
 257 

ภาคผนวก  ค 
ผลลัพธการเรียนรูบริบทชุมชน  5 ตําบลริมแมน้ําเจาพระยา 

 
 ตําบลในเขตอําเภอสามโคก มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานและเปนเสนทางการทองเท่ียว 
จะเร่ิมตนต้ังแตตําบลเชียงรากใหญ มีพื้นท่ีเปนเกาะท่ีเรียกวาเกร็ดใหญ เพราะแมน้ําออมและได   
การทําขุดข้ึนใหม  ตําบลบานกระเเชงที่มีวัดสําแล ไดจัดต้ังพิพิธภัณฑเคร่ืองใชของมอญแตโบราณ 
ตําบลสามโคก  มีโบราณสถานโบราณวัตถุท่ีเกาแกและนาสนใจ  ตําบลบางเตย  โดดเดนในเร่ือง
อาหารและวัฒนธรรมชาวมอญ  ตําบลเชียงรากนอยท่ีชาวมอญยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและ         
การรักษาความสะอาดของหมูบานดวยภูมิปญญาท่ีนาเขาไปทองเที่ยวและศึกษาหาความรู และได
ใชเปนพื้นท่ีนํารองในการทําการวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงผูศึกษาจะไดนําสาระของแตละพื้นท่ี มากลาว
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
  
 1. ตําบลเชียงรากใหญ 
  ตําบลเชียงรากใหญ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอ.สามโคก วัดระยะทางตามถนน
หางจากอําเภอประมาณ 14 กม. หางประมาณ 5 กิโลเมตรจากแมน้ําเจาพระยา  มีเนื้อท่ี 10.51 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 5,144 ไร การปกครอง แบงออกเปน 7 หมูบาน มีประชากร 5,639 คน เปน
หญิง 2,937 คน ชาย 2,702 คน  
                       1.1 ลักษณะกายภาพ พื้นท่ีตําบลเชียงรากใหญเปนท่ีราบลุม มีลักษณะเปนเกาะ 
เนื่องจากมีคลองสองคลองลอมรอบพ้ืนท่ี ไดแกคลองบานพราวเชื่อมตอกับคลองบางพูดและคลอง
น้ําออม ซ่ึงเปนคลองเดิมซ่ึงมีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตรมีความคดเค้ียวมาก เร่ิมจากคลอง    
บานพราว  (ตรงขามวัดไกเตี้ย) ไปจรดคลองแมน้ําออมท่ีแยกตําบลบางพูด อ.เมือง ผานมาทางทิศใต      
ต.สวนพริกไทย ต.บางพูน ต.บางกระดี และมาจรดแมน้ําเจาพระยาท่ีวัดศาลเจา ต.บานกลาง อ.เมือง   
สวนดานตะวันตกคือ  คลองบานพราวแยกจากแมน้ําเจาพระยามาจรดคลองดานทิศเหนือตําบล      
บานปทุม  สภาพลําน้ําเดิมมีความคดเค้ียวมาก  จึงไดมีการขุดแมน้ําเจาพระยาใหตรงในสมัยพระเจา
ทรงธรรมที่ 2 ของกรุงศรีอยุธยา ในป พศ.2353 ชวงที่ขุดขางวัดสําแลกับสถานีสงน้ําประปา                 
ต.บานกระแชง  อ.เมือง  ทะลุจนจรดคลองแมน้ําออมความยาว 1 กิโลเมตร ทําใหพื้นท่ีเปนเกาะ
ใหญข้ึนมาก จึงมีช่ือเรียกกวาเกร็ดใหญ สวนเกาะเกร็ดท่ีจังหวัดนนทบุรี  คือ เกร็ดเล็ก  นอกจากนี้
บนเกาะเกร็ดใหญจึงเปนท่ีตั้งของวัดท่ีมีความเกาแกมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ วัดบานพราว
ใน วัดบานพราวนอก วัดบัวหลวง วัดตระพัง วัดพระยายัง มีทัศนีภาพที่สวยงามเพราะอยูติดแมน้ํา
เจาพระยา และเปนชุมชนเกาท่ีควรอนุรักษ คือ ชุมชนชาวมอญ 
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  1.2 ประวัติความเปนมาของชุมชน  จากการศึกษาพบวาบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวเปน
แหลงประวัติศาสตรเดิมโดยเฉพาะคลองบางหลวงเชียงรากที่เปนแมน้ําเจาพระยาสายเกาและตาม

แนวริมแมน้ํามีวัดเกา แกท่ีมีประวัติมายาวนาน สาเหตุท่ีเรียกคลองบานพราวและคลองน้ําออม 
เพราะ ในสมัยโบราณตองมีเรือสําเภาบรรทุกมะพราวมาลม บริเวณปลายคลองเพราะคุงน้ําท่ีคดมาก 
มะพราวลอยติดตามสองฝงคลองและก็โตเปนตนมะพราวข้ึนตามแนวคลอง จึงเรียกวาคลอง       
บานพราว  สวนคลองแมน้ําออมนาจะเรียกตามสภาพแมน้ําท่ีมีลักษณะคดเค้ียวเล้ียวลดออมไปออม
มา  แตเดิมคลองแมน้ําออมไมทะลุถึงแมน้ําเจาพระยา ปจจุบันตองขุดอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จึง
ทะลุถึงแมน้ําเจาพระยา ตรงขางวัดสําแล ติดกับสถานีสงน้ํา ประปา ตําบลบานกระแชง อําเภอเมือง 
เดิมจะเล้ียวซายออกตรงวัดเสด็จ ตําบลสวนพริกไท อําเภอเมือง ไปออกวัดศาลเจา ตําบลบานกลาง 
อําเภอเมือง ระยะทางท่ีขุดจากปากคลองบานพราวถึงปากคลองเชียงราก ตรงวัดศาลเจา ประมาณ 7 
กิโลเมตร                           
   บริเวณแผนดินท่ีอยูระหวางแมน้ําเจาพระยาสายเดิมและสายเกาจึงกลาย เปน
เกาะ ซ่ึงเรียกวาเกาะเกร็ดใหญ อยูในตําบลเชียงรากใหญ บนเกาะเกร็ดนี้มีวัดเกาแกท่ีอยูคูกับ       
เกาะเกร็ดมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึง 5 วัดดวยกันไดแก วัดบานพราวใน วัดบานพราวนอก วัด   
บัวหลวง วัดตระพัง วัดพระยายัง ดวยธรรมชาติริมแมน้ําเจาพระยาที่สวยงามและวัดเกาแกท่ีมี

ประวัติความเปนมาท่ียาวนาน ประกอบกับมีรานหรือสวนอาหารไปต้ังอยูบนเกาะเกร็ดติดกับแมน้ํา
เจาพระยาหรือคลองจํานวนมาก จึงทําใหมีนักทองเท่ียวไปเที่ยวเกาะเกร็ดมากข้ึน ซ่ึงเปนไปใน
ลักษณะการไปพักผอนรับประทานอาหารตามรานหรือสวนอาหารริมน้ํา  ไปทําบุญไหวพระ  ไป
ปลอยปลาตามทาน้ําของวัด  วัดไหนท่ีมีคนไปปลอยปลามาก  ชาวบานก็จะนําพืชผักไปขาย กอนให
เกิดรายได ดวยการเห็นโอกาสในการพัฒนาใหประชาชนมีรายได และเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
สังคม และวัฒธรรมไปในคราวเดียวกันนี้ ทางองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญจึงมีแนวคิด
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาเกาะเกร็ดใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
  1.3 ท่ีอยูอาศัยลักษณะบาน  การตั้งบานเรือนอยูกระจายในพ้ืนท่ีสวน ไรนาและ
บานตั้งแนวริมคลองและริมแมน้ําเจาพระยา ถามองจากถนนเขาไปในพ้ืนท่ีจะเห็นการกระจายตัว
ของการต้ังบานเรือนอยางชัดเจน แตถามองจากคลองหรือแมน้ําจะเห็นการต้ังบานเรือนตามแนว
คลองเกาะกันเปนกลุมๆ  ภายในพื้นท่ีมีถนนท่ีกวางอยูสองฝงคลองทําใหการเดินทางสะดวก  สภาพ
ของชุมชนมีความเปนธรรมชาติ สภาพคลองคอนขางสะอาด จึงทําใหภูมิทัศนสวยงาม ไมแออัดจาก
การกอสรางของท่ีอยูอาศัยเนื่องจากถูกแบงพื้นท่ีดวยคลองและถนน  บานท่ีอยูริมคลองจะปลูกบาน
ที่มีใตถุนสูง ยกเวนบาน มีมากในหมู 1 ที่อยูหางจากริมคลองติดถนนสายหลักจะเปนบานทรง
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สมัยใหมคือบานสรางดวยคอนกรีต  การต้ังพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนท่ีราบลุม  สภาพเปนเกาะ  เพราะมี
คลองบานพราวและคลองแมน้ําออมลอมรอบ (ท้ังสองคลองนี้อดีตคือ แมน้ําเจาพระยา) 
  1.4 อาชีพในชุมชน  ประชากรในอดีตสวนใหญจะประกอบอาชีพโดยอาศัย
ทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี เชน ทําอิฐมอญ ทําน้ําตาล บางสวน แตสวนใหญจะทําการเกษตร เชน ทํา
สวน ทํานาเปนสวนใหญ ปจจุบันการทําอิฐมอญ และทําน้ําตาล (ไมมีทํากันแลว) จะมีทําการเกษตร 
บางไมมากรายนักมีประมาณ 5% รับราชการ ประมาณ 15% รับจางและทํางานโรงงาน ประมาณ 
70% คาขาย 10% การคมนาคม เดิมจะใชการคมนาคม และขนสงทางเรือเปนหลัก แตปจจุบันใช
รถยนตมากกวา  ใชโดยทางเรือนอยมาก  จะใชเรือก็จะมีเฉพาะพวกหาปลา – ตกกุง 
  1.5 ศาสนกิจของชุมชน วัด 5 แหงท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีหรือจากนอกพ้ืนท่ีจะเขามา
เพื่อทําบุญ ไดแก วัดบานพราวใน วัดบานพราวนอก วัดบัวหลวง วัดตระพัง วัดพระยายัง ประชาชน
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญของตําบลไดแก 
ประเพณีสงกรานตชาวมอญ ประเพณีตักบาตรพระรอยทางเรือ การสงขาวแช ฯลฯ นายสามารถ 
แกวลายไดกลาวถึงการเขารวมประเพณีของตําบล ประเพณีของชาวมอญจะมีคนวัยกลางคน
ตลอดจนผูสูงอายุเขารวมจํานวนมาก ในขณะท่ีคนรุนใหมจะไมเขามารวม ท่ีพอจะเห็นก็เพียงมา
รับสงญาติผูใหญท่ีมารวมงานเทานั้น  
  1.6 ทรัพยากรการทองเท่ียว เกาะเกร็ดใหญมีชัยภูมิท่ีดี มีประวัติความเปน มาท่ี
ยาวนานต้ังแตคร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากแมน้ําเจาพระยาสายเดิมคือ คลองบานพราว และคลอง
แมน้ําออม  ตําบลเชียงรากใหญคดเค้ียวมากจากคลองบานพราว  (ตรงขามวัดไกเตี้ย) ไหลเขาไปจรด
คลองแมน้ําออม  มาแยกตรงตําบลบางพูด  อําเภอเมือง  ผานวัดเสด็จ  ตําบลสวนพริกไทย ตําบล
บางพูน ตําบาลบางกะดี มาออกตรงวัดศาลเจา ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง ระยะทางของแมน้ําสาย
เดิมประมาณ 25 กม. จึงทําการขุดข้ึนใหมใหตรงในสมัยพระเจาทรงธรรมท่ี  2 ใน พ.ศ.2153 
ประมาณ   7 ก.ม. พื้นท่ีอยูระหวางเสนเดิมและเสนทางเดินใหมจึงดูเปนเกาะเรียกวา “เกาะเกร็ด
ใหญ”เปนท่ีตั้งของวัดท่ีมีความเกาแกมีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ วัดบานพราวใน วัดบานพราว 
นอก วัดบัวหลวง วัดตระพัง วัดพระยายัง มีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะอยูติดแมน้ําเจาพระยามี
ชุมชนมอญอาศัยท่ีผานมายังไมไดมีการพัฒนาเกาะเกร็ดใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

อยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยในปจจุบันองคการบริหารสวนตําบาลเชียงรากใหญมีแผนท่ีจะ
พัฒนาเกาะเกร็ดใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญ
จําเปนตองดําเนินการพัฒนาการทองเท่ียวเกาะเกร็ดใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวชุมชน    
  1.7 ลักษณะนักทองเท่ียวท่ีเขามาในชุมชน  สวนใหญคนท่ีไปทองเท่ียวเกาะเกร็ด
ใหญจะเปนลักษณะการไปทําบุญท่ีวัดบานพราว ไปปลอยปลา รับประทานอาหารตามรานหรือ
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สวนอาหารริมน้ํา และการบริการจัดเรือนําเท่ียวไมมีการดําเนินการเพราะท่ีผานมายังไมไดมีการ
พัฒนาเกาะเกร็ดใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางจริงจังและเปนรูปธรรม โดยในปจจบัุน
องคการบริหารสวนตําบาลเชียงรากใหญมีแผนท่ีจะพัฒนาเกาะเกร็ดใหญใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลเชียงรากใหญจําเปนตองดําเนินการพัฒนาการทองเท่ียวเกาะ
เกร็ดใหญใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดแหลงทองเท่ียว  
  1.8 รายไดจากการทองเท่ียว บนเกาะเกร็ดนี้มีวัดเกาแกท่ีอยูคูกับเกาะเกร็ดมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยาถึง 5 วัดดวยกันไดแก วัดบานพราวใน วัดบานพราวนอก วัดบัวหลวง วัดตระพัง 
วัดพระยายัง ดวยธรรมชาติริมแมน้ําเจาพระยาที่สวยงามและวัดเกาแกที่มีประวัติความเปนมาท่ี
ยาวนาน ประกอบกับมีรานหรือสวนอาหารไปต้ังอยูบนเกาะเกร็ดติดกับแมน้ําเจาพระยาหรือคลอง
จํานวนมาก จึงทําใหมีนักทองเท่ียวไปเท่ียวเกาะเกร็ดใหญมากข้ึน รายไดจึงเกิดจากการที่คนไป
รับประทานอาหารมีการจางงานคนครัว พนักงานเสริฟ คนลางชาม คนดูแลสถานท่ีจอดรถ การได
ไปทําบุญไหวพระ ไปปลอยปลาตามทาน้ําของวัด ทําใหมีผูหาสัตวจากในแมน้ํานําไปจําหนายแก
นักทองเท่ียวอันไดแก ปลาไหล ปลาชอน ปลาดุก หอย เตาฯลฯ ไปจัดจําหนาย วัดไหนท่ีมีคนไป
ปลอยปลามาก ชาวบานก็จะนําพืชผักจากสวนไปขายกอใหเกิดรายได ยิ่งในชวงเทศกาลวันตักบาตร
พระรอย ชาวบานจะมีรายไดมากเพราะผูคนท่ีเปนชาวมอญมาจากท่ีตางๆเชนจากพระประแดง 
พระนครศรีอยุธยา ปากนํ้า สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เปนตนจะมารวม แตมิไดนําอาหาร
มาดวย ก็จะมาซ้ืออาหารแหง และอาหารมอญท่ีปรุงสําเร็จเพื่อใสบาตรพระ ดังนั้นองคการบริหาร
สวนตําบลเชียงรากใหญจะมีการจัดเตรียมสถานท่ี ขุดลอกคลอง และเห็นเปนโอกาสในการพัฒนา
ใหประชาชนมีรายได และเปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม สังคม และวัฒธรรมประเพณีไปในคราว
เดียวกัน แตในขณะเดียวกันชาวบานไมไดอาศัยตลาดนักทองเท่ียวทุกวัน เพราะจะทําไดในวันหยุด
หรือวันนักขัตฤกษ  

 2. ตําบลบานกระแชง 
  2.1 สภาพภูมิศาสตรชุมชน ตําบลบานกระแชงต้ังอยูทางทิศตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยาเหนือสะพานปทุมธานีเล็กนอย  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองปทุมธานี  
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2.211 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,381.875 ไร มีประชากร 
จํานวน 3,496 คน เปนชาย 2,009 คน และหญิง 1,487 คน ซ่ึงสามารถหยิบยกนํามากลาวอางไดพอ
สังเขป โดยสามารถแยกอธิบายลักษณะพ้ืนท่ีตามหมูบานท่ีมีบัณฑิตกองทุนฯ เขาไปศึกษาขอมูลได 
จํานวน 4 หมูบาน (หมูท่ี 1 , 2 , 3 และ 4) ภูมิประเทศ เปนท่ีราบลุมต้ังอยูทางตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยาเหนือสะพานปทุมธานีมีลําคลองหลายสาย  เชนคลองวัดโพธ์ิเล่ือน  คลองบานกระแชง  
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คลองอีลุม สภาพปกติจะเกิดน้ําข้ึนน้ําลงอันเนื่องมาจากไดรับอิทธิพลจากนํ้าทะเล  มีราษฎรตั้ง
บานเรือนอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาอยางหนาแนน เปนตน  สูบน้ําดิบจากแมน้ําเจาพระยามาผลิตเปน
น้ําประปา             
  2.2 ประวัติความเปนมาของตําบลบานกระแชง บานกระแชงเดิมเรียกวากระแชง
มอญ แตเดิมเปนตลาดน้ําท่ีใหญท่ีสุด มีหมูบานเรือนแพหนาแนน มีเรือแพผูคนช้ือของกันขวักไขว 
และเหตุท่ีหมูบานกระแชงแหงนี้ช่ือหมูบานกระแชงก็เพราะวา ในสมัยกอนชาวบานมีอาชีพทํา
กระแชงขายกันท่ัวไป โดยการใชไมไผสาน แลวขางในก็จะกรุเย็บดวยใบจาก หรือใบเตย ใบไผ ซ่ึง
วัตถุดิบตางๆ ท่ีใชทําก็หาไดงายภายในชุมชน บางเจาก็ใชไมไผสานใหแนนแลวชะโลมดวย
น้ํามันยาง เพื่อใชกันแดดกันฝน และนําออกขายตามชุมชนตางๆ จนเปนท่ีเร่ืองลือ บางคนก็เขามา
รับซ้ือถึงท่ี จนผูคนเรียกกันติดปากวา บานกระแชง       

  2.3 การปลูกสรางบานเรือนมอญตําบลบานกระแชง  ลักษณะบานเรือนของ

ชาวบานจะปลูกสรางบานเปนกลุมกอนยกพื้นใตถุนโปรงจนเดินรอดได เพื่อปองกันน้ําทวมพ้ืน
เรือนชาวบานหมูบานกระแชงสวนใหญนิยมปลูกสรางบานเรือนใกลบริเวณริมฝงแมน้ําและจะ

สรางศาลาทาน้ําเยือนออกไป เพื่อเอาไวเปนท่ีพบปะสังสรรค  นั่งเลน  พักผอน  หยอนใจภายใน
ครอบครัว  ซ่ึงบริเวณโดยรอบจะเปนเครือญาติกัน มีความสนิทสนมและพ่ึงพาอาศัยกัน เปนท่ี
ตอนรับแขกท่ีมาเยือนเปนท่ีรวมของคนภายในครอบครัวไดพูดไดคุยกัน ซ่ึงรูปแบบของศาลาทาน้ํา
จะมี 2 รูป แบบ คือ ทรงไทย และทรงท่ัวไป หรือ ทรงปนหยาทรงจั่วนั้นเอง   
  2.4 การประกอบอาชีพชาวบานหมูบานกระแชง ความผูกพันกับน้ําในเร่ืองคติ

ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมตางๆ รวมถึงการอุปโภค  บริโภค  จํานวนหนึ่งอาศัยลําน้ํา
ในลักษณะเปนชาวแพ และดวยเหตุท่ีชุมชนริมน้ําไดใชแมน้ําเปนเสนทางการสรางสัมพันธท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคม การปลูกสรางบานเรือนจึงกลายเปนท้ังท่ีอยูอาศัยและรานคาเพื่อประกอบอาชีพ
ไปพรอมๆ กัน  ใชเรือเปนพาหนะในการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคานําผลหมากรากไม ผัก ปลา มาใส
ลงในเรือเพื่อนําไปขาย ทําใหเกิดเปนแหลงซ้ือขายของชุมชนข้ึนเรียกวา “ตลาดน้ํา” นอกจากนี้ยังมี
อาชีพตางๆ ท่ีตองอาศัยน้ําในแมน้ําในการประกอบอาชีพ เชน อาชีพการเกษตร อาชีพการทํา
เคร่ืองปนดินเผา ท่ีจะตองใชดินเหนียวท่ีขุดข้ึนมาจากริมแมน้ํา ในดานการประกอบอาชีพนั้นแตเดิม
บานกระแชงเปนแหลงซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคานานาชนิดท่ีมีช่ือเสียงและเปนแหลงคาขายท่ี

