนินยาง, หนองนาซา, บ้านชายล่าง, 

บ้านสามแยก, บ้านหนองเสม็ดแดง 

องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด - 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง บ้านคลองคา, บ้านน้ำเขียว, บ้านห้วยยาง, 

บ้านเขาชากกรูด, บ้านห้างญวณ, บ้านชากตา

ด้วง, บ้านเนินดินแดง, บ้านชากพรวด, บ้านท่า

มะกัก 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อ บ้านเนินทราย, บ้านเนินฆ้อ, บ้านถนนกระ

เพรา, บ้านหนองแพงพวย, บ้านเนินข้าวต้ม, 

บ้านจำรุง, บ้านถนนนอก, บ้านถนนใน 

 

2. ประเภทของภูมินาม 

จากรายชื่อหมู่บ้านในเขตพื้นที่การสำรวจสามารถจำแนกประเภทของภูมินามที่มีลักษณะสมัพันธ์

กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ได้ดังน้ี 
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2.1 ภูมินามกับภูมิศาสตร์  

ถือเป็นการตั้งชื่อตามลักษณะของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พันธุ์พืชและสัตว์ และทรัพยากรทาง

ธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่น้ัน ๆ จากการศึกษาพบว่าชื่อของตำบล หมู่บ้าน และชุมชนในเขตพื้นที่ที่

ทำการศึกษา มีการใช้คำว่า “มาบ” “ชาก” และ “หนอง” ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศของพื้นทีค่อื

มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ หรือเป็นพื้นที่ที่ถูกถาง โดยนำมาตั้งนำหน้าชื่อที่มีการนำชื่อบุคคล หรือพันธุ์พืช

ที่เคยขึ้นอย่างหนาแน่นในบริเวณพื้นที่นั้นๆมาต่อท้ายคำ คำว่า มาบ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2542223 ได้ให้ความหมายไว้ว่า บริเวณที่ลุ่มกว้างใหญ่ซ่ึงอาจมีน้ำขังหรือไม่มีก็ได้  

 คำว่า ชาก สันนิษฐานว่าหมายถึงพื้นที่ป่าที่ถูกแผ้วถางเพื่อการอยู่อาศัย เช่น ชากขุนวิเศษ ชากตา

ด้วง ชากมะกรูด ชากโดน เป็นต้น โดยตัวอย่างหลักฐานคือ ประวัติของชุมชนชากโดน เดิมทีบริเวณตำบล

ชากโดนมีป่ากระโดนขึ้นอยู่มากมาย แต่มีต้นกระโดนอยู่ 2 ต้น ที่มีลักษณะใหญ่โตมาก (อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 

2 ตำบลชากโดนในปัจจุบัน) ต่อมาเกิดฟ้าผ่าต้นกระโดนแต่ยังไม่ตายและฟ้าผ่าเป็นคร้ังที่ 2 ทำให้ต้นกระโดน

ตาย ในสมัยน้ันหลวงพ่อโต (พระครูนิวาสธรรมสาร) กำลังพัฒนาวัดเขากระโดนอยูซ่ึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัย

น้ัน จึงตั้งชื่อตำบลว่า ชากโดน224 

  นอกจากการใช้คำว่า มาบ และ ชาก ในการตั้งชื่อหมู่บ้านแล้ว ยังมีการใช้ หนอง  แหลม เนินและ 

พงซ่ึงแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีลำน้ำ หรือแอ่งน้ำที่สำคัญ เช่น แหลมท่าตะเคียน แหลมยาง หนองเสม็ด หนอง

กันเกรา หนองแฟบ เนินยาง เนินทราย เนินฆ้อ พงค้อ พลงช้างเผือก ดังตัวอย่างประวัติของบ้านเนินฆ้อ ที่มี

ความเป็นมาจากประวัติตามนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ ท้องที่แห่งนี้เดิมชื่อ บ้านพงฆ้อ เนื่องจากใน

บริเวณน้ีมีต้นฆ้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซ่ึงต้นฆ้อน้ันสามารถนำมามุงหลังคาได้ จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2457 

ได้โปรดให้มีการตั้งนามสกุล หมู่บ้าน และตำบล ได้เปลี่ยนจากชื่อพงมาเป็นเนิน ซ่ึงอ้างมาจากในบริเวณน้ีมี

เนิน จากน้ันเป็นต้นมาจึงเรียกว่าตำบลเนินฆ้อ225 

  จากการศึกษาภูมินามกับภูมิศาสตร์ของชุมชนในพื ้นที่ที ่ทำการศึกษาในการตั้งชื่อชุมชนตาม

ลักษณะสภาพแวดล้อมที่เคยปรากฏอยู่ในแต่ละพื้นที ่ ทำให้ทราบถึงสภาพแวดล้อม และทรัพยากรทาง

ธรรมชาติที่เคยมีในอดีตของแต่ละพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันอาจจะไม่มีพันธุ์พืชและสัตว์ชนิดนั้นปรากฏอยู่แล้ว    

 
223 ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

https://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute/%E0%B8%A1%E0%B8%B2  
224 วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
225 วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
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จึงถือเป็นการสร้างความรู้เก่ียวกับพื้นที่ให้ผู้คนที่อยู่ในชุมชนน้ัน ๆ  ได้มีความเข้าใจ และทราบถึงประวัติความ

เป็นมาเก่ียวกับพื้นที่ของชุมชนที่อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี 

 

2.2 ภูมินามกับนิทานพ้ืนบ้าน  

  เป็นการตั้งชื่อตามนิทานหรือตำนานพื้นบ้าน โดยนิทานพื้นบ้านที่สำคัญและแพร่หลายคือ ตาม่อง

ลาย ถือเป็นนิทานที่ชาวบ้านแถบภาคตะวันออก เช่น ชาวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ชาวบ้านเก่า และบ้านเพ 

จังหวัดระยอง รวมไปถึงจังหวัดจันทบุรี และตราด นิยมเล่าสู่กันฟัง โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการสู่ขอบุตรสาว

ของตาม่องลายที่เป็นชาวพม่า กับนางรำพึง โดยต่างคนต่างยกบุตรสาวให้กับคนที่มาขอ โดยที่ไม่ได้ปรกึษา

กัน จึงทำให้เกิดเร่ืองการแบ่งตัวของลูกสาว ซ่ึงสัมพันธ์กับชื่อของสถานที่เช่น หาดแม่รำพึง เกาะทะลุ อ่างคุ้ง

กระเบน เป็นต้น226 นิทานพื้นบ้านที่มีการกล่าวถึงชื่อของตำบลในจังหวัดระยองคือประวัติของคำว่าทบัมา     

มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายสำนวน มีใจความว่า มีถ้ำอยู่ถ้ำหน่ึงเป็นที่อยู่อาศัยของม้าสีขาว โดยม้าสีขาวจะ

ออกมากินน้ำที่หนองน้ำที่มีชื่อว่า “หนองยางเอน” ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลทับมา ในถ้ำแหง่นี้มี

ถ้วยโถโอชามไว้ให้ชาวบ้านได้ยืมสำหรับใช้ในงานต่างๆ จนกระทั่งมีคนมายืมของและไม่คืนจึงทำให้ปากถำ้ปดิ 

คนไม่สามารถเข้าไปได้ ต่อมาทางการได้เข้ามาจัดตั้งตำบลขึ้นจึงตัง้ชื่อว่าตำบลถ้ำม้า ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็นทับ

มา ซ่ึงปรากฏหลักฐานในนิราศเมืองแกลงที่มีการกล่าวถึงคำว่าทับม้า227    

 

2.3 ภูมินามกับประวัติศาสตรท์้องถิ่น  

เป็นการตั้งชื่อที่สัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรมของกลุ่มชน ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของชุมชนได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างชื่อชุมชน หนองควายเขาหัก, พลงช้างเผอืก, 

สุนทรโวหาร, บ้านชากขุนวิเศษ, บ้านสองพี่น้อง, บ้านอ่างตานนท์, บ้านหนองแช่เรือ, บ้านหนองยาย, บ้าน

ชากตาด้วง, บ้านกองดิน, บ้านโพธ์ิทอง เป็นต้น โดยชุมชนที่มีที่มาชื่อสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์อย่างเด่นชัด

คือ บ้านกองดิน  ที่มีประวัติของชุมชนว่า เม่ือคร้ังกรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงให้แก่พม่า คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2310 

พระเจ้าตากสินฯ ได้นำกำลังทัพส่วนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าเดินทัพมุ่งสู่เมืองจันทบุรี ในระหว่างทางได้

รวบรวมไพร่พลเพื่อเตรียมกอบกู้เอกราช และได้เคลื่อนกำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตตำบลกองดิน   

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ปัจจุบันคือ วัดกองดิน หมู่ท่ี 2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) และที่

สถานที่แห่งน้ี พระเจ้าตากสินฯ ได้สั่งให้ไพร่พลตำดินปืนสะสมกองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการ

 
226  คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ 

และภูมิปัญญาจังหวัดระยอง (จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542)(

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 74 - 75. 
227 เร่ืองเดียวกัน, 78 - 79.  
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ทำศึกสงครามกอบกู้เอกราชกลับคืนมา จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน (หมายถึงกองดินปืน) และตำบลกอง

ดินจวบกระทั่งปัจจุบัน รวมทั้งเป็นที่มาของรูปตราเคร่ืองหมายประจำเทศบาลตำบลกองดิน ซ่ึงเน้นให้เป็นถึง

การรบของพระเจ้าตากสินฯ ควบคุมทหารตำดินปืนโดยมีภาพทิวทัศน์ด้านหลังเป็นเขาสุขไพรวัน 

2.4 ภูมินามกับวถิีชีวติ  

  เป็นการตั้งชื่อที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชน เช่น การประกอบอาชีพของชุมชน ตัวอย่างชื่อชุมชน 

บ้านฉาง ที่มีการสันนิษฐานว่าเดิมพื้นที่นี้มีการสร้างฉางเพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตร จำพวกน้ำมัน ยาง 

และของป่า เพื่อนำไปส่งที่ท่าเทียบเรือพลา จึงมีการเรียกชื่อชุมชนว่า บ้านฉาง228 เป็นต้น  

 

2.5 ภูมินามกับความรว่มสมัย  

  เป็นการตั้งชื่อชุมชนที่สะท้อนความร่วมสมัย ความเชื่อเก่ียวกับความมงคลส่งผลต่อจิตใจของคนที่

อาศัยอยู่ในชุมชนน้ัน ๆ ตัวอย่างชื่อชุมชน บ้านเอ้ืออาทร, บ้านบุญสัมพันธ์, บ้านเจริญสุข, ชุมชนสินทรัพย์-

อำนวยทรัพย์, ชุมชนสินสังวาลย์ร่วมใจ, ชุมชนเนินสมบรูณ์, ชุมชนหนองกะพ้อร่วมใจ, ชุมชนหนองกะพ้อ

พัฒนา เป็นต้น 

  จากการศึกษาภูมินามในการตั้งชื่อบ้านนามเมืองในแต่ละประเภทสามารถจำแนกรายชื่อหมู่บา้น

และชุมชนในเขตพื้นที่การศึกษาไดด้ังตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 – 9 แสดงการจำแนกรายชื่อหมู่บา้นและชุมชนตามประเภทของภูมินาม 

ประเภทของภูมินาม รายชื่อชุมชนและหมู่บ้าน 

ภูมินามกับภูมิศาสตร์ แหลมท่าตะเคียน, โพธ์ิทอง , แหลมยาง, ในยาง, ดอนมะกอก, หนอง

แตงโม, หนองกระโดง, มาบใหญ่, บ้านแหลมไผ่, บ้านห้วงหิน, บ้านทุ่ง

เค็ด, บ้านหนองจระเข้, บ้านสำนักยาง, บ้านเนินกระท้อน, บ้านวังยาง

, บ้านมาบฆ้อ, ดอนมะกอกล่าง, บ้านหนองเสม็ด, แหลมสน, บ้านเนิน

ดินแดง, บ้านบ่อทอง, บ้านห้วย, น้ำเขียว, บ้านไทรเอนแสมผู้, บ้าน

หนองน้ำขาว, บ้านหนองกันเกรา, บ้านทะเลน้อย, บ้านหนองโพรง, 

บ้านวังหว้า, บ้านหนองกวาง, บ้านหนองน้ำ, บ้านเขาหินแท่น, บ้าน

หนองหอย, บ้านชากตะไคร้, บ้านในไร่, บ้านยางงาม, บ้านคลองป่า

ไม้, บ้านเขาผักกูด, บ้านน้ำโจน, บ้านเขาวังไทร, บ้านเนินไม้หอม, 

บ้านคลองหวาย, บ้านคลองลึก, บ้านเนินดินแดง, บ้านหนองมะปริง, 

 
228 ภุชพงศ์ ภูแสง, ระยอง (นนทบุรี: เอสพีเอฟพร้ินติ้งกรุ๊ป, 2543), 61 - 62. 
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ประเภทของภูมินาม รายชื่อชุมชนและหมู่บ้าน 

บ้านซากมะกรูด, บ้านหนองสัก, บ้านอ่าวมะขามป้อม, บ้านเนินเขา

ดิน, ชุมชนป่าเตียน, บ้านหนองโพรง, บ้านเนินยาง, บ้านหนองเสม็ด

แดง, บ้านน้ำเขียว, บ้านห้วยยาง, บ้านเขาชากกรูด, บ้านเนินทราย, 

บ้านหนองแพงพวย, บ้านเนินฆ้อ 

ภูมินามกับนิทานพื้นบ้าน - 

ภูมินามกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หนองควายเขาหัก, พลงช้างเผือก, สุนทรโวหาร, บ้านชากขุนวิเศษ, 

บ้านสองพี่น้อง, บ้านอ่างตานนท์, บ้านหนองแช่เรือ, บ้านหนองยาย, 

บ้านชากตาด้วง, บ้านกองดิน, บ้านโพธ์ิทอง, แกลงแกล้วกล้า 

ภูมินามกับวิถีชีวติ ตลาดตอนล่าง, ตลาดตอนบน, ตลาดตอนกลาง, ชุมชนโรงโม่, บ้าน

ห้างญวณ 

ภูมินามกับความร่วมสมัย บ้านเอื ้ออาทร, บ้านบุญสัมพันธ์, บ้านเจริญสุข, ชุมชนสินทรัพย์-

อำนวยทรัพย์, ชุมชนสินสังวาลย์ร่วมใจ, ชุมชนเนินสมบรูณ์, ชุมชน

หนองกะพ้อร่วมใจ, ชุมชนหนองกะพ้อพัฒนา 

  

จากการจำแนกรายชื่อหมู่บ้านและชุมชนตามประเภทของภูมินามพบว่าหมู่บ้านและชุมชนในเขต

พื้นที่การศึกษามีการตั้งชื่อหมู่บ้านหรือชุมชนจากลักษณะของภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่น้ัน ๆ เป็นส่วนใหญ่ 

โดยเป็นการตั้งชื่อที่สัมพันธ์กับชื่อของพันธุ์ไม้และชื่อของคนอีกด้วย ประกอบกับรายชื่อส่วนใหญ่จะปรากฏ

คำว่า หนอง ชาก แสดงให้เห็นถึงลักษณะพื้นที่ของอำเภอแกลง จังหวัดระยองที่มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่ง

และที่ลาดสลับกับเนินเขาและภูเขาที่มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสลับกัน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความ

หลากหลายของพันธุ์ไม้ในจังหวัดระยองซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ แม้ว่าในปัจจุบัน

จังหวัดระยองจะมีการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองและกลายเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  
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ตารางที่ 2 – 10 แสดงภูมินามของหมู่บ้านในเขตพื้นที่การสำรวจ  

ภูมินามของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ 

อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

แกลง เทศบาลตำบล

เมืองแกลง 

แหลมท่าตะเคยีน แหลมท่าตะเคียนเป็นชุมชนที่ติดกับแม่น้ำประแสที่มีความคดโค้งจนมีลักษณะเป็นแผ่นดินยื่นเป็นแหลม ประกอบ

กับในบริเวณพื้นที่อาจมีต้นตะเคียนขึ้นอย่างหนาแน่น ในอดีตอาจมีท่าเรือบริเวณริมแม่น้ำ ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่น้ี

ว่าแหลมท่าตะเคียน 

หนองควายเขาหัก สันนิษฐานว่าในอดีตพื้นที่บริเวณน้ีเป็นที่ลุ่ม มีหนองน้ำ ชาวบ้านจะนิยมนำสัตว์เช่น วัว ควาย มากินอาหารบริเวณ

หนองน้ำ อาจเคยมีควายทำเขาหักในบริเวณหนองน้ำน้ี จึงเรียกกันว่าหนองควายเขาหัก 

โพธ์ิทอง เน่ืองในอดีตเคยมีต้นโพธ์ิขนาดใหญ่อยู่บริเวณที่วัดโพธ์ิทองจึงเรียกกันว่าบ้านโพธ์ิทอง 

พลงช้างเผือก พลงเป็นต้นไม้ชนิดหน่ึง ชอบขึ้นอยู่ตามหนองน้ำ ส่วนคำว่าช้างเผือกสันนิษฐานว่าอาจเคยมีช้างอาศัยอยู่ จึงเรียก

พื้นที่บริเวณน้ีว่า “พลงช้างเผือก” 

ในยาง สันนิษฐานว่าพื้นที่ของชุมชนมีต้นยางขึ้นอย่างหนาแน่น ประกอบกับพื้นที่อยู่ด้านในป่ายาง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่น้ี

ว่า บ้านในยาง 

แหลมยาง พื้นที่ของชุมชนอยู่ติดกับคลองขุดที่มีความคดโค้งทำเป็นเกิดเป็นแหลม ประกอบกับมีต้นยางขึ้นอย่างหนาแน่นจึง

เรียกกันว่า แหลมยาง 

หนองแหวน ในอดีตเคยมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกับแหวน ชาวบ้านมักนำน้ำมาใช้ประโยชน์ จึงเรียก

พื้นที่บริเวณน้ีว่าหนองแหวนจนมาถึงปัจจุบัน 

สารนารถ ชุมชนเป็นที่ตั้งของวัดสารนาถธรรมมาราม ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าชุมชนสารนาถ 
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ดอนมะกอก บริเวณชุมชนมีคลองสำคัญคือคลองมะกอก ด้วยลักษณะพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง จึงเรียกพื้นที่

บริเวณน้ีว่า ดอนมะกอก 

แกลงแกล้วกล้า เน่ืองจากหลวงแกลงแกล้วกล้า (ศรี บุญศิริ) เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรกของอำเภอแกลง ชาวบ้านจึงนำมา

ตั้งเป็นชื่อของชุมชน 

สุนทรโวหาร สุนทรโวหารเป็นนามของท่านสุนทรภู่ โดยมีนามเต็มว่าพระสุนทรโวหาร เนื่องจากท่านสุนทรภู่เคยมาหาบดิาที่

เมืองแกลง ชาวบ้านจึงนำนามของท่านมาตั้งเป็นชื่อชุมชน 

หนองแตงโม ด้วยสภาพพ้ืนที่ของชุมชนที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม มีหนองน้ำ ชาวบ้านนิยมปลูกไร่แตงโม จึงเรียกพื้นที่น้ีว่า บ้านหนอง

แตงโม 

มาบใหญ ่ มาบใหญ่หมายถึงที่ลุ่มขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่าในอดีตบริเวณพื้นที่น้ีเคยเป็นที่ลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันบ้านมาบ

ใหญ่เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอแกลง และสำนักงานขนส่งจังหวัด 

โพธ์ิเงิน สันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีตน้โพธ์ิอยู่ในบริเวณพื้นที่ของชุมชนจึงเรียกกันว่าบ้านโพธ์ิเงนิเพื่อไม่ให้ซ้ำกับบา้นโพธ์ิทอง 

หนองกระโดง สันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีต้นกระโดงขึ้นอย่างหนาแน่น ประกอบกับสภาพพ้ืนที่เป็นหนองน้ำ จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ี

ว่า บ้านหนองกระโดง 

บ้านเอ้ืออาทร เป็นที่ตั้งของโครงการหมู่บ้านเอ้ืออาทรจึงเรียกกันว่า บ้านเอ้ืออาทร 
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เทศบาลตำบลกอง

ดิน 

บ้านสี่แยกกองดิน  เนื่องจากบริเวณชุมชนตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท มีสี่แยกที่เป็นจุดตัดของถนนสุขุมวิทและถนนกองดิน จึงเรียก

ชุมชนแห่งน้ีว่า บ้านสี่แยกกองดิน 

บ้านกองดิน  เม่ือคร้ังกรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงให้แก่พม่า คร้ังที่ 2 พ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินฯ ได้นำกำลังทัพส่วนหน่ึงตีฝ่าวง

ล้อมทหารพม่าเดินทัพมุ่งสู่เมืองจันทบุรี ในระหว่างทางได้รวบรวมไพร่พลเพื่อเตรียมกอบกู้เอกราช และได้เคลื่อน

กำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ปัจจุบันคือ วัดกองดิน หมู่ที่ 2 

ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) และที่แห่งน้ีพระเจ้าตากสินฯ ได้สั่งให้ไพร่พลตำดินปืนสะสมกองไว้เป็น

จำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำศึกสงครามกอบกู้เอกราชกลับคืนมา จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน (หมายถงึ

กองดินปืน) และตำบลกองดินจวบกระทั่งปัจจุบัน รวมทั้งเป็นที่มาของรูปตราเคร่ืองหมายประจำเทศบาลตำบลกอง

ดิน ซ่ึงเน้นให้เป็นถึงการรบของพระเจ้าตากสินฯ ควบคุมทหารตำดินปืนโดยมีภาพทิวทัศน์ด้านหลังเป็นเขาสุขไพร

วัน229 

บ้านสุขไพรวัน  บริเวณชุมชนเป็นที่ตั้งของวัดสุขไพรวัน ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนน้ีว่า บ้านสุขไพรวัน 

บ้านเนินพูนสิน  เป็นการตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล 

บ้านชากขุนวิเศษ  เน่ืองจากเป็นที่ตั้งของวัดขุนวิเศษ โดยตั้งตามชื่อของผู้สร้างวัดคือ ขุนวิเศษ ชาวบ้านจึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อชุมชนจน

มาถึงปัจจุบัน 

 
229 ประวัติความเป็นมาบ้านกองดิน, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.tessabankongdin.go.th/page.php?id=1743 
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บ้านยาย สันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีบ้านของหญิงชราตั้งอยู่เป็นบ้านหลังแรกๆในบริเวณน้ี ชาวบ้านจึงเรียกกันต่อมาว่าบ้าน

ยาย 

เทศบาลตำบล

บ้านนา 

บ้านแหลมไผ ่ เนื ่องจากที ่ตั ้งของหมู ่บ้านตั ้งอยู่ระหว่างจุดตัดของถนนหมายเลข 4010 กับคลองมะไฟ ดดยตัดกันเป็นรูป

สามเหลี่ยมมีลักษณะคล้ายแหลม ประกอบกับมีต้นไผ่ขึ้นอย่างหนาแน่นจึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า แหลมไผ่ 

บ้านทุ่งเค็ด  ในอดีตเคยมีต้นเค็ด มีลักษณะเป็นพืชที่มีหนาม ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกับลักษณะพื้นที่เป็นทุ่งกว้าง 

ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่าทุ่งเค็ด 

บ้านห้วงหิน เป็นที่ตั้งของวัดห้วงหินราษฎร์เจริญผล ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่น้ีว่าบ้านห้วงหิน 

บ้านหนองจระเข ้ ด้วยสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม  มีหนองน้ำ อาจเคยมีการพบจระเข้อาศัยอยู่ จึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่ า บ้าน

หนองจระเข้ 

บ้านเนินอู่ทอง  เหตุที่มีชื่อว่า “เนินอู่ทอง” เน่ืองจากหมู่บ้านน้ีมีวังน้ำชื่อว่า วังยายอู่ และมีท่าน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า ท่าตาทอง จึง

ได้เอาชื่ออู่ – ทอง มาผสมกันเป็น อู่ทอง ประกอบกับพื้นที่มีลักษณะเป็นเนิน จึงเรียกว่า “เนินอู่ทอง” 

บ้านสำนักยาง  สำนัก หมายถึงที่พัก หรือศาลาที่พัก ในอดีตอาจเคยมีศาลาสำหรับเป็นที่พัก ประกอบกับในบริเวณนั้นมีต้นยาง

ขึ้นอยู่ จึงเรียกพื้นที่น้ีว่า บ้านสำนักยาง 

บ้านเนินกระท้อน  สันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีต้นกระท้อนขึ้น ประกอบกับลักษณะของพื้นที่เป็นเนิน จึงเรียกพื้นที่นี้ว่า บ้านเนิน

กระท้อน 
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บ้านบุญสัมพันธ ์ เป็นการตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล 

บ้านวังยาง  ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้อาจเคยมีวังน้ำที่มีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นจึงเรียกกันว่าวังยาง ในปัจจุบันพบคลองที่ไหลผา่น

บ้านวังยางชื่อว่าคลองวังน้ำขาว 

บ้านล่าง  เน่ืองจากพื้นที่ของชุมชนอยู่ด้านล่างของเขตการปกครองเทศบาลตำบลบ้านนาจึงเรียกกันว่าบ้านล่าง 

บ้านมาบฆ้อ ในอดีตเคยมีต้นฆ้อขึ้นอย่างหนาแน่น โดยพืชชนิดน้ีจะขึ้นตามหนองน้ำ ลุ่มน้ำ หรือที่ลุ่มที่เรียกกันว่ามาบ จึงเป็น

ที่มาของชื่อว่ามาบฆ้อ 

บ้านนา ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ีมีการทำนาเป็นจำนวนมาก จึงเรียกบริเวณแถวน้ีว่าบ้านนา 

บ้านคลองอ่าง ชุมชนน้ีมีคลองสำคัญไหลผ่านชื่อคลองอ่าง ชาวบ้านจึงนำมาเป็นชื่อของชุมชน 

เทศบาลตำบล.

ปากน้ำประแส 

ตลาดตอนล่าง ที่มาของชื่อมาจากตลาดเก่าชุมชนประแสมีการแบ่งเขตและเรียกชื ่อชุมชนตามตำแหน่งของตลาดคือ ตลาด

ตอนล่าง ตลาดตอนกลาง และตลาดตอนบน 

ตลาดตอนบน ที่มาของชื่อมาจากตลาดเก่าชุมชนประแสมีการแบ่งเขตและเรียกชื ่อชุมชนตามตำแหน่งของตลาดคือ ตลาด

ตอนล่าง ตลาดตอนกลาง และตลาดตอนบน 

ดอนมะกอกล่าง เดิมชื่อว่าบ้านดอนมะกอก เม่ือมีการจัดตั้งเป็นชุมชนดอนมะกอก ได้เพิ่มคำว่าล่าง เน่ืองจากอยู่ด้านล่านบ้านดอน

มะกอกที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงเพื่อไม่ให้ซ้ำชื่อกัน 

นาซา - 
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แหลมสน ชุมชนแหลมสนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำประแส มีลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล ประกอบกับบริเวณชายหาด

และแหลมมีต้นสนขึ้นอย่างหนาแน่น จึงเป็นที่มาของชื่อว่า แหลมสน 

แสมผู ้ บริเวณชุมชนมีคลองที่ชื่อว่าแสมผู้ เน่ืองจากมีต้นโกงกางและต้นแสมขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงเป็นที่มาของชื่อของ 

บ้านแสมผู้ 

ตลาดตอนกลาง ที่มาของชื่อมาจากตลาดเก่าชุมชนประแสมีการแบ่งเขตและเรียกชื ่อชุมชนตามตำแหน่งของตลาดคือ ตลาด

ตอนล่าง ตลาดตอนกลาง และตลาดตอนบน 

เทศบาลตำบล

สุนทรภู่ 

สุนทรภู่ เน่ืองจากท่านสุนทรภู่เคยมาหาบิดาที่เมืองแกลง ชาวบ้านจึงนำนามของท่านมาตั้งเป็นชื่อชุมชน ประกอบกับเป็น

สถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของท่านสุนทรภู่อีกด้วย 

บ้านชากพง ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นพื้นที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าไม้มีพงหญ้าจำนวนมาก จึงเรียกชื่อว่า ชากพง ปัจจุบัน

ยังคงมีสภาพป่าไม้อยู่บางส่วน230  

เทศบาลตำบลสอง

สลึง 

บ้านสองสลงึ ชื่อตำบลว่าสองสลึงเน่ืองจากว่าเม่ือก่อนตำบลน้ีมีต้นสองสลึงขึ้น อยู่เป็นจำนวนมาก ต้นสองสลึงเป็นต้นไม้ใหญ่มีร่ม

เงาให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้พักอาศัย231 

 
230 วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
231 ประวัติความเป็นมาบ้านสองสลึง, เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://www.songsalueng.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4 
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ภูมินามของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ 

อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

บ้านสองพี่น้อง สันนิษฐานว่ามีสองพี่น้องเป็นผู้บุกเบิกที่ดินบริเวณน้ี จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่าบ้านสองพี่น้องมาจนถึงปัจจุบัน 

บ้านเนินดินแดง ลักษณะพื้นที่ของชุมชนมีลักษณะเป็นเนิน ประกอบกับมีลักษณะเป็นดินแดง จึงเป็นที่มาของชื่อว่า บ้านเนินดินแดง 

บ้านเต้าปูนหาย - 

บ้านบ่อทอง - 

บ้านหนองเสม็ด ด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำ มีต้นเสม็ดขึ้นอย่างหนาแน่น จึงเรียกที่บริเวณน้ีว่าบ้านหนองเสม็ด 

บ้านห้วยน้ำเขียว สันนิษฐานว่าในอดีตมีลำห้วยสำคัญไหลผ่านชุมชน ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ทำเป็นสวนยางพารา 

บ้านไทรเอน สันนิษฐานว่าภายในชุมชนมีต้นไทรสำคัญมีลักษณะโน้มเอียง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่น้ีว่าบ้านไทรเอน 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทาง

เกวียน 

บ้านหนองน้ำขาว ในอดีตเคยเป็นหนองน้ำสำคัญในบริเวณชุมชน และเรียกกันว่าหนองน้ำขาว ปัจจุบันบ้านหนองน้ำขาวมีความเจริญ

มากขึ้น ได้ปรับพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย หนองน้ำดังกล่าวจึงหายไปจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

บ้านหนองกันเกรา ลักษณะของพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีหนองน้ำ ประกอบกับมีต้นกันเกราขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนว่า 

บ้านหนองกันเกรา 

บ้านอ่างตานนท์ - 

บ้านดอนสำราญ เน่ืองจากลักษณะพื้นที่เป็นที่ดอนประกอบกับมีการใช้คำเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า บ้านดอน

สำราญ 

บ้านหนองแชเ่รือ - 
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ภูมินามของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ 

อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

บ้านทะเลน้อย เน่ืองจากลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านที่น้ำสามารถท่วมถงึได ้เม่ือถึงฤดูที่มีน้ำมาก น้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณหมู่บ้าน จนมี

ลักษณะเหมือนทะเล ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทะเลน้อย” 

บ้านคลองใช ้ - 

บ้านหนองโพรง สันนิษฐานว่าลักษณะพื้นที่มีลักษณะเป็นหนองน้ำ ประกอบกับอาจมีต้นลำโพงขึ้นจึงเรียกกันว่า บ้านหนองโพรง 

บ้านหนองปรือ - 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลวงัหวา้ 

บ้านศาลาอกแตก             - 

บ้านเนินหย่อง  - 

บ้านวังหวา้  ตำบลวังหว้าประวัติความเป็นมาเป็นตำบลเก่าแก่ ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 เหตุที่เรียกชื่อน้ีมีความหมายคือ “วัง” 

หมายถึงห้วงน้ำลึก “หว้า” หมายถึงต้นไม้ชนิดหน่ึงชอบขึ้นอยู่ในที่ริมน้ำท่วมถึง เม่ือเอาสองคำน้ีมารวมกันจึงเป็น 

"วังหว้า” ซึ่งผู้เฒ่าเล่าไว้ว่า ลำคลองวังหว้าตรงกันข้ามกับสวนธารเกษมเป็นคุ้งน้ำลึก ฝั่งซ้ายมีต้นหว้าขนาดใหญ่

กว่าไม้อื่น ๆ  ในบริเวณนั้นอยู่บนตลิ่งต้นหนึ่ง ข้าววังน้ำลึกนั้น ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “วังหว้า” มาถึงปัจจบุัน

น้ี232 

บ้านหนองกวาง ไม่ทราบที่มาแน่ชัด สันนิษฐานว่าด้วยลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่ม จึงอาจมีหนองน้ำสำคัญภายในชุมชน 

บ้านหนองน้ำ ด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนว่า บ้านหนองน้ำ 

 
232 วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
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ภูมินามของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ 

อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

บ้านเขาหินแท่น - 

บ้านเจริญสขุ เป็นการตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล 

บ้านหนองรี - 

บ้านวังหิน   - 

บ้านหนองหอย  - 

บ้านเขาดิน           - 

บ้านวังศลิา - 

บ้านชากตะไคร้  คำว่า ชาก หมายถึง พื้นที่ที่ถูกถาง สันนิษฐานว่าอาจมีต้นตะไคร้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณ

น้ีว่า บ้านชากตะไคร้ 

บ้านเนินโพธ์ิทอง สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของชุมชนมีลักษณะเป็นเนิน ประกอบกับมีต้นโพธ์ิขึ้น จึงนำมาเป็นชื่อเรียกของชุมชนว่า 

เนินโพธ์ิทอง 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลชากโดน 

 เดิมทีบริเวณตำบลชากโดนมีป่ากระโดนขึ้นอยู่มากมายแต่มีต้นกระโดนอยู่ 2 ต้นที่มีลักษณะใหญ่โตมาก (อยู่ใน

พื้นที่ของหมู่ท่ี 2 ตำบลชากโดนในปัจจุบัน) ต่อมาเกิดฟ้าผ่าต้นกระโดนแต่ยังไม่ตายและฟ้าผ่าเป็นคร้ังที่ 2 ทำให้ต้น
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ภูมินามของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ 

อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

กระโดนตาย ในสมัยน้ันหลวงพ่อโต (พระครูนิวาสธรรมสาร) กำลังพัฒนาวัดเขากระโดนอยู่ซ่ึงเจริญรุ่งเรืองมากใน

สมัยน้ัน จึงตั้งชื่อตำบลว่า ชากโดน233 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกระแส

บน 

บ้านในไร่  - 

บ้านรางตาไท  - 

บ้านกระแสบน  ประวัติความเป็นมาคือมีบุคคลกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดพิษณุโลกเชื้อสายมอญ มาตั้งถิ่นฐานที่ “หมู่บ้าน

กระแซ” และได้มีการเลือกหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่า “ขุนยุทธนา บุญช่วย” ต่อมาได้จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นเรียกว่า 

“ตำบลประแส” และชื่อได้ไปคล้ายกับตำบลปากประแส จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “กระแสบน”234 

บ้านชากคอก  - 

บ้านยางงาม  ในอดีตบ้านยางงามเคยมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า บ้านยางงาม 

บ้านคลองป่าไม้  สันนิษฐานว่าคลองที่ไหลผ่านชุมชนมีป่าไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า บ้าน

คลองป่าไม้ 

บ้านเขาผักกูด  สันนิษฐานว่ามีต้นผักกูดซ่ึงเป็นพืชท่ีชอบขึ้นบริเวณที่เป็นพื้นที่ชุมน้ำขึ้นอยู่ จึงเรียกกันว่าบ้านเขาผักกูด 

บ้านน้ำโจน  - 

 
233 วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
234 เร่ืองเดียวกัน. 
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ภูมินามของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ 

อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

บ้านเขาวงัไทร  - 

บ้านเนินไม้หอม  - 

บ้านคลองลึก  สันนิษฐานว่าคลองที่ไหลผ่านชุมชนมีความลึกของคลองที่ลึกมาก ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า บ้านคลองลึก 

บ้านคลองหวาย  ที่มาชื่อมาจากคลองสำคัญที่ไหลผ่านชุมชนมีต้นหวายขึ้นอย่างหนาแน่น จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า บ้านคลองหวาย 

บ้านเนินดินแดง  ลักษณะพื้นที่ของชุมชนมีลักษณะเป็นเนิน ประกอบกับมีลักษณะเป็นดินแดง จึงเป็นที่มาของชื่อว่า บ้านเนินดินแดง 

บ้านหนองแฟบ แฟบคือพืชชนิดหน่ึง ชอบขึ้นอยู่ในบริเวณหนองน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านหนองแฟบ 

เทศบาลตำบล

บ้านกร่ำ 

บ้านหนองมะปริง  ด้วยลักษณะของชุมชนเป็นที่ลุ่มมีหนองน้ำ ประกอบกับมีต้นมะปริง เป็นพืชท่ีมีลักษณะคล้ายมะปรางขึ้นอยู่ จึงเป็น

ที่มาในการเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า บ้านหนองมะปริง 

บ้านกร่ำ  ในอดีตมีต้นกร่ำขึ้นอย่างหนาแน่น จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่าบ้านป่ากร่ำ หรือบ้านกร่ำ 

บ้านซากมะกรูด  บ้านชากมะกรูดมีวัดสำคัญของชุมชนตั้งอยู่คือ วัดชากมะกรูด สันนิษฐานว่าในอดีตอาจมีต้นมะกรูดขึ้นอยู่อย่าง

หนาแน่น จึงเป็นที่มาของชื่อวัดและชุมชนว่า บ้านชากมะกรูด 

บ้านหนองยาย สันนิษฐานว่าในบริเวณชุมชนเคยมีหนองที่มีเจ้าของเป็นหญิงชรา ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณน้ีว่าบ้านหนองยาย 

บ้านหนองสัก  ด้วยลักษณะพื้นที่ของชุมชนเป็นที่ลุ่ม มีหนองน้ำ ประกอบกับมีต้นสักขึ้นอยู่ จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่าบ้านหนองสัก 

บ้านอ่าวมะขามป้อม เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะของพื้นที่เป็นอ่าวบริเวณแหลมแม่พิมพ์ ประกอบกับในอดีต

อาจจะมีต้นมะขามป้อมขึ้นอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อว่าบ้านอ่าวมะขามป้อม 
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ภูมินามของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่การสำรวจ 

อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทุง่ควาย

กิน 

บ้านเนินเขาดิน ด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นเนินขนาดใหญ่ คล้ายภูเขาขนาดเล็ก จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า เนินเขาดิน  

ชุมชนโรงโม ่ เน่ืองจากบริเวณชุมชนมีโรงโม่หินขนาดใหญ่ จึงเรียกกันว่าชุมชนโรงโม่ 

บ้านเนินเขาดิน-

หนองน้ำเย็น 

- 

ชุมชนพันจำท่า

กระชาย 

- 

ชุมชนสินทรัพย์-

อำนวยทรัพย ์

- 

ชุมชนสี่แยกประแสร์ - 

ชุมชนสินสังวาลย์ร่วม

ใจ 

เป็นการตัง้ชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ชุมชนเนินสมบรูณ์ เป็นการตัง้ชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ชุมชนหนองกะพ้อ

ร่วมใจ 

เป็นการตัง้ชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ชุมชนป่าเตียน - 
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อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

ชุมชนหนองกะพ้อ

พัฒนา 

เป็นการตัง้ชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลอง

ปูน 

บ้านหนองโพรง  สันนิษฐานว่าลักษณะพื้นที่มีลักษณะเป็นหนองน้ำ ประกอบกับอาจมีต้นลำโพงขึ้นจึงเรียกกันว่า บ้านหนองโพรง 

บ้านเนินสมบูรณ์  เป็นการตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล ประกอบกับลักษณะของพื้นที่เป็นที่เนิน 

บ้านคลองปูน  แต่เดิมบ้านคลองปูนมีลำคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่านลงสู่ทะเล ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันขุดลอกคลอง

บริเวณที่ตื้นเขิน ปรากฏว่าได้พบแร่หินปูนเป็นจำนวนมาก โดยมีเรื่องเล่าขานว่าหินปูนที่พบเกิดจากพ่อค้านำเรือ

บรรทุกหินปูนแล่นผ่านมาแล้วเรือล่ม หินปูนได้จมลงสู่ลำคลอง ต่อมาชาวบ้านได้นำชื่อคลองปูนมาตั้งเป็นชื่อ “บ้าน

คลองปูน”235 

บ้านเนินยาง  ลักษณะของพื้นที่ในบริเวณนี้มีลักษณะเป็นเนิน มีการตั้งวัดเนินยางขึ้นในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับมีต้นยาง

ขนาดใหญ่ขึ้นเรียงรายบริเวณด้านหน้าวัด ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า บ้านเนินยาง 

หนองนาซา  - 

บ้านชายล่าง  - 

บ้านสามแยก  - 

 
235 ข้อมูลตำบลคลองปูน อำเภอแกลง ระยอง, เข้าถึงวันท่ี 22 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.thaitambon.com/tambon/210311 
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อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

