
หัวข้อที่ ๑ บริบทชุมชน  

๑. ประวัติความเป็นมา 

 เทศบาลตำบลบางปะกง เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร ห่างจากสนามบินสุวรรณ
ภูมิประมาณ ๓๘ กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประมาณ ๔๕ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
รวมประมาณ ๑.๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๘๑๒.๕ ไร่ ประกอบด้วย  

 ๑.๑ อาณาเขต  
 เทศบาลตำบลบางปะกงมีอาณาเขตใกล้เคียงติดต่อ ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ ๑๘ และ หมู่ ๑๙ เขตเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกง ริม
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔  
 ทิศใต้ ติดแม่นำ้บางปะกง  
 ทิศตะวันตก ติดต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔ และ หมู่ ๑๑, หมู่ ๑๒ เขตเทศบาลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับโรงงานแป้งมัน แคซซาวา ตำบลบางปะกง หรือคลองคด หมู่ ๑ เขตเทศบาล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ 
 ๑.๒ จำนวนหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ชุมชน
บ้านบน ชุมชนใต้วัด ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนหัวตลาด ชุมชนบ้านตลาดบน ชุมชนบ้านตลาดกลาง ชุมชนตลาด
ศาลเจ้า ชุมชนหน้าวัดกลาง ชุมชนคลองยายเม้ย ชุมชนบ้านล่าง ชุมชนสามแยกนอก ชุมชนบ้านปลายคลอง
ยายเม้ย และชุมชนเมืองใหม่บางปะกง 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ  
 เทศบาลตำบลบางปะกงมีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ มีลักษณะเป็นป่าชายเลน 
ดั้งเดิมจะมีต้นจาก ต้นแสม ลำพู ลำแพน โกงกาง และต้นการบูร ขึ้นอยู่ทั่วไป พ้ืนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ๐ 
ถึง ๒ เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลจึงเป็นพ้ืนที่น้ำท่วมถึง ตลอดแนวด้านทิศใต้ของพ้ืนที่เทศบาลซึ่งติด
แม่น้ำบางปะกง ตั้งแต่หมู่ที่ ๑ – ๒ – ๓ – ๔ – ๕ – ๖ – ๗ – ๘ – ๙ – ๑๐ – ๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ มีคลองเล็ก
คลองน้อยตลอดแนวมากมาย ตามลักษณะที่ราบลุ่มบริเวณปากแม่น้ำโดยทั่วไป ที่มักจะมีคลองมากมายก่อนถึง
บริเวณปากแม่น้ำ ในอดีตคลองเหล่านี้ใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเช่นกัน และใช้เป็นเส้นแบ่งอาณา
เขตการปกครอง เช่น คลองคด คลองหลอด คลองยายเม้ย และคลองบ้านเก่า  
 ๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ  
 เทศบาลตำบลบางปะกงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตเมืองร้อน หรืออากาศร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตร 
แบ่งเป็น ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์  
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 ๑.๕ ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเค็ม ประมาณ ๘๐%  
 
 
 