ใหญโต คึกคัก ชาวบานในละแวกบานกระแชงสวนใหญเปนชาวมอญซ่ึงไดยึดอาชีพการคาขายทาง
เรือควบคูไปกับการตอเรือ ดังนั้นมอญชาวเรือนนี้จะใชชีวิตสวนใหญอยูในเร่ือรองรอยไปตามน้ํา
เพื่อสงสินคา เชน ไห โอง ซ่ึงไดทํามาจากดินหรือทราย ไปขายตามท่ีตางๆ ซ่ึงก็มีการแลกเปล่ียน
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สินคากัน ไดแก  พืช ผัก ผลไม ผักปลา เคร่ืองเค็ม ของดอง เคร่ืองมือทางการเกษตร  เคร่ืองมือการ
ประมง  ไมไผไมลวก  หญาคากระแชง  หัตกรรม  เคร่ืองปน   ดินเผา 

  2.5 พิพิธภัณฑวัดสําแลเพื่อการทองเท่ียว  เนื่องจากในชุมชนเล็งเห็นวาวัดสําแลมี
ของท่ีมีคุณคาอยูมากมาย และหวังจะใหมีคนเขามาศึกษาจึงไดจัดทําพิพิธภัณฑข้ึน วัดสําแล ตั้งอยู
เลขท่ี 91 หมู 2 ต.บานกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีเนื้อท่ี 12 ไร 80 ตารางวา กวาง 16 เมตร ยาว   
25 เมตร สรางข้ึนโดยชาวมอญท่ีอพยพเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร แตไมปรากฏหลักฐาน ใคร
เปนผูสราง เมื่อประมาณป พ.ศ.2412 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนตน เปนวัดที่อยูในสังกัด นิกาย
ธรรมยุต   ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันออก เปนแมน้ําเจาพระยาสายท่ีขุดข้ึนมาใหม เพื่อยน
ระยะทาง  เนื่องจากแมน้ําเจาพระยาสายเกา ออมมาก ในอดีต ฝงตรงขามวัดสําแล มีตลาดน้ําท่ีเจริญ
มาก (ขายกันตลอดทั้งวัน) ความยาวของตลาดประมาณ 1 กิโลเมตร ปจจุบันสลายไปหมดแลว       
วัดสําแลจึงมีพุทธศาสนิกชนมาทําบุญเปนมากกวาวัดอ่ืนๆ (สัมภาษณ พระครูปทุมธรรมโสภณ     
เจาอาวาสวัดสําแล) และมีโบราณสถาน ท่ีนาสนใจไดแก     
   1. เจดียทรงมอญ  บริเวณหนาโบสถเกามีเจดียมอญรูปทรงคลายเจดียชเวดา
กอง ท่ีเมืองรางกุง  แตมีขนาดท่ีเล็กกวา  มีความสูงจากพ้ืนถึงยอดฉัตรประมาณ 15 เมตร องคเจดีย
ตั้งอยูบนฐานรูปส่ีเหล่ียม ยกสูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร มีทางเขา 4 ทาง โดยรอบ 4 ดาน มีเจดีย
ประจําทิศขนาดเล็กอยู ท่ีมุมขอบฐานท้ัง 4 มุม กําแพงแกวก็ปรากฏเจดียท้ัง 4 มุม ขนาดเทากันรวม
เจดียขนาดเล็กท้ังสองช้ันมี 8 องค เจดียองคนี้เปนเจดียท่ีมีความงดงามไดรับการดูแลรักษาอยางดี
   2. กุฏิไมสัก  2  ช้ัน  เปนกุฏิเจาอาวาส สรางดวยไมสักฝมือประณีต เจาอาวาส
ทุกรูป จะตองมาจําพรรษาท่ีกุฏิแหงนี้ สรางเม่ือ พ.ศ.2365 พรครูอุตโมรุวงศธาดา เปนผูสราง 
   3. หอระฆังหอระฆังเกาสรางเม่ือ พ.ศ.2487 (จะเขียนวา สาง) มาบูรณะใหม
เม่ือ พ.ศ.2546 จะตีระฆังในโอกาส  ชวงเขาพรรษา เวลา 20.00 น. และ 04.00 น. และเวลามีเหตุราย
เกิดข้ึนภายในวัด  เชน พระมรณภาพ  หรือเกิดอัคคีภัย เพื่อสงสัญญาณใหประชาชนได  
   4. ศาลาการเปรียญ   สรางมา 100 ปเศษแลวรูปทรงของศาลาไดสัดสวนกันดี 
มีหลายวัดไดเอาแบบสัดสวนไปสรางศาลาข้ึนอ่ืน แตก็สรางไมเหมือนศาลาวัดสําแลซ่ึง   
    จากการศึกษาเบ้ืองตนเห็นวา  วัดสําแล และพิพิธภัณฑ มีศักยภาพท่ี
นาสนใจมาก  มีคุณคาทางวัฒนธรรม ดานพ้ืนท่ี ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  เหมาะท่ีจะเปนแหลงทองเท่ียว เชิงอนุรักษ  และจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินของวัด  
สําแล  เพื่อการทองเท่ียวข้ึนและเพื่อเปนเคร่ืองมือหรือส่ือของการเรียนรู นอกระบบและการอนุรักษ
วัฒนธรรม  ซ่ึงสามารถอํานวยประโยชนอยางกวางขวางตอนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจน
นักทองเท่ียวท่ีเขามาชม  
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 3. ตําบลสามโคก 
  3.1 ประวัติความเปนมา  เมืองสามโคกเปนเมืองเกาแกมาตั้งแตสมัยอยุธยา มี

ปรากฏในแผนท่ีชาวฮอลันดา พ.ศ.2193 ในรัชสมัยพระเจาปราสาททอง ตามประวัติของเมืองมีชาว
มอญ เขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เขามาตั้งบานเรือน บริเวณวัดสิงหไดพบเตาโบราณเผา "โอง
อาง" ตุมสามโคกมี 4 หมูบาน คือ ตองเบรอะ ทาส มะขามปอมและคลองวัดแจง 
  3.2 อาชีพของชุมชน  สวนใหญชาวบานตําบลสามโคกประกอบอาชีพทํานา และ
สวนเกษตร นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจางขนของทางเรืออยูมาก รับจางสีขาวตามคลองตางๆ ในการ
รับขาวเปลือกไปสีท่ีโรงสีปาก อาชีพของชาวมอญท่ีมีเกือบทุกตําบลคือการลองเรือขายของ 
เชนเดียวกับ  นางตุ  ม่ังมี  เดิมประกอบอาชีพ ทํานา ทําอิฐมอญ  คาขาย รับจางลงเรือลองอิฐมอญไป
สงถึงกรุงเทพ สงทรายและสงอิฐมอญ  และขากลับก็ซ้ือของกลับมาขายที่บานเกิด ตอนหลังเลิก
เดินเรือจึงมาเปดรานขายของอยูท่ีแพขางคลองเกาะใหม ท่ีรานของแกจะมีคนมาซ้ือของเยอะมากแต
ละวันเพราะในสมัยกอนการเดินทางตองใชการเดินทางทางน้ําเปนหลัก ออกไปปากคลองหรือไป
ไหนก็ตองผานรานยายตุและประกอบกับท่ีคนแถวชุมชนเปนเครือญาติกันท้ังนั้นจึงเปนท่ีพบปะ

ของคนในคลอง  อีกอาชีพหนึ่งคือ การทอดแหหาปลามากในตําบล ถาไดเยอะก็จะนําไปขาย และ
การทําปลานี้เองไดหัวปลาและไสปลามาหมักทําน้ําปลาและนําปลาตะเพียนมาทําปลาเจา  ปลาจอม  
ปลาบด  ปลารา  เวลาวางจากชวงการทํานาก็จะทําสวน เชน ปลูกออย ขาวโพด เปนตน อีกอาชีพ
หนึ่งก็คือ การทําอิฐ เร่ิมจากการออกเรือเพ่ือไปงมดินในแมน้ําเจาพระยา เพื่อนํามาผสมกับแกลบ
และใชคนย่ํากอนท่ีจะลงพิมพเปนอิฐ เรียกวาอิฐแดง การใชเวลาของแตละวันก็จะหมดไปกับ       
การถากอิฐ กอนท่ีจะนําเขาเตาเผากวาท่ีจะไดอิฐแตละกอนตองผานกรรมวิธีมากมาย แตในปจจุบัน
ไมพบผูประกอบอาชีพทําอิฐแถวบานสามโคกของเราอีกเลย แตสมัยกอนคนสวนใหญก็จะ
ประกอบอาชีพทําอิฐกันมากมาย  
  3.3 โบราณสถานโบราณวัตถุท่ีสําคัญ ในเขตตําบลสามโคกมีโบราณสถานท่ีสําคัญ
ไดแก  1) โบราณสถานเตาโองอาง 2) ตุมสามโคก 3) วัดสิงห 4) วัดสามโคก 5) วัดสะแก         
6) วัดแจง 7)  วัดตําหนัก ดังมีประวัติความเปนมาดังนี้ 
   เตาโองอางหรือท่ีบางคนรูจักกันในช่ือวา  “เตาสามโคก”  เปนเตาเผาเคร่ืองถวย
ชามสมัยโบราณท่ีพบหลักฐานซากเตาเผาและรองรอยกิจการอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาอยู

บริเวณวัดสิงห  จากสภาพรองรอยหลักฐานของเตาโองอาง  ปรากฏหลักฐานเปนเนินซากเตาเผา
สมัยโบราณ จํานวน 3 เนิน หรือ 3 โคก อยูทางดานทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของวัดสิงห  
หางจากวัดประมาณ 300 เมตร   
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   หมอขาวแช  ชาวมอญเรียกวามายเชิงกราน  รูปทรงกลม  กนแบน  คอส้ัน  ปาก
ผาย  ดานขางตกแตงดวยลายเสน  ผิวภาชนะคอนขางบาง  เนื้อดินสีแดงมีขนาดเสนผาศูนยกลาง  16  
เซนติเมตร  สูง 14  เซนติเมตร  ปากกวาง  13  เซนติเมตร  ชาวมอญใชใสขาวแชเพื่อนําไปถวายพระ  
หรือมอบใหญาติผูใหญในวันสงกรานต  โดยใชใบตองปดปากหมอ  พรอมสํารับกับขาวคาวหวาน  
หรือใสน้ําตาลโตนด  น้ําดื่ม   และเปนหมอแกงในครัวเรือน 
   อิฐมอญ เปนอิฐดินเผา  มีสีแดงสมรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  เนื้อดินแกรงทนทาน  
ผลิตจากดินตะกอนท่ีกลายเปนเลนริมฝงแมน้ําเจาพระยา  นํามาผสมกับแกลบอัดใสพิมพ  ตกแตง
ผิว  ตากแหงแลวนําเขาเตาเผามีแหลงผลิตอยูท่ีสามโคก  ซ่ึงเปนพื้นถ่ินของชาวมอญ  อิฐมอญจึง
เปนท่ีนิยมใชในการกอสรางต้ังแตอดีตจนปจจุบัน  เนื่องจากคุณภาพดีเยี่ยม  แข็งแกรงทนทาน 
   วัดแจง ตั้งอยูเลขท่ี  10  หมูท่ี 5  ตําบลสามโคก  อําเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี  พื้นท่ีตั้งวัดเปนท่ีราบลุมมีคลองวัดแจงผานทางดานทิศเหนือ หนาวัดอยูทางดานทิศ
ตะวันออก  สรางเม่ือประมาณ พ.ศ.2315  โบสถวัดแจงเปนโบสถเกาท่ีสรางข้ึนมาพรอมกับวัดซ่ึงอยู
ในราวจุลศักราช 1289  ภายในโบสถประดิษฐาน  พระพุทธชินสีห  เปนพระประธานสรางดวยศิลา
แลง เปนศิลปะสมัยอยุธยา หนาตัก กวาง 2.33 เมตร โบสถของวัดนี้มีความแปลกพระประธานใน
โบสถวัดแจงตรงท่ีบริเวณหนาบันดานหลังของโบสถ  เปนปูนปนรูปราหูอมจันทร  ซ่ึงมีเพียงแหง
เดียวในไทย สันนิษฐานวาผูสรางคงมีความคิดวา  เม่ือโลกเรามีดานสวางก็ยอมมีดานมืด  ซ่ึงราหูอม
จันทรก็ส่ือความหมายในดานความมืด  นอกจากนี้วิหารพุทธมงคลใชเปนท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป
ทรงเครื่องเกาแก 4 องค  เดิมพระพุทธรูปท้ังองคเปนศิลาแลง  แตถูกขโมยตัดเศียรไปหมดแลว  
ภายหลังผูมีจิตศรัทธามาตอเศียรใหพรอมท้ังไดบูรณะวิหารหลังนี้ข้ึนมาใหม 
   วัดสะแก  ตั้งอยูเลขท่ี 42 หมูท่ี  2 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี    พื้นท่ีตั้งวัดเปนท่ีราบลุม  วิหารเกาสมัยอยุธยาสรางมานาน  อยูทางตอนใตของวัด  
สภาพชํารุดทรุดโทรมมาก อายุประมาณ 400 ป พบรองรอยวามีหนาบันประดับลวดลายปูนปนเปน
พรรณพฤกษา  การสรางโบสถวิหาร  นิยมกอผนังหนาใหญโตเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  ผนังสูงระดับ
เดียวกันดูท่ี ดานตัดท้ังดานหนาและดานหลังวิหารจะมีจั่วไมทึบเรียกวา  “หนาบัน”  ฐานของวิหาร
มีลักษณะฐานเปนเสนโคงตลอดแนวโดยรอบ  (ฐานเสนโคงแบบทองเรือสําเภา)  ซ่ึงเปนลักษณะ
เดนท่ีมีการกอสรางในสมัยอยุธยา       
   วัดสามโคก  หมูท่ี 2  ตําบลสามโคก  อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  พื้น
ท่ีตั้งวัดเปนท่ีราบลุม  แวดลอมไปดวยคลองและถนนสาธารณะ  สรางเม่ือวันท่ี  25  สิงหาคม  พ.ศ.
2100 โดยชาวมอญสองพี่นอง  เดิมผูพี่สราง “วัดเกาปน” แปลวา “วัดคอใหญ” ผูนองสราง “วัด     
ปาฝาย”  ตอมาท้ังสองวัดนี้รวมกันเปนวัดสามโคกในสมัยปจจุบัน  โบราณสถานและศิลปะ กรรมท่ี
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สําคัญวัดนี้ไดแกเจดียทรงลังกาแตมีสภาพชํารุดทรุดโทรมมาก นอกจากนี้ยังมีพระประธานใน     
พระอุโบสถนามวา “หลวงพอโต” กุฏิเรือนไทยหนาตางซุมเรือนแกวปดทองรองกระจกมรดก 
   วัดสิงห  เลขที่ 17 บานสามโคก  ตําบลสามโคก  อําเภอสามโคก  จังหวัด
ปทุมธานี  พื้นท่ีตั้งวัดเปนท่ีราบลุมแวดลอมไปดวยคลองถนนและบานเรือน  ปจจุบันกรมศิลปากร
ไดประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานวัดสิงหเปนวัดโบราณวัดหนึ่งต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปน

ราชธานี  สันนิษฐานวานาจะเปนวัดต้ังแตปลายสมัยแผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานี  ครอบครัวมอญไดอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนําโดยสมิงเปอเขามาอยู    
ณ  เมืองสามโคกและรวมกันสรางวัดสิงหข้ึน   
   วัดตําหนัก  เลขท่ี 4  หมูท่ี 1  ตําบลสามโคก  อําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี 
มีท่ีดินตั้งวัด 17 ไร 1 งาน  67.56 ตารางวา  สรางเม่ือ  พ.ศ.2352  ในสมัยรัชกาลท่ี  2 โดยมีพวกมอญ
อพยพมาจากเมาะตะมะ เดิมช่ือ  “วัดแพพะตะ”  แปลวา  “วัดพระพุทธบาท”สันนิษฐานวาอาจต้ังช่ือ
ตามรอยพระพุทธบาทจําลอง  ท่ีมีมาแตเดิม  ชวงหนึ่งวัดนี้มีช่ือวา  “วัดขอม”  หรือ  “วัดใหญ”  คร้ัน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเสด็จมาเมืองสามโคก  และไดเสด็จประทับพลับพลาอยูท่ีวัดนี้  
จึงเขาใจวาช่ือวัดตําหนักจึงเร่ิมใชตั้งแตนั้นเปนตนมา  วัดนี้มีพระอุโบสถฐานทองเรือสําเภา  ศิลปะ
สมัยอยุธยา  พระประธานในพระอุโบสถเปนศิลาแลง หนาตักกวาง  2  ศอก  มีมณฑปประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทสลักดวยศิลากวาง  1  ศอก  ยาว  3  ศอก และมีเจดียยอมุมไมสิบสองฐานสิงห 
 
 4. ตําบลบางเตย 
  4.1 สภาพพื้นท่ีทางภูมิศาสตร  ตําบลบางเตย อยูติดริมแมน้ําเจาพระยาและสวน
หนึ่งมีคลองบางเตยมาค่ันทําใหหมูบานเปนสองฝงคลอง  มีประชากรทั้งส้ิน 10,358 คน เปนชาย 
4,950 คน เปนหญิง 5,408 คน ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอสามโคก ประกอบไปดวยจํานวน
หมูบานท้ังหมด 10 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานลําลาด , หมูท่ี 2 บานบางเตย ,หมูท่ี 3 บานตากแดด ,
หมูท่ี 4 บานลาดดวน ,หมูท่ี 5 บานคลองอายจาม ,หมูท่ี 6 บานคลองลิง หมูท่ี 7 ,8, 9 บานบางเตย ,
หมูท่ี 10 บานลาดบัว  การสรางบานเรือนตําบลบางเตยท่ีอยูฝงตะวันตกของลําน้ําเจาพระยานี้ แบง
ไดเปน 2 ตอน คือ ตอนบน เร่ิมต้ังแตบริเวณ บานตนสะตือ มายัง บานทายวัด บานบางกระบือ มา
จนถึงบานเจดียทอง การต้ังถ่ินฐานบริเวณนี้เรียงรายอยูตามริมฝงน้ําเปนสําคัญ ไมมีการขยายตัวหาง
จากริมฝงน้ําออกไป  ผิดกับบริเวณตอนลางท่ีต่ําจากบานเจดียทองลงไป จะมีการขุดคลองแยกออก
จากแมน้ําเปนชองๆ ไป  นับแตคลองสระ คลองบางถวาย คลองบางเตย คลองวัดดอกไม ไปจนถึง 
คลองขนอน ท่ีอยูใกลกับ วัดไกเต้ีย ณ บริเวณน้ีการต้ังบานเรือนไมไดจํากัดอยูเพียงริมฝงแมน้ํา
เทานั้น หากยังกระจายไปตามสองฝงของลําคลองแตละคลองดวย เชน ตามลําคลองสระ ก็มีบาน
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คลองสระ คลองบางถวาย  มีบานคลองบางถวาย  และคลองบางเตย  มีบานบางเตย  เปนตน ท่ีนา
สังเกตคือ  บรรดาวัดท่ีเกิดระหวางชองคลองเหลานี้เกือบท้ังหมดเปนวัดมอญ เห็นไดจากการสราง
พระเจดียมอญขางหนาวัด  คลองเหลานี้คงขุดข้ึนไมพรอมกัน คลองบางเตยนาจะเปนคลองที่เกา

ที่สุด  เพราะปรากฏกลาวถึงในพงศาวดารเหนือ  ที่มีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาวา  สมัยโบราณนั้น
น้ําเค็มข้ึนมาถึงคลองบางเตย  
  4.2 ประวัติความเปนมาตําบลบางเตย  ท่ีมาของตําบลบางเตยเน่ืองจากมีกอเตยลอย
ตามแมน้ําแลวไหลเขามาตามคลองเปนจํานวนมากชาวบานจึงเรียกขานกันวาตําบลบางเตย  ในสมัย
กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชประมาณ  พศ.2202  ชาวเมืองเมาะตะมะได
อพยพหนีพมาเขามาในประเทศไทยเพ่ือขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารและทรงโปรดเกลาใหตั้ง

บานเรือนบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา  ตําบลสามโคกและมีการขยับขยายมาตั้งบานเรือนบริเวณปาก
คลองบางเตยและบริเวณวัดตาลสราง  (ท่ีวาการอําเภอเกา)  โดยคนมอญที่อพยพมาต้ังบานเรือนอยู
ประกอบอาชีพทําอิฐเคร่ืองปน ดินเผาและขายเคร่ืองปนดินเผา บริเวณปากคลองบางเตยมีศาลเจาท่ี
เปนท่ีเคารพนับถือเรียกวา  “เจาพอปากคลอง”  และบนศาลเจามีจระเขอยู  ตอมาในป พศ.2480 มี
คนจีนตระกูลไหหลําและแตจิ๋ว ประมาณ  10  ครอบครัว  อพยพเขามาหาทําเลทํากิน  และเห็นวา
บริเวณปากคลองบางเตยซ่ึงติดกับแมน้ําเจาพระยา มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและสะดวกใน
การคาขายทางเรือจึงเขามาต้ังบานเรือนอยูประกอบอาชีพคาขายในปจจุบันบริเวณปากคลองบางเตย