บ้านหนองเสม็ดแดง ด้วยลักษณะของพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีหนองน้ำ ประกอบกับมีต้นเสม็ดแดงขึ้นอย่างหนาแน่น จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชน

ว่า บ้านหนองเสม็ดแดง 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลพงัราด 

บ้านพังราด จากการศึกษาไม่ทราบที่มาอย่างแน่ชัด ในอดีตมีการเขียนว่าพังราช ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็น บ้านพังราด โดยชื่อ

ดังกล่าวได้นำมาเรียกชื่อคลองขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านตำบลพังราดว่าคลองพังราด ถือเป็นคลองที่ก้ันระหว่างจังหวัด

ระยองกับจันทบุรี 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยาง 

บ้านคลองคา - 

บ้านน้ำเขยีว - 

บ้านห้วยยาง สันนิษฐานว่าเคยมีลำห้วยไหลผ่านบริเวณชุมชน ประกอบกับมีต้นยางขึ้นอยู่ ชาวบ้านจึงนำไปเป็นชื่อเรียกชุมชน

และชื่อวัดว่า ห้วยยาง 

บ้านเขาชากกรูด - 

บ้านห้างญวณ - 

บ้านชากตาด้วง สันนิษฐานว่าในอดีตเคยมีคนชื่อด้วงเป็นผู้บุกเบิกพื้นที่บริเวณน้ี โดยการถางป่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ชาวบ้านจึงเรียก

พื้นที่บริเวณน้ีว่า ชากตาด้วง จนมาถึงปัจจุบัน 

บ้านเนินดินแดง ลักษณะพื้นที่ของชุมชนมีลักษณะเป็นเนิน ประกอบกับมีลักษณะเป็นดินแดง จึงเป็นที่มาของชื่อว่า บ้านเนินดินแดง 

บ้านชากพรวด - 
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อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

บ้านท่ามะกัก ชุมชนตั้งอยู่ริมคลองยาง สันนิษฐานว่าอาจเคยมีท่าน้ำที่มีต้นมะกักขึ้นอยู่ จึงนำมาเป็นชื่อเรียกของชุมชน 

องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเนินฆ้อ 

บ้านเนินทราย  เป็นที่ตั้งของวัดเนินทราย โดยวัดมีการตั้งอยู่บนเนินทรายสีขาวขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนว่า บ้านเนิน

ทราย 

บ้านเนินฆ้อ  ประวัติความเป็นมาจากประวัติตามนิราศสุนทรภู่ ท้องที่แห่งน้ีเดิมชื่อ บ้านพงฆ้อ เน่ืองจากในบริเวณน้ีมีต้นฆ้อขึ้น

อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นฆ้อนั้นสามารถนำมามุงหลังคาได้ จนกระทั่งเมื่อปี 2457 ได้โปรดให้มีการตั้งนามสกุล 

หมู่บ้าน และตำบล ได้เปลี่ยนจากชื่อพงมาเป็นเนิน ซึ่งอ้างมาจากในบริเวณนี้มีเนิน จากนั้นเป็นต้นมาจึงเรียกว่า

ตำบลเนินฆ้อ236 

บ้านถนนกระเพรา  เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดถนนกระเพรา แต่ที่มาของชื่อถนนว่ากระเพราไม่แน่ชัด สันนิษฐานว่าอาจมีการปลกูต้น

กระเพราในบริเวณน้ี จนชาวบ้านนำมาเรียกเป็นชื่อของชุมชน 

บ้านหนองแพงพวย  ด้วยสภาพพ้ืนที่ในบริเวณน้ีเป็นที่ลุ่ม มีหนองน้ำ มีต้นแพงพวยขึ้นอย่างหนาแน่น จึงเรียกชุมชนน้ีว่า หนองแพงพวย 

บ้านเนินข้าวต้ม  - 

 
236 วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
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อำเภอ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ภูมินาม 

บ้านจำรุง  ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีการใช้คำว่าจำรุง โดยมีความหมายว่า สระ ลำคลอง หนอง บึงใหญ่ 237 

สันนิษฐานว่าในอดีตพื้นที่บริเวณบ้านจำรุงเคยมีหนองน้ำ เน่ืองจากเป็นที่ลุ่ม ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีว่า บ้าน

จำรุง  

บ้านถนนนอก  ที่มาของชื่อมาจากถนนที่ผ่านหมู่บ้านอยู่ใกล้กับพื้นที่ในเมืองแกลง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า บ้านถนนนอก 

บ้านถนนใน ที่มาของชื่อสัมพันธ์กันกับบ้านถนนนอก เน่ืองจากชุมชนบ้านถนนอยู่ในพื้นที่ด้านในกว่า จึงเรียกกันว่า บ้านถนนใน 

* - ไม่ทราบที่มาชื่อได้อย่างแน่ชดั 

 

 

 

  

 
237 ธนะ บุญศิริ, ภูมิประวัติจังหวัดระยองและทำเนียบกรมการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 (จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท นายแพทย์ลักษณ์ บุญศิริ)(กรุงเทพฯ: พิมพ์

สวย, 2561), 13. 
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บทที่ 3 
ข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม 

  
  อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางเดินทัพของพระ
เจ้าตากสินฯ และเส้นทางตามการเดนิทางของท่านสุนทรภู่ในนิราศเมืองแกลง การดำเนินงานภาคสนามจึงไดแ้บ่ง
การสำรวจออกเป็น 2 ลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  
  1. การสำรวจตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ได้แก่ เส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ และ เส้นทาง
การเดินทางของสุนทรภู่ในนิราศเมืองแกลง 

2. การสำรวจมรดกวัฒนธรรม – ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษาในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
การสำรวจดังกล่าวจะนำไปสู่ความเข้าใจด้านมรดกวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ และสภาพ

ปัจจุบันของเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยองได้ต่อไป 

1. การสำรวจตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 
1.1 การสำรวจเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ   

  เส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ ปัจจุบันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่า เส้นทางเดินทัพของพระเจ้า

ตากสินฯ จะเป็นเส้นทางใด ระหว่างเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล ตามเส้นทางที่ระบุไว้ในพระราชพงศาวดาร และ

เส้นทางในผืนแผ่นดินใหญ่ ซ่ึงเป็นข้อสันนิษฐานใหม่ ที่นักวิชาการได้ทำการสันนิษฐานไว้ จากการสำรวจเส้นทาง

การเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ ในระยะที่ 1 ทั้ง 2 เส้นทาง พบว่า หลักฐานและร่องรอยความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า

ตากสินฯ ทั้งศาล อนุสาวรีย์ และสิ่งสำคัญอ่ืน ๆ ตามเส้นทางเดินทัพภายในผืนแผ่นดินใหญ่มีปริมาณที่เบาบาง

มาก เม่ือเทียบกับร่องรอยความเชื่อที่ปรากฏตามเส้นทางเดินทัพเลียบชายฝั่งทะเลที่ระบุในพระราชพงศาวดาร 

ปัญหาที่สำคัญของการศึกษาน้ีคือ การศึกษาต้นตอของร่องรอยความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้าตากสินฯ เพื่อนำมา

เชื่อมโยงกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์น้ันเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากช่องว่างของช่วงเวลา ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการลง

พื้นที่สำรวจน้ันเป็นข้อมูลความทรงจำหรือเป็นการรับรู้ที่มิได้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์พระเจ้าตากสินฯ แต่เป็นการ

รับรู้จากการบอกเล่าสืบต่อ ๆ กันจากรุ่นสู่รุ่น จึงยากที่จะหาข้อเท็จจริงของที่มาน้ันได้  

  “ความเป็นไปได้” ของเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ จึงอาศัยหลักฐานชั้นรองอย่างพระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรี หรือพระราชพงศาวกรุงสยาม ฉบับบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน ที่ตัวเอกสารน้ันถูกเขียน
ขึ้นหรือชำระในช่วงอายุที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์การเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ มากที่สุด ประกอบกับพิจารณา
จากปัจจัยทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการศึกษาเทียบเคียงเร่ืองเส้นทางในเอกสารโบราณอ่ืน  ๆ         
พบว่าเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลยังคงเป็นเส้นทางที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเส้นทางสายหน่ึงใน
เส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ  
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ภาพที่ 3 - 1  แผนที่แสดงตำแหน่งสันนิษฐานเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ ตามเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตาม 
พระราชพงศาวดาร และเส้นทางเดินทัพภายในผืนแผ่นดินใหญ่ 

(ที่มา:  ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro) 

ในขณะเดียวกัน เส้นทางเดินทัพภายในผืนแผ่นดินใหญ่ตามข้อสันนิษฐานใหม่ ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจ
เป็นเส้นทางหน่ึงในเส้นทางการเดินทัพเช่นเดียวกัน เพียงแต่ความหนักแน่นของหลักฐานน้ันเม่ือเทียบกับเส้นทาง
เดินทัพเดิมแล้วย่อมมีน้ำหนักน้อยกว่ามาก และไม่อาจพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้ชัดเจน เน่ืองจากยังขาดหลักฐานที่
น่าเชื่อถือมาสนับสนุน 

เมืองระยอง มีความสำคัญในฐานะเมืองตามเส้นทางการเดินทัพ คราวรวบรวมพลพรรคหัวเมืองชายฝั่ง
ตะวันออกของพระเจ้าตากสินฯ โดยเม่ือพระเจ้าตากสินฯ ได้นำทัพจากอยุธยาตีฝ่าวงล้อมพม่าและได้เข้ามาเมือง
ระยอง โดยได้เดินทางผ่านสถานที่สำคัญต่าง ๆ คือ หินโด่ง น้ำเก่า ท่าประดู่ วัดลุ่มและวัดเนิน บ้านไข้ บ้านคา 
บ้านประแส บ้านกร่ำ และบ้านแกลง  (ตารางที่ 3 - 1)  เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ใน
จังหวัดระยอง ที่ปรากฏชุมชน และการอยู่อาศัยของผู้คน มาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาเป็นอย่างน้อย 

เมืองแกลง ถือเป็นพื้นที่ห น่ึงที่ มีความสำคัญในการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ เน่ืองจากใน          
พระราชพงศาวดารได้ปรากฏสถานที่สำคัญ  คือ บ้านประแส บ้านกร่ำซ่ึงในปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตอำเภอ แกลง 
จังหวัดระยอง อีกทั้งยังมีการระบุถึงพระเจ้าตากสินฯ ได้ทำการยกทัพ ไปปราบขุนรามหม่ืนซ่องที่ ก่อกบฏใน
บริเวณบ้านประแส และข้อสันนิษฐานของเส้นทางเดินทัพทั้ง 2 เส้นทาง ยังได้ระบุว่ามีการใช้พื้นที่บริเวณเมือง  
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แกลงเป็นทางผ่านก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบูร จากหลักฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่อำเภอ
แกลง ที่ในอดีตเคยมีชุมชนเก่าตั้งอยู่ มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมแก่การพักทัพ และถือเป็นหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกที่
สำคัญ การสำรวจในคร้ังน้ีจึงทำการสำรวจเส้นทางเดินทัพตามที่ระบุในพระราชพงศาวดาร เพื่อทราบถึงสภาพ
พื้นที่ในปัจจุบัน และหลักฐาน หรือร่องรอยความเชื่อที่เก่ียวข้องกับการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ 

ตารางที่ 3 – 1:  แสดงสถานที่ปรากฏในเส้นทางเดินทัพตามพระราชพงศาวดารเปรียบเทยีบกับตำแหน่งพื้นที่
สันนิษฐานในปัจจุบัน 

สถานที่ในเส้นทางเดินทัพตาม 
พระราชพงศาวดาร 

ตำแหน่งสันนิษฐานสถานที่ในปจัจบุัน 

วัดพิชยั 
วัดพิชยัสงคราม  

ตำบลกระมัง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บ้านข้าวเมา่ 
ตำบลข้าวเมา่  

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำบัณฑติ 
ตำบลสามบัณฑติ  

อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บ้านโพสามหาว 
บ้านโพสาวหาญ  

ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

บ้านพรานนก 
บ้านพรานนก  

ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย  
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

บ้านบางดง วัดดง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จงัหวดันครนายก 
หนองไม้ทรุง จังหวดันครนายก 

เมืองนครนายก อำเภอเมือง จงัหวดันครนายก 
บ้านนาเร่ิง จังหวดันครนายก 

เมืองปราจินบุรี อำเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 
ด่านกบแจ วัดกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

สำนักหนองน้ำ 
‘สระข่อย’ ในดงศรีมหาโพธ์ิ  

อำเภอโคกปปี จงัหวดัปราจีนบุรี1 

 

 1 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ สันนิษฐานว่าจะเป็นบริเวณ ‘สระข่อย’ ในดงศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี เน่ืองจากใน
รัศมี 2 – 3 กิโลเมตร น้ันมีหนองน้ำจำนวนมาก ส่วนคำว่า ‘สำนัก’ เป็นคำเรียกชุมชนที่อยู่ในแถบป่าหรือดง พบการ
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สถานที่ในเส้นทางเดินทัพตาม 
พระราชพงศาวดาร 

ตำแหน่งสันนิษฐานสถานที่ในปจัจบุัน 

ปากน้ำโจ้โล ้
วัดปากน้ำโจ้โล้  

อำเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ท่าข้าม 
น่าจะอยู่บริเวณวัดทางข้ามน้อย  

ตำบลหัวไทร อำเภอบางคลา้ ฉะเชิงเทรา 2 

บ้านทองหลาง 
บริเวณตำบลท่าทองหลาง  

อำเภอบางคลา้ จงัหวดัฉะเชิงเทรา3 

ตะพานทอง บริเวณอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

บางปลาสร้อย 
ตำบลบางปลาสร้อย  

อำเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

บ้านนาเกลือ 
บ้านนาเกลือ เมืองพัทยา  

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

นาจอมเทียน 
เมืองพัทยา จงัหวดัชลบุรี  

หรือตำบลนาจอมเทียน อำเภอสตัหีบ? 

ทัพไก่เตี้ย 
เมืองพัทยา จงัหวดัชลบุรี  

หรือบริเวณกรมทหารราบที ่3 อำเภอสัตหีบ?4 

 

เรียกชื่อในลักษณะน้ีในกลุ่มชุมชนที่เคยอยู่บริเวณป่า และห่างจากชายฝั่งทะเลหรือลำน้ำใหญ่ ในจังหวัดระยองและ
จันทบุรี 
 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออก ของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ , 
เข้าถึงเม่ือ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, เข้าถึงได้จาก https://suanleklek.wordpress.com/2017/12/06/พระเจ้าตากสิน
ฯ/. 
 2 บริเวณวัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา ซ่ึงมีคลองคูมอญ เป็นลำน้ำสาขาที่เชื่อมกับ
แม่น้ำบางปะกง และมีระยะทางไปถึงบริเวณอำเภอราชสาส์นอยู่ในระยะประมาณ 9 - 10 กิโลเมตร สอดคล้องกับ
ระยะทางที่นายบุญมีขี่ม้าสวนทางไปพบทัพพม่าที่บริเวณท่าข้ามหรืออาจจะเลยขึ้นมาบริเวณอำเภอราชสาส์น 
 3 เรื่องเดียวกัน. 
 4 จากการสำรวจในปี พ .ศ. 2538 บริเวณดังกล่าวน้ีมีหนองน้ำที่เรียกว่า หนองไก่เตี้ย ซ่ึงหมายถึงทัพไก่เตี้ยใน
พระราชพงศาวดารก็เป็นได้ 
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สถานที่ในเส้นทางเดินทัพตาม 
พระราชพงศาวดาร 

ตำแหน่งสันนิษฐานสถานที่ในปจัจบุัน 

สัตหีบ บริเวณอำเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุรี 

หินโด่ง 
บ้านสะพานหิน ตำบลทับมา  

อำเภอเมืองระยอง หรือ เขาหินโข่ง5 หรือหาดน้ำริน6 

น้ำเก่า 
บ้านเก่าหรือวัดบ้านเก่า  

อำเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 

ท่าประดู่/ประต ู

อาจเป็นพื้นที่บริเวณวดัป่าประดู่ เทศบาลเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง7 หรือบริเวณริมน้ำหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิมซ่ึงในอดตีเคย

เป็นท่าเรือ8 

วัดลุ่มและวดัเนิน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล อำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
บ้านประแส สันนิษฐานว่าคือ วดัราชบัลลังก์ฯ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

บ้านไข้ สันนิษฐานว่าคือ บ้านค่าย อำเภอบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 
บ้านคา สันนิษฐานว่าคือ ตำบลมาบข่า อำเภอเมือง จงัหวัดระยอง 
บ้านกร่ำ บ้านกร่ำ อำเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
บ้านแกลง บ้านท่าเรือแกลง อำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

วัดหลวง 
อาจเป็นบริเวณแถววดัแจง้เจริญดอน  

ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

 

 จารึก วิไลแก้ว, แหล่งโบราณคดีท่ีเกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2538), 488. 
 5 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออก ของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ , 
เข้าถึงเม่ือ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, เข้าถึงได้จาก https://suanleklek.wordpress.com/2017/12/06/พระเจ้าตากสิน
ฯ/. 
 6 เฉลียว ราชบุรี, 308 วัน ยุทธการฟื้นคืนเอกราชประเทศสยามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ม.ป.พ, 
ม.ป.ป.), 91. 
 7 จารึก วิไลแก้ว, แหล่งโบราณคดีท่ีเกี่ยวเนื่องกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี, 495. 
 8 เฉลียว ราชบุรี, 308 วัน ยุทธการฟื้นคืนเอกราชประเทศสยามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, 95. 
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สถานที่ในเส้นทางเดินทัพตาม 
พระราชพงศาวดาร 

ตำแหน่งสันนิษฐานสถานที่ในปจัจบุัน 

บ้านพลอยแหวน 
บริเวณตำบลพลอยแหวน 

อำเภอท่าใหม ่จังหวัดจันทบุรี 

วัดแก้ว 
ค่ายตากสิน  

ตำบลวดัใหม ่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

เมืองจันทบูร 
ปรากฏร่องรอยกำแพงเมืองภายในค่ายตากสิน  

ตำบลวดัใหม ่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
บ้านทุ่งใหญ ่ จังหวดัตราด 
เมืองธนบุรี ฝั่งพระนครและฝัง่ธนบุรี จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 

ค่ายโพธ์ิสามต้น 
บ้านโพธ์ิสามต้น ตำบลโพธ์ิสามต้น  

อำเภอบางปะหัน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 
ภาพที ่3 - 1  แผนทีแ่สดงตำแหน่งสันนิษฐานเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ  

ตามเส้นทางที่ระบุในพระราชพงศาวดาร  

(ที่มา: ดดัแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro) 
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สถานที่ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร มีชื่อสถานที่สำคัญที่ปัจจุบันสันนิษฐานว่าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด

ระยอง คือ หินโด่ง น้ำเก่า ท่าประดู่ วัดลุ่ม วัดเนิน บ้านประแส บ้านไข้ บ้านคา บ้านกร่ำ และบ้านแกลง ซ่ึงชื่อ

สถานที่บางแห่งยังคงปรากฏอยู่จนมาถึงปัจจุบันคือ น้ำเก่า คือ บ้านเก่า อำเภอบ้านค่าย ท่าประดู่ สันนิษฐานว่า

คือบริเวณวัดป่าประดู่ หรือบริเวณริมแม่น้ำระยอง ด้านหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม วัดลุ่มและวัดเนิน (ปัจจุบันวัดเนิน

เป็นวัดร้าง อยู่ในการดูแลของวัดลุ่ม) บ้านประแส ปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส และบ้านกร่ำ 

ปัจจุบันอยู่ในเขตหมู่ท่ี 2 ตำบลกร่ำ ซ่ึงสถานที่ดังกล่าวข้างต้น มีการพบหลักฐาน และร่องรอยความเชื่อเก่ียวกับ

พระเจ้าตากสินฯ ปรากฏอยู่  

ปัจจุบันยังคงมีข้อถกเถียงว่าชื่อสถานที่ที่ถูกระบุในพระราชพงศาวดาร ได้แก่ หินโด่ง บ้านไข้ บ้านคา 

และบ้านแกลง คือสถานที่ใด นักวิชาการหลายท่านได้ให้ข้อสันนิษฐานไว้ในหลายพื้นที่ กล่าวคือ หินโด่ง มีการ

สันนิษฐานว่าคือพื้นที่บ้านสะพานหิน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง หรือ เขาหินโข่ง9 หรือหาดน้ำริน10 ในเขต

อำเภอบ้านฉาง บ้านไข้ คือ บ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย หรือ บ้านไร่ อำเภอแกลง ส่วนบ้านคา คือ ตำบลมาบข่า 

อำเภอนิคมพัฒนา หรือบริเวณวัดหนองแพงพวยที่มีชื่อวัดว่า วัดช่องมรคา และบ้านแกลง สันนิษฐานว่าคือ

บริเวณ ตำบลท่าเรือแกลง ในเขตอำเภอเมือง  

หินโด่ง มีการตั้งข้อสันนิษฐานไว้ในหลายพื้นที่ จากการสำรวจในระยะที่ 1 พบว่าบริเวณตำบลพลา    

ซ่ึงเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับหาดน้ำริน มีการพบศาลพระเจ้าตากสินฯ และบ่อน้ำโบราณ ที่ผู้คนในตำบลพลาเชื่อกัน

ว่า กองทัพของพระเจ้าตากสินฯเคยใช้ และที่มาของชื่อ พลา มาจากคำว่า พักล้า ในส่วนของบ้านสะพานหิน และ

เขาหินโข่ง บริเวณบ้านทับมา อำเภอเมือง ไม่มีการพบหลักฐานใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ จึงอาจมี

ความเป็นไปได้ว่า หินโด่ง ที่ระบุในพระราชพงศาวดารคือพื้นที่บริเวณตำบลพลา เน่ืองจากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอ

บางละมุง และปรากฏหลักฐาน ร่องรอยความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้าตากสินฯ  

บ้านไข้ นักวิชาการได้สันนิษฐานไว้เป็น 2 พื้นที่คือ บ้านค่าย และบ้านไร่ นักวิชาการส่วนใหญ่ให้

ความเห็นว่า บ้านไข้ คือ บ้านค่าย ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านค่าย เน่ืองจากมีหลักฐานว่า บ้านค่ายเป็นชุมชนที่มีมา

ตั้งแต่ในสมัยอยุธยา บริเวณวัดบ้านค่ายเดิม (วัดบน) ปรากฏหลักฐานแนวคันดินในผังสี่เหลี่ยมทางฝั่งตะวันออก

ของคลองใหญ่ คันดินมีทางออกหน่ึงด้านคือทางด้านทิศใต้ เชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นค่ายของพระเจ้าตากสินฯ  

 

 9 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออก ของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ , 
เข้าถึงเม่ือ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, เข้าถึงได้จาก https://suanleklek.wordpress.com/2017/12/06/พระเจ้าตากสิน
ฯ/. 
 10 เฉลียว ราชบุรี, 308 วัน ยุทธการฟื้นคืนเอกราชประเทศสยามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ม.ป.พ, 
ม.ป.ป.), 91. 
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ก่อนที่พระองค์จะเคลื่อนทัพไปตั้งค่ายที่วัดลุ่ม11  โดยแนวคันดินน้ีสันนิษฐานว่าอาจเป็นค่ายของพระเจ้าตากสินฯ 

ดังที่ระบุไว้ในพงศาวดารว่าเม่ือทรงประทับที่วัดลุ่ม ได้รับสั่งให้มีการขุดค่ายคู ซ่ึงค่ายคูดังกล่าวน้ีอาจหมายถึงคัน

ดินที่พบในอำเภอบ้านค่ายน้ีก็เป็นได้ (ภาพที่ 3 – 2) อีกทั้งยังปรากฏชื่อบ้านค่ายมาตั้งแต่ในสมัยน้ัน โดยมีการ

กล่าวถึง นายชื่น บ้านค่าย นักวิชาการยังให้ความเห็นเก่ียวกับคำว่า บ้านไร่ น่าจะเป็นการตั้งชื่อหมู่บ้านในสมัย

หลัง ในช่วงที่ระบบศักดินาเร่ิมเสื่อมถอยลง ราษฎรมีอิสระในการครอบครอง และปรับพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรม 

จึงตั้งชื่อพื้นที่บริเวณดังกล่าวว่า บ้านไร่  ดังน้ันความเป็นไปได้ที่บ้านไข้ คือ บ้านค่าย จึงมีน้ำหนักมากกว่า12  

 

ภาพที่ 3 – 2 คันดินและคา่ยคูโบราณบริเวณบ้านค่าย ที่พบในแผนที่โบราณปี พ.ศ. 2460 - 2461 

(ที่มา: สำนักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ผ. กบค. 2 – (11 – 11). แผนที่มณฑลจันทบุรี  

กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม แผนที่อำเภอเมือง อำเภอบา้นค่าย จังหวัดระยอง และเขตติดต่อมณฑล

จันทบุรี พ.ศ. 2460 – 2461.) 

 

 

 11 จารึก วิไลแก้ว, แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเน่ืองกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี, 491-492. 

12 เทศบาลตำบลเมืองแกลง, เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน, (ระยอง: เค.พี.เอส. กรุงเทพการพิมพ์, 
2546), 61 – 64. 
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บ้านคา นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าคือ ตำบลมาบข่า ตั้งอยู่ในอำเภอนิคมพัฒนา เน่ืองจากเป็น

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับรวบรวมกำลังพลและเสบียงของขนุรามหม่ืนซ่อง ในการไปรบกับกองทัพพระเจ้าตากสินฯ       

โดยนักวิชาการบางท่านที่เชือ่ว่า บ้านคา คือ บริเวณวัดหนองแพงพวย เน่ืองมาจากวัดหนองแพงพวยมีอีกชื่อหน่ึง

ว่า วัดช่องมรคา จึงสันนิษฐานว่า บ้านคา ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารคือ บริเวณวัดหนองแพงพวย แต่ข้อ

สันนิษฐานน้ีได้ถูกหักล้างลง เน่ืองจากการตั้งชื่อวัดว่า ช่องมรคา เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2440 ประกอบ

กับในช่วงปลายสมัยอยุธยายังไม่ปรากฏชื่อบ้านทั้ง 2 แห่ง แม้แต่ในรายนามตำบลทั้งหมดในอำเภอแกลง          

ที่เจ้าคณะมณฑลจันทบุรีกล่าวถึงในปี พ .ศ.2441 และ 2445 ยังไม่พบชื่อบ้านไร่ และบ้านคา13 จึงทำให้ข้อ

สันนิษฐานว่าบ้านคา คือ ตำบลมาบข่า มีความเป็นไปได้มากกว่า 

  สถานที่สำคัญในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร คือ บ้านประแส และบ้าน

กร่ำ มีการพบหลักฐาน และร่องรอยความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้าตากสินฯ ทั้งศาล ราชานุสาวรีย์ และสิ่งสำคัญอ่ืน ๆ 

เช่น โบราณวัตถุ คำบอกเล่า เป็นต้น ซ่ึงจากการสำรวจ มีการพบหลักฐานในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

หมู่บ้านทั้ง 2 แห่งอีกด้วย อาจมีความเป็นไปได้ว่าในอดีต ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มีจำนวนไม่มากนัก ขอบเขตของ

หมู่บ้านจึงมีขนาดใหญ่ ต่างจากในปัจจุบัน ที่มีการแบ่งเขตการปกครองมากขึ้น จึงทำให้พื้นที่ของแต่ละตำบลมี

ขนาดพื้นที่น้อยลง จึงทำให้หลักฐานและร่องรอยความเชื่อ ปรากฏอยู่ในตำบลหรือหมู่บ้านอ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้ถูกระบุใน

พระราชพงศาวดาร โดยหลักฐาน และร่องรอยความเชื่อของพระเจ้าตากสินฯ ที่พบในเขตพื้นที่อำเภอแกลง 

สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางที่ 3 – 2 แสดงสถานที่ที่มีความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้าตากสินฯ ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
สถานทีท่ี่มีความเช่ือ

เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 
ในอำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

หลักฐานและร่องรอยความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ 

ตำบล 
ชากพง 

วัดพลงไสว 

         ศาล และราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดพลงไสว เชื่อกันว่าเป็น
พื้นที่ที่ทัพพระเจ้าตากสินฯ เคยเดินทัพผ่าน เน่ืองจากมีความเชื่อกันว่าพื้นที่
บริเวณน้ีเคยมีทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก โดยในคร้ังที่สุนทรภู่
เดินทางไปเมืองแกลง ได้ใช้เส้นทางน้ีในการเดินทางไปบ้านกร่ำ จึงสันนิษฐานว่ามี
การใช้เส้นทางเดียวกันกับเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ ผู้คนตำบล
ชากพงจึงได้มีการสร้างศาล และราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯขึ้น บริเวณ
ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดพลงไสว 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดพลงไสว 

 
พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ วัดพลงไสว 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในอำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

หลักฐานและร่องรอยความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ 

ตำบล 
ทางเกวยีน 

วัดราชบัลลังก์ 

     ในอดีตพื้นที่บริเวณวัดราชบัลลังก์มีลักษณะเป็นเนิน บริเวณโดยรอบเป็นทุ่ง
นา เม่ือคร้ังที่พระเจ้าตากสินฯ ได้ยกทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่องที่บริเวณบ้าน
ประแสร์ ได้มีทหารล้มตายเป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่าชาวบ้านได้นำศพทหารมาฝัง
ไว้บริเวณเนินที่บ้านทะเลน้อย ก่อนที่จะมีการสร้างวัดขึ้นบนเนินดังกล่าว 
ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดเนินสระ จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชบัลลังก์ในเวลา
ต่อมา เม่ือมีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างโบสถ์มีการขุดพบดาบที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น
ดาบของทหารท่ีถูกนำมาฝัง จึงได้มีการตั้งศาลพระเจ้าตากสินฯขึ้น มีลักษณะเป็น
ซุ้มเรือนไทย ภายในประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ด้าน
หลังศายมีต้นโพธ์ิและมะขามขนาดใหญ่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าปลูกในสมัยเดียวกัน
กับที่พระเจ้าตากสินฯได้ยกทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่อง 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 

 

 
ต้นมะขามและโพธ์ิ ด้านหลังศาลพระเจ้าตากสินฯ 

 



 

3 - 12 
 

สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในอำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

หลักฐานและร่องรอยความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ 

      ภายในวัดยังมีการพบพระแท่นที่ประทับ และพระแท่นรองพระบาท        
ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นพระแท่นที่ประทับของพระเจ้าตากสินฯ ที่ประดิษฐานอยู่ใน
ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เชื่อกันว่าพระธรรมเจดีย์ )อยู่ (ซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวัด
โมลีโลกยารามและเป็นชาวเมืองแกลง ได้นำพระแท่นที่ประทับ พระแท่นรองพระ
บาท ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ และพระพุทธรูปสานด้วยหวายมาถวายที่วัดราช
บัลลังก์ฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการบูรณะพระราชวังเดิม ลักษณะของ
พระแท่นที่ประทับเป็นไม้แกะสลัก ขาทั้ง 4 ทำเป็นขาสิงห์ มีการแกะสลักเป็นลาย
เครือเถาปิดทองผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและจีน เช่นเดียวกับลวดลายของ
พระแท่นรองพระบาท ปัจจุบันพระแท่นถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร โดยในเวลาต่อมาชาวบ้านทะเลน้อยได้ร่วมบริจาคเงินสร้าง
บัลลังก์จำลองและจัดแสดงไว้ท่ีวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ร่วมกับพระแท่นรอง
พระบาท  

 
พระแท่นท่ีประทับ ปัจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
พระแท่นรองพระบาท  
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในอำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

หลักฐานและร่องรอยความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ 

ตำบล 
พังราด 

วัดปากน้ำ 
พังราด 

       ศาลพระเจ้าตากสินฯ ตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านข้างวัดปากน้ำพังราด มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุข หลังคาทรงไทยสีขาว ผู้คนในพื้นที่บริเวณปากน้ำ
พังราดมีความเชื่อกันว่า พื้นที่บริเวณน้ีเคยเป็นทางผ่านของกองทัพพระเจ้าตาก
สินฯ เน่ืองจากเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำพังราด ประกอบกับมีวัดเก่าแก่สำคัญคือวัด
ปากแม่น้ำพังราดตั้งอยู่ จึงได้มีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินฯ ขึ้นในบริเวณวัด
ปากน้ำพังราด 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ วัดปากน้ำพังราด 

 

ตำบล 
กองดิน 

วัดกองดิน 

       ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดกองดิน มีความเชื่อกันว่า เม่ือคร้ังกรุงศรี
อยุธยาแตกเสียกรุงให้แก่พม่า คร้ังที่ 2 พ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินฯ ได้นำกำลัง
ทัพส่วนหน่ึงตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าเดินทัพมุ่งสู่เมืองจันทบุรี  ในระหว่างทางได้
รวบรวมไพร่พลเพื่อเตรียมกอบกู้เอกราช และได้เคลื่อนกำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่ง
หน่ึงในเขตตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ปัจจุบันคือ วัดกองดิน หมู่
ที ่2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) และที่แห่งน้ีพระเจ้าตากสินฯ ได้
สั่งให้ไพร่พลตำดินปืนสะสมกองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำศึก
สงครามกอบกู้เอกราชกลับคืนมา จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน (หมายถึงกอง
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในอำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

หลักฐานและร่องรอยความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ 

ดินปืน) และตำบลกองดินจวบกระทั่งปัจจุบัน อีกทั้งยังเชื่อว่ามีการปลูกต้นโพธ์ิขึ้น
ในช่วงเวลาน้ัน ปัจจุบันต้นโพธ์ิดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็น รุขมรดกของแผ่นดิน14 

 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดกองดิน 
 

 

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดกองดิน  

 

 

 

 
14 ประวัติความเป็นมาบ้านกองดิน, เข้าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://www.tessabankongdin.go.th/page.php?id=1743 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในอำเภอแกลง  
จังหวัดระยอง 

หลักฐานและร่องรอยความเช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ 

 

 

ต้นโพธ์ิท่ีเชื่อว่ามีการปลูกข้ึนคร้ังที่พระเจ้าตากสินฯหยุดพักทัพ บริเวณวัดกองดิน 

 

 สถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ถูกระบุในพระราชพงศาวดาร ปรากฏร่องรอยความเชื่อเก่ียวกับ

พระเจ้าตากสินฯ ที่ล้วนแต่เป็นความเชื่อ หรือคำบอกเล่าในความทรงจำ มิได้ยึดโยงกับเหตุการณ์การเดินทัพของ

พระเจ้าตากสินฯ ณ ช่วงเวลาน้ัน อีกทั้งยังไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญ ที่บ่งบอกถึงหลักฐานการเดินทัพที่

ผ่านพื้นที่ ที่ถูกระบุถึงในพระราชพงศาวดาร มีเพียงหลักฐานการตั้งอยู่ของชุมชน วัด และแนวคันดินโบราณ      

ซ่ึงลักษณะของการเดินทัพ มักจะเป็นการเดินทางที่รวดเร็ว การพักทัพในแต่ละคร้ังจึงมีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่    

ไม่ม่ันคง ถาวร หลักฐานจึงสูญหายได้ง่าย ประกอบกับความเจริญของพื้นที่จังหวัดระยองมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นข้อจำกัดในการศึกษาเก่ียวกับการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง      

อย่างไรก็ตาม ผลจากการสำรวจพบว่ามีการตั้งศาลพระเจ้าตากสินฯ ในหลายแห่ง แสดงให้เห็นถึงความเคารพ 

และศรัทธาของผู้คนชาวจังหวัดระยองที่มีต่อพระเจ้าตากสินฯเป็นอย่างมาก การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเส้นทาง

การเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯที่ถูกต้อง จึงถือเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนในจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี  
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ภาพที่ 3 – 3 แผนที่แสดงตำแหน่งของศาล และร่องรอยความเชื่อที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ  

บริเวณอำเภอเมือง บ้านฉาง และบ้านค่าย 
(ที่มา:  ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro) 
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ภาพที่ 3 - 4  แผนที่แสดงตำแหน่งของศาล และร่องรอยความเชื่อที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
(ที่มา:  ดัดแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro) 
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1.2 การสำรวจเส้นทางประวตัิศาสตร์ตามนิราศเมืองแกลง 

  นิราศเมืองแกลง ถือเป็นนิราศเร่ืองแรกและนิราศที่ยาวที่สุดที่สุนทรภู่ได้ประพันธ์ไว้เม่ือคร้ัง
เดินทางไปเยี่ยมบิดาซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่บ้านกร่ำ เมืองแกลง จังหวัดระยอง หลังจากที่พ้นโทษจากความผิดที่
แอบรักใคร่กับนางข้าหลวงในพระราชสำนัก ของสมเด็จฯกรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 
สุนทรภู่ได้บรรยายสภาพหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละ
สถานที่ที่ได้ล่องเรือ และเดินทางผ่าน ชื่อสถานที่สำคัญในเมืองแกลงทีป่รากฏในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ ได้มี
การบรรยายสถานที่ ผู้คน วิถีชีวิต ไว้อย่างน่าสนใจ ซ่ึงเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนให้เห็นทั้งสภาพภูมิศาสตร์       
ภูมินามและวัฒนธรรมของพื้นที่เมืองระยองในอดีต ซ่ึงจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกับสภาพภูมิศาสตร์
และวัฒนธรรมในพื้นที่ปัจจุบัน  
  ในปี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ทรงมีรับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในขณะน้ันว่า เส้นทางตามนิราศเมืองแกลงมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรในปัจจุบัน จึงได้มีโครงการสำรวจตามเส้นทางนิราศเมืองแกลงและทำการสร้างหมุดกวีไว้
เป็นสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ  โดยมีทั้งหมด 28 หมุดทั่วจังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นป้ายในตำแหน่งสถานที่ที่
กล่าวถึงในนิราศเมืองแกลง  
    ผลจากการสำรวจในระยะที่ 1 พบว่า เส้นทางในนิราศเมืองแกลงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางเกวียน ซ่ึงถือเป็นเส้นทางหลักที่ผู้คนในบริเวณจังหวัดระยองใช้ในการสัญจร ดังจะเห็นได้
จากการระบุถึงศาลาที่พักระหว่างทาง ซ่ึงสร้างขึ้นสำหรับเป็นที่จอดพักและเติมน้ำสำหรับนักเดินทาง นอกจากน้ี
ยังปรากฏเส้นทางที่ลัดเข้าพื้นที่ที่เป็นป่าเขา ดังคำประพันธ์ท่ีกล่าวถึงความยากลำบากในการเดินทางผ่านป่าและ
เขาที่มีสัตว์นานาชนิด ซ่ึงในปัจจุบัน เส้นทางเกวียนได้พัฒนาเป็นถนนสายต่าง ๆ สภาพพ้ืนที่และวิถีชีวิตของผู้คน
ในพื้นที่ มีความแตกต่าง และเปลี่ยนแปลงตามความเจริญของเมืองไปเป็นอย่างมาก  
  นิราศเมืองแกลง ได้มีการระบุถึงวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ และสภาพพื้นที่ของอำเภอแกลง
ไว้อย่างละเอียด การสำรวจในคร้ังน้ีจึงเป็นการสำรวจเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ที่เคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง
ของสุนทรภู่ เพื่อทราบถึงความแตกตา่ง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของผู้คนในอำเภอแกลง 
ว่ามีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยข้อมูลจากการสำรวจหมุดกวีที่ 21 – 28 ได้แก่ ตะพานยาย
เหม แหลมทองหลาง ปากลาวน บ้านกร่ำ พงค้อ (เนินฆ้อ) พงอ้อ (พลงช้างเผือก) บ้านดอนเก็จ (ดอนเค็ด) และ
แหลมแม่พิมพ์ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังน้ี  
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ตารางที่ 3 – 3 สถานที่ในนิราศเมืองแกลงและข้อมูลจากการสำรวจในอำเภอแกลง จงัหวดัระยอง15 
สถานที่ใน

นิราศ 
สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว1ี6 

1. ตะพานยาย
เหม 

- สะพานกลางป่า 
- ทุง่แถว มีแนวน้ำก้ัน  

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส่วน
บุคคล และมีหนองน้ำ ใกล้กันเป็นพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์
ระยอง ซ่ึงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ สะพานยายเหมที่ระบุใน
นิราศ ปัจจุบันไม่พบร่องรอยของสะพาน สันนิษฐานว่าในอดีต 
ยายเหมเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ มีการสร้างสะพาน จึงเรียกพื้นที่
บริเวณน้ีว่า ตะพานยายเหม หรือสะพานยายเหม ก่อนที่จะมีการ
ปรับพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนบุคคล ในเวลาต่อมา 

หมุดที ่21 : อยู่บริเวณด้านข้างสวน
พฤกษศาสตร์ระยอง 

พิกัด UTM : N 12 38.548, E 101 33.551 
 

 
 