 ๑.๖ ลักษณะของแหล่งน้ำ  
 มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค จำนวน ๕ แห่ง แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน ประกอบด้วย ลำคลอง  ๔ แห่ง และแม่นำ้ ๑ แห่ง     
 ๑.๗ ลักษณะของไม้และป่าไม้  
 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบและไม้ประดับ 
 ๑.๘ การท่องเที่ยว  
 ในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยว อาทิเช่น ชุมชนบางปะกง บ้านปลา ธนาคารปู วัดคงคารามหรือวัด
บน วัดกลาง และวัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธารามหรือวัดล่าง และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน 
เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๑.๙ ศาสนา  
  การนับถือศาสนา  
  - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘.๐๐ วัด ๓ แห่ง สำนักสงฆ ์๐ แห่ง  
  - ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์ ร้อยละ ๒.๐๐ สำนักคริตส์ ๐ แห่ง  
 ๑.๑๐ ประเพณีและวัฒนธรรม  
  - งานประจำปีวัดคงคาราม (บน) จะจัดขึ้นก่อนถึงวันตรุษจีนของทุกปี  
  - วันมาฆบูชา มีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัดตอนเช้า และช่วงคำ่เวียนเทียน 
  - งานประจำปีวัดกลางบางปะกง หรือเรียกว่า งานกลางเดือน ๔ ของทุกปี  
  - ประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แห่ขบวนรถบุปผชาติ 
  - งานไหว้ครู ครอบคร ูที่วัดล่าง จัดขึ้นทุกปี จัด ๓ วัน เพ่ือระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้านศิลปะ  
  - วันวิสาขบูชา การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัดตอนเช้า และช่วงคำ่เวียนเทียน 
  - วันเข้าพรรษา ทางเทศบาลตำบลบางปะกงจะร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ   
  - วันแม ่ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ทุกปี ทางเทศบาลจะจัดกิจกรรมวันแม่ ถวายพระพร   
  - วันออกพรรษา ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ และตักบาตรเทโวหรือใส่ข้าวต้มหาง   
  - วันลอยกระทง จัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกปี  
  - วันรำลึกรัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ของทุกปี  
  
จำนวนประชากร 
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รายการ ปีปัจจุบัน (๒๕๖๒) 
ประชากรชาย (คน)  ๓,๑๑๓ 
ประชากรหญิง (คน)  ๓,๔๒๔ 
รวมประชากร (คน)  ๖,๕๓๗ 
บ้าน (หลัง)  ๒,๗๙๒ 

(ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน จากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
ข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดให้บริการ 
 - อนุบาล   ๔   แห่ง - ประถมศึกษา   ๓   แห่ง  - มัธยมศึกษาตอนต้น   ๑  แห่ง  
 
 ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะกง  
 สถานที่ตั้ง   หมู่ ๘ เทศบาลตำบลบางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  นางวนิชา ศีลธรรม  
 จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก  ๔ คน  
 จำนวนนักเรียน   ๙๗ คน  
 จำนวนห้องเรียน  ๔ ห้อง   
 
 ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา โรงเรียนวัดบน ประจงอนุสรณ์ (ระดับประถมศึกษา)  
 สถานที่ตั้ง   ๔๐ หมู่ ๒ ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางรัชนี ธรรมประทีป  
 จำนวนครู   ๘ คน  
 จำนวนนักเรียน   ๑๓๔ คน  
 
 ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา  โรงเรียนวัฒนาลัย (โรงเรียนเอกชน)  
 สถานที่ตั้ง   ๑๓๔ หมู่ ๘ ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวอรรคนิษฐ์ เปี่ยมประถม  
 จำนวนครู   ๑๗ คน  
 จำนวนนักเรียน   ๔๐๓ คน  
 จำนวนห้องเรียน  ๒๐ ห้อง  
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 ชื่อโรงเรียน / สถานศึกษา  โรงเรียนวัดล่าง (ระดับขยายโอกาส)  
 สถานที่ตั้ง   ๕๙ หมู่ ๙ ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา  
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวรพล สังขละวิไล  
 จำนวนครู   ๓๓ คน  
 จำนวนนักเรียน   ๘๑๗ คน  
 จำนวนห้องเรียน  ๒๖ ห้อง 
  
สถานพยาบาล 
 - โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  ๐ แห่ง  
 - เตียงคนไข ้  จำนวน  ๐ เตียง  
 - ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน  ๑ แห่ง  
 - คลินิกเอกชน   จำนวน  ๒ แห่ง 
 
 
 
แผนที่ตำบลวาดด้วยมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ แผนที่เทศบาลตำบลบางปะกงที่วาดด้วยมือ 
 
แผนที่ตำบลจาก Google map 
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ภาพที่ ๒ แผนที่เทศบาลตำบลบางปะกงจาก Google map 

พิกัด GPS 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ พิกัด GPS สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง 