(หมู 9) ชาวจีนท่ียายเขามาก็นับถือชาวมอญเหมือนพี่นองกันและมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมีคนไทย
เช้ือสายจีนมากกวาคนมอญทําใหประเพณีมอญถูกกลืน    
   ป พ.ศ. 2513 หมูบานบางเตยทุกคนไดพบคือเหตุการณท่ีไมคาดฝนคือ ไฟไหม
ตั้งแตแยกใจกลางของหมูบานไฟลุกลามไปท่ัวท้ังหมูบาน เพราะเปนบานไม กวาเรือดับเพลิงจะมาก็
มอดไหมกินหมดทั้งหมูบาน หลังจากไฟสงบก็เหลือแตตอ ทําใหไดแตเสียงรํ่าไหท้ังหมูบาน  และ
ในชวงบายก็มีหนวยงานตางๆ เขามาชวยเหลือในเร่ืองของ ขาวสาร อาหารแหง และเครื่องอุปโภค 
บริโภค แตบรรเทาไดเบ้ืองตนเทานั้น  แตสภาพจิตใจของชาวบานมีแตความวาวุน บางครอบครัวก็
ไดยายถ่ินฐานไปอยูกับญาติพี่นอง ท้ังท่ีไมตองการไป แตจําเปนตองไปเพราะไมมีท่ีอยูอาศัย หันไป
มองมีแตเศษไม บานท่ีเคยอยูมอดไหมหมดบางครอบครัวขนยายอะไรไมได ทรัพยสินส่ิงของ
เสียหาย  เศรษฐกิจในหมูบานตกตํ่า  ชาวบานตองพยายามไปกูเงินจากธนาคาร หรือเอกชน เพ่ือมา
ปลูกสรางท่ีอยูใหมทดแทนบานเดิม  จากบานไมเปนคร่ึงตึกคร่ึงไมท้ังหมูบาน  หนวยงานทองถ่ิน
ไดเขามาปรับปรุงซอมแซมถนนในหมูบานเปนคสล.ขยายเขตไฟฟาทําใหหมูบาเปล่ียนเปนชุมชน
เมือง บานไมเกาปลูกเปนเวลา 70 – 80 ป ไมมีซากเดิมเหลืออยูเลย ชาวบานยังตองการท่ีจะอนุรักษ
บานเดิมไว  แตเปนไปไมได 
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  4.3 อาชีพของชุมชนตําบลบางเตย  อาชีพดั้งเดิมของชุมชนมีการทําการ เกษตรท้ัง
นาและทําสวน รวมทั้งการเล้ียงสัตว เชน วัว ควาย เพื่อใหสามารถใชงานในการทํานาดวย แตใน
ปจจุบันอาชีพเหลานี้ไดเลิกไปมากเพราะขายพื้นท่ีใหนายทุนนําไปสรางบานจัดสรร หรืออาคาร
พาณิชย รวมท้ังการใชเคร่ืองยนตทดแทนแรงงานสัตว  ดังนั้นจึงไมมีพื้นท่ีในการทําเกษตรกรรม ท่ี
ยังคงมีหลงเหลืออยูบางในหมูท่ี 2 หมูท่ี 6 หมูท่ี 10 และการเล้ียงสัตวสวนใหญในปจจุบันจะนิยม
การเล้ียงปลาเปนสวนใหญเพราะอยูใกลแมน้ํา  อีกอาชีพหนึ่งท่ีมีมาแตสมัยโบราณคือการทําอิฐ
มอญและการทําเครื่องปนดินเผา ประเภทโอง หรือตุมน้ํา แตในปจจุบันคงเหลือผูทําอยูนอยมาก
เพราะไมมีผูสืบทอดและวัตถุดิบหายากข้ึน เนื่องจากมีโรงงานและอาคารพาณิชย จึงเกิดอาชีพใหมๆ
เชน การคาขาย รับจาง พนักงานโรงงาน รับราชการ สวนกลุมท่ีมีเช้ือสายเปนคนจีนท่ีอาศัยอยูใน
ตลาดคาขาย  
   ในตลาดบางเตยในสมัยโบราณจะมีการ การคาขายดี ชาวบานท่ีไมไดมีบานเร่ือ
นอยูในตลาดพายเรือมาซ้ือของจากตลาดท่ีมีครบทุกอยาง  ไมวาจะเปนรานขายของเบ็ดเตล็ด 
รานอาหาร รานขนมหวาน รานกวยเตี๋ยว หรือจะเปนผลไม ของสด มีโปะขายนํ้ามันทําใหคนมักมา
เติมน้ํามันและแวะจับจายใชสอยกันตลาดบางเตยจึงถือวาเปนศูนยกลางของการคาขายในอดีต และ
ชาวบานในละแวกนั้นท่ีไมไดมีบานเรือนในตลาดก็สามารถพายเรือมาขายของไดบรรยากาศ

เม่ือกอนเหมือนตลาดน้ํา มีเรือท่ีพานักทองเท่ียวลองไปตามแมน้ํา หรือไปเท่ียวท่ี ศูนยศิลปาชีพ     
บางไทร และท่ีแวะเวียนกันเขามาซ้ือของภายในตลาดเพื่อบริการใหกับนักทองเท่ียวบนเรือ 
  4.4 โบราณสถานในตําบลบางเตย         
   วัดจันทรกระพอ หมูท่ี 3 บานตากแดด ตําบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี เปน
วัดเกาแหงหนึ่ง สรางเม่ือ พ.ศ.2538 โดยชาวมอญอพยพจากเมืองเมาะตะมะ เดิมช่ือวัดโกวะ ภาษา
มอญแปลวา ตนจันทนกระพอ ปจจุบันเปนพระอารามหลวง ในบริเวณวัดรมร่ืนดวยพรรณไมนานา
ชนิด  มีเจดียยอมุมไม  สมัยรัตนโกสินทร  เสาหงสธงตะขาบ กุฏิเรือนไทย วังมัจฉา พระอุโบสถ     
หินออน  จิตรกรรมฝาผนัง  หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติท่ีรวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับชาวมอญ  
และโบราณวัตถุท่ีหาไดยากมารวบรวมและเปดใหชม 
   วัดบางเตยกลาง หมู. 9 บานคลองบางเตย ตําบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี  
ตั้งอยูใจกลางอําเภอสามโคก หางจากอําเภอสามโคกประมาณ 200 เมตร  ถนนปทุม-สามโคก-เสนา
อยุธยา วัดติดถนน เดิมช่ือวา “วัดแค” สรางเม่ือป พ.ศ.2330 ในสมัยรัชกาลท่ี 1 ตอมาชาวมอญอพยพ
หนีสงครามมาพึ่งโพธิสมภารอยูกับคนไทยท่ีเมืองสามโคก วัดนี้จึงมีสภาพเปนวัดมอญแปลง และ
ชาวบานคนไทยเช่ือสายมอญชอบเรียกวา “วัดเปง”  พระยาอําภัยมหัยสวรรคกลับจากรบกับเง้ียว ได
บูรณปฏิสังขรณวัดนี้ใหดีข้ึนกวาเดิม จึงไดเปล่ียนช่ือเปน “วัดล้ิมกลีบอําภัยมหัยสวรรค” (ล้ิมกลีบ
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เปนภรรยาพระยาอําภัยมหัยสวรรค) ตอมามีการเปล่ียนช่ืออีกเปน “วัดบางเตยกลาง” แตชาวบานยัง
เรียกติดปากวา “วัดเปง”   
   วัดบางเตยนอก หมู  9 บานบางเตย ตําบลบางเตย สามโคก ปทุมธานี คนมอญมี
ความเช่ือวาวัดและพระประธานจะตองหันหนาออกไปทางแมน้ําจะไดมีความรมเย็นเปนสุข ในวัน
สงกรานต ท่ีวัดก็จะมีประเพณีท่ีทํากันมาตั้งแตสมัยกอนก็คือประเพณีการสรงน้ําพระเพ่ือความเปน
สิริมงคลและความเจริญรุงเรืองตอไป จึงนิยมไปทําบุญวัดบางเตยนอก 
  4.5 อาหารมอญ 
   ชาวมอญยังคงรักษาเอกลักษณอาหารมอญไวอยางตอเนื่อง แตในการศึกษาคร้ัง
นี้กลุมตัวอยางไดกําหนดแหลงท่ีรับประทานอาหารมอญท่ีตําบลบางเตยซ่ึงมี นางรัชกร แกวชาติ 
ผูใหญบานหมูท่ี 9 และนางปทุม พวงศิลป เปนผูทําอาหารมอญมาแตโบราณ  อาหารโดยท่ัวไปของ
คนมอญในปจจุบัน ก็มีลักษณะผสมผสานกับอาหารไทย เชน แกงควะ มักทําในงานบุญของคน

มอญ ไมวาจะเปนแกงสม แกงบอน แกงข้ีเหล็ก และแกงกะทิตางๆ แตแกงบางอยางไดถูกลืมไป

แลว คงจําไดแตช่ือเทานั้น เชน แกงลูกโยน (ควะ อะ เกร) และทราบวิธีทําบางตอนเทานั้น และ
อาหารจําพวกน้ําจิ้มผัก ปลารา สวนแกงสมนั้น ก็ใสเคร่ืองแกงและใสผักอยางไทย แตแกงสมของ
มอญจะเพิ่มกระชายและผิวมะกรูดเขาไปดวย ผักท่ีคนมอญนิยมรับประทานคือลูกมะตาด(ฮะ เปร็า) 
กระเจี๊ยบฝก (บัว ตาด) และกระเจ๊ียบ (ฮะ เจบ) ลูกมะส้ัน (อะ ลอด) สวนอาหารอ่ืนๆ ก็นิยม