 

 15 สำหรับข้อมูลจากการสำรวจจะเป็นการสำรวจเฉพาะในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นขอบเขตของการศึกษาเท่าน้ัน ดังน้ันข้อมูลหมุดกวีที่นำเสนอจึง
นำเสนอเพียงแค่ 8 หมุดจากทั้งหมด 28 หมุด 
 16 ในปี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีรับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในขณะน้ันว่า
เส้นทางตามนิราศเมืองแกลงมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปัจจุบัน จึงได้มีโครงการสำรวจตามเส้นทางนิราศเมืองแกลงและทำการสร้างหมุดกวีไว้เป็นสัญลักษณ์ตามสถานที่
ต่างๆ โดยมีทั้งหมด 28 หมุดทั่วจังหวัดระยอง ; แผนท่ีแสดงเส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่และท่ีต้ังหมุดกวีตามรอยนิราศเมืองแกลง จังหวัดระยอง ปีพ.ศ. 2556-
2557, เข้าถึงเม่ือ 16 กันยายน พ.ศ. 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=33c8f8ee4c5a4ba285bfe3bd4376b6db 
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สถานที่ใน
นิราศ 

สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว1ี6 

2. แหลม
ทองหลาง 

- ไร่แตงโม สภาพพ้ืนที่บริเวณน้ีมีลักษณะเป็นชายหาด ทางเข้าชายหาดเป็น
ทางแคบ พื้นที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล มีป่าขึ้นรก บริเวณชายทะเล
เป็นที่ตั้งของกลุ่มชาวประมง ปัจจุบันไม่พบไร่แตงโม หรือการทำ
ไร่แตงโม เน่ืองจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัย 
และโรงแรม 

หมุดที ่22 : บริเวณริมทะเล ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของ
กลุ่มชาวประมง และพื้นที่ส่วนบคุคล 

พิกัด UTM : N12 38.705, E101 33.835 

 
 

3. ปากลาวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปา่กว้าง 
- โขดเขินเนินถนน 
- ลงิ 
- คา่ง 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่ง มีหนองน้ำสลับกับพื้นที่ป่าโกงกาง 
ปัจจุบันยังคงมีคลองลาวนที่ไหลลงสู่ทะเลปรากฏอยู่ แต่พื้นที่
โดยรอบเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล มีการปรับพื้นที่ทำเป็นโรงแรมและที่
อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 

หมุดที ่23 : ตั้งอยู่ในศูนย์การท่องเทีย่ว และ
ร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลสุนทรภู ่ 

พิกัด UTM :N12 39.480, E101 35.535 
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สถานที่ใน
นิราศ 

สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว1ี6 

4. บ้านกร่ำ - ต้นลำดวน 
- วัดป่ากร่ำ 
- ชาวบ้านรับประทาน
อาหารสัตว์ป่า หมาไล่
เน้ือ กระต่าย ตะกวด 
กวาง สำหรับย่างแกง 
แย้ บึ้ง อ่ึงอ่าง เน้ือค่าง
คั่ว แต่สุนทรภู่รับเพียง
ข้าวกับแตง 
- บิดาสุนทรภู่ฝนไพลให้
สุ นท รภู่ ท า รักษ าตั ว 
หมอเฒ่าเข้ามารักษาปดั
เป่าเส้นวัก คนทรงมาลง 
ขอขมาที่สุนทรภู่ไปเก็บ
ดอกไม้ที่ชายเขา 
 
 
 
 

สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับพื้นที่เนิน ปัจจุบันมีการ
ปรับพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการร้านค้า มีถนนขนาด 6 
เลนตัดผ่าน วัดป่ากร่ำมีการย้ายจากบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้น
ไปทางด้านทิศเหนือในบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนิน เน่ืองจากประสบ
กับปัญหาน้ำท่วม โดยที่ตั้งวัดเดิม ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่
ขึ้น โดยวางศิลาฤกษ์เม่ือวันที ่30 ธันวาคม พ .ศ. 2498 

หมุดที ่24 : ด้านหน้าอนุสาวรีย์สุนทรภู ่
พิกัด UTM :N12 40.489, E101 38.028 
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สถานที่ใน
นิราศ 

สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว1ี6 

5. พงค้อ  - พบชนชาติชอง 
)ตระกูลมอญ-เขมร(  

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านเนินฆ้อ สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขาและที่
ราบ มีคลองสาขาของแม่น้ำประแสร์ อยู่บริเวณด้านหลังของวัด
เนินฆ้อ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ส่วนบุคคล มีการปรับพื้นที่
สำหรับทำเกษตรกรรมคือ ปลูกสวนผลไม้ และสวนหมาก บริเวณ
ริมแม่น้ำมีลักษณะเป็นป่าชายเลน จากการสัมภาษณ์ยังพบผู้คนที่
อาศัยอยู่ที่บ้านเนินฆ้อ มีเชื้อสายชาวชอง แต่วิถีชีวิตมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่แล้ว 

หมุดที ่25 : ด้านหน้าวดัเนินฆ้อ 
พิกัด UTM : N12 42.708, E101 38.761 
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สถานที่ใน
นิราศ 

สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว1ี6 

6. บ้านดอน
เก็จ 

(บ้านโพธ์ิทอง) 

- มีการเลี้ยงเป็ด และ
หมู  
- ท่ า น ผู้ ห ญิ ง ข อ ง
ยกกระบัตรน่ังปิ้งปลา 
( ย ก ก ร ะ บั ต ร  คื อ 
ต ำแห น่ งข้ าราชการ
สัง กัดกระทรวงวัง  มี
หน้าที่ออกไปประจำอยู่
ตามหัวเมือง) 

ปัจจุบันคือวัดโพธิ์ทองพุทธาราม บริเวณด้านหน้าวัดเป็นโรงเรียน  
มีการตั้งที่อยู่อาศัยติดกับถนน พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน และที่
รกร้าง 

หมุดที ่27 : บริเวณดา้นหน้าวัดโพธ์ิทอง  
พิกัด UTM : N12 47.342, E101 39.966 
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สถานที่ใน
นิราศ 

สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว1ี6 

7. พงอ้อ 
(พลง

ช้างเผือก) 

- สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านพลงช้างเผือก   
มีวัดพลงช้างเผือกเป็นวัดสำคัญของชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่
อยู่อาศัย วัด และโรงเรียน ปัจจุบันไม่พบพื้นที่ทีมีต้นอ้อตามที่มา
ของชื่อว่า บ้านพงอ้อ 

หมุดที ่26 : บริเวณดา้นหน้าวัดพลงชา้งเผือก 
พิกัด UTM : N12 45.812, E101 39.424 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 - 25  

สถานที่ใน
นิราศ 

สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว1ี6 

8. แหลม
แม่พิมพ ์

- ชายหาดแหลม
แม่พิมพ ์

ปัจจุบันชายหาดแหลมแม่พิมพ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีสำคัญของ
จังหวัดระยอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล มีการสร้าง
โรงแรม และสถานที่พักต่างอากาศ บริเวณติดกับถนนเลียบ
ชายทะเล 

หมุดที ่28 : ชายหาดแหลมแม่พิมพ ์
พิกัด UTM : N12 38.963, E101 37.200 
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ภาพที่ 3 – 5 แผนทีแ่สดงหมุดกว ีหมดุที่ 21 - 28 จากนิราศเมืองแกลง 
(ที่มา: ดดัแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro) 
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 เส้นทางการเดินของสุนทรภู่จากระยองมายังพื้นที่บริเวณอำเภอแกลง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั้งยังปรากฏเส้นทางเดินและเส้นทางเกวียนที่ผู้คนในพื้นที่จังหวัด
ระยองใช้เดินทางติดต่อกับชุมชนในอำเภอแกลง ซ่ึงตามเส้นทาง มักพบกับพื้นที่เกษตรกรรม และการอยู่อาศัยที่
มีการกระจายตัวออกมาจากพื้นที่ของชุมชนขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาบ้านเมืองในอดีตที่ค่อย ๆ 
พัฒนาจากศูนย์กลางเมืองสู่ชุมชนโดยรอบ เส้นทางเดินที่สำคัญที่ปัจจุบันยังคงมีการใช้งาน และมีการทำเป็นถนน
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น คือถนนหมายเลข 3161 เป็นถนนที่ตัดจากย่านการค้าสามย่านมายังหาดแหลมแม่พิมพ์      
จากการสำรวจพบชื่อสถานที่ที่ถูกระบุในนิราศเมืองแกลงที่ถนนได้มีการตัดผ่าน คือ หาดแหลมแม่พิมพ์ บ้านกร่ำ      
บ้านเนินฆ้อ บ้านพลงช้างเผือก และบ้านดอนเค็ด  
  สภาพพื้นที่ในนิราศเมืองแกลง เม่ือเทียบกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน พบว่า พื้นที่หลายแห่งมีความ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ไม่หลงเหลือร่องรอยใด ๆ ที่เคยถูกกล่าวถึงในนิราศเมืองแกลง แต่ในบางพื้นที่ 
ปัจจุบันยังคงรักษาความสมบรูณ์ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากคร้ังทีสุ่นทรภู่เคยได้เดินทางผ่านและได้พบเห็น เช่น หาด
แหลมแม่พิมพ์ ที่ในปัจจุบันนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดระยอง ยังคงรักษาความ
สวยงามของชายหาดที่ทอดยาวกว่าหลายกิโลเมตร นอกจากน้ียังมีพื้นที่ป่าเขาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้
เช่นเดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่การสำรวจในระยะแรกคือ อำเภอเมือง บ้านฉาง และบ้านค่ าย จะ
พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้เมืองมีการ
ขยายตัว รองรับกับโรงงานอุตสาหกรรม และประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นตามไปด้วย แตกต่างจากพื้นที่อำเภอ    
แกลง ที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกสวนผลไม้ และยางพารา จึงทำให้สภาพพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก ทำให้พื้นที่บางแห่งในนิราศเมืองแกลง ยังคงสภาพไว้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาน้ัน 
  ความเป็นไปได้ ของเส้นทางที่สุนทรภู่ใช้เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ   
มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควร เน่ืองจากมีการพบชื่อบ้านนามเมืองเดียวกันในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอแกลง
ที่มีการเดินทางผ่านบ้านกร่ำทั้ง 2 เส้นทาง ประกอบกับการเดินทางของทั้งพระเจ้าตากสินฯ และสุนทรภู่         
อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้เส้นทางเดิน และเส้นทางเกวียนเดียวกัน ซ่ึงถือ
เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในพื้นที่จังหวัดระยอง 
  นิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่  ที่แต่งขึ้นในปี พ .ศ.2350 นับเป็นบันทึกการเดินทางในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ เส้นทางที่ผ่านพื้นที่ในหลายจังหวัด ตั้งแต่กรุงเทพมหานครฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
และระยอง ความหลากหลายของเส้นทาง ทั้งทางน้ำ และทางบก ช่วยทำให้ทราบถึงความยากลำบากของการ
เดินทาง สภาพพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ที่แตกต่างจากปัจจุบัน ที่ทุกพื้นที่ต่างพัฒนา จนกระทั่งวิถีชีวิต
ดั้งเดิมสูญหายไป สภาพพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่า เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่อยู่อาศัย และ
โรงงานอุตสาหกรรม นิราศเมืองแกลงจึงถือเป็นบันทึกการเดินทางที่บันทึกอดีตไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและ
เรียนรู้เร่ืองราวในอดีตของพื้นที่จังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 3 – 6 แผนที่แสดงหมุดกวีในนิราศเมืองแกลง หมดุที่ 1 – 28   
(ที่มา: ดดัแปลงจากโปรแกรม Google Earth Pro)
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2. ข้อมูลจากการสำรวจพ้ืนที่อำเภอแกลง 

 2.1 ตำบลทางเกวียน 

 สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลทางเกวียนมีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินสูง-ต่ำ มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณเลียบ

แม่น้ำประแสฝั่งทิศตะวันตกลงมาทางทิศใต้ดินในบางพื้นที่เป็นดินทรายแหล่งน้ำสำคัญคือแม่น้ำประแส ที่มาของ

ชื่อตำบลทางเกวียนสันนิษฐานว่ามาจากการเดินทางในอดีตที่ต้องใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง ก่อนที่จะมี

ความเจริญเข้ามา การใช้พื้นที่ในปัจจุบันมีการทำสวนยาง เป็นที่ตั้งของชุมชนและย่านการค้า 

 ตำบลทางเกวียนปรากฏเร่ืองราวและสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯคือ วัดราช

บัลลังก์ประดิษฐารามเดมิชื่อว่า “วัดเนินสระ” สันนิษฐานว่ามีที่มาจากสภาพพ้ืนที่ในอดีตมีสระน้ำสำหรับชาวบ้าน

ใช้อุปโภคบริโภคอยู่บนเนิน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดทะเลน้อย” ตามชื่อหมู่บ้าน เน่ืองจากในอดีตเม่ือทะเลหนุน 

น้ำจะท่วมจนมีลักษณะเหมือนทะเล จึงเรียกกันว่า บ้านทะเลน้อย วัดน้ีมีความเก่ียวข้องกับเส้นทางเดินทัพพระ

เจ้าตากสินฯในช่วงที่พระองค์ยกทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่องที่บริเวณบ้านประแส การรบในคร้ังน้ันทำให้ทหาร

ล้มตายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเชื่อว่ามีการนำศพของทหารมาฝังใกล้กับบริเวณวัด เพราะมีการขุดพบดาบที่

สันนิษฐานว่าเป็นของทหาร และเชื่อว่าวัดราชบัลลังก์เป็นจุดพักทัพ เน่ืองจากมีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมคือเป็นเนิน

และสระน้ำสำหรับใช้อุปโภค ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระธรรมเจดีย์หรือเจ้าอยู่ ซ่ึงเป็นชาวเมืองแกลงและเจ้า

อาวาสวัดโมลีโลกยาราม ได้นำพระแท่นหรือบัลลังก์ที่ประทับ พระแท่นรองพระบาท ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ 

และพระพุทธรูปที่สานด้วยหวายมาถวายให้กับวัด 

 
ภาพที่ 3 - 7 อุโบสถวดัราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 
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โบราณสถานสำคัญภายในวัดคืออุโบสถหลังเก่าและเจดีย์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2400 – 

2440 ลักษณะของโบสถ์มีการทำจั่นหับหรือหลังคาลาดด้านหน้าโบสถ์ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์ที่สร้างในภาค

ตะวันออก หน้าต่างของโบสถ์มีการทำปูนปั้นและเขียนสี ด้านในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปหวายที่มีการฉาบ

ปูนและลงรักปิดทอง เจดีย์มีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำ มีฐานยกสูงขนาดใหญ่ซ่ึงเป็น

ลักษณะพื้นถิ่นของช่างระยอง ยอดของเจดีย์ทำจากไม้แกะสลักเป็นยอด ในปัจจุบันอุโบสถเก่าและเจดีย์ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

   
     ภาพที ่3 - 8 จั่นหับหรือหลังคาลาดดา้นหน้าโบสถ ์           ภาพที่ 3 - 9 งานปูนปั้นเขียนสีที่หน้าต่าง

   

 ภาพที่ 3 - 10 พระพุทธรูปหวายลงรักปิดทองในอุโบสถ  ภาพที่ 3 - 11 เจดยี์วดัราชบลัลังก์ 
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ภายในวัดมีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินฯมีลักษณะเป็นซุ้มเรือนไทย ภายในประดิษฐานพระบรมราชา 

นุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ด้านหลังศาลมีต้นโพธ์ิและมะขามขนาดใหญ่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าปลูกในสมัยเดียวกันกับ

ที่พระเจ้าตากสินฯได้ยกทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่อง 

 
ภาพที่ 3 - 12 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

นอกจากน้ียังปรากฏสถานที่ที่กล่าวถึงในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่โดยมีการทำหมุดกวีหมุดที่ 26 

บ้านพงอ้อ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนวัดพลงช้างเผอืก และหมุดกวีหมุดที่ 27 ดอนเค็ด ตั้งอยู่ที่บริเวณวัดโพธ์ิ

ทองพุทธราม 

  
ภาพที่ 3 - 13 หมุดกวหีมุดที ่26 บา้นพงอ้อ 

  บ้านพงอ้อคือบริเวณพลงช้างเผือกในปัจจุบัน คำว่าพงอ้อ มีเร่ืองเล่าว่าบริเวณสถานที่แห่งน้ีเดิมเป็นป่า

ใหญ่และมีทุ่งนาอยู่เป็นระยะๆ บางส่วนเป็นดินพลุ ดินดูด ภาษาพื้นบ้านเรียกพื้นลักษณะน้ีว่าพลง คร้ังหน่ึงมี
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ช้างพังเผือกเชือกหน่ึงลงมาติดหล่มที่พลงน้ีและตายในที่สุด ชาวบ้านขนานนามตามเหตุการณ์ว่าพลงนาง

ช้างเผือก ต่อมากร่อนเหลือเพียงพลงช้างเผือก 

 
ภาพที่ 3 - 14 หมุดกวหีมุดที ่27 บา้นดอนเคด็ 

 บ้านดอนเก็จหรือบ้านดอนเค็ดคือบริเวณวัดโพธ์ิทองในปัจจุบัน ในอดีตเมืองแกลงตั้งอยู่บริเวณบ้านดอน

เค็ดแห่งน้ี สุนทรภู่เดินทางจากบ้านกร่ำมาเที่ยวเมืองบ้านแกลง จึงพบพระยายกกระบัตร ซ่ึงเป็นศักดินาของ

ผู้ปกครองเมืองแกลงในขณะน้ันวัดดอนเค็ดไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นสมัยใด เน่ืองจากราวปีพ.ศ.๒๕๒๒ ได้

เกิดเพลิงไหม้ หลักฐานต่างๆ ถูกทำลายไปมาก ต่อมาเปลี่ยนชื่อจากดอนเค็ดเป็นโพธ์ิทอง เพราะบริเวณวัดมีต้น

โพธิ์ใหญ่อายุนับร้อยปีขึ้นอยู่ จึงใช้ชื่อว่าวัดโพธิ์ทอง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดทางเกวียนระยะหน่ึง และสุดท้ายก็

เปลี่ยนกลับมาเป็นวัดโพธ์ิทองพุทธารามจนปัจจุบัน 

 ในพื้นที่ตำบลทางเกวียนนอกจากจะมีความสำคญัเน่ืองจากเป็นเส้นทางสายประวัตศิาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ

พระเจ้าตากสินฯและสุนทรภู่แล้วยังมีแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญที่ถือว่าเป็นแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้

ดังน้ี 

 วัดโพธิ์ทองพุทธาราม เดิมชื่อวัดโพธิ์ทอง เน้ือที่ 32 ไร่ 80 ตารางว่า เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฏผู้สร้าง 

ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการเมืองแกลง (สมัยเมืองแกลงตั้งอยู่บ้านดอนเค็ด) เดิมมีต้นโพธ์ิใหญ่อายุนับร้อยปีขึน้อยู่นับเปน็

ต้นไม้สำคัญเก่ียวกับพระพุทธศาสนา จึงตั้งชื่อวัดน้ีว่า วัดโพธ์ิทอง ปัจจุบันมีพระครูบุรเขตสังฆการเป็นเจ้าอาวาส 

โบราณสถานสำคัญที่พบภายในวัดคือ อุโบสถ วิหารและเจดีย์ทรงเคร่ือง 2 องค์ ซ่ึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก 
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ภาพที่ 3 - 15 อุโบสถวดัโพธ์ิทองพุทธาราม 

   
            ภาพที่ 3 - 16 หนน้าบันอุโบสถวัดโพธ์ิทอง         ภาพที่ 3 - 17 พระประธานในอุโบสถวัดโพธิ์ทอง 
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ภาพที่ 3 - 18 วิหารวดัโพธ์ิทอง 

     
ภาพที่ 3 - 19 เจดยี์วดัโพธ์ิทองพุทธาราม 

วัดสารนาถธรรมาราม เร่ิมสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2487 โดยท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส

วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ด้วยศรัทธาที่ม่ันคงของชาวตลาดสามย่านที่อยากจะให้มีวัดขึ้น การก่อสร้างหลังจาก

วางศิลาฤกษ์รากฐานเสร็จ ได้เกิดสงครามเอเชียบูรพาขึ้น ทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักลง จนกระทั่งแล้วเสร็จเม่ือ
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ปี พ.ศ. 2499 สภาพปัจจุบันยังคงสวยงามและได้รับการดูแลรักษาอย่างดี สิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือโบสถ์หลังใหญ่

และมีการทำพระธาตุสำคัญจากสี่ภูมิภาคจำลองอยู่ที่มุมทั้งสี่ของโบสถ์ได้แก่ พระปฐมเจดีย์ พระบรมธาตุไชยา 

พระธาตุพนม และพระเจดีย์เจ็ดยอด พื้นที่ด้านนอกโบสถ์ถูกจัดเป็นสวนสวยงามและมีต้นไม้ยืนต้นให้ร่มเงาที่

นอกจากจะมาทำบุญแล้วยังสามารถเดินชมภูมิทัศน์ภายในวัดได้ 

 
ภาพที่ 3 - 20 อุโบสถวดัสารนาถธรรมาราม 

  
                  ภาพที่ 3 - 21 พระปฐมเจดยี ์     ภาพที่ 3 - 22 พระธาตุพนม 
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     ภาพที่ 3 - 23 พระเจดยี์เจด็ยอด   ภาพที่ 3 - 24 พระบรมธาตุไชยา 

บริเวณชุมชนโพธ์ิเงินโพธ์ิทองยงัปรากฏศาลเจ้าชื่อวา่ศาลเจ้าพ่อกลั่ง ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่มีชุมชนชาวจีน

อาศัยอยู่ในบริเวณน้ีด้วย 

 
ภาพที่ 3 - 25 ศาลเจ้าพ่อกลัง่ 

 ย่านการค้าสามย่านในอดีตเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง 2 พื้นที่คือบ้านนาที่นิยมการ

ปลูกนาข้าว และบริเวณชุมชนประมงประแสที่มีอาหารเด่นอย่างอาหารทะเล และกะปิ รวมถึงสินค้าจากชาวจีน

ที่มาค้าขายจากการสำรวจจะเห็นได้มีศาลเจ้าจีนคือศาลเจ้าทางเกวียนและศาลเจ้าพ่อสามย่านตั้งอยู่ 
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               ภาพที ่3 - 26 ศาลเจา้ทางเกวียน   ภาพที่ 3 - 27 ศาลเจ้าพ่อสามย่าน 

ปัจจุบันชุมชนน้ียังคงมีอาคารไม้แบบเก่าที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงามที่บริเวณช่องลมและระเบียง 

โดยเฉพาะช่วงถนนสุนทรโวหาร หรือที่มีชื่อเดิมว่าถนนทางเกวียน ปรากฏอาคารไม้ดังกล่าวตลอดแนวถนน  

แสดงให้เห็นการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและจีนรวมถึงวิถีชีวิตตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน และยังมีร้านค้าหลาย

แห่งที่ยังขายสินค้าข้าวของเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นตลาดช่วงเช้าและตลาดเย็นที่นักท่องเที่ยว

สามารถเดินเที่ยวชมบรรยากาศตลาดเก่าได้อีกด้วย 

    
ภาพที ่3 - 28 ย่านการค้าสามย่าน 
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ภาพที่ 3 - 29 อาคารไม้ที่มีการแกะสลักลวดลายบริเวณระเบียงและช่องลม 

จากการสำรวจเพิ่มเติมในชุมชนบ้านโพธิ์ทองบริเวณหลังวัดโพธิ์ทอง สภาพพื้นที่เป็นป่ารก มีลำคลอง

ไหลผ่านชื่อว่าคลองตาเหลง็เป็นคลองธรรมชาต ิเน่ืองจากคลองมีลักษณะคดเคีย้ว บริเวณริมตลิ่งเป็นกองดินทราย

ที่ถูกพัดมาทับถม จากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่เล่าว่าเคยมีการขุดขยายคลองเพื่อการสัญจรที่สะดวกยิ่งขึ้น 

เน่ืองจากบริเวณคลองน้ีเดิมมีการค้าขายทางน้ำ แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัด บริเวณคลองตาเหล็งเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ

เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จึงสันนิษฐานว่าโบราณวัตถุที่พบจำนวนมากในบริเวณน้ีน้ันเป็นโบราณวัตถุที่ถูกน้ำ

พัดมาจากบริเวณอ่ืน คาดว่าน่าจะถูกพัดมาจากแหล่งเรือจมที่ปากน้ำประแสร์ เน่ืองจากมีการติดต่อค้าขายกับจีน

บริเวณน้ัน โดยโบราณวัตถุที่พบบริเวณคลองตาเหล็งส่วนมากน้ันเป็นเศษภาชนะดินเผา และเคร่ืองเคลือบจีนใน

สมัยราชวงศ์ชิง โดยโบราณวัตถุบางชิ้นพบเหมือนกับที่พบในหลุมขุดค้นวัดราชบัลลังก์ฯด้วย  

   
ภาพที่ 3 - 30 สภาพพื้นที่บริเวณชุมชนตลิง่ชัน 
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ภาพที่ 3 - 31 เส้นทางเข้าสู่แหลง่ที่พบโบราณวัตถุในชุมชนตลิง่ชัน 

  
ภาพที่ 3 - 32 ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบริเวณที่พบโบราณวัตถ ุ

โบราณวัตถุที่พบในพื้นที่ของชาวบ้านบริเวณริมคลองคือ เศษเคร่ืองถ้วยจำนวนมาก เศษภาชนะดินเผา 

และหม้อเต็มใบ นอกจากน้ันยังพบวัตถุที่เป็นโลหะ และแก้วสมัยโบราณอีกด้วย โดยพบบนพื้นผิวดินกระจายอยู่

บริเวณรอบที่อยู่อาศัย และพื้นทีริ่มคลอง (พิกัด UTM 789836E 1415613N) 
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ภาพที่ 3 - 33 เศษเคร่ืองถ้วยที่พบบริเวณชุมชนตลิง่ชัน 

   
ภาพที่ 3 - 34 วัตถุประเภทโลหะที่พบบริเวณชุมชนตลิ่งชัน 

 จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่าพื้นที่ตำบลทางเกวียนในบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะดินเป็นดิน

ทรายทำให้ปลูกพืช ผลไม้ ไม่ได้ จึงมีการปลูกข้าว ปลูกมะพร้าว หรือ ทำนากุ้งแทน ส่วนบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนิน 

(ฝั่งทิศตะวันตก) มีลักษณะดินที่เหมาะกับการทำการเกษตร จึงมีการปลูกผลไม้ และ สวนยาง  

 2.2 ตำบลวังหว้า 

 สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลวังหว้าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ดอนเป็นลูกคลื่น มีคลองหว้าไหล

ผ่านตลอดแนวทิศเหนือ-ใต้ ตำบลวังหว้ามีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ. 2440 คำว่า “วัง” มาจาก

ลักษณะของห้วงน้ำที่ลึกซ่ึงอาจหมายถึงลักษณะของสภาพพื้นที่ “หว้า” เป็นชื่ อของต้นไม้ชนิดหน่ึงชอบขึ้นใน

บริเวณริมน้ำท่วมถึง มีเร่ืองเล่าจากผู้เฒ่าในพื้นที่ว่าลำคลองวังหว้าตรงข้ามกับสวนธารเกษมเป็นคุ้งน้ำลึก ด้านข้าง

วังน้ำลึกฝั่งซ้ายน้ันมีต้นหว้าขนาดใหญก่ว่าต้นไม้ชนิดอ่ืน ๆ  อยู่บนตลิ่งชันต้นหน่ึง ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าวังหว้า
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มาจนถึงปัจจุบันน้ี17 ในพื้นที่ตำบลวังหว้าไม่ปรากฏหลักฐานหรือเร่ืองเล่าที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯและ

เส้นทางของสุนทรภู่จากนิราศเมืองแกลง จากการสำรวจมีวัดภายในเขตตำบลวังหว้าที่คนในชุมชนมาประกอบ

กิจกรรมทางศาสนาดังน้ี 

 วัดวังหว้ามีเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านศรัทธากันมากคือพระมงคลศีลาจารย์หรือหลวงปู่คร่ำ ภายในวัดมี

อุโบสถหลังใหญ่ เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและภาพเขียนประวัติของหลวงปู่คร่ำ ศาลาการเปรียญที่ตั้งสรีระ

ของหลวงปู่คร่ำเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้และหอหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่คร่ำ 

  
                 ภาพที ่3 - 35 อุโบสถวดัวังหว้า      ภาพที ่3 - 36 เจดยี์วัดวงัหวา้ 

 วัดวังศิลาธรรมาราม เดิมชื่อวัดวังหินประวัติเดิมทีเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีลางรำน้ำและมีวังน้ำกว้าง

พอประมาณ พบก้อนหินใหญ่ขนาดหลายตันโผล่ขึ้นพ้นน้ำ 1 ก้อน เหตุน้ีจึงเรียกว่า “บ้านวังหิน” 

 

 

 17วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเม่ือ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก
http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
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ภาพที่ 3 - 37 อุโบสถวดัศลิลาธรรมาราม 

 2.3 ตำบลเนินฆ้อ 

 สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลเนินฆ้อเปน็ที่ราบลุ่มสลับกับเนิน ทางด้านทิศใต้มีแนวเขตติดกับทะเลอ่าวไทย 

ในบางพื้นที่เป็นป่าชายเลนทำให้ดินมีลักษณะเป็นดินเลนมีแม่น้ำประแสและลำคลองหลายสาขาไหลผ่าน เช่น 

คลองเนินฆ้อ คลองเนินทราย คลองท่าครก คลองสามตำบล คลองชายสูง คลองพักหัก ในส่วนพื้นที่ราบดินเป็น

ดินที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร 

 ชื่อตำบลเนินฆ้อมีประวัติความเป็นมาจากนิราศสุนทรภู่พื้นที่แห่งน้ีเดิมชื่อ บ้านพงค้อ เน่ืองจากใน

บริเวณน้ีมีต้นค้อขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซ่ึงต้นค้อน้ันสามารถนำมามุงหลังคาได้ จนกระทั่งเม่ือปี 2457 ได้โปรดให้

มีการตั้งนามสกุล หมู่บ้าน และตำบล ได้เปลี่ยนจากชื่อพงมาเป็นเนิน ซ่ึงอ้างมาจากในบริเวณน้ีมีเนิน จากน้ันเป็น

ต้นมาจึงเรียกว่าตำบลเนินฆ้อ18 

 ตำบลเนินฆ้อไม่ปรากฏสถานที่หรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับพรเจ้าตากสินฯ แต่ปรากฏสถานที่ที่กล่าวถึง

ในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ดังที่กล่าวไว้ในภูมินามของชื่อเนินฆ้อ โดยมีการทำหมุดกวีหมุดที่ 25 บ้านพงค้อ 

ตั้งอยู่บริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนินฆ้อ 

 

 18เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพที่ 3 - 38 หมุดกวหีมุดที ่25 เนินฆ้อ 

 ในตำบลมีวัดที่เป็นหลักฐานสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คือ วัดแหลมสนหรือวัดสมมติเทพ

ฐาปนาราม ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดแหลมสน มีประวัติว่า เม่ือพ.ศ.2427 รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมือง

ชายทะเลฝั่งตะวันออก ขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแส ฝั่งแหลมสนเมืองแกลง เสด็จมาใกล้เจดียสถานซ่ึงเป็น

เจดีย์ทีส่ร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2416 ทรงพระราชดำริว่า “ตำบลปากน้ำแหลมสนน้ีสมควรเป็นที่สร้างอารามได้” จึงมี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระแกลงแกล้วกล้า (ม่ัง) ผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างอารามขึ้น 

พระราชทานนามว่า “วัดสมมติเทพฐาปนาราม” ต่อมากระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) ได้

ส่งธรรมาสน์และพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาไว้ท่ีพระอารามหลวง

ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น อีกทั้งยังมีของพระราชทานอ่ืน ๆ อีกเป็นจำนวนมาก 

 
ภาพที่ 3 - 39 ชายหาดแหลมสนปัจจุบัน 
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 ปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าถูกร้ือไปแล้ว มีเจดีย์องค์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ที่วัดราชบัลลังก์คือมี

ลักษณะเป็นเจดีย์พื้นถิ่นของภาคตะวันออก จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสเลา่ว่าเคยมีเคร่ืองถ้วยและไหจำนวนมาก

ที่เก็บรักษาไว้ในวัด แต่สูญหายไปทำให้ปัจจุบันเหลือจำนวนน้อยลง 

   
ภาพที่ 3 - 40 อุโบสถวดัสมมติเทพฐาปนาราม 

 
ภาพที่ 3 - 41 เจดยี์วดัสมมตเิทพฐาปนาราม 
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 วัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมคือ วัดหนองแพงพวย สร้างเม่ือ พ.ศ. 2427 โบราณสถาน

ที่สำคัญคืออุโบสถหลังเก่าที่สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2432 หน้าต่างและประตูมีการประดับด้วยปูนปั้นและเขียนสีโดย

ช่างพื้นถิ่น ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สภาพอุโบสถในปัจจุบันมีความทรุดโทรมมาก บริเวณ

พื้นที่โดยรอบเป็นชุมชนมีการทำสวนยางจำนวนมาก จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าบริเวณน้ีเคยมีหนองน้ำใหญ่ 

จึงเป็นที่มาของชื่อหนองแพงพวย ซ่ึงบริเวณที่เคยเป็นหนองน้ำปัจจุบันคือบริเวณอุโบสถใหม่วัดหนองแพงพวย 

 
ภาพที่ 3 - 42 วัดหนองแพงพวย 

   
                 ภาพที ่3 - 43 อุโบสถวดัหนองแพงพวย              ภาพที ่3 - 44 พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ 
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  ด้านทิศใต้ของศาลาการเปรียญวัดหนองแพงพวยยังพบเศษเคร่ืองถ้วยที่สามารถกำหนดอายุได้สมัย

รัตนโกสินทร์ ในพื้นที่สวนยางของชาวบ้าน (พิกัดUTM 786003E 1407857N) พบเป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน

ธรรมดา และเศษภาชนะเน้ือแกร่งเคร่ืองเคลือบ จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าพื้นที่ตรงน้ีเคยมีการนำเศษ

ภาชนะดินเผามาใช้ในการทำถมดิน จึงสันนิษฐานได้ว่าเศษภาชนะดินเผาที่พบที่บริเวณสวนยางเป็นเศษภาชนะ

ดินเผาที่มาจากการถมพื้นที่ในคร้ังน้ัน 

 
ภาพที่ 3 - 45 สวนยางที่พบเศษเคร่ืองถ้วย 

 วัดสำคัญภายในตำบลเนินฆ้ออีก 2 วัด คือ วัดเนินฆ้อมีอีกชื่อหน่ึงว่าวัดหว่างคีรีคงคา เป็นวัดเก่าแก่วัด

หน่ึงสร้างมาประมาณร้อยปีเศษ ตั้งอยู่ระหว่างเนินสูงกับคลอง มีบ้านเรือนประชาชนอยู่รอบ ๆ วัด ปัจจุบันกำลัง

มีการบูรณะอุโบสถหลังใหม่ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเล่าว่าอุโบสถหลังเก่าทำจากไม้ทำให้สภาพทรุดโทรมไป

มากจึงร้ือแล้วมีการสร้างใหม่ในที่เดิม เดิมพื้นที่ชุมชนบริเวณน้ีเป็นเนินสูงที่เต็มไปด้วยต้นค้อ เป็นต้นไม้ในตระกูล

ปาล์ม ใบตากแห้งสามารถนำมาใช้มุงหลังคาได้ จึงเป็นที่มาของที่บ้านเนินค้อในช่วงแรก ภายหลังกรมทางหลวง

มาลงพื้นที่จึงเปลี่ยนไปใช้ “บ้านเนินฆ้อ” ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา พื้นทีส่่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ทำนากุ้ง โดยมีคลอง

เนินฆ้อเป็นคลองสายหลัก 
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ภาพที่ 3 - 46 อุโบสถวดัเนินฆ้อ 

            
       ภาพที ่3 - 47 เจดยี์วัดเนินฆ้อ             ภาพที่ 3 - 48 พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ 

 ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดเนินฆ้อมีมณฑปเนินฆ้อซ่ึงภายในเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ภายในมณฑปมีรอยพระ

พุทธบาท พระพุทธรูปปางมารวิชัย และของโบราณที่ทางศูนยเ์ก็บรักษาไว้ เช่น ไห เคร่ืองถ้วย เคร่ืองจักรสาน หิน

บดยา จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าของดังกล่าวถูกพบในเขตพื้นที่ของมณฑปแห่งน้ีและชาวบ้านนำมาให้ส่วน

หน่ึง ส่วนมณฑปเคยเป็นอาคารไม้แต่สภาพทรุดโทรมมากจึงมีการบูรณะจนมีสภาพดังปัจจุบันทางศูนย์ปฏิบัติ

ธรรมยังคงเก็บรักษาไม้จากอาคารมณฑปเดิมไว้อยู่ 
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                 ภาพที ่3 - 49 มณฑปเนินฆ้อ      ภาพที ่3 - 50 รอยพระพุทธบาทภายในมณฑป 

                
     ภาพที ่3 - 51 พระพุทธรูปปางมารวชิัยในมณฑป                  ภาพที ่3 - 52 ไหโบราณ 

   
ภาพที่ 3 - 53 เคร่ืองถ้วยที่เก็บรักษาไว้ในมณฑป 
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 วัดจำรุง ได้เร่ิมก่อสร้างใน พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่จากคำบอกเล่าสันนิษฐานว่าเร่ิมสร้าง

เม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2420 โดยมีหลวงพ่อผึ้งซ่ึงบวชอยู่วัดเนินฆ้อ เป็นผู้ริเร่ิมสร้างพร้อมด้วย นายจัน นางพุ่ม 

เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้าง เน่ืองจากเห็นว่าชุมชนมีราษฎรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ห่างจากวัดอ่ืน ๆ 

พอสมควร จึงได้ริเร่ิมสร้างวัดขึ้น และใช้ชื่อว่า “วัดป่าเรไร” เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ีเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่ ในราว 

พ.ศ. 2442 มีการยกกุฎีเป็นทรงไทย และสร้างอุโบสถขึ้น อุโบสถหลังแรกทำแบบฝาไม้ เสาไม้ หลังคามุงกระเบื้อง 

ต่อมาได้ร้ือฝาไม้ออกและก่ออิฐถือปูนฝาผนัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดจำรุง” 

 จากการสัมภาษณ์คนในพื้นที่เล่าว่าชุมชนน้ีมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายหลังได้มีการอพยพเข้ามาอยู่ของ

คนที่มีเชื่อสายขอม-มอญ หรือ คนชอง ชุมชนน้ีเดิมมีชื่อว่า “บ้านจำร” ซ่ึงแปลว่า พื้นที่ชุ่มน้ำ เพราะในอดีตพื้นที่

บริเวณน้ีเป็นป่าที่ อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  ทำเกษตรกรรม ปัจจุบันยังคงใช้พื้นที่ในการทำ

เกษตรกรรม เช่น สวนผลไม้ 

 
ภาพที่ 3 - 54 อุโบสถวดัจำรุง 

 นอกจากแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว ในพื้นที่ตำบลเนินฆ้อยังมีแหล่งศึกษา

ธรรมชาติที่สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณลุ่มน้ำป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย ซ่ึงเป็นคลอง

สาขาของแม่น้ำประแส สะพานรักษ์แสมเป็นสะพานแขวนข้ามคลองตาโบ้ย ความยาวประมาณ 100 เมตร มี

ทางเดินสะพานไม้สำหรับเดินชมธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 100 เมตร หอคอยชมวิวสะพานและป่าชายเลน 

เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนและสัตว์น้ำเช่น ปูแสมอีกด้วย 
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ภาพที่ 3 - 55 สะพานรักษ์แสม 

   
ภาพที่ 3 - 56 ระบบนิเวศปา่ชายเลนบริเวณสองฝัง่ของสะพานรักษ์แสม 

 2.4 ตำบลกร่ำ –ชากโดน 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลกร่ำ-ชากโดน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเนินเล็กในพื้นที่ตอนบน

ของตำบนชากโดน มีคลองลาวนไหลผ่านบริเวณตอนใต้ ด้านทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย 

 ที่มาของชื่อตำบลเดิมทีบริเวณตำบลชากโดนมีป่ากระโดนขึ้นอยู่มากมายแต่มีต้นกระโดนอยู่ 2 ต้นที่มี

ลักษณะใหญ่โตมาก ซ่ึงอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ตำบลชากโดนในปัจจุบัน ต่อมาเกิดฟ้าผ่าต้นกระโดนแต่ยังไม่ตาย