หัวข้อที่ ๒ ทบทวนอดตี วิเคราะห์ปัจจุบัน นำสู่อนาคตชุมชน 

ทบทวนอดีต 

 หมู่บ้านบางปะกงเดิมอยู่ในการปกครองของแขวงเมืองชลบุรีถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบลมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 
๒๔๓๕ แต่ก่อนคำว่าบางปะกงนี้มีชื่อเรียกกันว่า "บางปลากง" สันนิษฐานว่าได้นำชื่อ "ปลาอีกง" ที่มีอยู่ชุกชุม
มากในแม่น้ำมาตั้งเป็นชื่อบางและแม่น้ำซึ่งปลาอีกงได้สูญหายไปจากบางปะกงเมื่อยี่สิบปีที่ผ่านมาแล้วนั้น     
ชื่อบางปะกงนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงว่า "บางมังกง" ตามท่านสุนทรภู่เรียกนั้น  เป็นเพราะเหตุว่า
ท่านมาทางเรือเมื่อมาถึงบางปะกงแล้วไปแวะจอดเรือที่บางปะกงล่างซึ่งเป็นที่พักอาศัยของคนจีนเมื่อท่านถาม
ถึงชื่อบางก็ได้รับคำตอบไปตามภาษาที่พูดว่าบางมังกงบ้าง มั่งก๋าก๊งบ้างก็อาจเป็นได้  
 เทศบาลตำบลบางปะกงเป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ มี
ลักษณะเป็นป่าชายเลน ดั้งเดิมจะมีต้นจาก ต้นแสม ลำพู ลำแพน โกงกาง และต้นการบูร ขึ้นอยู่ทั่วไป มีคลอง
เล็กคลองน้อยตลอดแนวมากมาย ตามลักษณะที่ราบลุ่มบริเวณปากแม่น้ำโดยทั่วไป ที่มักจะมีคลองมากมาย
ก่อนถึงบริเวณปากแม่นำ้ ในอดีตคลองเหล่านี้ใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเช่นกัน  
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 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นยุคทองของกรุงรัตนโกสินทร์ในด้าน
การพาณิชย์ค้าขายระหว่างประเทศทางทะเล ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งด่านทางน้ำ เพ่ือเก็บภาษีอากรจากเรือ
สำเภาของพ่อค้าวานิช ทำให้บางปะกงเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในสมัยนั้น คลองต่างๆ มักเป็นที่จอดเรือ
สำเภาของพ่อค้า ปัจจุบันภายในเขตเทศบาลมีลำคลอง ปรากฏอยู่หลายสาย คูคลองเหล่านี้ใช้เป็นที่ระบายน้ำ 
ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและฤดูหน้าน้ำหลาก (ต้นฤดูหนาว) และใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครอง เช่น  
 (๑) คลองคด อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑ เป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองระหว่างหลักเขตที่ 
๓ ของเทศบาล กับเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  
 (๒) คลองหลอด เป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครอง ระหว่างหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓      
ต.บางปะกง ต่อเชื่อมกับคลองคดในพื้นที่ เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์  
 (๓) คลองยายเม้ย เป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองระหว่าง หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙     
ต.บางปะกง  
 (๔) คลองบ้านเก่าเป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองระหว่าง หลักเขตที่ ๔ ตลอดแนว
คลองถึงหลักเขตที่ ๕ ของเทศบาลกับเขตเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑๑      
ต.บางปะกง 
  