รับประทานอยางไทย  อาหารหลักของมอญ คือ ขาวสวยกินกับแกง เชน แกงกระเจี๊ยบ แกงมะตาด 
แกงลูกมะส้ัน แกงมะรุม แกงข้ีเหล็ก แกงบอน  น้ําพริก และปลารามอญ อาหารที่ข้ึนช่ือของคน
มอญ 2 ชนิด ในความนิยมของคนไทย เปนอาหารท่ีแตเดิมคนมอญทํากันยามมีงานบุญสําคัญ ไดแก 
“ขนมจีน” และ “ขาวแช” ชวงสงกรานต   
   ขนมจีน คนสวนมากมักเขาใจวาเปนอาหารไทย แตแปลกท่ีเรียกขนมทั้งที่เปน
อาหารคาว เหตุเพราะคําๆนี้มาจากภาษามอญวา คะนอม ซ่ึงหมายถึงเสนแปงสีขาว สวนคําวา จีน 
นาจะมาจากคําวา จิน (sinj) ซ่ึงแปลวา สุก การทําขนมจีน จะทํากันในงานใหญๆ เทานั้น เพราะมี
ข้ันตอนการทํายุงยาก อาศัยแรงงานคนมาก ในคนหมูมากยอมโกลาหลเสียงดัง เม่ือมอญตะโกนวา
คะนอมจิน (แปงเสนสุกแลว) คนไทยไดยินจึงเขาใจวาอาหารชนิดนี้ช่ือ ขนมจีน  
   ขาวแช อาหารอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไทยนิยมชมชอบ จากตํารับชาววัง และ
แพรหลายในหมูสามัญชน แตเดิมเปนอาหารในพิธีกรรมมอญ ทํากันในชวงสงกรานตเทานั้น เพื่อ
ถวายแดเทวดา จากน้ันจึงจะนําไปถวายพระ และกินกันภายในครัวเรือน เปนอาหารที่เหมาะกับ
สภาพอากาศในหนารอน เพราะมีน้ําเปนองคประกอบ กินคลองคอ ลดความรอนในรางกาย  ขาวแช 
เปนขาวท่ีหุงใหสุกพอเม็ดสวย ซาวนํ้าเอายางขาวออก ท้ิงใหสะเด็ดน้ํา สวนน้ําท่ีกินกับขาวแช นํามา

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 269 

ตม  อบควันเทียนและดอกไมใหหอม  กับขาวท่ีกินกับขาวแช ไดแก ปลาชอนตําคลุกน้ําตาลทราย    
หัวไชโปเค็มตมกะทิ เนื้อเค็มฉีกฝอย ไขเค็ม กระเทียมดอง ซ่ึงรายการอาหารเหลานี้ในบางชุมชน
แตกตางออกไป ไมถือวาผิด เปนการใชวัตถุดิบท่ีหางายในทองถ่ิน ภายหลังชาวไทยไดมีการดัด 
แปลงเพ่ิมเติม เชน พริกหยวกทอด กะปชุบไขทอด ยํากุงแหง เวลากินก็ตักขาวใสถวย เติมน้ําลงไป
ตามชอบ  (ถาเปนน้ําเย็นก็จะทําใหช่ืนใจยิ่งข้ึน) กินรวมกับกับขาวแช         
   แกงผลมะตาด  การทําแกงมะตาดนั้นจะใชเคร่ืองปรุงคือ ผลมะตาดออน พริก
แหงเม็ดใหญ  หัวหอม  กะป  กุง  เกลือ  น้ําปลา  สวนข้ันตอนในการทํานั้น  ใหนําผลมะตาดออนท่ี
เตรียมไวลางใหสะอาด   เสร็จแลวนํามาหั่นเปนช้ินเล็กๆ  แลวนําเคร่ืองปรุงมาโขลกรวมกันให
ละเอียดใสหมอละลายเคร่ืองแกงกับน้ําพอสมควรแลวยกข้ึนตั้งไฟจนเดือดคนใหเขากัน หลังจาก
นั้นก็ใสน้ําปลาปรุงรสตามตองการยกลงแลวกินตอนรอนๆ  นอกจากนี้ยังมีแกงกระเจี๊ยบ  แกงบอน 
แกงตมเปอะ  
   ปลารา ปลาราของคนมอญบานศาลาแดงจะแหงหมาดๆ ไมมีหัวและไสปลา 
ไมมีเกล็ดและมีลักษณะแหงมักจะนําไปทําอาหารจําพวกปลาราสับ ปลาราหลน ปลาราทอด หรือ
นําไปปรุงอาหารประเภทแกงสมตางๆ 
   ทอดมันหนอกะลา “หนอกะลา” เปนพืชสมุนไพรตระกูลขา ถูกนํามาดัดแปลง
ใสในทอดมัน จนเปนเอกลักษณอาหารมอญเกาะเกร็ดอยางหนึ่ง  
   อาหารหวานของคนมอญในอดีต โดยมากทําข้ึนงายๆ เชน  ลอดชอง ขาวตอก
น้ํากะทิ นอกจากนั้นเปนขนมท่ีทําตามเทศกาล ขนมท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักท่ัวไป คือ กะละแม ท่ีทํา
กันชวงสงกรานต กระยาสารท ทํากันชวงออกพรรษา และขนมเงินขนมทอง ท่ีใชในพิธีรําผี และ
พิธีกรรม 
   วัฒนธรรมท่ีดํารงอยูของชาวมอญคือการแบงปนอาหารกันในเครือญาติและ

เพื่อนบานโดยสงแกงกันตามบาน ชาวมอญมีวิถีความเปนอยูเรียบงาย การปลูกพืชผักไวรับประทาน 
เชน ผักบุง ผักกระเฉด มะตาด ตนบอน ตนกระเจ๊ียบ เปนตน ไมตองซ้ือหาจากตลาด เหลือจาก
รับประทานก็นําไปขาย นอกจากนี้ในทองไรทองนายังมีพืชน้ําท่ีนํามาใชในการปรุงอาหารเชน  
หนอกะลา ดอกสันตวา ดังท่ีคุณยายปทุม พวงศิลป  บานเลขท่ี 205 หมู 9 ตําบลบางเตย กลาวถึงดอก
สันตวา วา  “เปนความเช่ือแตคร้ังบรรพบุรุษ  เม่ือนํามาแกงผูท่ีเปนไขตอนลมหนาวมา เรียกวาไข
หัวลมก็จะหายไขทันที  ดังนั้นดวยเอกลักษณการเผยแพรอาหารมอญ ชาวบางเตยจึงมีจุดเดนในดาน
การนําอาหารมอญไวตอนรับนักทองเท่ียวอยูเนืองๆ 
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 5. หมูบานศาลาแดง ตําบลเชียงรากนอย  
  5.1 ความเปนมาของหมูบานศาลาแดงเหนือ หมูบานศาลาแดงเหนือเปนชุมชน
มอญที่ตั้งอยูในเขตตําบลเชียงรากนอย ริมฝงแมน้ําเจาพระยา อยูใตหมูบานวัดพลับลงมาประมาณ     
2  กิโลเมตร เรียกตามภาษามอญวา “ฮะปราง” เปนช่ือหมูบานอยูในเมืองเมาะตะมะเม่ือกอนบริเวณ
นี้เปนเพียงแคปารกราง ตอมาพวกชาวมอญไดอพยพมาอยูท่ีเมืองสามโคกกันมากข้ึนและตางก็จับ
จองพื้นท่ีบริเวณบานศาลาแดงเหนือกันตามใจชอบจนมาถึงทุกวันนี้    
  5.2 การตั้งถ่ินฐานหมูบานศาลาแดงเหนือ  หมูท่ี 2 มีจํานวน 78 หลังคาครัวเรือน มี
ประชากรทั้งส้ิน 357 คน สวนใหญเปนคนเชื้อสายมอญ รวมตัวกันเปนหมูเครือญาติมีความใกลชิด
และสนิทสนม ปลูกฝงคานิยมและนิสัยใหกับคนรุนใหมในการรักถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยและครอบครัว 
ปกติจะมีการแสดงออกตามประเพณีและความเช่ือ ในการสรางความผูกพันความรักในถ่ินฐานอีกดวย 
บานศาลาแดงเหนือเปนชุมชนมอญท่ีตั้งอยูในเขตตําบลเชียงรากนอย   ริมฝงแมน้ําเจาพระยา  อยูใต
หมูบานวัดพลับลงมาประมาณ 2 กิโลเมตร บานศาลาแดงเปนชุมชนมอญท่ีมีบานเรือนคอน ขาง
หนาแนน มีการจัดระเบียบถนนเสนทางเดินในหมูบานอยางเปนระเบียบ มีการขยายตัวของชุมชน
มาทางดานหลังของหมูบาน ปจจุบันมีการตัดถนนซอยปลูกบานแบบยุคใหมในรูปแบบหมูบาน
จัดสรร หมูบานศาลาแดงเหนือไดรับการยกยองวาเปนหมูบานตัวอยางในดานความสะอาดของ
ชุมชนเปนอันดับหน่ึง มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรวมมือเสียสละเพื่อชวยเหลืองาน
ใหกับทางราชการ ซ่ึงท่ีนี่มีวัดศาลาแดงเหนือเปนศูนยกลางชองชุมชน เปนวัดท่ีมีศิลปกรรมและ
โบราณวัตถุท่ีมีคุณคา  มีกฎหามอยู 5 ขอ คือ หามคามนุษย หามคาสัตวมีชีวิต หามคายาพิษหรือ
ยาบา หามคาอาวุธ  หามคาสุรา 
   5.3 การสรางบานเรือนของชาวหมูบานศาลาแดงเหนือ  ถือวาเปนเอกลักษณท่ี
สําคัญของชุมชนบานศาลาแดง  การปลูกเรือนขวางแมน้ํา  เอาดานข่ือลงทางแมน้ําเรียกกันวามอญ
ขวาง แลวคนจึงเอามาประดิษฐพูดเปนคําหยาบ  แตในความเปนจริงพวกมอญปลูกเรือนเพื่อเอาดาน
ข่ือรับแดด  เพราะแมน้ําตรงนั้นยาวตามเหนือลงมาใตจึงเห็นขวางแมน้ํา หันหนาเรือนไปทางทิศ
เหนือมีหลังคาบานลมหนาว ดานใตฝาเรือน ก็ไมถูกแดดเผาและรับลมทางใต ดูก็เหมาะท้ังส่ีทิศวัสดุ
ท่ีใชในการกอสรางบานเรือนก็คลายกับการกอสรางบานไทยสมัยเดียวกัน คือจะใชไมหรือไมไผ
และมุงหลังคาดวยจาก ส่ิงสําคัญคือจะตองมีเสาเรือนซ่ึงเปนเสาหลักในบานและเปนทีประดิษฐานผี
บานผีเรือน  ตัวบานมักจะเปนบานยกพื้น  เคร่ืองเรือนท่ีสําคัญไดแก  เส่ือ  ซ่ึงทอเองภายในหมูบาน
และหมอน ไมคอยมีโตะหรือเกาอ้ี  โดยท่ัวไปมักจะน่ังรับรองแขกบนเส่ือ  ยกพื้นมีใตถุนสูง เพื่อ
ปองกันน้ําทวมท่ีอยูใกลบริเวณริมฝงแมน้ํา โดยมีการปลูกบานอยูกันเปนกลุมๆ อยางหนาแนน มี
การสรางศาลาทาน้ําใหยื่นออกไป เพื่อเอาไวเปนท่ีนั่งเลน พักผอนหยอนใจกันเองภายในครอบครัว 
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จะปลูกสรางบานกันเปนกลุมกอนในบริเวณรอบๆ บานของเครือญาติเดียวกันเพื่อสามารถคอย
ชวยเหลือดูแลกันได 
  5.4 อาหารมอญของชุมชนศาลาแดงเชียงรากนอย ลักษณะการกินอยูของชาวบาน
หมูบานศาลาแดงเหนือนั้น มีการทําอาหารท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปท้ังในเร่ืองของสวนประกอบ
และรสชาติ   ท่ีมีช่ือเสียงคือแกงมะตาดนั้น วิธีการทํานั้นใหนําผลมะตาดออนลางใหสะอาด แลวจึง
นํามาหั่นเปนช้ินเล็กๆ แลวนําเอาเคร่ือง มีพริกแหงเม็ดใหญ หัวหอม กะปอยางดี กุง เกลือ น้ําปลามา
โขลกรวมกันใหละเอียดใสหมอละลายเคร่ืองแกงกับน้ําพอสมควรแลวยกขึ้นต้ังไฟจนเดือดเติม