และฟ้าผ่าเป็นคร้ังที่ 2 ทำให้ต้นกระโดนตาย ในสมัยน้ันหลวงพ่อโต (พระครูนิวาสธรรมสาร) กำลังพัฒนาวัดเขา

กระโดนอยู่ซ่ึงเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยน้ัน จึงตั้งชื่อตำบลว่า ชากโดน19 

 

 
19เรื่องเดียวกัน. 
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 ตำบลน้ีไม่ปรากฏหลักฐานที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ แต่ปรากฏสถานที่ที่กล่าวถึงในนิราศเมือง  

แกลงของสุนทรภู่ทั้งหมด 3 แห่งคือ 

 หมุดกวีหมุดที่ 23 ปากลาวน ตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้สำนักงานเทศบาลสุนทรภู่ ปากลาวนคือปากคลองของ

ลำน้ำที่ไหลลงทะเล ชื่อปากลาวนสันนิษฐานว่ามาจากลักษณะคลองบริเวณก่อนออกทะเลที่คดเคี้ยวไปมา จาก

การสำรวจปัจจุบันในบริเวณใกล้เคียงเป็นเพิงเลี้ยงหอยนางรม เพาะเชื้อหอยนางรม ให้หอยนางรมจับปูนปั้นที่

เกาะบนเส้นเชือกยาวเป็นสาย แล้วขายส่งไปเลี้ยงที่ชลบุรี 

   
ภาพที่ 3 - 57 หมุดกวหีมุดที ่23 ปากลาวน 

 หมุดกวีหมุดที่ 24 บ้านกร่ำ ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ริมถนนทางเข้าประตูด้านซ้ายมือ 

ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยอนุสาวรีย์สุนทรภู่วางศิลาฤกษ์ในการเร่ิมสร้าง 30 ธันวาคม พ.ศ.2498 

ก่อสร้างและปรับปรุงมาตลอดจนถึงปจัจุบัน ในนิราศยังปรากฏชื่อวัดป่ากร่ำซึ่งปัจจุบันจากการสำรวจพบว่าวัดป่า

กร่ำย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้าม เยื้องอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ประมาณ 300 เมตร 

   
ภาพที่ 3 - 58 หมุดกวหีมุดที ่24 บา้นกร่ำ 



 

3 - 52 
 

      
ภาพที ่3 – 59 อนุสาวรีย์สุนทรภู ่

 วัดป่ากร่ำหลักฐานการตั้งวัดไม่สามารถสืบคน้ได้ มีการย้ายจากบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่มาสร้างใหม่เมื่อ

พ.ศ. 2495 ตามหลักฐานประวัติสุนทรภู่ ซ่ึงมาเยี่ยมบิดาของท่าน เม่ือคร้ังบวชอยู่ที่วัดปากป่าหรือวัดป่าชลธารใน 

พ.ศ. 2349 และขณะน้ันบิดาของท่านสุนทรภู่บวชได้ 20 พรรษาแล้ว และมีสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมรังสีมหากวี 

ฉะน้ันบิดาของท่านสุนทรภู่คงบวชเม่ือ พ.ศ. 2329 แสดงว่าวัดป่ากร่ำตอ้งสร้างมาก่อนบิดาสุนทรภู่บวชแน่นอนถ้า

นับแต่ พ.ศ. 2223 ตามที่กรมการศาสนาแจ้ง ถึง พ.ศ. 2539 ก็จะนับเป็นเวลาเป็นเวลาตั้งมา 316 ปี พอจะ

ประมาณได้ว่า “วัดป่ากร่ำ” มีอายุได้ 300 ปีเศษ พื้นที่โดยรอบเป็นชุมชนมีถนนตัดผ่าน ลักษณะเป็นเนินดินสูง มี

หนองยายพังห่างจากตัววัดประมาณ 500 เมตร 

 หมุดกวีหมุดที่ 28 แหลมแม่พิมพ์ ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดแหลมแม่พิมพ์ สภาพพื้นที่ปัจจุบันแหลม

แม่พิมพ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยรอบเป็นโรงแรมและรีสอร์ท 

   
ภาพที่ 3 - 60 หมุดกวหีมุดที ่28 แหลมแม่พิมพ ์

 วัดอ่ืน ๆ ภายในตำบลกร่ำ คือ วัดกลางกร่ำเดิมชื่อวัดหว่างปทุมณีรัตน์ เพราะตั้งอยู่ระหว่างหนองน้ำซึ่ง

เต็มไปด้วยดอกบัว ทั้งทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และอีกนัยหน่ึงวัดน้ีตั้งอยู่ระหว่างบ้านไร่กับบ้านกร่ำ 
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คือตั้งอยู่ระหว่างป่ากับเขาในอดีต ดังน้ันชาวบ้านจึงเรียกจนตดิปากว่า วัดกลาง ต่อมาปี พ.ศ. 2463 เปลี่ยนชื่อมา

เป็นวัดกลางกร่ำ 

 วัดชากมะกรูดสร้างขึ้นพ.ศ. 2477 ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า บ้านชากมะกรูด 

 วัดเขากระโดน มีประวัติการสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 จากการสัมภาษณ์คนในพื้นที่เล่าว่าอุโบสถหลังเก่า

ถูกร้ือไปแล้วเน่ืองจากมีสภาพทรุดโทรมมาก พบของโบราณที่ได้จากการร้ืออุโบสถหลังเก่าด้วยปัจจุบันถูกเก็บ

รักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดนซ่ึงตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของอุโบสถ วัตถุที่จัดแสดงมีหลากหลาย เช่น 

พระพุทธรูปปางสมาธิเน้ือโลหะ ซ่ึงเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่า พระพุทธรูปบูชาต่าง  ๆ ตู้คัมภีร์ 

เคร่ืองปั้นดินเผา เคร่ืองถ้วยสังคโลก หนังตะลุงเหรียญกษาปณ์เจาะรู ทองหนวดกุ้ง รูปถ่ายอุโบสถหลังเก่า และ

หน้าบันอุโบสถหลังเก่า เคร่ืองใช้ภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 

   
ภาพที่ 3 - 61 เหรยีญกษาปณเ์จาะรูพบทีฐ่านพระประธาน  ภาพท่ี 3 – 62 วัตถุที่พบบริเวณฐานพระประธาน 

   
ภาพที ่3 – 63 วัตถุที่พบบริเวณฐานพระประธาน 
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 แหล่งแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจในตำบลกร่ำ 

 พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง เป็นบ้านของครูกัง บุญเกียรติ บุญช่วยเหลือ อดีตข้าราชการครู ที่เก็บรวบรวมของ

เก่าที่สะสมมานานกว่า 40 ปี โครงสร้างของบ้านเป็นไม้เก่าที่ถูกปรับให้เป็นห้องจัดแสดงของเก่า ซ่ึงมีให้ศึกษา

และเยี่ยมชมท้ังเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ธนบัตร รถโบราณ ของเล่นโบราณ โดยจัดแสดงเป็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องครัว 

ห้องนอน ห้องเรียน ร้านขายของเก่า โรงภาพยนตร์ ร้านถ่ายภาพที่มีกล้องโบราณจำนวนมากให้ชม ร้านตัดเสื้อ 

ร้นตัดผม นอกจากได้ชมของเก่าและมีสถานที่ให้ถ่ายภาพแล้ว ยังมีร้านกาแฟให้ผู้มามาเยี่ยมชมได้น่ังพักผ่อนอีก

ด้วย 

  

  
ภาพที่ 3 - 64 พิพิธภัณฑบ์้านครูกัง 

 แหล่งศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ สภาพป่าและระบบนิเวศมี

ความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย กกหญ้า ป่าเสม็ด และป่าดิบแล้งที่ มีพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก พรรณ

ไม้ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิด มีป่าชายหาดที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงถือเป็น

เอกลักษณ์ของป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก 
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ภาพที่ 3 - 65 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 

 2.5 ตำบลสองสลึง – ห้วยยาง 

 สภาพภูมศิาสตร์ตำบลสองสลงึ-หว้ยยางมีลักษณะเป็นที่ราบเชงิเขา มีคลองสองสลงึและคลองยางแยก

สาขาไหลผ่านทั่วตำบล 

 ชื่อตำบลว่าสองสลึงเน่ืองจากว่าเม่ือก่อนตำบลน้ีมีต้นสองสลึงขึ้น อยู่เป็นจำนวนมาก ต้นสองสลึงเป็น

ต้นไม้ใหญ่มีร่มเงาให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้พักอาศัย20 ส่วนที่มาของชื่อห้วยยางสันนิษฐานว่าเคยมีลำห้วยไหลผ่าน

บริเวณชุมชน ประกอบกับมีต้นยางขึ้นอยู่ ชาวบ้านจึงนำไปเป็นชื่อเรียกชุมชนและชื่อวัดว่า ห้วยยาง 

 

 
20ประวัติความเป็นมาบ้านสองสลึง, เข้าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก

http://www.songsalueng.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4 
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 ตำบลสองสลึง-ห้วยยางไม่พบสถานที่ที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯ และไม่ปรากฏอยู่ในเส้นทางนิราศ

เมืองแกลงของสุนทรภู่  

 ภายในพื้นที่เขตตำบลสองสลึงมีวัดที่คนในชุมชนประกอบกิจกรรมทางศาสนาคือ วัดคีรีวนารามหรือที่

ชาวบ้านเรียกว่า วัดสองสลึง 

 2.6 ตำบลชากพง 

 สภาพภูมิศาสตร์ของตำบลชากพงมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา บริเวณพื้นที่ตรงกลางเป็นที่ราบทางทิศ

เหนือของตำบลมีเนินเขาสูงเป็นแนวยาวมาจนถึงทิศตะวันออกของตำบล ด้านทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย มีคลอง

แกลงไหลผ่านบริเวณตอนใต้ของตำบลและคลองทุเรียนไหลผ่าบริเวณตอนบนของตำบล 

 ประวตัิความเป็นมา เดิมเป็นพื้นที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าไม้มีพงหญ้าจำนวนมาก จึงเรียกชื่อว่า ชาก

พง ปัจจุบันยังคงมีสภาพป่าไม้อยู่บางส่วน21 

 ตำบลชากพงไม่ปรากฏสถานที่หรือเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตกสินฯ แต่ปรากฏความเชื่อและ

ความศรัทธาของคนในชุมชนจากการสร้างราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯขึ้นในวัดพลงไสว จากการ

สัมภาษณ์คนในพื้นที่เล่าว่าอนุสาวรีย์น้ีสร้างขึ้นเม่ือไม่เกิน 20 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้า

ตากสินฯได้เดินทัพผ่านมาในบริเวณน้ี 

  
ภาพที่ 3 – 66 ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวดัพลงไสว 

 ตำบลชากพงปรากฏสถานที่ที่กล่าวถงึในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ พบหมุดกวีหมุดที่ 21 ตะพานยาย

เหม ตั้งอยู่ที่บริเวณปากทางริมถนนที่ตัดมาจากมาบเหลาชะโอนไปออกพลงไสว ตำบลชากพง อำเภอแกลง 

 

 
21วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเม่ือ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
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จังหวัดระยอง จากการสำรวจพบแหล่งน้ำและถังประปา ก่อนถึงชุมทางพลงไสว ชายเขาที่ตั้งหินสวยน้ำใส

สันนิษฐานว่ายายเหมเป็นคนออกทุนสร้างสะพานตามชื่อที่ปรากฏในนิราศ  

   
ภาพที่ 3 - 67 หมุดกวหีมุดที ่21 ตะพานยายเหม 

หมุดกวีหมุดที่ 22 แหลมทองหลาง ตั้งอยู่ที่ริมทะเลฝั่งตรงข้ามถนนของโรงแรมหินสวยน้ำใส บ้านพลงไสว ตำบล

ชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการสำรวจพบต้นทองหลางขนาดใหญ่แต่เส้นทางไปยังแหลมทองหลาง

ถูกปิดไปแล้ว เน่ืองจากเส้นทางกลายเป็นที่ดินของเอกชนจากเอกสารสิทธ์ิที่ดินชายทะเล 

   
ภาพที่ 3 - 68 หมุดกวหีมุดที ่22 แหลมทองหลาง 

 นอกจากน้ันยังมีวัดที่ยังคงอนุรักษ์อุโบสถหลังเก่าไว้คือวัดพลงไสว สภาพอุโบสถหลังเก่าในปัจจุบันถูก

ทาสีทองทั้งหลังแต่ยังคงรูปแบบสถาปัตกรรมเดิมไว้ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเล่าว่าอุโบสถหลังใหม่สร้างขึ้น

ประมาณ 20 ปีมาแล้ว 
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ภาพที่ 3 - 69 อุโบสถหลงัเก่าวดัพลงไสว 

   
ภาพที่ 3 - 70 อุโบสถหลงัใหม่วัดพลงไสว 

 2.7 ตำบลบ้านนา – กระแสบน 

 สภาพภูมิศาสตร์ตำบลบ้านนาตอนบนเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพดินเป็นดินเหนียวปนดินลูกรังเหมาะแก่

การเพาะปลูกยางพาราและไม้ยืนต้น ตอนล่างของตำบลเป็นที่ราบลุ่มสภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนและดิน

เหนียวมีความอุดมสมบูรณ์กว่าพื้นที่ตอนบนของตำบล ทำให้พื้นที่ในบริเวณน้ีสามารถปลูกพืชไร่และข้าวได้ดี

แหล่งน้ำที่ไหลผ่านในบริเวณน้ีคือคลองน้ำประแสร์และคลองบุญสัมพันธ์ 

 ภูมินามของตำบลบ้านนาสันนิษฐานว่ามาจากวิถีชีวิตในอดีตของคนในพื้นที่บริเวณน้ีที่มีการทำนาเป็น

จำนวนมาก จึงเรียกบริเวณแถวน้ีว่าบ้านนา ส่วนที่มาของคำว่ากระแสบนมีประวัติความเป็นมาคือมีบุคคลกลุ่ม

หน่ึงอพยพมาจากจังหวัดพิษณุโลกเชื้อสายมอญ มาตั้งถิ่นฐานที่ "หมู่บ้านกระแซ" และได้มีการเลือกหัวหน้า
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หมู่บ้านชื่อว่า "ขุนยุทธนา บุญช่วย" ต่อมาได้จัดตั้งเป็นตำบลขึ้นเรียกว่า "ตำบลประแส" และชื่อได้ไปคล้ายกับ

ตำบลปากประแสร์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "กระแสบน"22 

 ตำบลบ้านนาไม่พบร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯและสุนทรภู่ โดยมีการสำรวจวัด

ภายในตำบล มีวัดดังต่อไปน้ี 

 วัดบ้านนาสร้างเม่ือ พ.ศ.2418ภายในวัดมีอุโบสถสองหลังตั้งอยู่ข้างกัน สันนิษฐานว่าอุโบสถเก่าน่าจะ

เป็นหลังที่อยู่ต่ำกว่าแต่ถูกบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว เน่ืองจากมีสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์ 

   
                            ภาพที่ 3 - 71 อุโบสถหลังเก่า     ภาพที่ 3 - 72 อุโบสถหลังใหม่ 

 วัดหนองจระเข้เร่ิมก่อสร้างเม่ือพ.ศ.2439 จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสเล่าว่าพื้นที่วัดหนองจระเข้มี

หนองอยู่จริงและในอดีตเคยมีจระเข้ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดเป็นที่ราบลุ่มบริเวณที่ใกล้เคียงทั่วไปเป็นทุ่งนา ในฤดู

ฝนมักจะมีน้ำท่วมบ่อยคร้ัง ในพื้นที่วัดการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้น เช่น ปลูกไม้ตะเคียน ยางนา 

มะค่าแทนร้ัววัดตลอดแนว 

 
22วินัย พ้นเคราะห์, ประวัติเมืองแกลง, เข้าถึงเม่ือ 10 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29 
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            ภาพที่ 3 - 73 อุโบสถวดัหนองจระเข้                ภาพท่ี 3 - 74 ศาลาการเปรียญวัดหนองจระเข ้

วัดกระแสร์คูหาสวรรค ์เดิมชื่อวัดกระแสร์บนตามท่ีมาของชื่อตำบล 

  
ภาพที่ 3 - 75 อุโบสถวดักระแสร์คหูาสวรรค ์      ภาพที ่3 - 76 หอระฆงัเก่าทีถู่กร้ือไปแล้ว 

 2.8 ตำบลปากน้ำประแส – คลองปูน 

 สภาพภูมิศาสตร์ตำบลปากน้ำประแส-คลองปนูมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ตำบลปากน้ำประแส

ตั้งอยู่บริเวณเลียบแม่น้ำประแสฝั่งตะวันออก โดยมีแม่น้ำประแสเป็นแหล่งน้ำสำคัญและก้ันระหว่างตำบลปากน้ำ

ประแสกับตำบลทางเกวียนด้านทิศใต้ติดกับทะเลอ่าวไทย 
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ภาพที่ 3 - 77 สภาพภูมิศาสตร์บริเวณแม่น้ำประแส 

 ชื่อตำบลปากน้ำประแสตั้งลักษณะภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำประแส ตำบลคลองปูน

แต่เดิมบ้านคลองปูนมีลำคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่านลงสู่ทะเล ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจกันขุดลอกคลอง

บริเวณที่ตื้นเขิน ปรากฏว่าได้พบแร่หินปูนเป็นจำนวนมาก โดยมีเร่ืองเล่าขานว่าหินปูนที่พบเกิดจากพ่อค้านำเรือ

บรรทุกหินปูนแล่นผ่านมาแล้วเรือล่ม หินปูนได้จมลงสู่ลำคลอง ต่อมาชาวบ้านได้นำชื่อคลองปูนมาตั้งเป็นชื่อ 

“บ้านคลองปูน”23 

 จากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่ไหลออกสู่ทะเลทำให้พ้ืนที่มีความสำคัญมายาวนานเก่า

ไปจนถึงสมัยอยุธยา ปัจจุบันยังมีชุมชนเก่าอยู่บริเวณปากแม่น้ำประแส มีอาชีพประมงและมีท่าเรือประมงขนาด

ใหญ่ถือเป็นแหล่งการค้าของชุมชน  

 ย่านการค้าประแสเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำและขนานไปกับแม่น้ำประแส ปัจจุบันยังเป็นบ้านไม้

โบราณที่ยังคงมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในอดีตจะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างตลาดประแสที่จะมี

สินค้าอย่างอาหารทะเล กะปิ และตลาดสามย่านที่จะมีสินค้าเด่นคือ ข้าวสาร และพืชผัก ด้วยการสัญจรทางเรือ

ผ่านแม่น้ำประแส และชาวจีนที่เข้ามาติดต่อค้าขายเห็นได้จากการมีศาลเจ้าจีนในบริเวณชุมชนเก่าประแสอยู่

หลายแห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อประแส ศาลเจ้าพ่อกลางถิ่นทอง ศาลเจ้าพ่อก้ืออ่ีไทรย้อย ศาลเจ้าพ่อแซ่ตั๋น 

 

 23ข้อมูลตำบลคลองปูน อำเภอแกลง ระยอง, เข้าถึงวันที่ 22 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaitambon.com/tambon/210311 
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ภาพที่ 3 - 78 ศาลเจ้าพ่อประแสร์ 

 
ภาพที่ 3 – 79 ศาลเจ้าพ่อก้ืออ่ีไทรย้อย 

  ปัจจุบันชาวบ้านประกอบอาชีพประมงและค้าขายยงัคงมีวิถชีีวิตและรูปแบบบ้านเรือนแบบเดมิให้เหน็ มี

การทำบ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส ซ่ึงเคยเป็นบ้านของคุณวิเชียร ทรัพย์เจริญ ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นที่จัด

แสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนประแสโดยมีทั้งภาพถ่ายเก่า และเคร่ืองใช้ต่างๆ ในอดีต 
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ภาพที่ 3 - 80 บ้านเรือนบริเวณชุมชนปากแม่น้ำประแส 

 ชุมชนประมงปากน้ำประแสเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านดั้งเดิม มีทั้งชุมชนประมงเรือเล็ก เป็นเรือลากหมึก

ที่จับทั้งหมึกหอม หมึกกล้วย หมึกศอก ออกเรือไปคร้ังละ 4 - 5 วัน จับหมึกได้เป็นจำนวนมาก และบางส่วนได้

พัฒนาเป็นแพปลาขนาดใหญ่ที่มีเรือประมงพาณิชย์ เป็นเรือประมงอวนซ้ัง เน้นจับปลาโดยเป็นปลาหลากหลาย

ชนิด เรียกรวมกันว่า “ปลาเบญจพรรณ” 

   
ภาพที่ 3 - 81 เรือประมงที่จอดเทยีบท่าในชุมชนปากแม่น้ำประแส 
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 วัดในพื้นที่เขตตำบลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคือ  

 วัดตะเคียนงามในอดีตชาวบ้านตำบลปากน้ำกระแส ต้องเดินทางโดยทางเรือไปบำเพ็ญกุศลที่วัดประชุม

คงคาซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดแหลมเมือง" ด้วยหนทางที่มีแต่ความยากลำบาก ชาวบ้านจึงได้ชักชวนกันบริจาค

ที่ดินประมาณ 9 ไร่เศษ โดยมีนายจันทร์ เหมมิญช์ เป็นหัวหน้ากลุ่มจัดหาผู้บริจาคที่ดิน จากน้ันจึงได้เร่ิมสร้าง

ศาลาการเปรียญพร้อมกุฏิสงฆ์ในปีพ.ศ. 2409 และให้ชื่อว่า "วัดตะเคียนงาม" เน่ืองจากมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่

ขึ้นอยู่ในบริเวณวัดจำนวน 2 ต้น โดยในทุกปีชาวปากน้ำกระแสจะมีประเพณีทำบุญทอดผ้าป่ากลางน้ำ สืบเน่ือง

มาจนถึงปัจจุบัน 

 จากการสัมภาษณ์คนดูแลส่วนของต้นตะเคียนเล่าว่าต้นตะเคียน 2 ต้นน้ีมีอายุเก่าแก่ถึง 500 ปี เรียกว่า

ต้นพ่อและต้นแม่ มีการสร้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นเพื่อกราบไหว้ ชาวบ้านบริเวณน้ีมีความศรัทธาและเชื่อในเร่ือง

ของความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ตะเคียนมาก และเป็นหน่ึงในรุกขมรดกของแผ่นดินคือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุ

เก่าแก่และควรอนุรักษ์ 

    
ภาพที่ 3 - 82 ต้นตะเคียนในวัดตะเคยีนงาม 

 วัดเนินยาง เดิมตั้งอยู่ที่หมู่บา้นคลองลำแพน ติดกับคลองหนองโพรง แต่เน่ืองจากที่ตั้งของวัดอยูห่่างจาก

ชุมชนมากเกินไป ชาวบ้านจึงได้ทำการย้ายวัดใหม่ โดยมีนายสุข นางจิ๋ว อุทก และนางเจียก ราญรอน เป็นผู้อุทิศ

ที่ดินถวายให้กับวัด จำนวนเน้ือที่ 12 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ในบริเวณที่ตั้งวัดน้ันเป็นที่ราบลุ่ม เฉพาะที่ตั้งวัดใน
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อดีตเป็นสันเนินสูง มีต้นยางแดงขึ้นอย่างหนาแน่น ชาวบ้านจึงเรียกวัดน้ีว่า วัดเนินยางมีโบราณสถานสำคัญที่พบ

ภายในวัดคืออุโบสถเก่าสร้างเม่ือ พ.ศ. 2448 ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก 

 
ภาพที่ 3 - 83 อุโบสถวดัเนินยาง 

 นอกจากน้ันยังมีวัดที่ได้ทำการสำรวจในตำบลอีก 3 วัดคือ วัดท่ามะกอก วัดคลองปูน และวัดดอน

มะกอก  

 
ภาพที่ 3 - 84 วัดทา่มะกอก 
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               ภาพที ่3 - 85 อุโบสถวดัคลองปูน   ภาพที่ 3 - 86 อุโบสถวดัดอนมะกอก 

 
ภาพที่ 3 - 87 แม่น้ำประแสบริเวณวดัดอนมะกอก 

 ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทำให้มีระบบนิเวศที่หลากหลาย บริเวณปากน้ำประแสจึงมีแหล่งศึกษา

ธรรมชาติที่สำคัญคือ ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่บริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส บริเวณน้ีเต็มไปด้วยป่าต้นโปรง 

และต้นโกงกาง เม่ือแดดกระทบกับใบของต้นโปรงจะสะท้อนให้ใบกลายเป็นสีเหลืองทอง ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า

ทุ่งโปรงทอง มีทางเดินสะพานไม้เพื่อชมธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และ

อนุบาลสัตว์น้ำ เช่น ปูแสม และเส้นทางจะสิ้นสุดทีบ่ริเวณอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส  
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ภาพที่ 3 - 88 ทุ่งโปรงทอง 

 อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย เรือหลวงประแสได้ปฏิบัติ

ภารกิจสำคัญคือ สงครามเกาหลี รวมภารกิจนับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2495 เรือหลวงประแสปฏิบัติ

ภารกิจทางยุทธการรวม 32 คร้ัง นาน 2 ปีเศษ ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย และเป็นกำลังหลักของกองเรือ

ปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ในการต่อต้านภัยคุกคามทางทะเลในช่วงการรุกคืบของลัทธิ

คอมมิวนิสต์ในคาบสมุทรอินโดจีน จนกระทั่งปลดระวางเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2543 ภายหลังปลดระวาง 

เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ประสานกับกองทัพเรือ เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์เรือหลวงประแสขึ้นที่ปากน้ำประแส 

จนแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2546 

 2.9 ตำบลทุง่ควายกิน 

 สภาพภูมิศาสตร์ตำบลทุ่งควายกินมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ

แม่น้ำประแส โดยมีคลองโพล้ไหลผ่านตำบลตามแนวทิศเหนือ-ใต้ นอกจากน้ันยังมีคลองสาขาย่อยคือคลองรำ

แพน คลองชากขุนวิเศษ และคลองมะกอก  

 ภูมินามของตำบลทุ่งควายกินเดิมเป็นทุ่งร้างกลางป่าที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยหญ้า จึงเป็นสถานที่ที่คนนำ

สัตว์มาเลี้ยง เช่น วัว ควาย ต่อมามคีนเข้ามาตัง้ถิ่นฐานอยู่อาศัยมากขึ้น ชาวบ้านจึงตั้งชื่อทุ่งแหง่น้ีว่า “ทุง่ควาย

กิน” ซ่ึงมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นพืน้ที่ราบลุ่มกว้างและมีแหล่งน้ำไหลผ่านตลอดแนว

ของตำบล เหมาะแก่การเลีย้งสตัว ์ทำการเกษตร และตั้งถิ่นฐาน 

 ตำบลทุ่งความกินไม่พบร่องรอยสถานที่หรือเร่ืองราวเก่ียวกับพระเจ้าตากสินฯ และไม่อยู่ในเส้นทางของ

สุนทรภู่แต่พบวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคือ วัดทุ่งควายกินหรือวัด
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อุดมธัญญาวาสซึ่งมีโบราณสถานสำคัญคืออุโบสถเก่า ประตูและหน้าต่างมีการประดับด้วยปูนปั้น ตกแต่งด้วยการ

เขียนสีแบบช่างพื้นถิ่น ในปัจจุบันตัวอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก 

   
ภาพที่ 3 - 89 อุโบสถเก่าวัดทุ่งควายกิน 

 
ภาพที่ 3 - 90 ประตูวดัทุ่งควายกิน มีการประดับปูนปั้นและเขยีนสีแบบช่างพื้นถิ่น 

นอกจากน้ียังมีวัดภายในตำบลอีก 2 วัด คือ วัดเนินเขาดินซ่ึงภายในวัดมีต้นตะเคียนที่ชาวบ้าน

สักการะบูชา และ วัดหนองกะพ้อ 
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 ภาพที่ 3 - 91 อุโบสถวดัเนินเขาดิน        ภาพที่ 3 - 92 ต้นตะเคียนในวัดเนินเขาดิน 

 
ภาพที่ 3 - 93 อุโบสถวดัหนองกะพ้อ 

 จากการสำรวจและสัมภาษณ์เพิ่มเติมสรุปได้ว่า มักมีการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยในบริเวณที่เป็นลานตะพัก

ริมแม่น้ำ ลักษณะการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นอาคารไม้ยกใต้ถุนสูง ส่วนบริเวณที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมนิยม

ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่นการทำนาข้าว ทำปศุสัตว์ และทำสวน ในอดีตมีการทำอุตสาหกรรมที่สำคัญคือ

โรงเลื่อยไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประแสร์ และมีท่าเรือชื่อว่าท่ากะพัก เป็นท่าเรือที่มีโรงพักแป้งซ่ึงขนมาจาก

โรงโม่แป้งในบริเวณบ้านเขาดิน 

 โรงเลื่อยท่ากระชาย ไม่ทราบปีที่ตั้งโรงเลื่อยแน่ชัดจากการสัมภาษณ์คาดว่าอายุประมาณ 80-90 ปี 

บริษัทของโรงเลื่อยบริษัทแรกคือบริษัทวัฒนาการ หลังจากน้ันมีการเปลี่ยนเจ้าของมาหลายคน โรงเลื่อยเคยถกูไฟ

ไหม้มาก่อนแต่ยังไม่ได้ปิดกิจการไปทันทีมีการซ่อมแซมและดำเนินกิจการต่อไป จนในปัจจุบันถูกปิดกิจการไป

ประมาณ 20 ปีมาแล้ว 
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 โรงโม่มัน เข้ามาประมาณพ.ศ. 2492 เน่ืองจากชาวบ้ านปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก              

โดยจะรับมันสำปะหลังไปแปรรูปเป็นแป้ง แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการรับแป้งสำเร็จรูปแล้วมา

ใส่บรรจุภัณฑ ์

 สำนักงานโรงเลื่อยท่ากะพัก – สำนักงานของโรงเลื่อยท่ากะพัก ถูกสร้างบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้

ของสี่แยกเขาดินใน ปี พ.ศ. 2494 และขนส่งไม้จากเขาชะเมามาพักบริเวณโรงหมอนซ่ึงอยู่ด้านตรงข้ามของ

สำนักงาน การคมนาคมทางบกเป็นถนนลูกรัง เดินทางด้วยการเดินเท้าและมีการใช้เกวียนสำหรับขนส่งสินค้าเช่น 

ข้าว ไม้ 

 การคมนาคมทางน้ำใช้เรือขนาดเล็กในการข้ามแม่น้ำประแสร์ไปยังฝั่งทะเลน้อย ปัจจุบันมีการขยายตัว

ของชุมชนมากขึ้นทำให้ชุมชนมีความหนาแน่นกว่าในอดีต ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใกล้แม่น้ำ โรงเลื่อยไม้ถูกปิดตัว

ไป มีการทำถนนลาดยางทับถนนลูกรังเดิมรวมถึงมีการตัดถนนเส้นใหม่เพิ่ม มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างฝั่ง

ทะเลน้อยและทุ่งควายกินในปี พ.ศ.2541 มีการทำนาน้อยลง พื้นที่ที่เคยทำนาข้าวทางด้านทิศตะวันตกลดลง

เปลี่ยนไปทำนากุ้งแทน เน่ืองจากการทำนาของชุมชนบ้านทุ่งควายกินจะเป็นการทำนาปเีท่าน้ัน ต้องรอหน้าฝนจึง

จะทำนาได้เพราะน้ำที่ขุดจากบ่อเป็นน้ำกร่อยจึงเกิดปัญหาขาดน้ำสำหรับการทำนาข้าว อีกทั้งขาดแรงงานในการ

ทำนาเพราะคนส่วนใหญ่หันไปทำงานโรงงานและอุตสาหกรรมในครัวเรือน นอกจากน้ียังมีการทำสวนยาง สวน

ผลไม้ เช่น มะพร้าว มะม่วง สับปะรด เป็นต้น 

 2.10 ตำบลพังราด 

 สภาพภูมิศาสตร์ตำบลพังราดมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตั้งอยู่บริเวณ

เลียบแม่น้ำพังราดฝั่งตะวันตก โดยมีคลองท่ากงที่แยกจากแม่น้ำพังราดไหลผ่านตำบลจากทางทิศตะวันออก มี

เนินเขาเล็ก ๆ ด้านทิศเหนือของตำบล พื้นที่ตอนบนทำสวนยาง ทุเรียน และมังคุด ตอนล่างติดกับทะเลอ่าวไทย

ประกอบอาชีพประมง 
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ภาพที่ 3 - 94 บริเวณปากแม่น้ำพงัราด 

 จากการศึกษาไม่ทราบที่มาอย่างแน่ชัด ในอดีตมีการเขียนว่าพังราช ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็น บ้านพัง

ราด โดยชื่อดังกล่าวได้นำมาเรียกชื่อคลองขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านตำบลพังราดว่าคลองพังราด ถือเป็นคลองที่ก้ัน

ระหว่างจังหวัดระยองกับจันทบุรี 

 ตำบลพังราดไม่พบหลักฐานที่เก่ียวข้องกับพระเจ้าตากสินฯและสุนทรภู่ แต่ปรากฏความเชื่อและความ

ศรัทธาของคนในชุมชนเก่ียวกับพระเจ้าตากสินฯ คือพบศาลพระเจ้าตากสินฯที่บริเวณปากทางออกไปสู่ปากแม่น้ำ

พังราด เยื้องกับวัดปากน้ำพังราด จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเล่าว่าศาลน้ีสร้างขึ้นเม่ือไม่นานประมาณ 10 ปี โดย

กลุ่มผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินฯ 

 
ภาพที่ 3 - 95 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากแม่น้ำพังราด 
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 นอกจากน้ียังมีการสำรวจวัดภายในตำบล คือวัดปากน้ำพังราด วัดพังราด วัดท่ากง และวัดเกาะลอยจาก

การสัมภาษณ์ชาวบ้านเล่าว่าเคยเห็นอุโบสถหลังเก่าของวัดปากน้ำพังราดก่อนที่จะถูกร้ือไป  เป็นอุโบสถไม้หลัก

เล็ก ๆ มีสภาพทรุดโทรมมาก ปัจจุบันถูกร้ือไปหมดแล้วเหลือเพียงอุโบสถหลังใหม ่

   
                   ภาพที ่3 - 96 วดัพังราด      ภาพที่ 3 - 97 วัดปากกน้ำพังราด 

   
ภาพที่ 3 - 98 วัดทา่กง    ภาพที่ 3 - 99 วัดเกาะลอย 

 2.11 ตำบลกองดิน 

 สภาพภูมิศาสตร์ตำบลกองดินเป็นที่ราบสลับกับเนินเขา มีอ่างเก็บน้ำเขาจุกอยู่ในพื้นที่ทางทิศเหนือ

บางส่วนภูเขาเป็นเขาหินปูน ดินส่วนใหญ่เป็นดินแลง ทิศเหนือติดกับตำบลน้ำเป็น ก่ิงอำเภอเขาชะเมา จังหวัด
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ระยอง และ ตำบลเขาวง อำเภอแก่งหางแมว ทิศตะวันออกติดกับตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว และ ตำบล

ช้างข้าม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

 
ภาพที่ 3 - 100 ลักษณะดินแลงในบ่อน้ำบริเวณสวนของชาวบ้าน 

 ภูมินามของตำบลกองดินมาจากประวัติศาสตร์เม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชได้มาตั้งทัพอยู่ที่บริเวณตำบลกองดินก่อนจะเดินทัพไปที่เมืองจันทบุรี เพื่อรวบรวมกำลังไพร่พลในการทำ

ดินปืนสำหรับใช้ในการทำศึกสงครามเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลกองดินซ่ึงหมายถึงกองดินปืน 

 จากการสำรวจวัดกองดินเจ้าอาวาสกล่าวว่าวัดแห่งน้ีเคยเปน็สถานที่ตั้งทัพของพระเจ้าตากสินฯ โดยเชื่อ

ว่าเป็นสถานที่คุมเชลยและตำดินปืน วัดมีการก่อสร้างให้มีลักษณะคล้ายค่ายทหาร ภายในมีศาลพระเจ้าตากสินฯ 

และมีต้นโพธ์ิสามต้นที่เชื่อว่าพระเจ้าตากสินฯทรงปลูกไว้ ในพื้นที่วัดเคยมีการขุดพบกระสุนโลหะและพระพุทธรูป 

นอกจากน้ันยังพบร่องรอยทางเกวียนโบราณอยู่บริเวณป่าสวนยางห่างจากประมาณ 500 เมตร  
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ภาพที่ 3 - 101 หน้าวดักองดิน 

   
ภาพที่ 3 - 102 อุโบสถวัดกองดิน    ภาพที่ 3 - 103 พระพุทธรูปประธานในอุโบสถ 

  
ภาพที่ 3 - 104 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วดักองดิน 
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ภาพที่ 3 - 105 ต้นโพธิ์ท่ีเชื่อว่าปลูกในสมัยพระเจ้าตากสินฯ  

 
ภาพที่ 3 - 106 กระสุนโลหะที่ขดุพบในบริเวณวดักองดิน 
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ภาพที ่3 - 107 ร่องรอยทางเกวียนบริเวณป่าหลังวดักองดิน 

 นอกจากน้ันยังมีวัดที่สำคัญภายในตำบลคือวัดชากขุนวิเศษ เป็นวัดเก่าอายุประมาณ 90 ปี อุโบสถเก่า

ถูกร้ือถอนและสร้างใหม่ เดิมชื่อวัดชากกองดินตามชื่อตำบลกองดิน ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อชากขุนวิเศษตามชื่อ

ผู้สร้างคือ ขุนวิเศษ จึงตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้สร้าง 

 
ภาพที่ 3 - 108 วดัชากขุนวิเศษ 
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 วัดเขาถ้ำระฆังทอง เป็นวัดที่สร้างอยู่บริเวณภูเขาหินปูนบนยอดเขาประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลที่

มีบันไดสำหรับขึ้นไปสักการะ 400 กว่าขั้น ภายในวัดมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2511 วัดถูกล้อมรอบ

ด้วยภูเขาหินปูนที่พัฒนาเป็นเส้นทางสำหรับขบัรถชมรอบเขาได้และมีแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติปา่ชายเลนหรือที่มีชื่อ

ว่า “ห้องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน เทศบาลตำบลกองดิน” 

   
ภาพที่ 3 - 109 วดัเขาถ้ำระฆงัทอง 

 
ภาพที่ 3 - 110 ห้องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ตำบลกองดิน 
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 วัดในอำเภอแกลงส่วนใหญ่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ เน่ืองจากเสนาสนะ และสิ่งก่อสร้างเดิมตั้งแต่แรกสร้างวัดมีความชำรุดทรุดโทรม ยากต่อการ
บูรณะ และใช้งาน จึงทำให้บางวัดมีการร้ือพระอุโบสถเก่าลง และสร้างพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ ดังน้ันวัดเก่าแก่ที่มีอายุการก่อตั้งวัดที่ยาวนาน จึงไม่
ปรากฏหลักฐานประเภทสิ่งก่อสร้างหลงเหลืออยู่ จากการสำรวจพบวัดในอำเภอแกลง ที่มีอายุการก่อตั้งวัดก่อนปี พ .ศ. 2500 จำนวน 36 วัด สภาพวัดใน
ปัจจุบันสามารถสรุปได้เป็นตารางดังน้ี 

ตารางที่ 3 – 4 ผลการสำรวจวัดสำคญัในอำเภอแกลง จงัหวัดระยอง 

ลำดับ ชื่อวัด ปีที่สร้างวัด24 สภาพปัจจุบัน 

ตำบลทางเกวียน  

1.   พลงช้างเผือก ประมาณปี 2427 ปัจจุบันเสนาสนะ และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด มีการสร้างขึ้นใหม่ ไม่พบโบราณสถานภายในบริเวณวัด พื้นที่
บริเวณวัดถูกปรับเป็นลานคอนกรีตทั้งหมด  

2.   โพธ์ิทองพุทธาราม ประมาณปี 2354 ภายในบริเวณวัดมี พระอุโบสถหลังเก่า 1 หลัง ได้รับการบูรณะจากทางวัด ด้านหน้าโบสถ์เป็นพระวิหาร มี
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี อาคารก่อด้วยปูน ด้านข้างพระวิหาร พบเจดีย์ราย 2 องค์ 
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเคร่ือง มีสภาพทรุดโทรม ยังไม่ได้รับการบูรณะและขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร 
พื้นที่โดยรอบวัดเป็น โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่รกร้าง 

 
24 คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ได้จัดทำหนังสือประวัติวัดในจังหวัดระยอง พ.ศ.2540 เพื่อจัดทำข้อมูลของวัดในจังหวัด

ระยอง โดยสัมภาษณ์เจ้าอาวาสทุกวัด เจ้าคณะตำบลทุกตำบล เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัด  ระยอง ตรวจทานโดย นายระวี ปัญญายิ่ง (เปรียญ) กศ.บ. ขรก. 
ชำนาญ อดีต ผอ.ปจ. ไวยาวัจกรวัดพลงช้างเผือก, ไวยาวัจกรคณะสงฆ์จังหวัดระยอง และนายปัญญา เฉียบแหลม บ้านหนองสนม ช่างเทคนิค บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด 

คณะสงฆ์จังหวัดระยอง ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, ประวัติวัดในจังหวัดระยอง พ.ศ.2540, (ระยอง: แม่แดงการพิมพ์, 2540). 
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3.   ราชบัลลังก์ (ทะเลน้อย) ประมาณปี 2323 ภายในวัดมี พระอุโบสถหลังเก่า 1 หลัง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เม่ือปี พ .ศ. 2543 และ
ได้รับการบูรณะเม่ือปี พ .ศ. 2555 และเจดีย์ 1 องค์ มีสภาพทรุดโทรม โบราณวัตถุที่พบในวัด ได้แก่ 
พระพุทธรูป (พระประธานภายในพระอุโบสถหลังเก่า เป็นพระพุทธรูปโครงหวาย ก่อนมีการโบกปูน และ
ลงรัก ปิดทอง) พระแท่นที่ประทับ (ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร) พระแท่นรอง
พระบาท ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ เคร่ืองถ้วยจีน เคร่ืองแก้ว และเคร่ืองใช้โลหะ 

4.   วัดสารนาถธรรมาราม ปี 2488 ภายในวัดมีพระอุโบสถขนาดใหญ ่มีลักษณะเป็นอาคารแบบจัตุรมุข หลังคาทรงไทย ด้านบนหลังคาทำเป็น
ยอดเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2499 โดยรอบพระอุโบสถทั้ง 4 ทิศ สร้างเป็นพระ
บรมธาตุสำคัญ ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม และเจดีย์พุทธคยาจำลอง ปัจจุบัน
วัดมีการสร้างเสนาสนะและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ขึ้นใหม่ พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน และพื้นที่ส่วนบุคคล  

ตำบลวังหว้า  

5.   วังหว้า ประมาณปี 2426 ปัจจุบันภายในวัดมีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง และเสนาสนะขึ้นใหม่ จากการสัมภาษณ์พบว่า เคยมีพระอุโบสถ
หลังเก่า เสาสร้างขึ้นด้วยไม้กันเกรา แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ไม่เหมาะแก่การใช้งานจึงได้
ทำการร้ือลง และสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ สิ่งก่อสร้างสำคัญที่พบภายในวัดคือ หอหลวงปู่คร่ำ อนุสาวรีย์
หลวงปู่คร่ำ และเจดีย์หลวงปู่คร่ำ ซ่ึงหลวงปู่คร่ำเป็นพระเกจิอาจารย์ และเจ้าอาวาสวัดวังหว้า ที่ได้ทำการ
พัฒนาวัดวังหว้ามาโดยตลอด 

6.   วังศิลาธรรมาราม 4 เมษายน 2498 ปัจจุบันด้านหน้าของวัดเป็นศนูย์เดก็เล็กวัดวังหนิ และถนนสุขุมวิท สิ่งก่อสร้างภายในวัดสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่
โดยรอบเป็นชุมชน และพื้นที่ส่วนบุคคล ผู้คนในบริเวณน้ีเรียกวัดวังศิลาธรรมารามว่า วัดวังหิน 
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ตำบลเนินฆ้อ  

7.   เนินฆ้อ ก่อนปี 2441 ปัจจุบัน วัดมีการสร้างสิ่งก่อสร้าง และเสนาสนะขึ้นใหม่ จากการสัมภาษณ์เคยมีพระอุโบสถเก่า สร้างขึ้น
จากไม้ มีความชำรุดทรุดโทรมเปน็อย่างมาก เน่ืองจากประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยคร้ัง จึงทำการร้ือลง 
และสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่  

8.   เนินทราย ปี 2382 ปัจจุบัน วัดมีการสร้างสิ่งก่อสร้าง และเสนาสนะขึ้นใหม่ท้ังหมด บางส่วนของพื้นที่วัดเป็น โรงเรียนวัดเนิน
ทราย พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน และสวนผลไม้ 

9.   หนองแพงพวย ปี 2427 วัดหนองแพงพวยเป็นวัดทางศาสนาพุทธมหานิกาย สร้างเม่ือ พ .ศ . 2427 ได้รับพระราชทานวิสุงคามเม่ือ
วันที ่22 พ .ค . 2432  )อุโบสถเก่า (วัดหนองแพงพวย เดิมชื่อ “วัดช่องมรคา” มีพระอธิการ “แหยม” เป็น
เจ้าอาวาสเป็นวัดเก่าแก่วัดหน่ึงใน จ .ระยอง มีเน้ือที่ดินที่ตั้งวัด ประมาณ 8 ไร่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัด
แพงพวย” เม่ือ พ .ศ. 2478 สันนิษฐานว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมือนกับชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบัน มีพระครูปิยธรรมา
นุวัตร เป็นเจ้าอาวาสวัด โบราณสถานที่สำคัญคอือุโบสถเก่าที่สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2432 หน้าต่างและประตู
มีการประดับด้วยปูนปั้นและเขียนสีโดยช่างพื้นถิ่น ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สภาพ
อุโบสถในปัจจุบันมีความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน ทางวัดได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ที่มี
ขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อความสมแก่การใช้งาน จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบของวัดเป็น สวนยางพารา มีการ
พบเศษภาชนะดินเผาแบบเคร่ืองเคลือบ ซ่ึงปริมาณท่ีพบมีจำนวนน้อยมาก 

10.   จำรุง ปี 2420 ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังเก่า 1 หลัง ได้รับการบูรณะจากทางวัด แต่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม
ศิลปากร พื้นที่โดยรอบวัดเป็นสวนผลไม้  
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ตำบลกร่ำ - ชากโดน  

11.   กลางกร่ำ ปี 2300 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ บริเวณพื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน สวนผลไม้ 

12.   ป่ากร่ำ (ย้ายที่ตั้งวัด) ประมาณปี 2223 เน่ืองจากมีการย้ายวัด จากพื้นที่เดิมที่เคยตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ มายังพื้นที่บริเวณเนิน เพราะ
ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยคร้ัง ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดจึงมีการสร้างขึ้นใหม่ 

13.   ชากมะกรูด ปี 2477 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน 

14.   เขากะโดน ประมาณปี 2401 พระอุโบสถหลังเก่า ลักษณะเป็นหลังคาทรงไทย สร้างด้วยคอนกรีต จั่วด้านหน้าและหลังมีภาพปูนปั้นลาย
ดอกไม้ลงสี ซ่ึงพระอุโบสถเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ปัจจุบันได้มีการร้ือลง เน่ืองจากมี
สภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดจึงมีการสร้างขึ้นใหม่ โดยใต้
ฐานพระอุโบสถหลังใหม่มีการสร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดน ภายในจัดแสดงเคร่ืองลายคราม 
เคร่ืองใช้โลหะ เคร่ืองจักสาน และเหรียญกษาปณ ์

15.   บุนนาค ปี 2485 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่โดยรอบวัดเป็น โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่
เกษตรกรรม เช่น สวนผลไม้ สวนยางพารา  

ตำบลสองสลึง - ห้วยยาง  

16.   คีรีวนาราม (สองสลึง) 10 กั น ย า ย น 
2498 

สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่บางส่วนของวัดเป็นโรงเรียน พื้นที่โดยรอบวัด
เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ด้านหน้าวัดเป็นถนนสุขุมวิท 
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ตำบลชากพง  

17.   พลงไสว ประมาณปี 2436 ภายในวัดพบพระอุโบสถหลังเก่า 1 หลัง ได้รับการบูรณะจากทางวัด โดยการทาสีทองทั้งหลัง เม่ือปี 
พ.ศ.2541 ใบเสมาที่ตั้งโดยรอบพระอุโบสถเก่า เป็นเสมาหิน มีการแกะสลักลายเป็นรูปพันธุ์พฤกษา      
อุโบสถเก่ายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ด้านข้างพระอุโบสถเก่า ทางวัดได้สร้างพระอุโบสถ
ขึ้นใหม่ พื้นทีภ่ายในวัดเป็นพื้นซีเมนต์ทั้งหมด และสิ่งก่อสร้าง เสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่  

18.   ชากพง ปี 2482 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่โดยรอบวัดเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

19.   สมอโพรง 25 มกราคม 
2439 

ภายในวัดพบพระอุโบสถหลังเก่า 1 หลัง ยังไม่ได้รับการบูรณะและขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร มีลักษณะ
หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าว อาคารเป็นซีเมนต์ทั้งหลัง มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันทาง
วัดได้ทำการปรับพื้นดินให้สูงขึ้นเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ทำให้พระอุโบสถเก่าอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ของวัด
ประมาณ 1.5 เมตร จากการสัมภาษณ์พบว่าเดิมอุโบสถเก่ามีการใช้งานมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่หลังปี 
พ.ศ.2500 จนกระทั่งมีการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ จึงทำให้พระอุโบสถเก่าไม่ได้มีการใช้งาน และชำรุด
ทรุดโทรมไปเป็นอย่างมาก 

ตำบลบ้านนา - กระแสร์บน  

20.   บ้านนา ปี 2418 ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่า 1 หลัง ได้รับการบูรณะจากทางวัด ลักษณะเป็นอาคารทรงไทย สร้างด้วย
ซีเมนต์ทั้งหลัง ด้านหน้าจั่วมีการทำปูนปั้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงหลังปี พ.ศ.2500 ด้านข้างเป็นพระ
อุโบสถหลังใหม่ มีการทำพื้นยกสูงขึ้นจากพื้นอุโบสถหลังเก่า ลักษณะของพระอุโบสถหลังใหม่มีขนาดใหญ่ 
ฐานแอ่นท้องสำเภา มีความสวยงาม ด้านหน้าพระอุโบสถมีหอระฆังสร้างขึ้นจากไม้ และหอกลองสร้างในปี 
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พ.ศ. 2505 ส่ิงก่อสร้างที่สำคัญของวัดคือ หอหลวงปู่บุญ ซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสองค์สำคัญของวัดบ้านนา 

21.   หนองจระเข้ ปี 2439 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ จากการสัมภาษณ์ ภายในวัดเคยมีพระอุโบสถเก่า 1 
หลัง ตัวอาคารสร้างขึ้นจากซีเมนต์ หลังคาเคร่ืองไม้ มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ เจ้า
อาวาสจึงได้ทำการร้ือลง และสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ในตำแหน่งเดิม ปัจจุบันภายในวัดเป็นสวนป่า  

22.   กระแส ร์คู ห าสวรรค์  
(กระแสร์บน) 

ประมาณปี 2138 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ ด้านหลังของวัดเคยมีหอไตรกลางน้ำ สร้างขึ้นจากไม้ 
สภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และถูกร้ือถอนลงในปี พ.ศ.2562 ปัจจุบันหอไตรกลางน้ำกำลังอยู่ใน
การก่อสร้างขึ้นใหม่โดยทางวัด พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน ด้านหน้าวัดเป็นแม่น้ำประแส มีการสร้างเป็น
ตลาดน้ำประจำชุมชนกระแสร์บน 

ตำบลปากน้ำกระแส - คลองปูน  

23.   ตะเคียนงาม ก่อนปี 2409 ภายในวัดมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ จำนวน 2 ต้น สำนักวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ได้ขึ้นทะเบียนต้นตะเคียน
ทั้ง 2 ต้น เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ 

24.   สมมติ เทพฐาปนาราม 
(แหลมสน) 

25 มกราคม 
2427 

ภายในวัดมีเจดีย์เก่า ที่สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นก่อนการสร้างวัด โดยปรากฏหลักฐานตั้งแต่
พระบาทสมเด็จพระจุลจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสบริเวณแหลมสน ทรงมีพระราชดำริให้
สร้างวัดขึ้นในบริเวณที่มีเจดีย์ตั้งอยู่ ในปัจจุบันเจดีย์เก่ายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร
สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน และด้านหน้าวัดเป็นปาก
แม่น้ำประแส และท่าเทียบเรือทำประมง 

25.   ดอนมะกอก ประมาณปี 2342 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำประแส มีท่าน้ำ บริเวณ
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โดยรอบเป็นชุมชนที่มีการทำประมง  

26.   คลองปูน ก่อนปี 2437 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ เน่ืองจากมีการย้ายวัดอยู่หลายคร้ัง ตามที่ตั้งของ
ชุมชนบ้านคลองปูน 

27.   เนินยาง ปี 2441 ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่า 1 หลัง ลักษณะเป็นพระอุโบสถไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าว ผนังพระอุโบสถ
เดิมเคยเป็นแผ่นไม้ ปัจจุบันมีการนำแผ่นสังกะสีมาติดเป็นผนังแทน ภายในพระอุโบสถเป็นที่เก็บของ 
สภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก โดยยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนและบูรณะจากกรมศิลปากร  สิ่งก่อสร้างและ
เสนาสนะภายในวัดอ่ืน ๆ มีการสร้างขึ้นใหม่ บริเวณด้านหน้าวัดมีต้นยางขนาดใหญ่จำนวนหลายต้น 
สอดคล้องกับที่มาของชื่อว่า วัดเนินยาง 

ตำบลทุ่งควายกิน  

28.   อุดมธัญญาวาส         
(ทุ่งควายกิน) 

ประมาณปี 2300 ภายในวัดพบพระอุโบสถเก่า 1 หลัง ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร เม่ือปี พ.ศ.2544 ลักษณะเป็น
อาคารก่อด้วยปูน บริเวณด้านบนช่องประตูมีการเขียนสีภาพ หลังคาเคร่ืองไม้ มุงด้วยกระเบื้องว่าว 
ด้านหน้ามีการสร้างหลังคาทรงจั่วขวางด้านหน้า ปัจจุบันพระอุโบสถมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก  

29.   เนินเขาดิน ประมาณปี 2483 ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่
บนฐานสูง บริเวณวัดมีลักษณะตั้งอยู่บนเนินขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อว่า วัดเนินเขาดิน 

30.   หนองกะพ้อ 27 พฤษภาคม ปี 
2435 

ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่บริเวณโดยรอบวัดเป็นพื้นที่รกร้าง สระ
น้ำ โรงเรียน และพื้นที่ส่วนบุคคล ด้านหน้าวัดเป็นถนนสุขุมวิท จากการสัมภาษณ์พบว่าวัดหนองกะพ้อเคย
มีการย้ายวัด 
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ตำบลพังราด 

31.   ปากน้ำพังราด ปี 2478 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ เดิมเคยมีพระอุโบสถเก่า 1 หลัง สร้างขึ้นด้วยไม้ 
ต่อมามีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ และยากต่อการบูรณะ จึงได้ร้ือพระอุโบสถลง และสร้าง
พระอุโบสถข้นใหม่ พื้นที่ตรงข้ามวัดมีศาลพระเจ้าตากสินฯ เน่ืองจากเชื่อกันว่ากองทัพพระเจ้าตากสินเคย
ผ่านบริเวณวัดแห่งน้ี 

32.   พังราด ประมาณปี 2300 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ พื้นที่โดยรอบวัดมีการทำเป็นนากุ้ง และเป็นพื้นที่
ส่วนบุคคล 

33.   ท่ากง ปี 2413 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึน้ใหม่ ภายในวัดมีโรงเรียน พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน และ
พื้นที่รกร้าง 

34.   เกาะลอย ประมาณปี 2362 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่  

ตำบลกองดิน  

35.   ชากขุนวิเศษ ประมาณปี 2436 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ 

36.   กองดิน ก่อนปี 2442 สิ่งก่อสร้างและเสนาสนะภายในวัดมีการสร้างขึ้นใหม่ ภายในวัดมีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินฯ และต้น
โพธิ์ขนาดใหญ่ พื้นที่บางส่วนของวัดเป็นโรงเรียน ด้านหลังโรงเรียนเป็นสวนยางพารา มีการพบร่องรอย
ของทางเกวียน ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดิน
แลง และมีการทำเกษตรกรรม เช่น สวนทุเรียน และสวนยางพารา 
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บทที่ 4 
มรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอแกลง 

 
 ในการสำรวจเส้นทางมรดกวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ขอบเขตพื้นที่อำเภอแกลง พบว่าเมืองแกลง
เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยา่งยิ่งในเร่ืองเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ และเป็น
หน่ึงในเส้นทางกวีของสุนทรภู่ อีกทั้งเป็นเมืองที่ อุดมไปด้วยศิลปกรรมเก่าแก่ ทั้งสถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
และงานประณีตศิลป์ รวมถึงวิถีชีวิตแบบชาวเมืองระยอง ในการเผยแพร่ข้อมูลจึงนำมาจัดหมวดหมู่ และ
จัดทำเป็นแผนที่เส้นทางมรดกวัฒนธรรมของอำเภอแกลง จังหวัดระยองเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์
สัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดระยอง โดยการจัดจำแนกในตาราง สามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ ดังน้ี 
 1. โบราณวัตถุที่สำคัญที่พบในอำเภอแกลง 
 2. ศาล 
 3. วัด 
 4. สถานทีส่ำคัญและสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิอ่ืน ๆ ของอำเภอแกลง 
 5. ย่านประวัติศาสตร์ 
 6. แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 7. แหล่งอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 8. อาหารและวัตถุดิบพื้นบ้านของอำเภอแกลง 
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ลำดับที ่ รายการ คุณค่าและความสำคัญ ภาพประกอบ 
1. โบราณวัตถุที่สำคัญที่พบในอำเภอแกลง 
1.1 พระแท่นที่ประทับ 

(ปัจจุบันเก็บรักษาไว้
ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิพระนคร) 

    สันนิษฐานว่าเป็นพระแท่นที่ประทับของพระเจ้าตากสินฯ ที่ประดิษฐานอยู่ใน
ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เชื่อกันว่าพระธรรมเจดีย์ (อยู่) ซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวัด
โมลีโลกยารามและเป็นชาวเมืองแกลง ได้นำพระแท่นที่ประทับ พระแท่นรองพระ
บาท ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ และพระพุทธรูปสานด้วยหวายมาถวายที่วัดราช
บัลลังก์ฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการบูรณะพระราชวังเดิม ลักษณะของ
พระแท่นที่ประทับเป็นไม้แกะสลัก ขาทั้ง 4 ทำเป็นขาสิงห์ มีการแกะสลักเป็นลาย
เครือเถาปิดทองผสมผสานระหว่างศลิปะไทยและจีน ปัจจุบันพระแท่นถูกนำไปเก็บ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยชาวบ้านทะเลน้อยได้ร่วมบริจาค
เงินสร้างบัลลังก์จำลองและจัดแสดงไว้ท่ีวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 
 

   

 

1.2 พระแท่นรองพระ
บาท 

     สันนิษฐานว่าเป็นพระแท่นรองพระบาทของพระเจ้าตากสินฯ โดยนำมาพร้อม
กับพระแท่นที่ประทับ ลวดลายการสลักของพระแท่นรองพระบาทเป็นลายเครือเถา
เช่นเดียวกับลวดลายของพระแท่นที่ประทับ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ด้านหน้าพระแท่น
ที่ประทับจำลอง วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 
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ลำดับที ่ รายการ คุณค่าและความสำคัญ ภาพประกอบ 
2. ศาล 
2.1 ศาลพระเจ้าตากสินฯ 
2.1.1 ศาลพระเจ้าตากสิน  

วัดราชบัลลังก์ฯ 
ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

     ในอดีตพื้นที่บริเวณวัดราชบัลลังก์ มีลักษณะเป็นเนิน บริเวณโดยรอบเป็นทุ่งนา 
เม่ือคร้ังที่พระเจ้าตากสินได้ยกทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่องที่บริเวณบ้านประแส  
ได้มีทหารล้มตายเป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่าชาวบ้านได้นำมาฝังบริเวณเนิน บ้าน
ทะเลน้อย ก่อนที่จะมีการสร้างวัดขึ้นบนเนินดังกล่าว ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดเนิน
สระ จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชบัลลังก์ในเวลาต่อมา เม่ือมีการปรับพื้นที่เพื่อ
สร้างโบสถ์มีการขุดพบดาบที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นดาบของทหารที่ถูกนำมาฝัง จึง
ได้มีการตั้งศาลพระเจ้าตากสินฯขึ้น มีลักษณะเป็นซุ้มเรือนไทย ภายในประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ด้านหลังศายมีต้นโพธิ์และมะขามขนาด
ใหญ่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าปลูกในสมัยเดียวกันกับที่พระเจ้าตากสินฯได้ยกทัพมาปราบ
ขุนรามหม่ืนซ่อง 
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ลำดับที ่ รายการ คุณค่าและความสำคัญ ภาพประกอบ 
2.1.2 ศาลพระเจ้าตากสิน 

วัดพลงไสว 
ตำบลชากพง 
อำเภอแกลง 

      ศาล และราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดพลงไสว เชื่อกันว่าเป็น
พื้นที่ที่ทัพพระเจ้าตากสินฯ เคยเดินทัพผ่าน เน่ืองจากมีความเชื่อกันว่าพื้นที่บริเวณ
น้ีเคยมีทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก โดยในคร้ังที่สุนทรภู่เดินทางไป
เมืองแกลง ได้ใช้เส้นทางน้ีในการเดินทางไปบ้านกร่ำ จึงสันนิษฐานว่ามีการใช้
เส้นทางเดียวกันกับเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ ผู้คนตำบลชากพงจึง
ได้มีการสร้างศาล และราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯขึ้น บริเวณด้านหน้าพระ
อุโบสถ วัดพลงไสว 
 

 

2.1.3 ศาลพระเจ้าตากสิน 
วัดปากน้ำพงัราด 
ตำบลพงัราด 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ ตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านข้างวัดปากน้ำพังราด มีลักษณะ
เป็นอาคารทรงจัตุรมุข หลังคาทรงไทยสีขาว ผู้คนในพื้นที่บริเวณปากน้ำพังราดมี
ความเชื่อกันว่า พื้นที่บริเวณน้ีเคยเป็นทางผ่านของกองทัพพระเจ้าตากสินฯ 
เน่ืองจากเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำพังราด ประกอบกับมีวัดเก่าแก่สำคัญคือวัดปากแม่น้ำ
พังราดตั้งอยู่ จึงได้มีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินฯ ขึ้นในบริเวณวัดปากน้ำพังราด 
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2.1.4 ศาลพระเจ้าตากสิน 

วัดกองดิน 
ตำบลกองดิน 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดกองดิน มีความเชื่อกันว่า เม่ือคร้ังกรุงศรีอยุธยา
แตกเสียกรุงให้แก่พม่า คร้ังที่  2 พ.ศ .2310 พระเจ้าตากสินฯ ได้นำกำลังทัพส่วน
หน่ึงตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าเดินทัพมุ่งสู่เมืองจันทบุรี ในระหว่างทางได้รวบรวมไพร่
พลเพื่อเตรียมกอบกู้เอกราช และได้เคลื่อนกำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่งหน่ึงในเขต
ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  ) ปัจจุบันคือ วัดกองดิน หมู่ที่  2 ตำบล
กองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (และที่แห่งน้ีพระเจ้าตากสินฯ ได้สั่งให้ไพร่พล
ตำดินปืนสะสมกองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำศึกสงครามกอบกู้
เอกราชกลับคืนมา จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน  ) หมายถึงกองดินปืน (และตำบล
กองดินจวบกระทั่งปัจจุบัน อีกทั้งยังเชื่อว่ามีการปลูกต้นโพธิ์ขึ้นในช่วงเวลาน้ัน 
ปัจจุบันต้นโพธ์ิดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็น รุขมรดกของแผ่นดิน 
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2.2 ศาลจีน 
2.2.1 ศาลเจา้ทางเกวียน 

ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

    ศาลเจ้าทางเกวียนตั้งอยู่บริเวณถนนสุนทรโวหาร 7 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดย
พ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายในตลาดสามย่าน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของย่าน
การค้าสามย่านที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งชาวไทยและจีน 

 

 
 

2.2.2 ศาลเจา้พ่อสามยา่น 
ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

     ศาลเจ้าพ่อสามย่านตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอแกลง และบริเวณย่านการค้า
สามย่าน ถือเป็นศาลเจ้าประจำชุนชน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพ่อค้าชาวจีนที่ได้
เดินทางเข้ามาค้าขาย เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเคารพบูชาเทพเจ้าและเป็นที่ยึด
เหน่ียวจิตใจของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน 
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ลำดับที ่ รายการ คุณค่าและความสำคัญ ภาพประกอบ 
2.2.3 ศาลเจา้พ่อประแส 

ตำบลปากน้ำกระแส 
อำเภอแกลง 

    ศาลเจ้าพ่อประแส ตั้งอยู่ในชุมชนปากน้ำกระแส นับเป็นศาลเจ้าสำคัญประจำ
ชุมชน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาทำประมงในบริเวณชุมชน
ปากน้ำกระแส โดยผู้คนในชุมชนให้ความศรัทธา และเคารพเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
บริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อประแส ตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำประแส เรือจะแล่น
ผ่านก่อนออกสู่ทะเล จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจให้กับ
ชาวประมงที่จะทำการเดินเรือ  

 

 
 

3. วดั 

3.1 วัดราชบัลลังก์
ประดิษฐาราม 
ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

     วัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามเดมิมีชื่อว่า “วัดเนินสระ” สันนิษฐานว่ามีที่มาจาก
สภาพพื้นที่ คือมีสระน้ำสำหรับชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคอยู่บนเนิน ต่อมาเปลี่ยน
ชื่อเป็น “วัดทะเลน้อย” ตามชื่อหมู่บ้าน เน่ืองจากในอดีตเม่ือทะเลหนุน น้ำจะท่วม
จนมีลักษณะเหมือนทะเล จึงเรียกกันว่า บ้านทะเลน้อย วัดราชบัลลังก์ฯถือเป็นวัด
สำคัญที่มีความเก่ียวข้องกับเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯในช่วงที่พระองค์ยก
ทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่องที่บริเวณบ้านประแส การรบในคร้ังน้ันทำให้ทหารล้ม
ตายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเชื่อว่ามีการนำศพของทหารมาฝังใกล้กับบริเวณวัด 
เน่ืองจากมีการขุดพบดาบที่สันนิษฐานว่าเป็นของทหาร อีกทั้งยังเชื่อกันว่าวัดราช
บัลลังก์เป็นจุดพักทัพ เน่ืองจากมีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม คือเป็นเนินและสระน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระธรรมเจดีย์หรือเจ้าอยู่ ซ่ึงเป็น
ชาวเมืองแกลงและเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ได้นำพระแท่นหรือบัลลั งก์ที่
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ลำดับที ่ รายการ คุณค่าและความสำคัญ ภาพประกอบ 
ประทับ พระแท่นรองพระบาท ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ และพระพุทธรูปที่สาน
ด้วยหวายมาถวายให้กับวัด  
       จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2460 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
คร้ังยังสมณศักดิ์ที่พระญาณวราภรณ์ ตำแหน่งเจ้าคณะมณฑล จันทบุรี ได้มาตรวจ
การคณะสงฆ์ ได้พบพระแท่นที่ประทับ ได้เห็นว่าเป็นพระแท่นที่มีความสำคัญ เป็น
ของใช้สำหรับกษัตริย์ จึงได้ขอนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ       
พระนคร ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้มีการตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่เป็น วัดราชบัลลังก์
ประดิษฐาราม  
          โบราณสถานสำคัญที่พบภายในวัดคือ โบสถ์และเจดีย์ สันนิษฐานว่าสร้าง
ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2400 – 2440 ลักษณะของโบสถ์มีการทำจันหับหรือหลังคาลาด
ด้านหน้าโบสถ์ ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์ที่นิยมสร้างในพื้นที่ภาคตะวันออก 
หน้าต่างของโบสถ์มีการทำปูนปั้นและเขียนสี ด้านในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูป
หวายที่มีการฉาบปูนและลงรักปิดทอง ในส่วนของเจดีย์พบว่ามีสภาพชำรุดทรุด
โทรมไปตามกาลเวลา มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำ มีฐานยกสูงขนาดใหญ่ซ่ึงเป็น
ลักษณะพื้นถิ่นของช่างระยอง ยอดของเจดียท์ำจากไม้แกะสลักเป็นยอด ในปัจจุบัน 
อุโบสถเก่าและเจดีย์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน นอกจากน้ีภายในวัดมีการตั้ง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ขึ้น เพื่อผู้ที่เคารพบูชานับถือสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
สามารถมากราบไหว้และรำลึกถึงพระองคท์่าน โดยจะมีการทำพิธีสักการบูชาที่ศาล
พระเจ้าตากสินฯ ในวันที่ 28 ธ.ค. ของทุกปี  
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3.2 วัดโพธ์ิทอง 

ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

     วัดโพธ์ิทองพุทธาราม เป็นวัดสังกัดมหานิกาย เดิมชื่อวัดโพธ์ิทอง เน้ือที่ 32 ไร่ 
80 ตารางว่า เป็นวัดเก่าแก่สืบเน่ืองแต่โบราณกาล ไม่ปรากฏผู้สร้าง มีชื่อเสียงด้าน
การศึกษา ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับที่ว่าการเมืองแกลง (สมัยเมืองแกลงตั้งอยู่บ้านดอนเค็ด) 
เดิมมีต้นโพธ์ิใหญ่อายุนับร้อยปีขึ้นอยู่นับเป็นต้นไม้สำคัญเก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
จึงตั้งชื่อวัดน้ีว่า วัดโพธ์ิทอง โดยมีพระครูเมือง เจ้าคณะแขวงเมืองแกลงปกครองวดั
และเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปัจจุบันมีพระครูบุรเขตสังฆการเป็นเจ้าอาวาส 
โบราณสถานสำคัญที่พบภายในวัดคือพระอุโบสถ วิหารและเจดีย์ทรงเคร่ือง 2 องค์ 
ซ่ึงเจดีย์มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 
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3.3 วัดสารนาถธรรมา
ราม 
ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

     วัดสารนาถธรรมาราม เป็นวัดในนิกายธรรมยุต เร่ิมสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2487 โดย
ท่านเจ้าคุณพระมหารัชชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ        
ด้วยศรัทธาที่ม่ันคงของชาวตลาดสามย่านทีอ่ยากจะให้มีวัดขึ้น เร่ิมแรกมีเน้ือที่ 56 
ไร่ 49 ตารางวา การก่อสร้างหลังจากวางศิลาฤกษ์รากฐานเสร็จ ได้เกิดสงคราม
เอเชียบูรพาขึ้น ทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักลง จนกระทั่งแล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 
2499 อาคารมีลักษณะเป็นจัตุรมุข บริเวณเจดีย์ด้านบนหลังคาประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ โดยรอบอาคารเป็นพระธาตุองค์สำคัญจำลองทั้ง 4 ทิศ 
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3.4 วัดทุ่งควายกิน 

ตำบลทุง่ควายกิน 
อำเภอแกลง 

   วัดอุดมธัญญาวาส หรือวัดทุ่งควายกิน สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2300 ที่มาของชื่อว่า 
"วัดทุ่งควายกิน" เน่ืองจากเดิมเป็นทุ่งร้างกลางป่าซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้า  จึง
เป็นสถานที่นำสัตว์มาเลี้ยง เช่น วัว ควาย ต่อมามีคนย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น 
ชาวบ้านจึงตั้งชื่อทุ่งแห่งน้ีว่า "ทุ่งควายกิน" โบราณสำคัญที่พบคืออุโบสถเก่า ประตู
และหน้าต่างมีการประดับด้วยปูนปั้น ตกแต่งด้วยการเขี ยนสีแบบช่างพื้นถิ่น 
ภายในอาคารมีการเขียนสีเป็นภาพพุทธประวัติ ซ่ึงเป็นจิตรกรรมที่พบเพียงแห่ง
เดียวในวัดบริเวณลุ่มแม่น้ำประแส ในปัจจุบันตัวอุโบสถมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็น
อย่างมาก  
 

 

 
 

3.5 วัดเนินยาง 
ตำบลคลองปูน 
อำเภอแกลง 

    วัดเนินยาง เดิมตั้ งอยู่ที่ห มู่บ้านคลองลำแพน ติดกับคลองหนองโพรง            
แต่เน่ืองจากที่ตั้งของวัดอยู่ห่างจากชุมชนมากเกินไป ชาวบ้านจึงได้ทำการย้ายวัด
ใหม่ โดยมีนายสุข นางจิ๋ว อุทก และนางเจียก ราญรอน เป็นผู้อุทิศที่ดินถวายให้กับ
วัด จำนวนเน้ือที่ 12 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ในบริเวณที่ตั้งวัดน้ันเป็นที่ราบลุ่ม 
เฉพาะที่ตั้งวัดในอดีตเป็นสันเนินสูง มีต้นยางแดงขึ้นอย่างหนาแน่น ชาวบ้านจึง
เรียกวัดน้ีว่า วัดเนินยาง โบราณสถานสำคัญที่พบภายในวัดคืออุโบสถเก่า ที่มีสภาพ
ชำรุดเป็นอย่างมาก โดยมีการสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2448 
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3.6 วัดสมมตเิทพ 

ฐาปนาราม 
ตำบลเนินฆ้อ 
อำเภอแกลง 

     เม่ือเดือน 3 ขึ้น 10 ค่ำ ตรงกับอาทิตย์ ปีวอก พ.ศ.2427 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาส
เมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก ขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแส ฝั่งแหลมสนเมือง 
แกลง เสด็จมาใกล้เจดีย์สถาน ซ่ึงเป็นเจดีย์มีฐานกว้างและยาว 12 เมตร สูง 18 
เมตร สร้างขึ้นเม่ือปี  พ.ศ.2416 ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า ทรงพระราชดำริว่า “ตำบลปากน้ำแหลมสนน้ีสมควรเป็นที่สร้าง
อารามได้” จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระแกลงแกล้วกล้า (ม่ัง) ผู้ว่า
ราชการเมืองแกลงสร้างอารามขึ้น ณ ที่ใกล้เจดีย์ และพระราชทานนามว่า “วัด
สมมติเทพฐาปนาราม” พร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน 10 ไร่ 2 งาน เม่ือ
หลวงแกลงแกล้วกล้า (มั่ง) ได้รับพระราชโองการให้สร้างวัดน้ัน ในระยะแรกได้
ก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาสขึ้น 1 หลัง หอสวดมนต์ 1 หลัง หอฉัน 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 1 
หลัง และได้ทำการก่อสร้างอยู่ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ ทางวัดจึงได้ทำการผูกพัทธสีมา
เป็นคร้ังแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2445 กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการใน
ปัจจุบัน) ได้ส่งธรรมาสน์และพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาไวท้ี่พระอารามหลวงทีพ่ระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ขึ้น อีกทั้งยังมีของพระราชทานอ่ืน ๆ อีกเป็นจำนวนมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

4 - 13 

ลำดับที ่ รายการ คุณค่าและความสำคัญ ภาพประกอบ 
3.7  วัดหนองแพงพวย 

ตำบลเนินฆ้อ 
อำเภอแกลง 

     วัดหนองแพงพวยเป็นวัดทางศาสนาพุทธมหานิกาย สร้างเม่ือ พ.ศ. 2427 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามเมื่อวันที ่22 พ.ค. 2432 (อุโบสถเก่า) วัดหนองแพงพวย 
เดิมชื่อ “วัดช่องมรคา” มีพระอธิการ “แหยม” เป็นเจ้าอาวาสเป็นวัดเก่าแก่วัดหน่ึง
ใน จ.ระยอง มีเน้ือที่ดินที่ตั้งวัด ประมาณ 8 ไร่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดแพงพวย” 
เม่ือ พ.ศ.2478 สันนิษฐานว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมือนกับชื่อหมู่บ้าน ปัจจุบัน มีพระ
ครูปิยธรรมานุวัตร เป็นเจ้าอาวาสวัด โบราณสถานที่สำคัญคืออุโบสถเก่าที่สร้างขึ้น
เม่ือปี พ.ศ. 2432 หน้าต่างและประตูมีการประดับด้วยปูนปั้นและเขียนสีโดยช่าง
พื้นถิ่น ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สภาพอุโบสถในปัจจุบันมีความ
ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก 

 

 
 

3.8 วัดตะเคียนงาม 
ตำบลปากน้ำกระแส 
อำเภอแกลง 

     ในอดีตชาวบ้านตำบลปากน้ำกระแส ต้องเดินทางโดยทางเรือไปบำเพ็ญกุศลที่
วัดประชุมคงคาซ่ึงชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดแหลมเมือง" ด้วยหนทางที่มีแต่ความ
ยากลำบาก ชาวบ้านจึงได้ชักชวนกันบริจาคที่ดินประมาณ 9 ไร่เศษ โดยมีนาย
จันทร์ เหมมิญช์ เป็นหัวหน้ากลุ่มจัดหาผู้บริจาคที่ดิน จากน้ันจึงได้เร่ิมสร้างศาลา
การเปรียญพร้อมกุฏิสงฆ์ในปีพ.ศ. 2409 และให้ชื่อว่า "วัดตะเคียนงาม" เน่ืองจากมี
ต้นตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ในบริเวณวัดจำนวน 2 ต้น โดยในทุกปีชาวปากน้ำ
กระแสจะมีประเพณีทำบุญทอดผ้าป่ากลางน้ำ สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน  
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3.9 วัดจำรุง 

ตำบลเนินฆ้อ 
อำเภอแกลง 

     วัดจำรุง เร่ิมก่อสร้างใน พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่จากคำบอกเล่า
สันนิษฐานว่าเร่ิมสร้างเม่ือประมาณ ปี พ.ศ. 2420 โดยมีหลวงพ่อผึ้งซ่ึงบวชอยู่วัด
เนินฆ้อ เป็นผู้ริเร่ิมสร้างพร้อมด้วยทายก ทายิกา ในสมัยน้ันมี นายจัน นางพุ่ม เป็น
ผู้ถวายที่ดินให้สร้าง เน่ืองจากเห็นว่าชุมชนมีราษฎรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและ
อยู่ห่างจากวัดอ่ืน ๆ พอสมควร จึงได้ริเร่ิมสร้างวัดขึ้น และใช้ชื่อว่า “วัดป่าเรไร” 
เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ีเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่ ในสมัยหลวงพ่อเล็ก เป็นเจ้าอาวาสใน
ราวปี พ.ศ. 2442 ได้มีการพัฒนาวัดให้เจริญขึ้นโดยมีการยกกุฎีเป็นทรงไทย และ
สร้างอุโบสถขึ้นด้วย อุโบสถหลังแรกมีการทำแบบฝาไม้ เสาไม้ หลังคามุงกระเบื้อง 
ต่อมามีช่างที่ชำนาญงานปูนเกิดขึ้น จึงได้ร้ือฝาไม้ออกและก่ออิฐถือปูนฝาผนัง และ
ได้ ผูกพัทสีมาในราว พ.ศ. 2474 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า      “วัด
จำรุง” วัดจำรุงเป็นวัดสังกัดมหานิกาย มีเน้ือที่ 16 ไร่ 
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4. สถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ของอำเภอแกลง 

4.1 ศาลกรมหลวงชุมพร 
ตำบลปากน้ำกระแส 
อำเภอแกลง 

     ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นศาลศาลาทรงไทยที่ประดิษฐาน
รูปหล่อพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่ง
กองทัพเรือไทย ขนาดเท่าองค์จริง ศาลตั้งอยู่ริมแม่น้ำประแส และเป็นหน่ึงใน 
สถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองระยองให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมรูปพลเรือ
เอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เม่ือ 12 ธันวาคม 2512 
ปัจจุบันกองทัพเรือ และคณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ 
และมหรสพสมโภชเป็นประจำ ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม ของทุกปี 

 

 
 

4.2 อนุสาวรีย์สุนทรภู ่
ตำบลกร่ำ 
อำเภอแกลง 

    อนุสาวรีย์สุนทรภู่ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระสุนทรโวหาร 
(ภู่) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สุนทรภู่ อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนเส้นทาง แกลง - แหลม
แม่พิมพ์ ที่ ต.บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของบิดาท่านสุนทรภู่ และ
ท่านเคยมาเพื่อมาหาบิดาและได้ประพันธ์นิราศเมืองแกลงขึ้น  พื้นที่อนุสาวรีย์มีรูป
ปั้นของสุนทรภู่ตั้งอยู่ตรงกลางเป็นประธานบนเนินสูง ด้านล่างเป็นบ่อน้ำ มี
ประติมากรรมรูปปั้นหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกของสุนทรภู่ เร่ือง  พระ
อภัยมณี  ประดับอยู่  3 ตัว ได้แก่  พระอภัยมณี  นางผี เสื้ อสมุทร และนาง
เงือก ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี อนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีอาณาบริเวณ 
8.5 ไร่ เร่ิมวางศิลาฤกษ์ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498 โดย จอมพล ป.พิบูล

 

 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD.%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88
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สงคราม นายกรัฐมนตรีในยุคน้ัน แต่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2513 มีพิธี
เปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบันมีการ
จัดงานวันสุนทรภู่เป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ โดยมีการขายอาหาร
ท้องถิ่น การประกวดแต่งคำประพันธ์ และการแข่งขันตอบปัญหาเก่ียวกับผลงาน
ของท่านสุนทรภู่ ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอีกด้วย 
 