น้ําปลาตามความชอบแลวยกลงท่ีสําคัญตองกินตอนรอนๆ นอกจากนี้ยังมีแกงกระเจี๊ยบ แกงบอน 
แกงตมเปอะ  มีการจับปลากันเปนจํานวนมาก เชน ปลาสรอย ปลากะด่ี  ปลาแขยง เพื่อมาทําเปน
ปลารามอญบานศาลาแดงจะแหงหมาดๆ ไมมีหัวและไสปลาไมมีเกล็ดและมีลักษณะแหง นําไปทํา
ปลาราสับ ปลาราหลน ปลาราทอด หรือนําไปปรุงแกงสมตางๆ  
  5.5 วัดศาลาแดงศูนยรวมกิจกรรมชาวมอญ เปนวัดท่ีมีศิลปกรรมและโบราณวัตถุ
ท่ีมีคุณคายิ่งควรคาแกการอนุรักษไวเพื่อคนรุนหลัง เปนสํานักเรียนบาลีของพระแหงแรกของมอญ 
สรางข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาต้ังอยูบนฝงแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก สังกัดคณะสงฆมอญธรรมยุต 
เปนวัดเกาแกท่ีชาวมอญไดอพยพเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย  จึงไดพรอมใจกันสรางวัดข้ึนและไดขนานนามวัดตามถ่ินฐานเดิมในเมืองมอญวา “เภี่ย
ปรัน” หรือ “วัดไมแดง”  ส่ิงท่ีจะพบเห็นไดทุกวันในตอนเย็นคือคนมอญจะมาสวดมนตท่ีศาลาวัด 
   ประเพณีการสวดมนตมอญ จะมีการตีระฆังเพ่ือบอกเวลาวาถึงเวลาท่ีจะสวด
มนตมอญแลว จะตีกอน 5 นาที เร่ิมตีตอน15.30 น.ของทุกวัน จะเร่ิมสวดดวยอะระหังสัมมา
เหมือนกับบทสวดภาษาบาลีของชาวไทยพุทธ แตใชสําเนียงมอญแทน ประมาณคร่ึงช่ัวโมงเสร็จก็
จะนั่งสมาธิอีก 5 นาที ก็ถือวาจบการทําวัตรเย็น หลังจากนั้นก็จะแยกยายกันกลับบานเพื่อกลับไปหุง
หาอาหารท่ีบาน ถาเปนวันพระชาวมอญท่ีนี่จะทําบุญท่ีวัดและมีการรักษาศีลอุโบสถ แตชาวมอญไม
นิยมท่ีจะถือศีลท่ีวัด เพราะถาเกิดถือศีลท่ีวัดแลวตองมาถายหนักถายเบาท่ีหองน้ําของวัดจะทําให
บาปยิ่งข้ึน จึงนิยมถือศีลท่ีบานกันมากกวา และอีกอยางท่ีคุณยายบุญชวยเลาใหฟงตอวาเปนเพราะ
ถามาถือศีลท่ีวัดจะไมมีสมาธิพอ เพราะคนท่ีมาจะชอบพูดคุยกันดังนั้นชาวมอญในหมูบานศาลา
แดงจึงนิยมนั่งสมาธิและถือศีลกันอยูท่ีบานมากกวาจะทําท่ีวัด  (สัมภาษณนางบุญชวย  เกิดปญญา)  
  5.6 โบราณสถานและโบราณวัตถุ โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
                        เจดียมอญ เปนเจดียท่ีสรางข้ึนตามแบบของชาวมอญชเวดากองในตามแบบ
ของหงสาวดี เพื่อเปนการระลึกถึงถ่ินกําเนิดของคนมอญกอนท่ีจะอพยพยายกันเขามาอยูท่ีเมืองไทย 
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                           เคร่ืองกรองน้ําสมัยโบราณ เปนอุปกรณกรองน้ําท่ีพระสงฆและชาวบานจะ
นํามาบริโภคมีระบบการกรองท่ีสะอาดใชกันมาต้ังแตสมัยโบราณสัณนิษฐานวาคนจีนนํามากับเรือ

สําเภาแตไมทราบป           
   เตาเผาขยะประจําหมูบานตั้งอยูท่ีหลังเมรุวัดเพื่อใหแตละบานนําขยะมาทิ้งไวท่ี
บริเวณเตาเผาขยะกลางเพื่อกําจัด  เผาขยะหมูบานวันหนึ่งเกือบ 100 กิโลกรัม เตาเผาขยะนี้เปนงบท่ี
ทางอบต.เชียงรากนอยสรางให ดังนั้นจะไมมีการวางถังขยะตามบาน ทํากันมาประมาณ 20 ปแลว
เปนการอนุรักษส่ิงแวดลอม จึงไดรับการยกยองเปนหมูบานตัวอยางจังหวัดปทุมธานี และเปน
หมูบานตัวอยางท่ีไดท่ี3ของหมูบานท่ัวโลก และยังมีอีกหลายรางวัลแตนั่นก็ไมใชส่ิงสําคัญเทากับ
การมีจิตสํานึกรวมกันท่ีทําใหเปนเชนท่ีเห็น      
   บอดักไขมัน ท่ีใชกรองของเสียกอนท่ีจะปลอยลงสูแมน้ําเจาพระยา โดยเปน
ความรวมมือรวมใจของประชาชนในชุมชน  ฯพณฯ ทาน นายชวน หลีกภัย  ผูนําในสมัยนั้น ไดให
ความสนใจและมาเยี่ยมชมหมูบาน เม่ือวันท่ี  22 พฤษภาคม 2542 ศาสตราจารย ทัตฮิโต คาวาชิมา  
พระชนกเจาหญิงคิโดะ พระชายาเจาชายอากิชิโน แหงประเทศญ่ีปุน ใหความสนใจเยี่ยมชมหมูบาน
เพื่อสํารวจขอมูลสําหรับทําวิจัยเกี่ยวกับหมูบานตนแบบการพัฒนา        
  5.7 การประกอบอาชีพของชาวบานหมูบานศาลาแดงเหนือ อาชีพท่ีบานศาลาแดง
เหนือท่ีสําคัญมากที่สุดในสมัยกอนคือการเดินเรือสินคาท่ีไปขายมีโอง อาง หมอดิน เตาเจี้ยว ไต

ปลา ปูเค็ม ถวยชาม บรรทุกเต็มเรือและกางใบไปเร่ือยๆ ไมมีลมก็ใชถอและแจวเกือบเดือน ขาย

สินคาทางแมน้ํานานเร่ิมขายจากนครสวรรคถึงพิษณุโลกและไปถึงอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
สินคาหมดแลวก็ซ้ือขาวเปลือกมาขายโรงสีท่ีบางกอก ปหนึ่งขายสินคาไมเกิน 3 เท่ียว ตอมาเร่ิมมี
เคร่ืองหางยาว จึงขายสินคาพวกโองมังกรราชบุรี บางบานมีเรือกระแชงรับจางบรรทุกขาวโพดท่ีวัด
มณีชลขันธ จังหวัดลพบุรี และทาเรือ จังหวัดอยุธยา และบรรทุกขาวเปลือกจังหวัดนครสวรรค หรือ
คลองรังสิต บางก็จางบรรทุกปูนซีเมนตท่ีทาลาน อําเภอทาหลวง จังหวัดอยุธยา มีเรือเหล็กดูดทราย 
บางบานก็มีเรือเหล็กบางบานมีรถสิบลอรับจางบรรทุกโองมังกรจากราชบุรีเพื่อขาย (สัมภาษณนาย
หม่ืน  จักรกลม)             
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   การจัดเวทีประชาคม ชุมชนเชียงรากใหญ  ในการจัดเวทีประชาคมตําบล    
เชียงรากใหญเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 มีผูเขารวมประชาคมจากหมูบานที่ 3,4,5,6,7,9 จํานวน    
189 คน ทําใหไดทราบโครงสราง เศรษฐกิจ ความภูมิใจ วัฒนธรรมประเพณี ปญหาความตองการ
ของชุมชน 

 

 
การระดมความคิดเห็นชุมชนเชียงรากใหญ 
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   การจัดเวทีประชาคมตําบลบานกระแชงเพื่อพิจารณาศักยภาพของชุมชน 
   จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นประชาคมตําบลเพื่อคนหาศักยภาพ พบวา
ชุมชนตําบลบานกระแชงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 มีผูเขารวมจํานวน 22 คน ไดทราบ
โครงสราง ประเพณีวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน เศรษฐกิจ ความภูมิใจในพื้นท่ี ปญหาความ
ตองการของชุมชน 
 

 
 

การระดมความคิดเห็นตําบลบานกระแชง 
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   นอกจากนี้ยังไดขอยุติท่ีจะพัฒนาวัดสําแลเปนท่ีตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ิน ชุมชนให
ความสําคัญตอการความสามารถพัฒนาวัดสามแลท่ีตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาสายท่ีขุดข้ึนใหม 
เปนวัดมอญฝายธรรมยุติ อดีตเคยเปนท่ีตั้งและแหลงกําเนิดของโรงเรียนประจําจังหวัด  (โรงเรียน
ปทุมวิไล) โดยพระภิกษุสงฆเปนผูริเร่ิม สถานท่ีกวางขวาง อยูหางจากตัวจังหวัดเพียง 4 กิโลเมตร
เปนการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินวัดสําแลใหสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษดังนี้ 
    1. มีการเกื้อกูลสังคม 
    2. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ท่ีมีเสนห  นาสนใน  และมีคุณคา 
    3. มีมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน  สามารถ
ไปเท่ียวชมไดตามวันท่ีกําหนด 
    4.  ใชหอสวดมนตของวัดเปนสถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑ 
    5.  บรรยากาศสงบ รมร่ืน ไมมีส่ิงรบกวนอยูริมแมน้ําเจาพระยา 
    6.  เปนวัดมอญ มีวัฒนธรรม ประเพณีมอญคงอยู 
   ความตองการของชุมชนตอการจัดการทองเที่ยว 
          1. ชุมชนตองการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยมีศูนยกลางท่ีวัดสําแล 
          2. พัฒนาวัดใหการสนับสนุนพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว 
          3. มีผูสนใจและสามารถเปนวิทยากรประจําพิพิธภัณฑได 
          4. ขอความรวมมือจากภาครัฐ เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด อบจ. 
                     การจัดเวทีประชาคมพัฒนาวัดสําแลเปนพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
   การจัดเวทีระดมความคิดเห็นครั้งที่  2 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา

โบราณวัตถุในวัดสําแล เม่ือวันท่ี  22 พฤษภาคม 2548  วันท่ี 30 กรกฎาคม 2548  วันท่ี 29 ตุลาคม 
2548  ไดขอมูลวาจะมีการดําเนินการกับการจัดต้ังพิพิธภัณฑในวัดสําแล โดยไดรวมกันแสดงความ
คิดเห็นตอปญหาและแผนการดําเนินการดังนี้  
   ปญหาของการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินวัดสําแล เพื่อการทองเที่ยว 
           1. ขาดมัคคุเทศก ท่ีอยูประจํา         
                                2.  ตองอาศัยหอสวดมนตของวัด ไมมีอาคารเปนสวนตัว ขาดคลังวัตถุ

โบราณวัตถุมีมากจะทําใหไมมีท่ีเก็บรักษา 
                                3.   ภาครัฐ (อบต. โรงเรียน) ยังไมเขามามีบทบาท 
            4. ขาดส่ิงอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา 
                               5.  สถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑตองอาศัยหอสวดมนต  ไมสะดวก  ไมสามารถ
ขอรับบริจาคโบราณวัตถุ  เพิ่มเติมเนื่องจากสถานท่ีไมเพียงพอ 
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            6. ชาวบานยังไมสนใจเทาท่ีควร 
                      แนวทางการพัฒนาโบราณวัตถุท่ีวัดสําแล 
    1. ศึกษาโบราณวัตถุท่ีรวบรวมเก็บไวนั้นคืออะไร เรียกวาอะไร ใชทํา
อะไร จึงจะสามารถจัดทําทะเบียนวัตถุได จัดกลุมงานได ถาไมทราบจะทําใหจัดวางไวอยางปะปน
กัน และไมมีประโยชนมากนัก 
    2. วัตถุทุกช้ินท่ีเขามาเปนสมบัติของพิพิธภัณฑ ตองมีการจัดทําทะเบียน
เปนหลักฐานและดูแลรักษาความปลอดภัย มีสมุดทะเบียนและบัตรประจําวัตถุ และสถานท่ีจัดวาง
อยางเหมาะสม บางอยางตองอยูในท่ีท่ีเหมาะสม 
    3. จัดหาผูมีความรู หรือมัคคุเทศกเพิ่ม เพื่ออธิบายในการเขาชมพิพิธภัณฑ
และวัดสําแล ใหอยูประจําทุกวัน ตั้งแตวันอังคาร-วันอาทิตย 
    4. ถาใชกุฏิไมสักสองช้ัน ภายในวัด เปนท่ีตั้งพิพิธภัณฑ จะทําใหดูดีมี
คุณคามาก สถานท่ีกวางขวาง  ควรจัดทําหองสมุดควบคูไปกับพิพิธภัณฑ 
    5. ควรประสานกับ อบต. ในเร่ืองความสําคัญและงบประมาณ ประสาน
โรงเรียน วัดโพธ์ิเล่ือน เพื่อใหนักเรียนในตําบลไดเขามาศึกษา ทําการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
เชน ทําแผนพับแจก หรือประกาศเสียงตามสายของอบต. 
    6. ปรับปรุงบริเวณวัดใหรมร่ืน  มีสถานท่ีนั่งพักผอนใหมากข้ึน  สราง
หองน้ําเพิ่ม  เพื่อรองรับผูมาทองเท่ียว มีจุดแสดงสินคาชุมชนท่ีเปนมาตรฐาน (ซุมจําหนายสินคา) 
    7. จัดอบรมหรือพาชาวบานไปดูงานตามพิพิธภัณฑของวัดตางๆ โดย
เฉพาะท่ี  จ.ปราจีนบุรี  มีวัดท่ีจัดต้ังพิพิธภัณฑหลายวัดท่ีนาสนใจ 
   การศึกษาวัตถุโบราณของกลุมตัวอยางมีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้ 
    1. การจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑทองถ่ิน เพื่อการทองเท่ียว จะตองใหคนใน
ชุมชน มีความสามารถท่ีจะมองเห็นปญหา และวิธีแกไขปญหาของตนเอง ซ่ึงในบางคร้ังอาจตองมี
หนวยงานอื่นเขาไปประสานใหความชวยเหลือ ใหเกิดกระแสแหงการอนุรักษโบราณสถาน

โบราณวัตถุ ใหเกิดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน โดยใหชุมชนเปนผูเลือกและตัดสินใจในดานการ
จัดการของตนเอง จากตนทุนพื้นฐานและศักยภาพท่ีมีอยู 
    2. การจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑทองถ่ิน เพื่อการทองเท่ียว ตองอาศัยความ
รวมมือจากหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนการประชาสัมพันธ อบรมมัคคุเทศก ใหมีความรู เพื่อ
สรางความพึงพอใจใหกับผูมาเท่ียวชม 
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   การจัดเวทีประชาคมตําบลสามโคก 
   ในการศึกษา ผูนําทองถ่ินไดจัดเวทีประชาคมตําบลสามโคกเพื่อทราบถึง
ศักยภาพในการวางแผนจัดการทองเที่ยวชุมชน ในวันที่ 26 มีนาคม 2548 มีผูเขารวมเวทีระดม   
ความคิดเห็นจํานวน 41 คน ไดทราบถึงโครงสรางของชุมชนท้ังกายภาพ ชาติพันธุมอญ วัฒนธรรม
ประเพณี ปญหาความตองการ โดยเฉพาะไดมีการกลาวถึงปญหาเตาโองอางท่ีเปนความภาคภูมิใจ
ของชุมชน รายละเอียดในแผนท่ีทางความคิด 
 

 
การระดมความคิดเห็นชุมชนตําบลสามโคก 
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   การจัดเวทีประชาคมตําบลบางเตย  
   การจัดเวทีประชาคมโดยสมาชิกเทศบาลตําบลบางเตย นางรัชการแกวชาติเปน
แกนนําไดไดจัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2552 โดยมีผูเขารวมแสดง
ความคิดเห็นจํานวน 79 คน ไดทราบถึงศักยภาพของชุมชน  โครงสรางพื้นฐาน วิถีชีวิตชาวมอญ 
เอกลักษณของชาวมอญบางเตย วัฒนธรรมประเพณี รายละเอียดในแผนท่ีทางความคิด  
 

ตําบล บางเตย

โครงสรางชุมชน

เศรษฐกิจชุมชน

ประเพณีของชุมชน

ปญหาชุมชน

ความตองการ สรางงานสรางอาชีพ

ดูแลผูสูงอายุ

ใหคนในชุมชน
มีการศึกษาเพิ่มเติม
กําจัดยาเสพติด

บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม
ใหอยูตลอดไปวัฒนธรรม

ความภูมิใจชุมชน

น้ําเนาเสีย

รายไดนอย

ไฟทางเดินไมดี

ขาดการศึกษา

อาหาร

ปราชุชุมชน

ผลิตผลทางการเกษตร

ทําบุญกลางตลาด

โยนบัว

เปงสงกรานต

ปลา วัว ไก หมู นก
ขาว ผัก

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
แหหงษ ธงตะขาบ(แหโน)

ทําบุญสังฆทาน ปลอยสัตว
บังสกุลกระดูก ปูยาตายาย

เช้ือสายมอญ

ความสัมพันธ

อยูติด แมนํ้าเจาพระยา

เชื่อมระหวาง จีน มอญ

ลักษณะทางกายภาพ

พึ่งพาตามอาชีพท่ีทํา

สาธารณูปโภค

เคารพบรรพบุรุษ
ถึงแมตายก็ตองทําบุญ บังสกุลกระดูก
ลูกชายคนโตตองรับผีบาน

เช่ือเรื่องทําอะไรกไดผลเชนน้ัน : บุญกรรม

ถนนเขาถึงหมูบาน

ไฟฟา น้ําปะปาเขาถึงหมูบาน

คนหนุมสาวทําโรงงาน

ซ้ือสิทธิ์ขายเสียง

โบราณสถาน ประวัติศาสตร

นางละออง คงเจริญ นวดแผนโบราณ
นางทองอิน พวงดี นวดแผนโบราณ
นายบุญสง บุญวาน หมอสมุนไพร

หมอทําคลอดแผนโบราณ

นายบุญยิ่ง ยืนยง ถักแห

กวนกาละแม ขาวเหนียวแดง
ขาวแช

อาหารมอญปลารา
แกงมะตาด

นายเฉลิม นําสดวก

นางทองอิน พวงดี

สานกระบุง สานกระดง

แหลงทองเท่ียว
วัดบางเตย

วัดจันทรกระพอ
รวบรวมศิลปะมอญ

วันชาติมอญ

วัดสหราษฏรบํารุง

งานประเพณี

 
 

การระดมความคิดเห็นชุมชนตําบลบางเตย 
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   การจัดเวทีประชาคมหมูบานศาลาแดง ตําบลเชียงรากนอย 
   ชุมชนหมูบานศาลาแดงไดจัดเวทีประชาคมไดเนื้อหาสาระดังภาพ 
  

                                    
                              

การระดมความคิดเห็นชุมชนตําบลบางเตย 
 
   การจัดเวทีประชาคมของชุมชนศาลาแดง ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2549  มีผูเขารวมเวทีระดมความคิดเห็นจํานวน 27 คน ไดเห็นถึงความภาคภูมิใจเอกลักษณตอ      
การดํารงชีวิตภายใตพุทธศาสนา  มีโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  การดํารงวิถีชีวิตในแตละวัน  ยึดม่ัน
ในศีล  5  อยางเครงครัด  มีพิธีกรรมท่ีผสมผสานกันระหวางพุทธศาสนาและความเช่ือเร่ืองผี  การมี
สวนรวมและส่ิงท่ีชาวบานตองการที่มีตอหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
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