 
 

5. ย่านประวตัิศาสตร ์
5.1 ย่านการค้าสามย่าน 

ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

    ย่านการค้าสามย่านในอดีตถือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง 2 
พื้นที่คือบ้านนาที่นิยมการปลูกนาข้าว และบริเวณชุมชนประมงประแสที่มีอาหาร
เด่นอย่างอาหารทะเล และกะปิ อีกทั้งยังมีสินค้าจากชาวจีนที่นิยมนำสินค้ามา
ค้าขายดังจะเห็นได้จากการมีศาลเจ้าจีนคือศาลเจ้าทางเกวียนและศาลเจ้าพ่อสาม
ย่านตั้งอยู่ ในปัจจุบันย่านการค้าสามย่านยังคงหลงเหลืออาคารไม้แบบเก่า ช่องลม
และระเบียงที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงาม โดยเฉพาะช่วงถนนสุนทรโวหาร 
หรือทีมี่ชื่อเดิมว่า ถนนทางเกวียน ประกอบไปด้วยอาคารที่มีความสวยงามมีคุณค่า
ทางด้านสถาปัตยกรรมตลอดแนวถนน และยังมีร้านค้าหลายแห่งที่ยังขายสินค้า
ข้าวของเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นตลาดช่วงเช้าและตลาดเย็นที่
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมบรรยากาศตลาดเก่าได้อีกด้วย 
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5.2 ย่านการค้าประแส 

ตำบลปากน้ำกระแส 
อำเภอแกลง 

    ย่านการค้าประแสถือเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำและขนานไปกับแม่น้ำประแส 
โดยเป็นบ้านไม้โบราณที่ยังคงมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆ ตามวิถีชีวิตชุมชน
โบราณ ในอดีตจะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างตลาดประแสที่จะมีสินค้า
อย่างอาหารทะเล กะปิ และตลาดสามย่านที่จะมีสินค้าเด่นคือ ข้าวสาร และพืชผัก 
ด้วยการสัญจรทางเรือผ่านแม่น้ำประแส อีกทั้งยังมีชาวจีนที่เข้ามาติดต่อค้าขายดัง
จะเห็นได้จากการมีศาลเจ้าจีนในบริเวณชุมชนเก่าประแสอยู่หลายแห่ง ในปัจจุบัน
ได้มีการทำบ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส ซ่ึงเคยเป็นบ้านของคุณวิเชียร ทรัพย์
เจริญ ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็นที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนประแส
โดยมีทั้งภาพถ่ายเก่า และเคร่ืองใช้ต่างๆ ในอดีต นอกจากน้ีบริเวณชุมชนบ้านเก่า
ริมน้ำประแสยังเคยจัดงานมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส ถนนสาย
วัฒนธรรม ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ถนนสาย
วัฒนธรรม ประแสสร้างสุข และในทุกๆเช้าที่ตลาดประแสจะมีการนำสินค้ามาขาย
ให้กับนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมตลาด 
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6. แหล่งทอ่งเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาต ิ
6.1 สวนพฤกษศาสตร์ 

ระยอง 
ตำบลบ้านกร่ำ 
อำเภอแกลง 

     สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นพื้นที่ขุ่มน้ำขนาดใหญ่ ที่มีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งใน
ประเทศไทย สภาพป่าและระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ประกอบ
ไปด้วย กกหญ้า ป่าเสม็ด และป่าดิบแล้งที่นับได้ว่าเป็นป่าดิบแล้งดั้งเดิมที่มีความ
สมบูรณ์ มีพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก พรรณไม้ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์กว่า 
400 ชนิด อีกทั้งยังมีป่าชายหาดที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึง
ถือเป็นเอกลักษณ์ของป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก สวนพฤกษศาสตร์ระยองมีพื้นที่
ประมาณ 3,000 ไร่ สามารถล่องเรือเพื่อชมพื้นที่ชุมน้ำ เดินตามเส้นศึกษา
ธรรมชาติและปั่นจักรยาน โดยทุกกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความรู้
เก่ียวกับพรรณไม้ตลอดทาง 

 

 
 
 
 
 

6.2 ทุ่งโปรงทองและ
อนุสรณ์เรือรบหลวง
ประแส 
ตำบลปากน้ำกระแส 
อำเภอแกลง 

    ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่บริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ซ่ึงบริเวณน้ีจะเต็มไป
ด้วยป่าต้นโปรง และต้นโกงกาง ที่ขึ้นเรียงรายกัน เม่ือแดดกระทบกับใบของต้น
โปรงจะสะท้อนให้ใบกลายเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าทุ่ง
โปรงทอง โดยจะมีทางเดินเป็นสะพานไม้เพื่อชมธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 2.6 
กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทุ่งโปรงทองและป่าโกงกาง ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ เช่น ปูแสม ซ่ึงเส้นทางชมธรรมชาติจะไปสิ้นสุด
บริเวณอนุสรณ์ เรือรบหลวงประแส  ซ่ึงถือ เป็นเรือรบที่ มีความสำคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย เรือหลวงประแสได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญคือ สงคราม
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เกาหลี รวมภารกิจนับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2495 เรือหลวงประแสปฏิบัติ
ภารกิจทางยุทธการรวม 32 คร้ัง นาน 2 ปีเศษ ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
และเป็นกำลังหลักของกองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ในการ
ต่อต้านภัยคุกคามทางทะเลในช่วงการรุกคืบของลัทธิคอมมิวนิสต์ในคาบสมุทรอิน
โดจีน จนกระทั่งปลดระวางเม่ือวันที่ 22 มิถุนายน 2543 ภายหลังปลดระวาง 
เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ประสานกับกองทัพเรือ เพื่อจัดสร้างอนุสรณ์เรือ
หลวงประแสขึ้นที่ปากน้ำประแส จนแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2546 
 

 

 
 
 

 
6.3 สะพานรักษ์แสม 

ตำบลเนินฆ้อ 
อำเภอแกลง 

    สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณลุ่มน้ำป่าชายเลนคลอง
ท่าตาโบ๊ย ซ่ึงเป็นคลองสาขาของแม่น้ำประแส สะพานรักษ์แสมเป็นสะพานแขวน
ข้ามคลองตาโบ้ย ความยาวประมาณ 100 เมตร และมีทางเดินเป็นสะพานไม้
สำหรับเดินชมธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 100 เมตร และหอคอยชมวิวสะพาน
และป่าชายเลน เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่า
ชายเลน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก 
ทำให้มีปูแสมอาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรม 
การทำซ้ังเชือกบ้านปลา การปล่อยปูแสม ปูดำ ซ่ึงสามารถติดต่อได้ที่ เทศบาล
ตำบลเนินฆ้อ 
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7. แหล่งอตุสาหกรรมและหัตถกรรม 
7.1 ชุมชนประมงปากน้ำ

ประแส 
ตำบลปากน้ำกระแส 
อำเภอแกลง 

     เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านดั้งเดิม มีทั้งชุมชนประมงเรือเล็ก เป็นเรือลากหมึกที่
จับทั้งหมึกหอม หมึกกล้วย หมึกศอก ออกเรือไปคร้ังละ 4 - 5 วัน จับหมึกได้เป็น
จำนวนมาก และบางส่วนได้พัฒนาเป็นแพปลาขนาดใหญ่ที่มีเรือประมงพาณิชย์ 
เป็นเรือประมงอวนซ้ัง เน้นจับปลาโดยเป็นปลาหลากหลายชนิด เรียกรวมกันว่า 
“ปลาเบญจพรรณ”  

 

 
 
 

7.2 ผักกระชับ  
ชุ ม ช น บ้ าน ท ะ เล
น้อย 
ตำบลทางเกวียน 
อำเภอแกลง 

     ผักกระชับเป็นพืชที่เติบโตได้แค่ในพื้นที่บ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เน่ืองจากดินมีค่าความเค็มที่เหมาะสม ผักกระชับเป็นวัชพืชที่มักจะขึ้นตาม
ทุ่งนา ชาวบ้านนิยมนำมารับประทาน ปัจจุบันกลายเป็นผักที่มีชื่อเสียงเน่ืองจากหา
รับประทานยาก ทำให้ชาวบ้านหันมาเพาะต้นอ่อนขาย สร้างอาชีพและรายได้เป็น
อย่างดี ปัจจุบันราคาผักกระชับอยู่ที่ 150 – 200 บาทต่อกิโลกรัม นิยมนำมาทำ
เมนูแกงส้มผักกระชับ ผักกระชับผัดน้ำมันหอย หรือรับประทานสดคู่กับน้ำพริก 
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7.3 กลุ่มจักสานกระจูด

บ้านมาบ
เหลาชะโอน 
ตำบลชากพง 
อำเภอแกลง 

     การจักสานเสื่อกระจูดเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่ช้านานตั้งแต่คร้ังที่สุนทรภู่
เดินทางมาเยี่ยมบิดาที่บ้านกร่ำในปี พ.ศ. 2350 ท่านได้กล่าวว่าพบชาวบ้านสาน
เสื่อกกในนิราศเมืองแกลง ซ่ึงในภาพเป็นการสานกระเป๋ากระจูดที่กลุ่มจักสาน
กระจูด บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง ซ่ึงมีวิธีการสานแบบเดียวกับเสื่อกก 
โดยในการสานแต่ละคร้ังจะสานเม่ือมีการสั่งซ้ือและส่งให้กับหลายบริษัท เช่น การ
บินไทย การสานเสื่อหรือกระเป๋าจะทำเป็นช่วง ๆ ตามระยะเวลาในการตากกก 
หรือกระจูด ถือเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงอย่างหน่ึงของจังหวัด
ระยอง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 

โครงการประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ (Rayong Natural and Cultural 

History: P1 – 2019) ภายใต้โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง ได้ดำเนินงานมาเป็น

ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 

ประการ คือ เพื่อสร้างความรู้ในด้านประวัติวัฒนธรรม บริเวณลุ่มแม่น้ำประแส เพื่อค้นหาศึกษาแหล่ง

โบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งศิลปวัฒนธรรม ในลุ่มแม่น้ำประแส จังหวัดระยอง และเพื่อจัดทำเป็น

แหล่งข้อมูลเพื่อเป็นฐานสำหรับเสริมความแข็งแกร่งของท้องถิ่นในมิติความรู้ และเศรษฐกิจ สามารถสรุปผล

การศึกษาได้ดังน้ี 

 

1. องค์ความรูด้้านประวัตวิัฒนธรรมเมืองแกลง 

1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองแกลง  
“เมืองแกลง” ซ่ึงปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดระยองน้ัน พบว่ามีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่

ยาวนาน อันเนื่องมาจากความเหมาะสมทางกายภาพที่สำคัญ ประการแรก คือ เมืองแกลงอยู่ในตำแหน่ง

ระหว่างเมืองศูนย์กลางอำนาจและเมืองบริวารต่าง ๆ จึงทำให้เป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

เมืองเหล่าน้ัน ประการที่สอง คือ เมืองแกลงมีความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ กล่าวคือ ความ

อุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ แหล่งของป่า มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการอุปโภค

และบริโภค ด้วยปัจจัยสองประการน้ีจึงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญอย่างมากให้ผู้คนเข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัยใน

แต่ละยุคแต่ละสมัย รวมทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง

เชิงพื้น และการพัฒนาชุมชนอยู่อาศัยเร่ือยมา  

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองแกลงที่ได้อธิบายไปในบทที่ 2 แล้วน้ัน เห็นได้ว่าสามารถแบง่

พัฒนาการออกเป็น 5 ระยะ ระยะแรก: เมืองแกลงยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยจากหลักฐานทางโบราณคดทีี่

พบ อาจสันนิษฐานได้ว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบน้ีอย่างน้อยตั้งแต่ 5,000 – 6,000 ปีมาแล้ว โดยมักจะ

อาศัยอยู่ตามถ้ำและเพิงผา ดำรงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์เป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีการติดตอ่กับ

ชุมชนร่วมสมัยตามแถบชายฝั่งทะเลอีกด้วย ต่อมา ระยะที่สอง: เมืองแกลงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 – 

18 ซึ่งเป็นระยะที ่พื ้นที่ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยปรากฏร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดี และ

วัฒนธรรมเขมรโบราณในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดหรือมากพอที่จะกล่าวได้

ว่าเมืองแกลงเป็นเมืองภายใต้อิทธิพลทางการเมืองการปกครองของศูนย์กลางอำนาจทั้งสอง  
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ระยะที่สาม: เมืองแกลงในสมัยอยุธยา ในระยะน้ีพบว่าในแถบชายฝั่งตะวันออกมีหลักฐานการตั้ง

ถิ่นฐานและการพัฒนาความเป็นบ้านเมืองเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยปรากฏชื่อหัวเมืองสำคัญต่าง ๆ 

รวมทั้งยังปรากฏชื่อ “เมืองมะแสง” หรือ “เมืองพะแส” ว่าเป็นหัวเมืองฝ่ายตะวันออกที่มีสินค้าส่งออก

สำคัญ ได้แก่ ศิลาปากนก งาช้าง ฝาง กำมะถัน ดินประสิว ผ้าขาว ผ้าแดง เสื้อต่าง ๆ ไม้แดง และไม้ดำ ซ่ึง

เมืองมะแสงน้ีอาจจะหมายถึง “บ้านประแส” อันอยู่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ในปัจจุบัน รวมทั้งการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำยังสะท้อนถึงการเดนิเรือค้าขายที่เกิดขึ้นอย่างคึกคัก และในช่วง

สมัยอยุธยาตอนปลายยังปรากฏร่องรอยของสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการกู้ชาต ิใน

สงครามช่วงเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังที่ 2  

ระยะที่สี่: เมืองแกลงในสมัยธนบุรี ปรากฏหลักฐานว่ามีหัวเมืองสำคัญต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเล

ตะวันออก แต่ก็ไม่พบว่ามีการกล่าวถึงเมืองแกลงอย่างชัดเจน และต่อมา ระยะที่ห้า: เมืองแกลงในสมัย

รัตนโกสินทร์ จากหลักฐานพบว่าในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่พบการกล่าวถึงบทบาทความสำคัญของเมือง

แกลงมากนัก ส่วนใหญ่จะปรากฏความสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 

เป็นต้นมา โดยพบว่าเมืองแกลงในสมัยนี้รู้จักในสองชื่อคือ แกลง และประแส ซึ่งเข้าใจตรงกันว่ าเป็นเมอืง

เดียวกัน โดยในช่วงแรกเมืองแกลงขึ้นอยู่กับเมืองจันทบุรีก่อนจะถูกโอนมาขึ้นกับเมืองระยอง และหลักฐาน

เอกสารประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าเมืองแกลงตั้งอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ  

ทั้งยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกล่าวคือ มีกลุ่มคนหลายกลุ่มอาศัยอยู่ในพื้นที่

บริเวณน้ีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมและคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชาว

สยาม ชาวจีน ชาวญวน และชาวเขมร เป็นต้น นอกจากน้ียังพบว่าเมืองแกลงมีสินค้าส่งออกที่สำคัญในช่วง

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475) ได้แก่ พริกไทย ข้าว เสื่อกกหรือเสื่อกระจูด ผ้าพื้นและผ้า

ทอ เยื่อเคย ทรัพยากรไม้ และไต้ รวมทั้งยังมีสินค้าประเภทอ่ืน ๆ ที่ปรากฏว่ามีการส่งออกจากเมืองแกลงแต่

ก็ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดนัก เช่น น้ำตาลทราย ปูนแดง เกลือ ไม้กฤษณา และเรือ เป็นต้น ส่วนช่วงหลัง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองพบว่าเมืองแกลงมีการเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่ก็ยังคงการผลิต

ในรูปแบบการเกษตรกรรมและการประมงดั้งเดิมไว้   

 ดังที่กล่าวไปว่าเมืองแกลงเป็นเสมือนจุดเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสำคัญต่าง ๆ จึงทำให้มี

การคมนาคมทางทะเลอย่างคึกคักเร่ือยมา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เร่ิมมีการปรับปรุงและพัฒนาการ

คมนาคมให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้การเดินเรือน่านน้ำบริเวณนี้สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนาการ

คมนาคมทางบกเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองในแผ่นดินให้สะดวกมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงความเป็นชุมชนเมืองอย่างยิ่ง กล่าวคือทำให้การคมนาคมทางน้ำมีบทบาทลดลง ทำให้ระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไป และเกิดความเจริญแบบใหม่เข้ามาแทนที่ 
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1.2 การศึกษา “ภูมินาม” หรือชื่อตำบล หมู่บ้าน และชุมชนของจังหวัดระยอง  
ในเขตพื้นที่อำเภอแกลง แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่

มีการตั้งชื่อจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์ และพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่นในแต่ละชุมชน แสดงให้เห็นว่า

จังหวัดระยองอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและความหลากหลายของพันธุ์ไม้นานาชนิด นอกจากการ

ตั้งชื่อของชุมชนตามสภาพภูมิศาสตร์และพันธุ์ไม้ ยังพบว่ามีการนำชื่อของบุคคลที่เคยอาศัย เป็นเจ้าของ

พื้นที่ หรือเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนมาตั้งเป็นชื่อของชุมชนอีกด้วย  

 

2. องค์ความรูจ้ากการศึกษาและสำรวจตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์  

จากการศึกษาและสำรวจตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหาโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ 

แหล่งศิลปวัฒนธรรม พบว่ามีเส้นทางที่เก่ียวเน่ืองกับอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 2 เส้นทาง ได้แก่ 

2.1 เส้นทางตามเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ 

เส้นทางตามเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินฯ มีร่องรอยความเชื่อที่ยังสืบเนื่องอยู่ในปัจจุบัน โดย

เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลจากจังหวัดชลบุรีเข้าสู่จังหวัดระยองเป็นเส้นทางที่ปรากฏตามพระราชพงศาวดาร

กรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน ปัจจุบันพบว่า

มีการตั้งศาลพระเจ้าตากสินฯ และมีเรื่องราวตำนานความเชื่อและมีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินฯ เป็น

จำนวนมาก ตลอดตามแนวเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลตัง้แต่จังหวัดชลบรีุ จังหวัดระยอง ต่อเน่ืองมายังจังหวดั

จันทบุรี ในอำเภอแกลง จังหวัดระยองพบร่องรอยความเชื่อเร่ืองพระเจ้าตากสินฯ ตามเส้นทางตามพระราช

พงศาวดารซ่ึงปรากฏในลักษณะของสัญลักษณ์ของศาล ได้แก่ วัดพลงไสว วัดราชบัลลังก์ วัดปากน้ำพังราด 

และวัดกองดิน โดย “เมืองแกลง” ถูกเลือกเป็นทางผ่านก่อนการรวบรวมกำลังพล ในช่วงก่อนการยกทัพไปตี

เมืองจันทบูรณ์ และยังปรากฏเหตุการณ์การปราบกบฏขุนรามหมื่นซ่องที่บริเวณบ้านประแส ซ่ึงสันนิษฐาน

ว่าปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดราชบัลลังก์ บ้านทะเลน้อย 

2.2 เส้นทางประวัติศาสตร์ตามนิราศเมืองแกลง 

 เส้นทางประวัติศาสตร์ตามนิราศเมืองแกลง พบว่าจังหวัดระยองมีการทำหมุดกวี ลักษณะเป็นป้าย

หินอ่อนตั้งอยู่ในตำแหน่งของงสถานที่ที่ถูกกล่าวถึงในนิราศเมืองแกลง ปัจจุบันหมุดกวีต่างๆ เหล่านี้มกีาร

สร้างจำนวน 28 หมุด ตามตำแหน่งที่กล่าวถึงในนิราศ 28 จุด ตั้งแต่บางไผ่จนถึงแหลมแม่พิมพ์ โดยข้อมูลที่

ระบุในนิราศน้ันนับว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองระยองใน

อดีต เมื ่อเปรียบเทียบข้อมูลจากนิราศเมืองแกลงกับสภาพพื้นที ่ปัจจุบัน พบว่าสภาพแวดล้อมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตเน่ืองจากการเติบโตของเมืองและขยายตัวของประชากร แต่ในบางพื้นที่ก็ยังคง

เค้าเดิมที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพพ้ืนที่และวัฒนธรรมของคนระยองในอดีตอยู่ ดังปรากฏในภูมินามชื่อตำบล

ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง เช่น บ้านกร่ำ แหลมแม่พิมพ์ และปากลาวน  
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อย่างไรก็ตามจากสภาพปัจจุบันของบริเวณที่ตั้งหมุดกวีไม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว หมุดกวีถูก

ทิ้งร้างและไม่ได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งตำแหน่งของหมุดกวีบางแห่งตั้งอยู่ห่างไกลและไม่ใช่ตำแหน่ง

เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวหรือการเยี่ยมชม 

 

จากการดำเนินการศึกษาในโครงการประวัติวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ (Rayong 

Natural and Cultural History: P1 – 2019) ภายใต้โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง 

ระยะที่ 2 ครั้งนี้ ทำให้ทราบเรื่องราวองค์ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเมืองแกลงทั้งในมิติของ
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ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่วางไว้  
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เล่มที่ 25. ตอนที่ 13 (28 มิถุนายน รัตนโกสินทรศก 127), 407. 

“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เร่ืองทำถนนตั้งแต่บ้านนาไปจนถึงก่ิงวัดป่าเรไร ในท้องที่อำเภอแกลง เมือง

ระยอง 1 สาย.”  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 27. ตอนที่ 0ง (29 พฤษภาคม 2453), 314. 

“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่องสร้างถนนตั้งแต่โรงทหารเรือถึงตำบลแพ ท้องที่อำเภอเมืองระยอง 1 

สาย.” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 27. ตอนที่ 0ง (12 มิถุนายน 2453), 444. 

“แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง สร้างสะพานและถนนขึ้นในตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลงแขวง

เมืองระยอง.” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 19. ตอนที่ 0ง (20 ตุลาคม 2444), 1619.  

จอห์น เบาวริง. ราชอาณาจักรสยามและราษฎรสยาม เล่ม 1. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 

2547. 

_______. ประวัติศาสตร์เมืองระยอง. ม.ป.ท., 2549. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุภาภรณ์ จรัลพัฒน์, บรรณาธิการ. การค้าสังคโลก รายงานการสัมมนาวิเคราะห์

เรือโบราณที่พบในอ่าวไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำรา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 

2526. 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. ประมวลแผนที่: ประวัติศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ - การเมือง กับลัทธิอาณา

นิคมในอาเซียน – อุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 

2555. 

ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และโอฬาร ถิ่นบางเตียว. บทบาททางการเมืองของเจ้าพ่อท้องถิ่นในกระแสโลกาภิ

วัตน์: กรณีศึกษาจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก . งานวิจัยภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 

ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เร่ืองโครงสร้างและพลวัตรของทุนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ, 2549. 

ชัย เรืองศิลป์. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำรา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522. 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/314.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/314.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/444.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/444.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/1619.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/1619.PDF
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แชน ปัจจุสานนท์. ประวัติการทหารเรือไทย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี หลวง

ประสาทกลพิทย. ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2518. 

เซอร์จอห์น เบาว์ริง. ราชอาณาจักรสยามและราษฎรสยาม เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครง

ดารตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550. 

ฐานข้อมูลจารึกประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จารึกขลุง. เข้าถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้

จาก https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/525.  

_______. จารึกเขารัง. เข้าถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/52  

_______. จารึกช่องสระแจง. เข้าถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

 https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/64 

_______. จารึกเพนียด 1. เข้าถึงเม่ือ 23 มีนาคม 2562. เข้าถึงได้จาก 

https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/345  

ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก. เข้าถึง

เม่ือ 13 กรกฎาคม 2562. เข้าถึงได้จาก http://streff.dwr.go.th 

ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. เมืองพระรถ, เมืองศรีมโหสถ. 

เข้าถึงได้จาก http://sac.or.th/databases/archaeology/archaeology 

ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง. “การศึกษาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการ

พัฒนาประเทศจากพระราชหัตถเลขาในการเสด็จประพาสหัวเมือง (พ.ศ. 2415 – 2452).” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ, 2550. 

ทศพร วงศ์รัตน์. “สุนทรภู่กับการไปเมืองแกลง.” ราชบัณฑิตยสถาน 32, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม, 2550), 

928-937. 

ธนะ บุญศิริ. วัดโพธิ์ทองโรงเรียนแห่งแรกของเมืองแกลงและประวัติเมืองแกลง. พิมพ์เป็นที่ระลึกในงาน

ทอดผ้าป่ากฐิน คุณแม่จำเนียร มุกดาสนิท และบุตรหลาน. ณ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม อำเภอแกลง 

จังหวัดระยอง วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2553. 

_______. ภูมิประวัติจังหวัดระยองและทำเนียบกรมการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5. จัดพิมพ์เนื่องในงาน

พระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท นายแพทย์ลักษณ์ บุญศิริ. กรุงเทพฯ: พิมพ์สวย, 2561. 

_______. หนังสือเก่าเล่าเรื่องเมืองแกลงและสุนทรภู่ พร้อมลำดับเครือญาติมุกดาสนิทชั้นปู่ทวด. พิมพ์

เป็นที่ระลึกและอนุสรณ์ นางจำเนียร มุกดาสนิท, 2561. 

ธวัช ปุณโณทก. กองทัพกู้ชาติของพระเจ้าตากสินและเมืองจันทบุรี. กรุงเทพฯ: หลักพิมพ์, 2547. 
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_______. เอกสารการสอน: การพัฒนาภาคตะวันออกกับผลกระทบต่อประชาคมท้องถิ ่น . ชลบุรี: 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 

ธิษณา วีรเกียรติ. “บทความพิเศษ บันทึกชาวตะวันตกที่เกี่ยวข้องกับหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกตั้งแต่

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถึง ค.ศ. 1885.” ใน 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระ

ประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 16 (เอกสารราชการที่เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออก). โครงการวิจัยฯ ใน

ความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) . กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 

2555. 

นันทยา ชีวะปรีชา. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง ตามโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 

2520-2524). ฝ่ายประเมินผลโครงการ กองวางแผน กรมทางหลวง, 2525. 

บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. ประแสร์: โบราณคดีกู้ภัย รายงานการจัดการแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขพัฒนาส่ิงแวดล้อม โครงการก่อสร้างเข่ือนประแสร์ อำเภอวังจันทร์ 

จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2547. 

“ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กำหนดให้ทางหลวงจังหวัด สายเพ - แกลง - กร่ำ เป็นทางหลวงที่มีความ

จำเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วน.” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 137ง (13 สิงหาคม 2517). 

“ประกาศจัดตั้งเมืองจันทบุรี และตั้งเมืองขลุง.” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 23. แผนที่ 2 (8 เมษายน ร.ศ. 

125), 33. 

ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2394 – 2404. รวบรวมและจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร. ธนบุรี: ดำรงธรรม

, 2511. 

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 

และภาคกลางของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรไทยและภาษาไทย , ขอม, มอญ, บาลี 

สันสกฤต. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี 

สำนักนายกรัฐมนตรี, 2508. 

ป ร ะ ว ั ต ิ ค ว า ม เ ป ็ น ม า บ ้ า น ก อ ง ด ิ น . เ ข ้ า ถ ึ ง เ ม ื ่ อ  15 ม ก ร า ค ม  2562. เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก 

http://www.tessabankongdin.go.th/page.php?id=1743 

ประวัติความเป็นมาบ้านสองสลึง. เข้าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2562.  

เข้าถึงได้จาก http://www.tessabankongdin.go.th/page.php?id=1743 

ประวัติเมืองแกลงจาก “ประวัติสุนทรภู่ นิราศเมืองแกลง และประวัติเมืองแกลง. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงาน

ฌาปนกิจศพนางสำลี เกิดลาภผล, 2511. 

ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง. ระยอง : ธนชาติการพิมพ์, 2525. 

ประยุทธ สิทธิพันธ์. ประวัติศาสตร์ประพาสต้น. กรุงเทพฯ: บำรงนุกูลกิจ, 2523. 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/137/3139.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/137/3139.PDF
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_______. “เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเมืองจันทบุรี.” ประวัติศาสตร์ประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง 

(ฉบับสมบูรณ์) เล่ม 2. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2552. 

พจนา เหลืองอรุณ. “การเดินเรือพาณิชย์กับเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2398 – 2468.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร

ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523. 

พิจิตรา ก้องกิตติงาม. “การศึกษาเส้นทางการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินผ่านวรรณคดีนิราศ

เมืองแกลง กรณีศึกษา: จังหวัดระยอง (The Study of Travel Route and Landuse Changing 

through Nirat Muang Klaeng Literature, Case Study: Rayong Province) . ”  ร า ย ง าน

ประกอบรายวิชา 2205412 โครงการทางภูมิศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลายการศึกษา, 2556.  

“พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฐานข้อมูลโบราณวัตถุที่สำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ .” เข้าถึงเมื่อ 19 

พฤศจิกายน 2561. เข้าถึงได้จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th.  

พัชรินทร์ บูรณะกร. “เอกสารลำดับที่ 68 นิราศเมืองแกลง: ภาพสะท้อนภูมิภาคตะวันออกในสมัยปลาย

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ.” ใน 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระ

ประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 16 (เอกสารราชการที่เกี่ยวกับภูมิภาคตะวันออก). โครงการวิจัยฯ ใน

ความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) . กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 

2555. 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์. เจ้าชีวิต. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2514). 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. เสด็จประพาสจันทบุรี.  พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ 

นางกิมเฮียะ อังศุสิงห์, ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 30 มีนาคม 2508. พิมพ์คร้ังที่ 4. 

พระนคร: ร.พ. สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย จ.ส.ช., 2508. 

_______. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบาย

แก้ไขการปกครองแผ่นดนิ. พิมพ์พระราชทานแจกเน่ืองในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระ

เดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในวันตรงกับเสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม 2470. 

_______. พระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ พิมพ์แจกไว้ในงาน

ฌาปนกิจศพ คุณแม่เลื่อน แกลงแกล้วเกล้า . ณ เมรุสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 17 

เมษายน 2482. 

_______. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวเมื่อเสด็จประพาสหัวเมือง

ชายทะเลตะวันออกในปีมะเมีย พ.ศ. 2425 กับปีมะแม พ.ศ. 2426 และปีวอก พ.ศ. 2427 

รวม 3 คราว. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 2470. 
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“พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายเพ - แกลง - กร่ำ พ.ศ. 2517.” ราช

กิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 68ก ฉบับพิเศษ (19 เมษายน 2517), 1. 

พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) : จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษและ

เอกสารอื่น. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2551. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ

หลวงประเสริฐ, คำให้การชาวกรุงเก่า, คำให้การขุนหลวงหาวัด. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2553. 

เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์. “เอกสารลำดับที่ 64 เร่ืองเที่ยวทะเลตะวันออกพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระสมมตมอมรพันธุ์.” ใน 100 เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 

13 (เอกสารราชการที่เกี ่ยวกับภูมิภาคตะวันออก). โครงการวิจัยฯ ในความสนับสนุนของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555. 

_______. “เอกสารลำดับที่ 67 บันทึกประจำวันของอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศสยามของ เซอร์ เออร์

เนสท์ ซาโตว ว่าด้วยภูมิภาคตะวันตกของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5.” ใน 100 เอกสารสำคัญ: 

สรรพสาระประวัติศาสตร ์ลำดับที ่16 (เอกสารราชการที่เกีย่วกับภมิูภาคตะวันออก). โครงการ

วิจัยฯ ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). กรุงเทพฯ: ศักดิโสภา

การพิมพ,์ 2555. 

เพ็ญศักดิ์ (จักษุจินดา) โฮวิทซ์. เครื่องเคลือบจากเรือโบราณเกาะดาด . กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522. 

เฟรเดอริค อาร์เธอร์ นีล. ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศระหว่าง พ.ศ. 2383 

– 2384. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525. 

ภารดี มหาขันธ์. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคต้น. ชลบุรี: คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. 

ภารดี มหาขันธ์ และนันทช์ ญา มหาขันธ์ . ตระกูลแซ่ในจังหวัดชลบรุี : วิถ ีและพลัง. ชลบุรี: คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. 

ภุชพงศ์ ภูแสง. ระยอง. นนทบุรี: เอสพีเอฟพร้ินติ้งกรุ๊ป, 2543. 

มงคล สืบค้า. ความสำคัญของทรัพยากรน้ำและแนวคิดในการจดัการตน้น้ำลุ่มน้ำประแสร์. ม.ป.ท., 2541. 

มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์. เล่าเรื่องกรุงสยาม. พิมพ์คร้ังที่ 3. แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 

2549. 

มณฑลจันทบุรีและปกิณณกคดี. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสุทธิโมลี (เสงี่ยม 

จิณณาจาโร ป.6) เจ้าอาวาสวัดจัทนารามและเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี – ระยอง – ตราด (ธรรมยุต). 

ณ เมรุวัดจันทนาราม จันทบุรี, วันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2516, 8-7. 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/068/1.PDF
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ระวี ปัญญายิ่ง. “วิเคราะห์คำว่า “ประแสร์”.” เมืองแกลงของเราเมืองเก่าของบรรพชน. ระยอง: เทศบาล

ตำบลเมืองแกลง, 2546. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 (11 พฤศจิกายน 2466), 2497-2499. 

ราชาวดี งามสง่า. เรือไทยสมัยโบราณ. กรุงเทพฯ: แสงศิลป์การพิมพ์, 2535. 

ราชบัณฑิตยสถาน. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 1 . กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 

2550. 

_______. กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550. 

“รายงานเร่ืองเมืองกับจังหวัด.” หนังสือของสมุหเทศาภิบาลกราบทูลไปยังเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย (กรม

พระนครสวรรควรพินิจ) เลขที่ 273/2182 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2471. 

“เรือเมล์.” จันทร์ 10, 118 (กรกฎาคม, 2540), 90-91. 

ลิลเลียน จอห์นสัน เคอร์ติส. “ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม.” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและ

เอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที ่ 3. ชรัตน์ สิงหเดชากุล, แปลและเรียบเรียง,พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555. 

เลิศลิน รักษาสกุลวงศ์ และคณะ. “คู่มือทัศนศึกษาธรณีวิชา จังหวัดระยอง” เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ธรณีวิทยาสู่ครูวิทยาศาสตร์. ม.ป.ท.: กรมทรัพยากรธรณี, 2550. 

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. “สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ บนเส้นทางสู่เมืองตะวันออกนอกพระราชพงศาวดาร.” 

ศิลปวัฒนธรรม 38, 11 (กันยายน, 2561), 80-87. 

_______. “ข้อสังเกตการเดินทางของหมอบรัดเลย์สู ่จันทบูรในสมัยรัชกาลที่ 3.” เมืองโบราณ 44, 2 

(เมษายน – มิถุนายน, 2561), 127-135. 

_______. ข้อสังเกตเส้นทางออกจากกรุงฯ สู่หัวเมืองตะวันออกของสมเดจ็พระเจ้าตากสินฯ. เข้าถงึเม่ือ 8 

กรกฎาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://suanleklek.wordpress.com/2017/12/06  

_______. ““เมืองแกลง” ภูมิวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่.” เมืองโบราณ 44, 4 (2561). 

วัชรา คลายนาทร. “งานวิจัยเร่ืองตามรอยเสด็ตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพื้นที่ฝั่งธนบุรี: ศึกษาจาก

พงศาวดารและสถานที่จริง.” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555. 

วรภรณ์ ทินานนท์. “การค้าทางเรือสำเภาสมัยรัตนโกสินทร์.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. 

ว ิ น ั ย  พ ้ น เ ค ราะห์ . ปร ะว ั ต ิ เ ม ื อ งแกล ง . เ ข ้ า ถ ึ ง เ ม ื ่ อ  10 มกราคม  2562.  เ ข ้ า ถ ึ ง ได ้ จ าก

http://klaenghospital.com/index.php/2016-11-29-06-14-29.  
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ศศิรัตน์ ลัพธิกุลธรรม. “การศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งเรือจมบางกะไชย 2 ตำบล

บางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี .” วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ภาควิชา

โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

ศรีนิล น้อยบุญแนว, บรรณาธิการ. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 

(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล. พิมพ์คร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2551. 

ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัตน์. “การศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมวัดพระพุทธศาสนา พื้นที่ชายฝั่งทะเล

ภาคตะวันออกของประเทศไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา ถึงสมัยรัชกาลที ่ 5 กรุงรัตนโกสินทร์.” 

วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรม 64 (มกราคม – ธันวาคม, 2558), 185-200. 

สายัญ ไพรชาญจิตร์และบุรณี บุรณศิริ. โบราณคดีสีคราม 4: รายงานเบื้องต้นการสำรวจและขุดค้นแหล่ง

เรือเกาะทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และการจัดการอบรมหลักสูตรโบราณคดีใต้น้ำ

ระดับกลาง (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2534) กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536. 

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง . กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารพาณิชย์, 2542. 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน). การดำเนินการด้านการรวบรวมขอ้มูล

และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล 25 ลุ่มน้ำและแบบจำลองน้ำท่วมน้ำแล้ง. 

กรุงเทพฯ: แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น, 2555. 

สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ. เรื่องจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย. พระนคร: สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและสำนัก

วัฒนธรรมทางวรรณกรรม, 2500. 

สินชัย กระบวนแสง. “นครศรีธรรมราชกับเส้นทางการค้าทางทะเล.” รายงานการสัมมนาประวตัิศาสตร์

นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2. นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2525. 

สุภัทรา กมลาภรณ์. “อำนาจหน้าที่และบทบาทของโกษาธบิดีในสมัยรัตนโกสินทร์.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑติ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. 

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. วิถีจีน – ไทย ในสังคมสยาม. กรุงเทพฯ: มิติชน, 2550. 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. ประวัติความ

เป็นมา. เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2562. เข้าถึงได้จาก http://district.cdd.go.th/klaeng/sample-

page/about-us/ประวัติความเป็นมา/  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองและชมรมศิลปนิจังหวดัระยอง. สุนทรภู่สู่ระยอง 200 ปี. เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี. ระยอง: 

ปกรณ์พร้ินติ้งแลนด์, 2549. 
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สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ประวัติความ

เป็นมา, เข้าถึงเม่ือ 21 เมษายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://district.cdd.go.th/klaeng/sample-

page/about-us/ประวัติความเป็นมา/  

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2) สร 0201.66.5/9, “เรื่องเงินทุนและการเบิกจ่ายทุนสร้างทาง (30 

พฤษภาคม 2478 – 19 พฤศจิกายน 2492).” 

_______. กจช. (อ) 2/5. เอกสารที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ. “เตือนให้ทำแผนที ่อ่าวแลแม่น้ำมณฑล

จันทบุรี, 24-27 มีนาคม 2456.” 

_______. ก.ค.1.3.5.1/2. “โครงการก่อสร้างทางสายกรุงเทพ – ตราด (2506).” 

_______. กส. 13/1654. กระทรวงพาณิชย์ส่งรายงานเจ้าพนักงานสืบความรู้อีคอนอมิกซ่ึงได้ทำการสำรวจ
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_______. นิราศเมืองแกลง. แปลโดย เสาวนีย์ นิวาศะบุตร. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ,์ 2558. 



 

6 - 14 

เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์. ชีวิตการเมือง. กรุงเทพฯ: เยียร์บุ๊ค, 2546. 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดระยอง ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง โรงเรียนระยอง

วิทยาคม. ตามรอยสุนทรภู่ สู่...ระยอง. ระยอง: สหสินการพิมพ์, 2557.  

อดิศร หมวกพิมาย. “กรมท่ากับระบบเศรษฐกิจไทย: วิเคราะห์โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัย

ธนบุรีถึงการทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง พ.ศ. 2310 – 2398.” วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. 

อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางเจริญ รูปสุต. พระนคร: โอเดียนการพิมพ์, 2512. 

อเล็กซานเดอร์ อังรี มูโอต์. “การเดินทางสู่อินโดจีนตอนประเทศสยาม .” ใน รวมเรื่องแปลหนังสือและ

เอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ 3. ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, แปลและเรียบเรียง . พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555. 

อรพินธ์ คำสอน. “เอกสารลำดับที่ 69 “จันทบุรี และหัวเมืองชายทะเลตะวันออก” ในพระราชนิพนธ์

ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.” ใน 100 

เอกสารสำคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 16 (เอกสารราชการที่เกี่ยวกับภูมิภาค

ตะวันออก). โครงการวิจัยฯ ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555. 

อ็องรี มูโอต์. บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ ในสยาม กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่น 

ๆ. แปลโดย กรรณิการ์ จรรย์แสง. กรุงเทพฯ: มติชน, 2558. 

เอกสารของฮอลันดา สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2151 - 2163 และ พ.ศ. 2167 - 2185 (ค.ศ. 1608 - 

1620 และ ค.ศ. 1624 - 1642). กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 

2541. 

เอกสารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ พ .ศ. 2558 – 2561. ระยอง: สำนักบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก, ม.ป.ป. 

อุไรวรรณ รัตนวิระกูล. “การศึกษาแหล่งโบราณคดี ณ วัดทองทั่วและบริเวณใกล้เคียง ตำบลคลองนารายณ์ 

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณสมัย

ประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533. 

โอฬาร ถิ่นบางเตียว. “การเมืองของการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครอง

ท้องถิ ่นของเทศบาล กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง .” วิทยานิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา, 2546, 



 

6 - 15 

_______. “จังหวัดระยอง : จากเศรษฐกิจชุมชนถึงทุนนิยมโลกาภิว ัฒน์ (Rayong Province: From 

Community Economy to Globalization Capital).” เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 2, 1 

(2549), 47-71.  

_______. “การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองท้องถิ ่น ด้วยวิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่า  :

กรณีศึกษาตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง.” เศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 4, 2 

(กรกฎาคม – ธันวาคม, 2559), 1-29. 

_______. “บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

(Chinese’s Economic Roles in the Early Period of Rattanakosin in Eastern Coast Area

).” มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24, 46 (กันยายน – ธันวาคม, 2559), 59-79. 

เอิบเปรม วัชรางกูร. “การค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.” ดำรงราชานุภาพ 12, 44 (กรกฎาคม – 

กันยายน, 2555), 100-110. 

อำพัน กิจงาม. รายงานเบื้องต้นการขุดตรวจโบราณสถานเมืองพะเนียด. ปราจีนบุรี: สำนักงานโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดปราจีนบุรี กรมศิลปากร, ม.ป.ป. 



 

7 - 1 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 - 2 
 

ตารางที่ 7 – 1 แสดงสถานที่ที่มีความเช่ือเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ ในจังหวัดระยอง 
สถานทีท่ี่มีความเช่ือ

เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 
ในจังหวดัระยอง 

หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

อำเภอ
บ้านฉาง 

วัดพลา 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดพลา และบ่อน้ำโบราณด้านหน้าวัดพลาที่เชื่อกันว่า
เป็นพื้นที่ที่ทัพพระเจ้าตากสินฯ เคยมาพัก รวมถึงชื่อ พลา (พะ-ลา) ก็มีที่มาคำว่า
พักล้า โดยมีความเชื่อเก่ียวข้องกับการพักทัพของพระเจ้าตากสินฯ ในบริเวณน้ี 
 

 
 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดพลา 

 

 
 

บ่อน้ำโบราณด้านหน้าวัดพลา 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

เทศบาล
ตำบลพลา 

บ่อน้ำโบราณท่ีเชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าตากสินฯ เคยพักทัพบริเวณน้ี 

 
บ่อน้ำโบราณบริเวณเทศบาลตำบลพลา  

ระหว่างการสร้างหลังคาคลุมบ่อน้ำ 

เชิงเขาโกรก
ตะแบก ตำบล

สำนักท้อน 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ บริเวณเชิงเขาโกรกตะแบก หมู่ท่ี 8 ตำบลสำนักท้อน 
 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ บริเวณเชิงเขาโกรกตะแบก 

 

อำเภอ
เมือง 

โรงเรียนวดั
ห้วยโปง่ 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในโรงเรียนวดัห้วยโปง่ 
 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในโรงเรียนวัดห้วยโป่ง 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

วัดลุ่มมหาชัย
ชุมพล* 

เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ถูกระบุไว้ในพระราชพงศาวดารว่าเป็นพื้นที่ตั้งค่ายหลวง
สำหรับประชุมพลและรวบรวมกองกำลัง ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณ
วัดลุ่มน้ันเป็นเนินดินรอบ ๆ เป็นพื้นที่ลุ่ม และมีแนวแม่น้ำระยองไหลผ่านทางทิศ
ใต้และทิศตะวันออก จึงทำให้พื้นที่ที่มีชัยภูมิเหมาะสมกับการตั้งค่าย1 ในอดีตเคย
ปรากฏหลักฐานแนวคูเก่าระหว่างพื้นที่วัดลุ่มและวัดเนิน ซ่ึงอาจเป็นพื้นที่ตามที่
ระบุในพงศาวดารถึงเหตุการณ์ที่ขุนจ่าเมืองและกรมการระยองพาทหารปีนข้ามคู
น้ำจากวัดเนินมาปล้นสะดมค่ายของพระเจ้าตากสินฯ ที่วัดลุ่ม2 
 

 
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  

 

 

  
รูปป้ันช้างพังคีรีบัญชรในวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ช้างประจำพระองค์ของ 

พระเจ้าตากสินฯ ท่ีร่วมรบเมื่อคร้ังตีเมืองจันทบูร และตราด 
และต้นสะตือ เชื่อว่าเป็นท่ีท่ีพระเจ้าตากสินฯ นำช้างมาผูกไว ้

 

 1 จารึก วิไลแก้ว, แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเน่ืองกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี,  494. 
 2 เร่ืองเดียวกัน; ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 65, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม), 8. 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

วัดเนิน* 
(ปัจจุบัน

รวมเข้ากับวดั
ลุ่มฯ) 

สถานทีท่ี่ทัพเจ้าตากสินฯ สู้รบกับกรมการเมืองระยอง โดยในอดีตเคยมีคูน้ำที่ฝ่าย
กรมการระยองต้องปีนข้ามมา แต่ปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตคั่นระหว่างพื้นที่วัดลุ่ม
และวันเนิน นอกจากน้ีพื้นที่บริเวณวัดเนินยังมีความเชื่อว่า เป็นที่ที่เผาศพเหล่า
ทหารท่ีเสียชีวิตจากการสู้รบคร้ังน้ีด้วย 
 

 
วิหารภายในวัดเนิน (ปัจจุบันร่วมเข้ากับพื้นที่วัดลุ่มฯ) 

 

วัดป่าประดู่* 

ปรากฏเร่ืองราวของ ‘ตาลขด’ อันมีที่มาจากตำนานเม่ือคร้ังพระเจ้าตากสินฯ มา
ตั้งค่ายหลวงอยู่ที่วัดลุ่ม ได้เกิดอิทธิปาฏิหารย์พายหุมุนทำใหต้้นตาลบดิเป็นเกลียว 
จึงเรียกกันว่าตาลขด ซ่ึงชาวบ้านเชื่อว่าอยูบ่ริเวณหน้าวดัป่าประดู่ ในปัจจุบันจงึ
ปรากฏการตัง้ศาลตาลขดขึ้นภายในวัด 
 

 
พระวิหาร ศาลตาลขด - พระโพธิสัตว์กวนอิมภายในวัด 

ภาพ ภาพถ่ายเก่าต้นตาลท่ีมีลักษณะบิดขด 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

 
ศาลพระเจ้า
ตากสินฯ 

บริเวณอ่าว
สมุทร 
ตำบล 
แกลง 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ บริเวณตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ปรากฏ
ความเชื่อว่าพื้นที่บริเวณน้ีเป็นพื้นที่ทางผ่านกองทัพพระเจ้าตากสินฯ โดยมีเร่ือง
เล่าว่าบริเวณคลองแกลง เป็นสถานที่ที่กองทัพพระเจ้าตากสินฯ ใช้เป็นที่ต่อเรือ 
 

 
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

บริเวณอ่าวสมุทร ตำบลแกลง 

 

อำเภอ
บ้านค่าย 

วัดบ้านเก่า* 
เชื่อกันว่าเป็น ‘น้ำเก่า’ ที่ระบถุึงในเส้นทางเดินทัพ 

พระเจ้าตากสินฯ 

วัดบ้านคา่ย 

วัดบ้านค่ายเดิม (วัดบน) ปรากฏหลักฐานแนวคันดินในผังสี่ เหลี่ยมทางฝั่ ง
ตะวันออกของคลองใหญ่ คันดินมีทางออกหน่ึงด้านทางด้านใต้เชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่
เคยเป็นค่ายของพระเจ้าตากสินฯมาก่อนที่พระองคจ์ะเคลื่อนทัพไปตั้งคา่ยที่วัดลุม่3 
โดยแนวคันดินน้ีสันนิษฐานว่าอาจเป็นค่ายของพระเจ้าตากสินฯ ดังที่ระบุไว้ใน
พงศาวดารว่าเม่ือทรงประทับที่วัดลุ่ม ได้รับสั่งให้มีการขุดค่ายคู ซ่ึงค่ายคูดังกล่าวน้ี
อาจหมายถึงคันดินที่พบในอำเภอบ้านค่ายน้ีก็เป็นได้ นอกจากแนวคันดินสี่เหลี่ยม
ดังกล่าวแล้ว ยังพบคันดินเป็นแนวยาวอีกแนวท่ีชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นค่ายเก่าของ
พระเจ้าตากสินฯ4 

 

 

 3 จารึก วิไลแก้ว, แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวเน่ืองกับเส้นทางเดินทัพและเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี, 491-492. 
 4 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดระยอง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2542), 58. 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

 

 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดบ้านค่าย  

เจดยี์สามพ่ีน้องในวัดบ้านค่าย เชื่อกันว่าภายในบรรจุดาบของพระเจ้าตากสินฯ ไว้ 
 

 
เจดีย์สามพี่น้องท่ีอยู่ในระหว่างการบูรณะ 

 
 
 
 
 

 

แนวคันดินบ้าน
ค่าย 

 (หมู่ท่ี 4) 

ศาลพระเจ้าตากสินฯ และพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ บริเวณเหนือแนว
คันดินบ้านค่าย 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

 

  
ศาลพระเจ้าตากสินฯ บริเวณเหนือแนวคันดินบ้านค่าย 

พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ใกล้ศาลพระเจ้าตากสินฯ 
 

 วังสามพญา 

วังสามพญา เป็นห้วงน้ำลึกอยู่ตอนต้นของแม่น้ำระยอง อยู่ทางทิศใต้ของวัดละหาร
ไร่ (หลวงปู่ทิม) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย โดยชื่อ วังสามพญา น้ันมีที่มา
จากเร่ืองเล่าที่เชื่อว่าพระเจ้าตากสินฯ ได้นำทัพผ่านมายังทุ่งละหารใหญ่ (บริเวณ
พื้นที่วัดละหารใหญ่ในปัจจุบัน) และทรงนำช้างศึก 3 เชือกมาอาบน้ำที่บึงแห่งน้ี 

 

 
วังสามพญา 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

ตำบล 
ชากพง 
อำเภอ
แกลง 

วัดพลงไสว 

         ศาล และราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดพลงไสว เชื่อกันว่าเป็น
พื้นที่ที่ทัพพระเจ้าตากสินฯ เคยเดินทัพผ่าน เน่ืองจากมีความเชื่อกันว่าพื้นที่
บริเวณน้ีเคยมีทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก โดยในคร้ังที่สุนทรภู่
เดินทางไปเมืองแกลง ได้ใช้เส้นทางน้ีในการเดินทางไปบ้านกร่ำ จึงสันนิษฐานว่ามี
การใช้เส้นทางเดียวกันกับเส้นทางการเดินทัพของพระเจ้าตากสินฯ ผู้คนตำบล
ชากพงจึงได้มีการสร้างศาล และราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯขึ้น บริเวณ
ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดพลงไสว 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดพลงไสว 

 
พระราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ วัดพลงไสว 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

ตำบล 
ทาง

เกวียน 
อำเภอ
แกลง 

วัดราชบัลลังก์ 

     ในอดีตพื้นที่บริเวณวัดราชบัลลังก์มีลักษณะเป็นเนิน บริเวณโดยรอบเป็นทุ่ง
นา เม่ือคร้ังที่พระเจ้าตากสินฯ ได้ยกทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่องที่บริเวณบ้าน
ประแสร์ ได้มีทหารล้มตายเป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่าชาวบ้านได้นำศพทหารมาฝัง
ไว้บริเวณเนินที่บ้านทะเลน้อย ก่อนที่จะมีการสร้างวัดขึ้นบนเนินดังกล่าว 
ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดเนินสระ จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชบัลลังก์ในเวลา
ต่อมา เม่ือมีการปรับพื้นที่เพื่อสร้างโบสถ์มีการขุดพบดาบที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น
ดาบของทหารท่ีถูกนำมาฝัง จึงได้มีการตั้งศาลพระเจ้าตากสินฯขึ้น มีลักษณะเป็น
ซุ้มเรือนไทย ภายในประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินฯ ด้าน
หลังศายมีต้นโพธ์ิและมะขามขนาดใหญ่ ชาวบ้านเชื่อกันว่าปลูกในสมัยเดียวกัน
กับที่พระเจ้าตากสินฯได้ยกทัพมาปราบขุนรามหม่ืนซ่อง 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 

 

 
ต้นมะขามและโพธ์ิ ด้านหลังศาลพระเจ้าตากสินฯ 
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เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

      ภายในวัดยังมีการพบพระแท่นที่ประทับ และพระแท่นรองพระบาท        
ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นพระแท่นที่ประทับของพระเจ้าตากสินฯ ที่ประดิษฐานอยู่ใน
ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เชื่อกันว่าพระธรรมเจดีย์ (อยู่ )ซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวัด
โมลีโลกยารามและเป็นชาวเมืองแกลง ได้นำพระแท่นที่ประทับ พระแท่นรองพระ

ตู้พระไตรปิฎกลายรดน้ำ และพระพุทธรูปสานด้บาท วยหวายมาถวายที่วัดราช
บัลลังก์ฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการบูรณะพระราชวังเดิม ลักษณะของ
พระแท่นที่ประทับเป็นไม้แกะสลัก ขาทั้ง 4 ทำเป็นขาสิงห์ มีการแกะสลักเป็นลาย
เครือเถาปิดทองผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและจีน เช่นเดียวกับลวดลายของ
พระแท่นรองพระบาท ปัจจุบันพระแท่นถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร โดยในเวลาต่อมาชาวบ้านทะเลน้อยได้ร่วมบริจาคเงินสร้าง
บัลลังก์จำลองและจัดแสดงไว้ท่ีวัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ร่วมกับพระแท่นรอง
พระบาท  

 
พระแท่นท่ีประทับ ปัจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 
พระแท่นรองพระบาท  
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

ตำบล 
พังราด 
อำเภอ
แกลง 

วัดปากน้ำ 
พังราด 

       ศาลพระเจ้าตากสินฯ ตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านข้างวัดปากน้ำพังราด มี
ลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุข หลังคาทรงไทยสีขาว ผู้คนในพื้นที่บริเวณปากน้ำ
พังราดมีความเชื่อกันว่า พื้นที่บริเวณน้ีเคยเป็นทางผ่านของกองทัพพระเจ้าตาก
สินฯ เน่ืองจากเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำพังราด ประกอบกับมีวัดเก่าแก่สำคัญคือวัด
ปากแม่น้ำพังราดตั้งอยู่ จึงได้มีการสร้างศาลพระเจ้าตากสินฯ ขึ้นในบริเวณวัด
ปากน้ำพังราด 

 
ศาลพระเจ้าตากสินฯ วัดปากน้ำพังราด 

 

ตำบล 
กองดิน 
อำเภอ
แกลง 

วัดกองดิน 

       ศาลพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดกองดิน มีความเชื่อกันว่า เม่ือคร้ังกรุงศรี
อยุธยาแตกเสียกรุงให้แก่พม่า คร้ังที่ 2 พ.ศ.2310 พระเจ้าตากสินฯ ได้นำกำลัง
ทัพส่วนหน่ึงตีฝ่าวงล้อมทหารพม่าเดินทัพมุ่งสู่เมืองจันทบุรี  ในระหว่างทางได้
รวบรวมไพร่พลเพื่อเตรียมกอบกู้เอกราช และได้เคลื่อนกำลังมาตั้งทัพอยู่ที่วัดแห่ง
หน่ึงในเขตตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง )ปัจจุบันคือ วัดกองดิน หมู่
ที ่2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง( และที่แห่งน้ีพระเจ้าตากสินฯ ได้
สั่งให้ไพร่พลตำดินปืนสะสมกองไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทำศึก
สงครามกอบกู้เอกราชกลับคืนมา จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกองดิน )หมายถึงกอง
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

ดินปืน( และตำบลกองดินจวบกระทั่งปัจจุบัน อีกทั้งยังเชื่อว่ามีการปลูกต้นโพธ์ิขึ้น
ในช่วงเวลาน้ัน ปัจจุบันต้นโพธ์ิดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็น รุขมรดกของแผ่นดิน5 

 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ภายในวัดกองดิน 
 

 

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดกองดิน  

 

 

 

 

 
5 ประวัติความเป็นมาบ้านกองดิน, เข้าถึงเม่ือ 15 มกราคม 2562, เข้าถึงได้จาก 

http://www.tessabankongdin.go.th/page.php?id=1743 
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สถานทีท่ี่มีความเช่ือ
เกี่ยวกบัพระเจ้าตากสินฯ 

ในจังหวดัระยอง 
หลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินฯ 

 

 

ต้นโพธ์ิท่ีเชื่อว่ามีการปลูกข้ึนคร้ังที่พระเจ้าตากสินฯหยุดพักทัพ บริเวณวัดกองดิน 
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ตารางที่ 7 – 2 สถานทีใ่นนิราศเมืองแกลงและข้อมูลจากการสำรวจในจังหวดัระยอง6 
สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 

1. บางไผ ่ - ปา่ไผ ่
- ขา้มธาร 
 

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นบ้านคน ไม่ปรากฏ
ลักษณะเป็นป่าไผ่ดังเช่นในนิราศ ส่วนลำธารน้ัน
สันนิษฐานว่าเป็นคลองบางไผ่ ปัจจุบันมีการ
สร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าวจากบ้าน 
ชากแง้ว - บ้านชานหมาก8 

หมุดที ่1 : อยู่บริเวณข้างสถานีอนามัย 
บ้านชานหมาก 

พิกัด UTM :N12 47.859N, E101 01.568 
 

 
 
 
 

 

 6 สำหรับข้อมูลจากการสำรวจจะเป็นการสำรวจเฉพาะในพื้นท่ีอำเภอบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นขอบเขตของการศึกษาเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลหมุดกวีท่ีนำเสนอ
จึงนำเสนอเพียงแค่ 20 หมุดจากทั้งหมด 28 หมุด 
 7 ในปี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีรับกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในขณะนั้นว่าเส้นทางตามนิราศเมืองแกลงมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรในปัจจุบัน จึงได้มีโครงการสำรวจตามเส้นทางนิราศเมืองแกลงและทำการสร้างหมุดกวีไว้เป็นสัญลักษณ์ตามสถานท่ีต่างๆ โดยมีท้ังหมด 28 หมุดท่ัวจังหวัดระยอง ; แผนที่แสดง
เส้นทางการเดินทางของสุนทรภู่และที่ตั้งหมุดกวีตามรอยนิราศเมืองแกลง จังหวัดระยอง ปีพ.ศ. 2556-2557, เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=33c8f8ee4c5a4ba285bfe3bd4376b6db 
 8 เฉลียว ราชบุรี, ตามรอยสุนทรภู่  จากวังหลังถึงวัดป่ากร่ำ (นิราศเมืองแกลง) ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ม.ป.ท, 2558), 
41. 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
2. พงค้อ - คอเขาเป็นโขดเขิน 

- ห้วย 
- เหว ผา 
- ต้นยาง 
- ต้นตะโขง 

สภาพพื้นที่บริเวณน้ีมีลักษณะเป็นเนินสลับกับ
ภูเขา มีการทำเกษตรกรรม เช่น ไร่ยูคาลิปตัส ไร่
มันสำปะหลัง สวนยาง เป็นต้น ในบางพื้นที่ยังคง
เป็นป่า โดยสภาพพื้นที่น้ันในปัจจุบันยังคงมีเค้า
ของสภาพพ้ืนที่ดังที่ปรากฏในนิราศอยู่บ้าง 

หมุดที ่2 : บริเวณริมถนน 3376 -ภูดร  
ภายในไร่ยคูาลิปตัส 

พิกัด UTM : N12 47.254, E101 03.473 
 

 
 

3. พุดร - ต้นปรู 
- ต้นปฤษณา )กฤษณา( 
- ต้นลำดวน 
- น้ำพุออกจากช่อง ใสไหล

เชี่ยว 
- ดงดอกไม้หอม 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีการทำกสิกรรม 
เช่น การปลูกไร่มันสำปะหลัง ไร่ยูคาลิปตัส ป่า
หญ้าคา ป่ากระถิน และมีเป็นที่ตั้งของชุมชน 
บริเวณน้ีมีลำน้ำที่สำคัญ คือ คลองยายร้า ซ่ึง
น่าจะเป็นห้วยอีร้าที่ปรากฏในนิราศ ส่วนลำน้ำ
ในพุดร อาจหมายถึงลำน้ำเล็กๆ ที่ ไหนผ่าน
หมู่บ้านเขาห้วยมะหาด9 
 

หมุดที ่3 : บริเวณริมกำแพงวัด 
ภูดรน่ิมเสนาะ  

พิกัด UTM :N12 46.124, E101 04.388 

 
 

 

 9 เร่ืองเดียวกัน, 43. 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
4. ห้วยอีร้า - ต้นกะเมง 

- ต้นนมแมว 
- ต้นพลอง 
- ต้นสะท้อน 
- ต้นสายหยดุ 
- ต้นหว้า 
- คา่ง ลงิ 

สภาพเป็นสนามกีฬาที่ถูกท้ิงร้าง บริเวณโดยรอบ 
เป็นชุมชนขนาดเล็กและสวนปาล์ม ก่อนถึงหมุด
ประมาณ 500 เมตร เป็นวัดยายร้า ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุวรรณรังสรรค์ 

หมุดที ่4 : อยู่บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค ์
ของบ้านยายร้า 

พิกัด UTM :N12 45.427, E101 02.538 
 

 
 

5. ห้วยพยูน - แรด สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา ในบางพื้นที่เป็นป่า 
ห่างจากบริเวณที่ปักหมุดไป 300 เมตร มีลำน้ำที่
เรียกว่าคลองพยูน ซ่ึงอาจจะเป็นห้วยพยูนใน
นิราศ 

หมุดที ่5 : บริเวณไร่มันสำปะหลังและป่ามะพร้าว 
พิกัด UTM : N12 45.782, E101 04.622 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
6. ชากลูกหญ้า - ต้นยงู 

- ต้นยาง 
- ต้นลำพ ู
- ทาก 
- ลงิ 
- คา่ง 
- บา่ง 
- ชะนี 

สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ทำไร่
เลื่อนลอย ทำเกษรกรรมและเลี้ยงสัตว์ มีการตั้ง
บ้านเรือนเป็นชุมชนอย่างหนาแน่น สภาพพื้นที่
ในปัจจุบันมีความแตกต่างจากที่ระบุในนิราศ 

หมุดที ่6 : บริเวณหน้าโรงเรียนวดัชากลูกหญ้า  
พิกัด UTM : N12 44.566, E101 07.098 

 

 
 
 

7. ชากขาม พบแหลง่น้ำและร่องรอยของ
ผู้คนที่เคยคา้งแรมบริเวณน้ี 

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุมชน และ
พื้นที่ทำเกษตรกรรม ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ีเคย
เป็นทุ่ งที่ มี น้ำขัง  สำห รับการทำนา ซ่ึงอาจ
หมายถึง สนามน้ำ ในนิราศก็เป็นได้10 

หมุดที ่7 : บริเวณริมถนนสุขุมวิท 12  
แยกเข้าถนนมิตรประชา ซอย 2 

พิกัด UTM : N12 43.915, E101 06.474 
 

 
 

 

 10 เร่ืองเดียวกัน, 47. 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
8. ห้วยโปง่ - ต้นระกำ 

- ธารใส เห็นปลา มีกรวดแก้ว 
บ้างเห็นเป็นสีบษุราคมั 

สภาพพื้ นที่ ในปั จจุบั นเป็ นที่ ตั้ งของชุมชน
หนาแน่น ในปัจจุบันยังคงมีลำน้ำปรากฏอยู่ เช่น 
คลองห้วยโป่ง คลองหลอด 

หมุดที ่8 : ภายในโรงเรียนวดัห้วยโปง่ 
พิกัด UTM : N12 45.284, E101 08.209 

 

 
 

9. ห้วยพร้าว  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นที่ตัง้ของโรง
ไฟฟ้าแรงสงู ระยอง 

หมุดที ่9 : ดา้นหน้าทางเขา้โรงไฟฟ้าแรงสูง ระยอง  
พิกัด UTM : N12 45.475, E101 09.749 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
10. สุนัขกะบาก เส้นทางเกวียน  

(รอยคน รอยควาย) 
สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้าน
สำนักกะบาก โดยคำว่าสุนัขกะบากในนิราศน้ัน 
อาจเป็นการเรียกชื่อในสำเนียงแบบระยอง จึงทำ
ให้เพี้ยนไปเป็นสุนัขกะบาก พื้นที่บริเวณสำนักกะ
บากในอดีตเคยมีทางเกวียนตัดไปออกทับมาได้11 

หมุดที ่10 : ภายในชุมชนสำนักกะบาก ซอย 1  
พิกัด UTM : N12 43.527, E101 11.811 

 

 
 

11. บา้นทับม้า - เห็นเส้นทางเกวียน (รอยคน
รอยควาย) 
- สะพาน 
- แม่น้ำอ้อมทุง่ 
- เนินสวนมะพร้าว ตาล 

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นชุมชนเมือง แทบไม่
ปรากฏสวนมะพร้าว ตาล  อันเน่ืองจากการ
ขยายตัวของชุมชน ส่วนแม่น้ำอ้อมทุ่งน้ัน ในอดีต
บริเวณวัดทับมาตั้งอยู่บนเนินสูงกลางทุ่งมีลำน้ำ
ไหลล้อมรอบ บริเวณสี่แยกทับมาเคยมีทางลง
ตลิ่งไปยังลำน้ำที่ไหลอ้อมวัด 

หมุดที ่11 :ด้านหน้า ภายในวดัทับมา  
พิกัด UTM : N12 42.244, E101 14.623 

 

 
 
 

 

 11 เร่ืองเดียวกัน, 51. 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
12. ระยอง - ชาวบ้านจุดไต้ต้อนรับ ให้ที่

พักสุนทรภู่ 
- เห็นเหย้าเรือนระยองดูไสว 
- ปากช่อง ทางแยก 

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ 
ซ่ึงเป็นชุมชนที่พัฒนาจากชุมชนดั้งเดิมในอดีต 
โดยพื้นที่บริเวณน้ีเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองเก่า
ระยอง ส่วน “ปากช่อง” น้ันน่าจะหมายถึง
บริเวณสี่แยกเกาะกลอยที่ มีแยกเข้าตัวเมือง
ระยอง และแยกไปบ้านเก่า  

หมุดที ่12 :ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ระยอง 
พิกัด UTM : N12 41.885, E101 16.139 

 

 
 

 
13. บา้นเก่า 

- นายแสงผู้นำทางสุนทรภู่
หลบหน้าหายไป ไม่มาเป็น
ผู้นำทางเหมือนที่ผ่านมา 
สุนทรภู่จึงบันทึกโดยเอา
ถ่านเขยีนไว้ท่ีผนังวิหารว่า 
“เดชะสัตย์อธษิฐาน
ประจานแจ้ง ให้เรียกแสง
เทวทัตจนตัดษัย” 

- ถนนคันนา 
 

ในพื้นที่บริเวณน้ี มีวัดบ้านเก่า ที่เชื่อกันว่าเป็นวัด
เก่าแก่ที่สุดในพื้นระยองตั้งแต่สมัยขอมเรือง
อำนาจ ส่วนงานศิลปกรรมภายในวัดกำหนดอายุ
ได้ในช่วงอยุธยาตอนปลาย-ต้นรัตนโกสินทร์ ซ่ึง
วัดบ้านเก่าอาจเป็นพื้นที่ที่สุนทรภู่นำถ่านมา
เขียนบนผนังวิหาร 

หมุดที ่13 :บริเวณด้านหน้าวดับ้านเก่า  
พิกัด UTM : N12 43.676, E101 17.649 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
14. บา้นนาตาขวัญ - บา้นนาตาขวัญ ปัจจุบันเป็นพื้นที่บริเวณบ้านนาตาขวัญ ซ่ึงยังคง

ปรากฏชื่อและมีอยู่มาจนถึงปัจจุบัน 
หมุดที ่14 :บริเวณด้านหน้าภายใน 

วัดนาตาขวัญ  
พิกัด UTM : N12 42.289, E101 19.593 

 
 
 

15. บา้นแลง - ต้นแขม 
- ต้นคา 

พื้นที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านแลง หมุดที ่15 :บริเวณปากทางเขา้หมู่ที ่1  
หมู่บ้านบ้านแลง 

 พิกัด UTM : N12 41.843, E101 19.695 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
16. บา้นตะพง - ต้นตองกะพ้อ 

- วดัตะพง 
- ไต ้)เปลือกเสม็ดขาว + 
น้ำมันยาง( 
- สาวชาวไร่ 

พบ วัดตะพงใน กำหนดอายุสมัยจากศิลปกรรม
ภายในวัดได้เบื้องต้นอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอน
ปลาย - ต้นรัตนโกสินทร์ ซ่ึงน่าจะเป็นวัดตะพงที่
ปรากฏในนิราศ ดังน้ันพื้นที่บริเวณน้ีจึงเป็นที่ตั้ง
ของชุมชนเก่าแก่อยู่ก่อนที่สุนทรภู่จะเดินทาง
มาถึง ส่วนสภาพพื้นที่ โดยทั่วไปมีความอุดม
สมบูรณ์เพียงพอสำหรับปลูกพืช จึงพบการทำ
เกษตรกรรมในพื้นที่บริเวณน้ี 

หมุดที ่16 :บริเวณทางเข้าหมู่ท่ี 1บ้านตะพง ใกล้
กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านตะพงใน 

พิกัด UTM : N12 39.943, E101 20.906 

 
 
 

17. ทุง่กะทอลอ - ต้นโกงกาง 
- ต้นเตง็ 
- ต้นโปลง 
- ผูห้ญงิใส่ชดุตะแบงมาน
กำลังไถที ่มีหมากแหง้ห่อตดิ
ตัว พดูเสยีงเหน่อแบบสำเนียง
ระยอง 
- นกยงู 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เป็นทุ่งกว้าง และมีการอยู่
อาศัยเป็นชุมชน 

หมุดที ่17 :บริเวณริมถนนในซาก – ในไร่รอยต่อ
หมู่บ้านช้างชลศิริราษฎร์บำรงุ - ในไร่ 

พิกัด UTM : N12 37.492, E101 23.327 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
18. คลองกรุ่น - คลองกรุ่น 

- โรงร้างเรียงรายชายป่า เป็น
ที่สำหรับจับปลาหน้าน้ำ 

ปัจจุบันอยู่บ ริเวณหาดเพ ซ่ึงมีปากคลองที่
ระบายน้ำลงสู่ทะเล สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็น
ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว ในบางพื้นที่ยังคงทำ
ประมงอยู่ 

หมุดที ่18 :บริเวณหาดเพ  
ปากคลองระบายน้ำลงสู่ทะเล 

พิกัด UTM : N12 37.789, E101 26.792 

 
 

19. อ่าวสมุทร ศาลเจา้ บริเวณอ่าวสมุทร ยังคงปรากฏศาลเจ้าอยู่คอืศาล
เจ้าพ่อ 
โต๊ะกง 
 
 
 
 
 
 
 

หมุดที ่19 :บริเวณอ่าวสมุทรสุดหาด  
ใกล้กับศาลเจา้พ่อโต๊ะกง 

พิกัด UTM : N12 37.742, E101 29.877 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
20. บา้นแกลง - หลังคาบ้านของชาวบ้านมุง

ด้วยไม้หวายโสม 
- กลุ่มผูห้ญงิสานเสื่อ สำหรับ

เป็นส่วยสง่เข้าพระนคร 
- เสือ 
- กวาง 
- สุนัข 

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นชุมชน คือชุมชนบ้าน
ท่าเรือแกลง อยู่หลังวัดท่าเรือ ซ่ึงยังคงพบการ
สานเสื่อจากกกอยู่ 

หมุดที ่20 :บริเวณปากทางเขา้หมู่บ้านทา่เรือแกลง 
ตรงขา้มกับปั๊มน้ำมัน 

พิกัด UTM : N12 38.431, E101 29.975 
 

 
 

21. ตะพานยายเหม - สะพานกลางป่า 
- ทุง่แถว มีแนวน้ำก้ัน  

สภาพพื้นที่ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล และมีหนองน้ำ ใกล้กัน
เป็นพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ซ่ึงเป็น
พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ สะพานยายเหมที่ระบุใน
นิราศ  ปั จจุบั น ไม่พบ ร่องรอยของสะพาน 
สันนิษฐานว่าในอดีต ยายเหมเป็นเจ้าของพื้นที่ที่
มีการสร้างสะพาน จึงเรียกพื้นที่บ ริเวณน้ีว่า 
ตะพานยายเหม หรือสะพานยายเหม ก่อนที่จะมี
การปรับพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วน
บุคคล ในเวลาต่อมา 

หมุดที ่21 : อยู่บริเวณด้านข้างสวนพฤกษศาสตร์
ระยอง 

พิกัด UTM : N 12 38.548, E 101 33.551 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
22. แหลมทองหลาง - ไร่แตงโม สภาพพื้นที่บ ริเวณน้ีมีลักษณะเป็นชายหาด 

ทางเข้าชายหาดเปน็ทางแคบ พื้นที่เป็นพื้นที่ส่วน
บุคคล มีป่าขึ้นรก บริเวณชายทะเลเป็นที่ตั้งของ
กลุ่มชาวประมง ปัจจุบันไม่พบไร่แตงโม หรือการ
ทำไร่แตงโม เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นที่อยู่อาศัย และโรงแรม 

หมุดที ่22 : บริเวณริมทะเล ซ่ึงเป็นที่ตัง้ของกลุ่ม
ชาวประมง และพื้นที่ส่วนบคุคล 

พิกัด UTM : N12 38.705, E101 33.835 

 
 

23. ปากลาวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปา่กว้าง 
- โขดเขินเนินถนน 
- ลงิ 
- คา่ง 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่ง มีหนองน้ำสลับกับ
พื้นที่ป่าโกงกาง ปัจจุบันยังคงมีคลองลาวนที่ไหล
ลงสู่ทะเลปรากฏอยู่ แต่พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่
ส่วนบุคคล มีการปรับพื้นที่ทำเป็นโรงแรมและที่
อยู่อาศัย 
 
 
 
 
 

หมุดที ่23 : ตั้งอยู่ในศูนย์การท่องเทีย่ว และร้านค้า
ชุมชนเทศบาลตำบลสุนทรภู่  

พิกัด UTM :N12 39.480, E101 35.535 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
4. บ้านกร่ำ - ต้นลำดวน 

- วัดป่ากร่ำ 
- ชาวบ้านรับประทานอาหาร
สัตว์ป่า หมาไล่เน้ือ กระต่าย 
ตะกวด กวาง สำหรับย่างแกง 
แย้ บึ้ง อ่ึงอ่าง เน้ือค่างคั่ว แต่
สุนทรภู่รับเพียงข้าวกับแตง 
- บิดาสุนทรภู่ฝนไพลให้สุนทร
ภู่ทารักษาตัว หมอเฒ่าเข้ามา
รักษาปัดเป่าเส้นวัก คนทรงมา
ลง ขอขมาที่สุนทรภู่ ไปเก็บ
ดอกไม้ที่ชายเขา 
 
 
 
 

สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับพื้นที่เนิน 
ปัจจุบันมีการปรับพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบ
กิจการร้านค้า มีถนนขนาด 6 เลนตัดผ่าน วัดป่า
กร่ำมีการย้ายจากบริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้นไป
ทางด้ านทิศเหนือในบริเวณพื้นที่ที่ เป็นเนิน 
เน่ืองจากประสบกับปัญหาน้ำท่วม โดยที่ตั้งวัด
เดิม ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ขึ้น โดยวาง
ศิลาฤกษ์เม่ือวันที ่30 ธันวาคม พ .ศ. 2498 

หมุดที ่24 : ด้านหน้าอนุสาวรีย์สุนทรภู ่
พิกัด UTM :N12 40.489, E101 38.028 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
25. พงค้อ  - พบชนชาติชอง (ตระกูล

มอญ-เขมร)  
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านเนินฆ้อ สภาพพื้นที่
เป็นเนินเขาและที่ราบ มีคลองสาขาของแม่น้ำ
ประแสร์ อยู่บ ริเวณด้านหลังของวัดเนินฆ้อ 
ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ส่วนบุคคล มีการ
ปรับพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมคือ ปลูกสวน
ผลไม้ และสวนหมาก บริเวณริมแม่น้ำมีลักษณะ
เป็นป่าชายเลน จากการสัมภาษณ์ยังพบผู้คนที่
อาศัยอยู่ที่บ้านเนินฆ้อ มีเชื้อสายชาวชอง แต่วิถี
ชีวิตมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่
แล้ว 

หมุดที ่25 : ด้านหน้าวดัเนินฆ้อ 
พิกัด UTM : N12 42.708, E101 38.761 

 

 
 

26. บา้นดอนเก็จ 
)บ้านโพธ์ิทอง( 

- มีการเลี้ยงเป็ด และหมู  
- ท่านผู้หญิงของยกกระบัตร
น่ังปิ้งปลา )ยกกระบัตร คือ 
ตำแห น่งข้ าราชการสั ง กัด
กระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไป
ประจำอยู่ตามหัวเมือง( 

ปั จจุบั นคือวัด โพธิ์ทองพุทธาราม บ ริ เวณ
ด้านหน้าวัดเป็นโรงเรียน  มีการตั้งที่อยู่อาศัยติด
กับถนน พื้นที่โดยรอบวัดเป็นชุมชน และที่รกร้าง 

หมุดที ่27 : บริเวณดา้นหน้าวัดโพธ์ิทอง  
พิกัด UTM : N12 47.342, E101 39.966 
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สถานที่ในนิราศ สิ่งที่นิราศกล่าวถึง ข้อมูลการสำรวจสภาพพ้ืนที่ในปจัจบุัน ตำแหน่งหมุดกว7ี 
27. พงอ้อ 

)พลงชา้งเผือก( 
- สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้าน

พลงช้างเผือก   มีวัดพลงช้างเผือกเป็นวัดสำคัญ
ของชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย วัด และ
โรงเรียน ปัจจุบันไม่พบพื้นที่ทีมีต้นอ้อตามที่มา
ของชื่อว่า บ้านพงอ้อ 

หมุดที ่26 : บริเวณดา้นหน้าวัดพลงชา้งเผือก 
พิกัด UTM : N12 45.812, E101 39.424 

 
 
 

28. แหลมแม่พิมพ ์ - ชายหาดแหลมแม่พิมพ ์ ปัจจุบันชายหาดแหลมแม่พิมพ์ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยอง พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล มีการสร้างโรงแรม 
และสถานที่พักต่างอากาศ บริเวณติดกับถนน
เลียบชายทะเล 

หมุดที ่28 : ชายหาดแหลมแม่พิมพ ์
พิกัด UTM : N12 38.963, E101 37.200 
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ตารางที่ 7 – 3 มรดกวฒันธรรมเส้นทางสายประวัติศาสตร์ อำเภอบ้านฉาง เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง 
สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง 
 
- 

 
หมุดที ่1 บางไผ่ : 

ข้างสถานีอนามัยบา้น
ชานหมาก 

 
หมุดที ่2 พงค้อ 

: บริเวณริมถนน 337 
– ภดูร 

ภายในไร่ 
ยูคาลปิตัส 

 
ไม่ปรากฏชื่อสถานที่ในเส้นทาง

เดินทัพแต่ปรากฏร่องรอย
ความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า 

ตากสินฯ บริเวณเชิงเขาโกรก
ตะแบก 

หมู่ท่ี 8 ไดแ้ก่ 
ศาลพระเจ้า 
ตากสินฯ 

 
เป็นที่ราบสลับเชงิเขา ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำ
เกษตรกรรม เช่น ไร่มันสำปะหลัง 

ยูคาลปิตัส มีการตั้งที่อยู่อาศยั
เป็นชุมชนขนาดเล็ก แหลง่น้ำที่
สำคัญได้แก่ คลองยายร้าและ

คลองพยูน 

 
ในอดีตมีต้นกระท้อน
ขึ้นจำนวนมาก ใตต้้น
กระท้อนจะมีศาลา
สำหรับนักเดินทาง

และเกวียนที่ผ่านหมู่
บ้านพัก จึงเรียก
หมู่บ้านน้ีว่าสำนัก

กระท้อน ต่อมาเพี้ยน
เป็น สำนักท้อน ใน
ปัจจุบันยงัคงพบการ

ปลูกต้นกระท้อน
จำนวนมากตามราย

ทางถนน 3376 

 
- ศาลพระเจ้าตาก
สินฯ บริเวณเชงิ
เขาโกรกตะแบก 

 
- 



 

 
 

7 - 31 

สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง 
 
- 

 
- 

ไม่ปรากฏชื่อสถานที่ในเส้นทาง
เดินทัพแต่ปรากฏร่องรอย
ความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า 

ตากสินฯ บริเวณ วัดพลา และ
บ่อน้ำโบราณท่ีพักทัพ 

 
เป็นพื้นที่ราบชายฝัง่ทะเล 

ปัจจุบันมีการอยู่อาศยัอยา่ง
หนาแน่น พื้นที่โลง่ส่วนมากเป็น
ป่าหญา้คา มีชายหาดพลาเป็น
หาดทรายยาวประมาณ 800 

เมตร พื้นที่โดยรอบของหาดพลา
ติดกับช่องแสมสารในอำเภอสตั

หีบ จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
พลา (พะ-ลา) มาจาก
พักล้า ที่เชื่อกองทัพ

พระเจ้า 
ตากสินฯ มาพักทัพ
ในพื้นที่บริเวณน้ี 

ต่อมาจึงได้เพีย้นเสียง
ไปเป็น พลา 

 
- วดัพลา 

- ศาลพระเจ้าตาก
สินฯภายใน

วัดพลา 
- บ่อน้ำโบราณ 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง 
 
- 

 
หมุดที ่3 พดุร :

บริเวณริมกำแพงวัดภู
ดรน่ิมเสนาะ 

 
 

หมุดที ่4 ห้วย 
อีร้า : อยู่บริเวณลาน
กีฬาอเนกประสงค์
ของบ้านยายร้า 

 
หมุดที ่5 

ห้วยพยูน:บริเวณไร่
มันสำปะหลังและป่า

มะพร้าว 

  
เป็นที่ราบเชงิเขาสลบัเนินดิน
ขนาดเล็ก พื้นที่ส่วนมากทำ

เกษตรกรรม เช่น ไร่ 
ยูคาลปิตัส ไร่มันสำปะหลงั 

มีการอยู่อาศัยเป็นชุมชนขนาด
เล็ก แหล่งน้ำที่สำคญัคือ คลอง

ยายร้า และคลองพยูน 

 
สันนิษฐานว่าเดิม

พื้นที่น้ีมีการสร้างฉาง
เพื่อเก็บผลผลติทาง
การเกษตร จำพวก
น้ำมัน ยาง และของ
ป่า เพื่อนำไปสง่ที่ทา่
เทียบเรือพลา จงึมี

การเรียกชื่อชุมชนว่า 
บ้านฉาง 

 
- 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 
- 

 
หมุดที ่9 ห้วยพร้าว : 

บริเวณด้านหน้า
ทางเข้าโรงไฟฟ้าการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 

 
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลักษณะคลา้ย
แอ่ง ปัจจุบันมีการถมพื้นที่เพื่อ
เป็นที่อยู่อาศยั มีลำน้ำที่สำคัญ
ไหลผ่าน คือ คลองน้ำชา คลอง
ห้วยพร้าว ซ่ึงจะไหลไปรวมกับ

คลองน้ำหทูี่หาดตากวน และไหล
ลงสู่อ่าวไทย 

 
ในอดีตมีอยู่บ้านหน่ึง 
คือ บ้านตาพุด ซ่ึงอยู่
ใกล้กับทางเกวยีน ซ่ึง
ใครไปใครมาก็จะมา
พักแวะกินน้ำที่บ้าน
ตาพุด และด้วยเป็น
คนอัธยาศยัด ีจงึเป็น
ที่รู้จักกันจึงเรียกชื่อ
บริเวณน้ีว่า มาบตา

พุด 
 
 
 
 

 
- วดัมาบตาพดุ 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย 
 
- 

 
- 

 
ไม่ปรากฏชื่อสถานที่ในเส้นทาง

เดินทัพแต่ปรากฏร่องรอย
ความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า 

ตากสินฯ เช่น แนวคันดิน วัด
บ้านค่าย 

 
เป็นที่ราบมีป่าไม้กระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไป มีแม่น้ำระยองไหลผ่าน 
มีคลองสายเล็ก เช่น คลองยาย

เพี้ยน คลองใน และคลองตาเอ้ียง 
เป็นต้น พื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่

อาศัย มีพื้นที่ทำการเกษตร
เล็กน้อย เช่น ทำนา ไร่มัน

สำปะหลงั 

 
ในอดีตเคยมีคูน้ำแนว
คันดินและซากศลิา
แลงในบริเวณพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้าน
ค่าย สันนิษฐานว่ามี

มาตั้งแต่ในสมัย
วัฒนธรรมขอม 

ชาวบ้านจงึเรียกกัน
ว่า บ้านค่าย 

นอกจากน้ีชาวบ้านยัง
เชื่อว่าเคยเป็นค่าย
ของทัพพระเจ้าตาก
สินฯ จงึเรียกวา่บ้าน
ค่ายมาจนถึงปัจจุบัน 

 
- ศาลเจา้แม่หลัก
เมืองบ้านคา่ย 

- ศาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินฯ 

บริเวณแนวคันดิน 
- วดับ้านคา่ย 
สร้างในสมัย

อยุธยา ภายในวัด
มีคูน้ำขุดล้อมรอบ 
และโบราณวตัถุ

สมัย 
ขอม - อยุธยา 

- พระราชานุสาว
รีย์พระเจ้าตากสิน

 
การทำบุญ 
เดือนสาม 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ฯ ภายในวดับ้าน
ค่าย และเจดยี์

สามพ่ีน้อง 
 

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย 
 
- 

 
- 

 
ไม่ปรากฏชื่อสถานที่ในเส้นทาง

เดินทัพแต่ปรากฏร่องรอย
ความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า 

ตากสินฯ เช่น 
วังสามพญา 

 
เป็นที่ราบลุ่มสลบักับเนินเขา 

แหลง่น้ำที่สำคัญคือ คลองลำดวน 
คลองกะแมงและคลองพรุน 

 
ในอดีตมีหนองน้ำ

ขนาดใหญ่อยู่ทีห่มู่ 3 
บ้านหนองละลอก มี
ต้นกระรอกล้อมรอบ
หนองน้ำ เม่ือมีลมพดั
น้ำในหนองจะเป็น

คลื่นชาวบ้านจงึเรียก
กันว่า หนองละลอก 

 
- วดัหนองกะบอก 
พบพระพุทธรูป
หินจากวัดกะซัง 
และโบราณวตัถุ

สมัยฟูนัน – ทวาร
วด ี

- วดักระซัง 
ปัจจุบันเป็นวัด
ร้างเหลือเพียง

ศาลาโบราณ และ
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

โบราณวัตถุบนผิว
ดิน 

- วงัสามพญา 
 

ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย 
 
- 

 
- 

  
เป็นที่ราบลุ่มสลบักับเนินเขา 

แหลง่น้ำที่สำคัญคือ คลองลำดวน 
คลองกะแมงและคลองพรุน 

 
ในอดีตเคยมีหนองน้ำ
ภายในพื้นที่หมู่บา้น
และมีสะพานข้าม จงึ

เรียกกันว่า 
หนองสะพาน ก่อน
จะเพี้ยนเสยีงเป็น

หนองตะพาน 
 
 
 

 
- วดัหนองสะพาน 

 
ประเพณีการ
สวดคฤหัสถ ์
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย 
 

“น้ำเก่า” สันนิษฐาน
ว่าเป็นพื้นที่บริเวณวดั
บ้านเก่าในปัจจุบัน 

 
หมุดที ่13 บ้านเก่า : 
ภายในวดับ้านเก่า 

  
เป็นแอ่งที่ราบลุ่ม พื้นทีส่่วนมาก

เป็นป่าหญ้าคา และมีแม่น้ำ
ระยองไหลผ่าน 

 
เม่ือประมาณ 200 ปี
ล่วงมาแล้ว นายขัน
เป็นครอบครัวแรกที่
เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำ
มาหากิน บริเวณ

พื้นที่ป่าใกล้บ้านเก่า
ติดกับแม่น้ำระยอง 
จนมีลูกหลานสร้าง

บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น 
นายขันจึงเป็นบุคคล

ที่ทุกคนให้ความ
เคารพนับถือ  ทาง

ราชการได้มีนโยบาย
ให้จัดตัง้เป็นหมู่บ้าน 

 
- วดับ้านเก่า 
(ทองธาราม) 

ภายในมีโบราณ
สถานที่สำคัญคือ 
อุโบสถ และเจดีย์
เก่าสมัยอยุธยา 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

เพื่อเป็นการให้เกียรติ
กับตาขัน จึงตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่าหมู่บา้น 

ตาขัน 
ตำบลบางบตุร อำเภอบ้านค่าย 

 
- 

 
- 

  
เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาขนาด
เล็ก ลักษณะพื้นที่คล้ายชากหรือ
ที่ราบลุ่ม มีแหลง่น้ำจำนวนมาก 
โดยมีคลองสายเล็กจากเนินเขาที่
จะไหลไปรวมกับคลองใหญ่ หรือ

แม่น้ำระยอง 

 
ตำนานหน่ึงกลา่วว่า
พบโคมาเล่นในหนอง

น้ำบริเวณน้ีจึง
เรียกว่าหนองโคผดุ 
ต่อมาเพีย้นเป็นบาง
บุตร อีกตำนานเชื่อ
ว่าหนองน้ำน้ีช่วย

ซ่อนบุตรสาวของคน
ในหมู่บ้านให้พ้นจาก
อันตรายได ้จึงเรียงว่า 

 
- วดัชัยพฤกษ

ธาราม 
(วัดหวายกรอง) 

ภายในมีโบสถ์เก่า
ประดิษฐาน

พระพุทธรูปสมัย
รัตนโกสินทร์ 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

หนองบังบุตร ต่อมา
เพี้ยนเป็น 

หนองบางบุตร 
ตำบลหนองบวั อำเภอบ้านค่าย 

 
- 

 
- 

 
ไม่ปรากฏชื่อสถานที่ในเส้นทาง

เดินทัพแต่ปรากฏร่องรอย
ความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า 

ตากสินฯ ว่ามีการเดินทัพผ่าน
ทุ่ง 

ละหาร 
(บริเวณพื้นที่วัด 
ละหารใหญ่) 

 
 
 

 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภเูขาและที่
ราบลาดลงสูแ่ม่น้ำสภาพพ้ืนที่
เหมาะแก่การปลูกไม้ผลและไม้
ยืนต้น แหลง่น้ำ มีลำน้ำสายเล็ก

จำนวนมากไหลจากเนินเขา 

 
ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ี
มีหนองน้ำขนาดใหญ่
มีต้นบัวขึ้นอยู่เต็ม

หนองน้ำ จงึเป็นที่มา
ของชื่อหนองบัว 

 
- วดัละหารใหญ ่

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มตาม

แนวเชิงเขา 

 
เดิมตำบลชากบกเป็น

พื้นที่ที่มีต้นกะบก
ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก 

จึงเป็นที่มาของชื่อ
ตำบลชากบก 

 

 
- 

 
- 

ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง 
 

- “ท่าประดู่/ประตู” 
สันนิษฐานว่าอาจเป็น

พื้นที่บริเวณวัดปา่
ประดู่ในปัจจุบัน หรือ
บริเวณริมน้ำหน้าศาล

 
- 

  
เป็นที่ราบสลับเนินเขา และมีที่
ราบออกสู่ชายฝัง่ทะเล ดินเป็น
ดินทรายไม่เหมาะแก่การทำ

เกษตรกรรม  มีแม่น้ำสายสำคญั
คือ แม่น้ำระยอง ที่ไหลออกไป

 
ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ี
มีต้นประดู่ขึ้นอย่าง

หนาแน่นประกอบกับ
มีแม่น้ำระยองไหล
ผ่าน ซ่ึงถือเป็นทาง

 
- วดัโขดทิม 

ภายในวดัมีพระ
อุโบสถเก่าศิลปะ
อยุธยา เอกสาร
โบราณและภาพ
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

เจ้าแม่ทับทิม 
 

- วดัลุ่ม 
 
 
 
 

- วดัเนิน 
(ปัจจุบันรวมเข้ากับ

วัดลุ่ม) 

เชื่อมกับอ่าวไทยบริเวณปากน้ำ
ระยอง ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม

แก่การทำประมง 

น้ำสำคัญสำหรับการ
สัญจร จงึเรียกพื้นที่

บริเวณน้ีว่า 
ท่าประดู ่

จิตรกรรมสมัย
รัชกาลที่ 4 

- วดัลุ่ม (มหาชยั
ชุมพล) ภายในมี
ศาลพระเจ้าตาก
สินฯ และต้น

สะตือที่เชื่อว่าเป็น
ที่ผูกช้างของพระ

เจ้าตากสินฯ 
- วดัเนิน (ปัจจุบัน
อยู่ภายในวัดลุ่ม) 

ภายในยงัคง
ปรากฏ 

เจดยี์เก่าอยู ่
- วดัป่าประดู่ เป็น
ที่ประดิษฐานพระ
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ป่า 
เลไลยก์ และ 
พระไสยาสน์ 
- วดัจันทอุดม 
(เก๋ง) วัดร้าง

ภายใน
โรงพยาบาล

ระยอง ปัจจุบัน
ยังคงปรากฏเจดีย์

วัดเก๋งอยู ่
- ศาลหลักเมือง

ระยอง 
- ศาลเจา้ปุ่นเถ้า

กง 
- ชุมชนเก่ายา่น
ยมจินดา ภายใน
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ชุมชนยังคง
ปรากฏอาคาร

โบราณ เช่น ตึกก่ี
พง ตึกเถา้แก่
เทียน บ้านยม
จินดา เป็นต้น 

- พิพิธภัณฑ์เมือง
ระยอง 

- ศาลเจา้แม่
ทับทิม 

- ศาลเจา้พ่อโจวซื
อกง 

- พระพุทธอังคีรส 
พระประจำเมือง

ระยอง 
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

 
- 

 
หมุดที ่12  ระยอง : 

ด้านหน้า
ห้างสรรพสินค้า Big 

C 
 

   
ด้วยลักษณะพื้นที่เป็น

เนินจึงเรียกพื้นที่
บริเวณน้ีว่า 

เชิงเนิน 

 
- วดับ้านดอน 

ภายในมีศาลขุน
จ่าเมือง และ

พิพิธภัณฑ์หนัง
ใหญ่วัดบ้านดอน 
- วดัน้ำคอกเก่า 

 
การแสดงหนัง

ใหญ ่

ตำบลตะพง อำเภอเมือง 
 
- 

 
หมุดที ่16 บ้านตะพง 
: บริเวณทางเข้าหมู่ท่ี 
1บ้านตะพง ใกล้กับ
ศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐาน 
บ้านตะพงใน 

 

  
เป็นที่ราบลุ่มสลบักับเนิน มีเขา
ยายดาและเขาพระบาทอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นต้น
กำเนิดของลำน้ำหลายสาย เช่น 

คลองตะพง คลองยายดา เป็นต้น 

 
ในอดีตมีเร่ืองเล่าว่า
เรือสำเภาของพ่อค้า
ชาวจีนได้ล่มบริเวณน้ี
คำว่า “ตะพง” น้ันมา
จากท้องเรือ ทีเ่รียก
กันว่า กะโพงเรือ มี

กะโพงนอก กะโพงใน 

 
วัดตะพงใน 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

หมุดที ่17 ทุง่
กะทอลอ: ริมทาง
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านช้างชลศิริ

ราษฎร์บำรุงกับในไร่ 

นาน ๆ เข้าคนเรียก
เป็น “ตะพงนอก” 

และได้ตัง้คำว่า ตะพง  
เป็นชื่อตำบลมาจนถงึ

ทุกวันน้ี 
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง 

 
- 

 
- 

  
เป็นที่ราบชายฝัง่ทะเลและเป็น

จุดที่แม่น้ำระยองไหลมาเชื่อมกับ
ทะเลอ่าวไทย มีการตัง้บ้านเรือน
เป็นชุมชนอย่างหนาแน่น และมี

การประกอบอาชีพประมง 
เป็นหลัก 

 
เน่ืองจากบริเวณ

ดังกลา่วเป็นพื้นที่ที่
แม่น้ำระยองไหลลงสู่
ทะเล จงึเรียกพื้นที่
บริเวณน้ีว่า ปากน้ำ 

 
- วดัสมุทรคงคา

ราม มี
โบราณสถาน

สำคัญอยู่ในการ
ดูแล คือพระเจดีย์

กลางน้ำ 
(สัญลักษณ์ของ
เมืองระยอง) 

- ศาลเจา้แม่รำพงึ 

 
- ประเพณีห่ม

ผ้าแดงองค์เจดีย์
กลางน้ำ 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

- ศาลเจา้พ่อโต๊ะ 
- ศาลเจา้แม่ไสว 
- วดัคาทอลิก

นักบุญเปาโลกลับ
ใจ 

ตำบลเพ อำเภอเมือง 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมุดที ่18 คลองกรุ่น 
: บริเวณหาดเพ ปาก
คลองระบายน้ำลงสู่

ทะเล 

  
 

เป็นที่ราบและชายฝัง่ทะเล พื้นที่
โล่งส่วนมากเป็นป่าหญ้า และพืช

ตระกูลกก 

 
บริเวณบ้านเพมีภูเขา
สำคัญชื่อว่าเขาสำเภา
คว่ำ ชาวบ้านจงึเรียก
หมู่บ้านบริเวณน้ีว่า 

หมู่บ้านท้ายเภตรา ที่
หมายถึงสำเภา ต่อมา

จึงเหลือแคค่ำว่า 
บ้านเพ 

 
พิพิธภัณฑ์เรือน

ไทยสวน
พฤกษชาติโสภา 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลแกลง อำเภอเมือง 
 
- 

 
หมุดที ่19 อ่าวสมุทร: 
บริเวณศาลเจ้าปูโ่ต๊ะ

กง หมู่ท่ี 3 
 

หมุดที ่20 บ้านแกลง 
: บริเวณปากทางเข้า
หมู่บ้านท่าเรือ ตรง
ข้ามกับปั๊มน้ำมัน 

 
ไม่ปรากฏชื่อสถานที่ในเส้นทาง
เดินทัพทแต่ปรากฏร่องรอย
ความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า 

ตากสินฯ เช่น คลอง 
แกลง เป็นสถานที่ต่อเรือของ

กองทัพพระเจ้าตากสินฯ 

 
สภาพพ้ืนที่เป็นเนินเขาสลบักับที่
ราบลาดลงสูช่ายทะเล มีลำน้ำที่

สำคัญคือ 
แม่น้ำแกลง 

 
- 

 
- ศาลเจา้ปู่โต๊ะกง 
- ศาลพระเจ้าตาก

สินฯ 

 
การสานเสื่อกก 

ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง 
 
- 

 
หมุดที ่15 บ้านแลง : 
ทางเข้าหมู่ท่ี 1 บ้าน

โขดตาเหาะ 

  
เป็นที่ราบลุ่มโลง่เตียน เหมาะแก่
การเกษตรกรรม ดินบริเวณน้ีมี
ลักษณะเป็นดินร่วน มีดินแลง

ปะปน มีลำน้ำที่สำคัญคือ คลอง

 
สมัยอดตีหมู่บา้นมี
ศิลาแลงเป็นจำนวน
มาก ชาวบา้นจึงเรียก

กันว่า บ้านแลง 

 
- วดับ้านแลง 

ภายในมีอุโบสถ 
และปรางค์ใน
สมัยอยุธยา-

 
ประเพณีทิ้ง

กระจาดศาลเจ้า
ปุญเทา่กงเบี้ยว 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

คา รัตนโกสินทร์ 
- วดัตรีมิตร

ประดิษฐาราม 
(วัดขวากลิง) 
ภายในอุโบสถ
ประดิษฐาน

พระพุทธรูปจาก
วัดเก๋ง (ร้าง) 

- ศาลเจา้ปุนเท่า
กงเบีย้ว 

- ศาลเจา้บ้านแลง 
- วดัเขาพระบาท 

ตำบลนาตาขวญั อำเภอเมือง 
 
- 

 
หมุดที ่14 บ้านนาตา
ขวัญ : บริเวณหน้าวัด

  
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำ
น้ำที่สำคญัคือ คลองนาตาขวัญ 

 
ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ี
เป็นที่นาของตาขวัญ 

 
วัดนาตาขวัญ 

ภายในมีอุโบสถ

 
การละเล่นโขน

สด 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

นาตาขวญั จึงเป็นที่มาของชื่อ
ตำบลนาตาขวัญ 

เก่าสมัย
รัตนโกสินทร์

ตอนต้น 
 
 

ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง 
 
- 

 
- 

  
เป็นที่ราบสลับเนินเขาติดทะเล มี

ลำน้ำที่สำคญัคือ คลองน้ำห ู

 
ในอดีตชาวบา้นเคย
พบพระพุทธรูปใน
พื้นที่บริเวณน้ีที่เป็น
ดอน จึงเรียกกันว่า 

เนินพระ และมีความ
เชื่อด้วยว่าพื้นที่

บริเวณน้ีเคยเป็นคา่ย
เก่า เน่ืองจากพบเศษ
ศิลาแลงที่อาจเคยใช้

 
- 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ในการสร้างค่ายมา
ก่อน 

ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง 
 
- 

 
- 

  
เป็นที่ราบลุ่มระหว่างเนินเขา มี

ลำน้ำที่สำคญั เช่น คลองกระเฉด 

 
สันนิษฐานว่ามีที่มา
จากชื่อคลองกระเฉด 

 
 

 
- 

 

ตำบลทับมา อำเภอเมือง 
 

“เขาหินโขง่” 
สันนิษฐานว่าอาจเป็น

พื้นที่บริเวณบ้าน
สะพานหิน 

 
หมุดที ่11 บ้านทัพม้า 

: ภายในวัดทับมา 
 

หมุดที ่10 
สุนักกะบาก :ภายใน
ชุมชนสำนักกะบาก 

  
เป็นที่ราบลุ่ม มีการอยู่อาศยัอยา่ง

หนาแน่น แหล่งน้ำทีส่ำคญัคือ 
คลองทับมา 

 
มีนิทานพื้นบ้านเล่าว่า
มีถ้ำอยู่ถำ้หน่ึงเป็นที่
อยู่อาศัยของม้าสีขาว 

โดยม้าสีขาวจะ
ออกมากินน้ำที่หนอง
น้ำที่มีชื่อว่า “หนอง

 
- วดัทับมา 

- วดัเขาโบสถ ์

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ซอย 1 ยางเอน” ปัจจุบันอยู่
ในเขตพื้นที่หมู่ 2 
ตำบลทบัมา ในถำ้

แห่งน้ีมีถ้วยโถโอชาม
ไว้ให้ชาวบ้านไดย้ืม
สำหรับใช้ในงาน

ต่างๆ จนกระทั่งมีคน
มายืมของและไม่คืน
จึงทำใหป้ากถ้ำปิด 
คนไม่สามารถเข้าไป
ได้ ต่อมาทางการได้
เข้ามาจดัตัง้ตำบลขึ้น
จึงตัง้ชื่อว่าตำบลถ้ำ
ม้า ต่อมาเพี้ยนเสียง

เป็น 
ทับมา 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง 
 
- 

 
- 

  
เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถงึสลับกับที่
ดอน ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำ ลำ

น้ำที่สำคญัคือ คลองกะแมง 

 
เม่ือถึงฤดูน้ำหลาก 
น้ำจะท่วมพื้นที่

โดยรอบทัง้ตำบล 
ชาวบ้านจงึเรียก 

ตำบลน้ำคอก เพราะ
เป็นที่ลุ่ม และ

ล้อมรอบไปด้วยน้ำ 
 

 
- 

 
- 

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง 
 
- 

 
หมุดที ่6 ชากลูกหญ้า 
: บริเวณด้านหน้าวัด

ชากลูกหญา้ 
 

 
ไม่ปรากฏชื่อสถานที่ในเส้นทาง

เดินทัพแต่ปรากฏร่องรอย
ความเชื่อเก่ียวกับพระเจ้า 

ตากสินฯ เช่น ศาลพระเจา้ตาก

 
เป็นที่ราบสลับเนินเขา ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำ

เกษตรกรรม 
เลี้ยงสัตว ์

 
ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ี
มีดินโป่งและลำหว้ย 
จึงเรียกกันว่าบ้าน

ห้วยโปง่ 

 
-  วัดหว้ยโป่ง 

- ศาลพระเจ้าตาก
สินฯ ภายใน

โรงเรียนวดัห้วย

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

หมุดที ่7 ชากขาม : 
บริเวณหมู่ท่ี 2 บ้าน

ชากขาม ถ.มิตร
ประชา ซอย 12 

 
หมุดที ่8 บ้านห้วย

โป่ง : ภายในโรงเรียน
วัดห้วยโปง่ 

สินฯ ภายในโรงเรียนวดัห้วย
โป่ง 

โป่ง 

ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง 
 
- 

 
- 

  
เป็นที่ราบลุ่มสลบักับเนินเขา เป็น
พื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรม เช่น 

สวนผลไม้ สวนยางพารา 

 
ในอดีตพื้นที่บริเวณน้ี
มีการขุดทองกันใน
ชุมชน จึงเรียกกันว่า

สำนักทอง แต่ใน
ปัจจุบันไม่มีการขุด

ทองกันแล้ว 

 
- 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง 
 
- 

 
หมุดที ่26 บ้านพงอ้อ 

: บริเวณด้านหน้า
โรงเรียนวดัพลง

ช้างเผือก 
 

หมุดที ่27 ดอนเค็ด : 
บริเวณวัดโพธิ์ทอง

พุทธราม 

 
ปรากฏความเชื่อเก่ียวกับพระ
เจ้าตากสินโดยมีการสร้างศาล
พระเจ้าตากสินไว้ในวัดราช
บัลลังก์ เน่ืองจากเชื่อว่าเป็น

สถานที่ที่พระเจ้าตากสินเคยมา
ตั้งทัพ 

 
เป็นราบสลับกับเนินสูง-ต่ำ มี
พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณเลียบแม่น้ำ

ประแสฝั่งทศิตะวันตกลงมาทาง
ทิศใต ้ดินในบางพื้นที่เป็นดิน
ทรายแหล่งน้ำสำคญัคือแม่น้ำ

ประแส 
การใช้พื้นที่ในปัจจุบันมีการทำ

สวนยาง เป็นที่ตัง้ของชุมชนและ
ย่านการค้า 

 
ชื่อตำบลทางเกวียน
สันนิษฐานว่ามาจาก
การเดินทางในอดีตที่

ต้องใช้เกวยีนเป็น
พาหนะในการ

เดินทาง ก่อนที่จะมี
ความเจริญเขา้มา 

 
- วดัราชบัลลังก์
ประดิษฐาราม 
- อุโบสถและ
เจดยี์วัดราช

บัลลังก์ 
- พระพุทธรูป
หวาย พระ

ประธานในอุโบสถ
วัดราชบัลลังก์ 

- ศาลพระเจ้าตาก
สินวัดราชบัลลังก์ 

- ศาลเจา้ทาง
เกวียน 

- ศาลเจา้พ่อสาม

 
- ผักกระชับ 

ชุมชนบ้านทะเล
น้อย 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ย่าน 
- วดัโพธ์ิทอง 

อุโบสถและเจดยี์
วัดโพธ์ิทอง 

- วดัสารนาถธรร
มาราม 

- ย่านการค้าสาม
ย่าน 

ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับ
ที่ดอนเป็นลูกคลื่น มีคลองหว้า
ไหลผ่านตลอดแนวทิศเหนือ-ใต ้

 
คำว่า “วัง” มาจาก

ลักษณะของห้วงน้ำที่
ลึกซ่ึงอาจหมายถงึ
ลักษณะของสภาพ

พื้นที่ “หว้า” เป็นชื่อ
ของต้นไม้ชนิดหน่ึง

 
- 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ชอบขึ้นในบริเวณ
ริมน้ำท่วมถึง มีเร่ือง
เล่าว่าลำคลองวังหว้า
ตรงขา้มกับสวนธาร
เกษมเป็นคุ้งน้ำลึก 
ด้านข้างมีต้นหว้า

ขนาดใหญ่อยู่บนจงึ
เรียกว่าวงัหว้า 

ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง 
 
- 

 
หมุดที ่25 บ้านพงค้อ 

: บริเวณขา้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบล

เนินฆ้อ 

 
- 

 
เป็นที่ราบลุ่มสลบักับเนิน 

ทางด้านทิศใต้มีแนวเขตติดกับ
ทะเลอ่าวไทย ในบางพื้นที่เป็นป่า
ชายเลนทำให้ดินมีลักษณะเป็น
ดินเลน มีแม่น้ำประแสและลำ
คลองหลายสาขาไหลผ่าน เช่น 

 
จากนิราศสุนทรภู่ 
พื้นที่แห่งน้ีเดิมชื่อ 

บ้านพงค้อ เน่ืองจาก
ในบริเวณน้ีมีต้นค้อ

ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก 

 
- วดัสมมตเิทพ

ฐาปนาราม 
- วดัหนอง
แพงพวย 
-วัดจำรุง 

- สะพานรักษแ์สม 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

คลองเนินฆ้อ คลองเนินทราย 
คลองท่าครก คลองสามตำบล 

คลองชายสงู คลองพักหัก ในส่วน
พื้นที่ราบดินเป็นดินที่ราบลุ่ม
เหมาะแก่การทำการเกษตร 

 

ตำบลกร่ำ – ชากโดน อำเภอแกลง 
  

หมุดที ่23 ปากลาวน 
: บริเวณใกล้

สำนักงานเทศบาล
สุนทรภู่ 

 
หมุดที ่24 บ้านกร่ำ : 
บริเวณหน้าอนุสาวรีย์

สุนทรภู่ ริมถนน
ทางเข้าประตดู้าน

  
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับ
เนินเล็กในพื้นที่ตอนบนของตำ
บนชากโดน มีคลองลาวนไหล

ผ่านบริเวณตอนใต ้ดา้นทิศใตต้ดิ
กับทะเลอ่าวไทย 

 
บริเวณตำบลชากโดน
มีป่ากระโดนขึ้นอยู่
มากมายแต่มีต้น

กระโดนอยู่ 2 ต้นที่มี
ลักษณะใหญ่โตมาก 
ต่อมาเกิดฟา้ผ่าต้น

กระโดนแตย่ังไม่ตาย
และฟ้าผ่าเป็นคร้ังที ่
2 ทำใหต้้นกระโดน

 
- อนุสาวรีย์สุนทร

ภู่ 
- สวน

พฤกษศาสตร์ 
ระยอง 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ซ้ายมือ ตาย ในสมัยน้ันหลวง
พ่อโตกำลงัพัฒนาวดั
เขากระโดนอยู่ซ่ึง

เจริญรุ่งเรืองมาก จึง
ตั้งชื่อตำบลว่า ชาก

โดน 
ตำบลสองสลึง – หว้ยยาง อำเภอแกลง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เป็นที่ราบเชงิเขา มีคลองสองสลึง
และคลองยางแยกสาขาไหลผา่น

ทั่วตำบล 

 
ชื่อตำบลสองสลงึ

เน่ืองจากตำบลน้ีมีต้น
สองสลงึขึ้นอยู่เป็น

จำนวนมาก 
ห้วยยางสันนิษฐานว่า
เคยมีลำห้วยไหลผ่าน

บริเวณชุมชน 
ประกอบกับมีต้นยาง

 
- 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ขึ้นอยู ่
ตำบลชากพง อำเภอแกลง 

 
- 

 
หมุดที ่21 ตะพาน
ยายเหม : บริเวณ

ปากทางริมถนนที่ตัด
มาจากมาบ

เหลาชะโอน ไปออก
พลงไสว 

 
หมุดที ่22 แหลม

ทองหลาง : บริเวณ
ริมทะเลฝั่งตรงขา้ม
ถนนของโรงแรมหิน
สวยน้ำใส บ้านพลง

ไสว 

 
ไม่ปรากฏเส้นทางพระเจ้าตาก
สินตามพงศาวดารแต่ปรากฏ
ความเชื่อของคนในชุมชนเห็น
จากการสร้างศาลพระเจ้าตาก

สินในวัดพลงไสว 

 
เป็นที่ราบเชงิเขา บริเวณพื้นที่

ตรงกลางเป็นที่ราบทางทิศเหนือ
ของตำบลมีเนินเขาสงูเป็นแนว
ยาวมาจนถงึทศิตะวันออกของ

ตำบล ดา้นทิศใตต้ิดกับทะเลอ่าว
ไทย มีคลองแกลงไหลผ่านบริเวณ

ตอนใต้ของตำบลและคลอง
ทุเรียนไหลผ่าบริเวณตอนบนของ

ตำบล 

 
เดิมเป็นพื้นที่ราบเชงิ
เขามีสภาพเป็นปา่ไม้
มีพงหญ้าจำนวนมาก 
จึงเรียกชื่อว่า ชากพง 
ปัจจุบันยงัคงมีสภาพ

ป่าไม้อยู่บางส่วน 

 
- วดัพลงไสว 

 
- กลุ่มจักสาน

กระจูดบ้านมาบ
เหลาชะโอน 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลบ้านนา – กระแสบน อำเภอแกลง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
ตอนบนเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพ
ดินเป็นดินเหนียวปนดินลูกรัง

เหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา
และไม้ยืนต้น ตอนล่างของตำบล
เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินมีลักษณะ
เป็นดินร่วนและดินเหนียวมีความ
อุดมสมบูรณ์กว่าพื้นทีต่อนบน

ของตำบล ทำให้พื้นที่ในบริเวณน้ี
สามารถปลูกพชืไร่และข้าวได้ด ี

แหลง่น้ำที่ไหลผ่านในบริเวณน้ีคือ
คลองน้ำประแสร์และคลองบญุ

สัมพันธ ์

 
ตำบลบ้านนา

สันนิษฐานว่ามาจาก
วิถีชีวิตในอดตีของคน
ในพื้นที่บริเวณน้ีที่มี

การทำนา 
กระแสบนมาจาก

บุคคลกลุ่มหน่ึงอพยพ
มาจากจังหวัด

พิษณุโลกเชื้อสาย
มอญ มาตั้งถิ่นฐานที ่
"หมู่บ้านกระแซ" และ
มีการเลือกหัวหน้า
หมู่บ้านชื่อว่า "ขุน
ยุทธนา บุญช่วย" 

 
- 

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ต่อมาเป็นตำบล
เรียกว่า "ตำบลประ
แส" แต่ชื่อคล้ายกับ
ตำบลปากประแสร์ 
จึงเปลีย่นชื่อเป็น 

"กระแสบน" 
ตำบลปากน้ำประแส – คลองปูน อำเภอแกลง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เป็นที่ราบลุ่มชายฝัง่ทะเล ตำบล
ปากน้ำประแสตัง้อยูบ่ริเวณเลียบ
แม่น้ำประแสฝัง่ตะวันออก โดยมี
แม่น้ำประแสเป็นแหลง่น้ำสำคัญ
และก้ันระหว่างตำบลปากน้ำประ
แสกับตำบลทางเกวยีนด้านทศิใต้

ติดกับทะเลอ่าวไทย 

 
ตำบลปากน้ำประแส
ตั้งตามลักษณะที่ตัง้

ทางภูมิศาสตร์ที่ตัง้อยู่
บริเวณปากน้ำประแส 
ตำบลคลองปูนเดิม
บ้านคลองปูนมีลำ
คลองน้ำธรรมชาติ
ไหลผ่านลงสูท่ะเล 

 
- วดัตะเคียนงาม 

- วดัเนินยาง 
- ย่านการค้าประ

แส 
- ทุง่โปรงทองและ

อนุสรณ์เรือรบ
หลวงประแส 

- ศาลเจา้พ่อประ

 
- ชุมชนประมง
ปากน้ำประแส 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ต่อมาชาวบา้นขุด
ลอกคลองบริเวณที่
ตื้นเขิน พบแร่หินปูน
เป็นจำนวนมาก โดย
มีเร่ืองเล่าวา่หินปูนที่
พบเกิดจากพ่อค้านำ
เรือบรรทุกหินปูน

แล่นผ่านมาแลว้เรือ
ล่ม ต่อมาชาวบ้านจงึ
นำชื่อคลองปูนมาตัง้
เป็นชื่อ “บ้านคลอง

ปูน” 
 
 
 
 

แส 
- ศาลเจา้พ่อกลาง

ถิ่นทอง 
- ศาลเจา้แซ่ตั๋น 
- ศาลเจา้เซงจุ้ย

โจ้วซือกง 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง 
 
- 

 
- 

 
- 

 
เป็นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงใตต้ิดกับแม่น้ำ

ประแส โดยมีคลองโพล้ไหลผา่น
ตำบลตามแนวทิศเหนือ-ใต ้

นอกจากน้ันยังมีคลองสาขาย่อย
คือคลองรำแพน คลองชากขุน

วิเศษ และคลองมะกอก 

 
เดิมเป็นทุง่ร้างกลาง
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยหญ้า จงึเป็น

สถานที่ที่คนนำสตัว์
มาเลี้ยง เช่น วัว 

ควาย ต่อมามคีนเขา้
มาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศยั
มากขึ้น ชาวบ้านจึง
ตั้งชื่อทุง่แห่งน้ีว่า 
“ทุ่งควายกิน” 

 
- วดัทุ่งควายกิน 

 
 
 

 
- 

ตำบลพังราด อำเภอแกลง 
 
- 

 
- 

 
ไม่ปรากฏสถานที่จากนิราศ

สุนทรภู่และพระเจ้าตากสินแต่

 
เป็นที่ราบชายฝัง่ทะเล พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบตัง้อยู่บริเวณเลยีบ

 
ไม่ทราบที่มาอย่างแน่
ชัด ในอดตีเขียนว่า

 
- ศาลพระเจ้าตาก
สินปากแม่น้ำพัง

 
- 
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สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

ปรากฏความเชื่อเก่ียวกับพระ
เจ้าตากสินโดยมีการสร้างศาล

พระเจ้าตากสินที่บริเวณ
ทางเข้าปากแม่น้ำพังราด 

แม่น้ำพังราดฝัง่ตะวันตก โดยมี
คลองท่ากงทีแ่ยกจากแม่น้ำพัง
ราดไหลผ่านตำบลจากทางทิศ

ตะวันออก มีเนินเขาเล็ก ๆ ด้าน
ทิศเหนือของตำบล พื้นทีต่อนบน
ทำสวนยาง ทเุรียน และมังคุด 
ตอนล่างติดกับทะเลอ่าวไทย

ประกอบอาชีพประมง 

พังราช โดยชื่อ
ดังกลา่วได้นำมา

เรียกชื่อคลองขนาด
ใหญ่ที่ไหลผา่นตำบล
พังราดวา่คลองพัง
ราด ถือเป็นคลองที่
ก้ันระหว่างจังหวัด
ระยองกับจันทบุรี 

ราด 

ตำบลกองดิน อำเภอแกลง 
 
- 

 
- 

 
ปรากฏเร่ืองราวความเชื่อ

เก่ียวกับพระเจ้าตากสินโดยมี
การสร้างศาลพระเจ้าตากสิน

ในวัดกองดิน 

 
เป็นที่ราบสลับกบัเนินเขา มีอ่าง
เก็บน้ำเขาจุกอยู่ในพื้นที่ทางทศิ

เหนือบางส่วน ภเูขาเป็นเขา
หินปูน ดินส่วนใหญ่เป็นดินแลง 
ทิศเหนือตดิกับตำบลน้ำเป็น ก่ิง
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

 
จากประวัติศาสตร์
เม่ือคร้ังเสียกรุงศรี
อยุธยาคร้ังที ่2 

สมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราชได้มาตัง้
ทัพอยู่ที่บริเวณตำบล

 
- วดักองดิน 

- ศาลพระเจ้าตาก
สินในวัดกองดิน 

 
- 



 

 
 

7 - 65 

สถานที่เชิงประวตัิศาสตร ์

สภาพภูมิศาสตร ์ ภูมินาม 

มรดกทางวัฒนธรรม 
สถานทีต่ามเส้นทาง

เดินทัพพระเจ้า 
ตากสินฯ ที่ปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร 

สถานทีจ่ากนิราศ
เมือง 

แกลงของ 
สุนทรภู ่

หมายเหต ุ
มรดกทาง

วัฒนธรรมทีจ่ับ
ต้องได ้

มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ับ

ต้องไม่ได ้

และ ตำบลเขาวง อำเภอแก่งหาง
แมว ทศิตะวันออกติดกับตำบล
เขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว 

และ ตำบลชา้งข้าม ตำบลนายาย
อาม อำเภอนายายอาม จงัหวดั

จันทบุรี 

กองดินก่อนจะ
เดินทัพไปที่เมือง

จันทบุรี เพื่อรวบรวม
กำลังไพร่พลในการ

ทำดินปืนสำหรบัใช้ใน
การทำศึกสงคราม
เป็นจำนวนมาก จงึ

เป็นที่มาของชื่อตำบล
กองดินซ่ึงหมายถึง

กองดินปืน 
 



 

3 - 40 
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