วิเคราะห์ปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก โดยเฉพาะในเรื่องวิถีชีวิต
และการประกอบอาชีพ ในพ้ืนที่มีความเจริญได้เข้ามามากประกอบกันประชากรส่วนใหญ่ผันตัวเองจากการทำ
อาชีพเกษตรกรรมไปเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม และจากการลงพ้ืนที่และทำการสนทนากลุ่มผู้แทน
ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง ทำให้สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 พ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำประมง 
และการทำพาณิชยกรรม เช่น ค้าขาย เป็นต้น ประชากรบางส่วนไม่ได้ประกอบอาชีพหลักมีเพียงการทำงานอยู่
ในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมเท่านั้น เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการทำขนมไทย  เป็นต้น ทำให้
ประชากรในส่วนนี้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพเท่าที่ควร ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้ในการ
สนทนากลุ่มทำให้ทราบความต้องการในการพัฒนาของประชากรในพ้ืนที่ ดังนี้ 
 (๑) ต้องการการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้เพ่ิมขึ้น 

 (๒) ต้องการพื้นที่ในการทำกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 

 (๓) ต้องการองค์ความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ 
 (๔) ต้องการการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 



๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ ๔ ผู้แทนชุมชนในการสนทนากลุ่ม  ครั้งที่ ๑ ภาพที่ ๕ การสนทนากลุ่มของผู้แทนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ ๖ ผู้แทนชุมชนในการสนทนากลุ่มครั้งที่ ๒      ภาพที่ ๗ การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายกเทศมนตรีฯ 

 

นำสู่อนาคตชุมชน 

 จากข้อมูลความต้องการพัฒนาของประชากรในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง ทำให้มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) และส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
 กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาสินค้าท่ีระลึกของชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำ
ท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
  โดยกิจกรรมข้างต้นเป็นการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนให้มีการ
บริหารจัดการธุรกิจที่สมัยใหม่ อย่างครบวงจรทั้ง ๕ ด้าน ตั้งแต่ การบริหารจัดการด้านการตลาดในยุค ๔.๐ 
การบริหารจัดการด้านการผลิต (ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ) การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การบริหารด้านการ
บัญชี/การเงิน/การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการนำวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และ



๘ 
 

เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจของชุมชน 

จากผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการทำให้ประชากรในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง เกิดการ
พัฒนา และนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยชุมชนเกิดทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพทำ
ให้เกิดการสร้างรายได้สู่ชุมชนและเกิดการยอมรับในการให้บริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ภูมิปัญญา
ชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน อีกทั้งเกิดแนวคิดนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต เพ่ือการวางรากฐานการพ่ึงพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพที่ ๘ ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมที่ ๑  ภาพที่ ๙ บรรยากาศการอบรมกิจกรรมที่ ๑ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๐ ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมที่ ๒  ภาพที่ ๑๑ บรรยากาศการอบรมกิจกรรมที่ ๒ 

 จากผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาประชากรในท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปะกง ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในชุมชน โดยครัวเรือนในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาอาชีพได้  เพ่ือทำให้มีรายได้



๙ 
 

เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ชุมชนยังเกิดความตื่นตัว และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ให้
ภูมิปัญญาอยู่อย่างยั่งยืนในชุมชนไปชั่วลูกหลาน 
 
 

หัวข้อที่ ๓ วิถีชีวิตชุมชนและการประกอบอาชีพ 

 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลตำบลบางปะกง จะขึ้นอยู่กับการทำประมงเป็นอาชีพหลักที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดอาชีพต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนี้  
 (๑) สาขาเกษตรกรรม ซึ่งมาจากการทำประมงเป็นอาชีพหลัก การทำประมงชายฝั่งโดยเฉพาะการ
เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังเฉพาะ การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังถือเป็นรายได้ที่สำคัญของ
ประชาชนในเขตเทศบาล การออกเรือหาปลาและสัตว์น้ำต่างๆ ชายฝั่งและไกลฝั่งด้วยเรือใหญ่ มีสะพานปลา
รวม ๓ ท่า ทำให้เกิดอาชีพที่เกี่ยวข้องตามมามากมาย เช่น โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น เหยื่อปลา การขายวัสดุ
อุปกรณ ์อู่ซ่อมเรือ ปั๊มน้ำมัน การแปรรูป และการขนส่ง  
 (๒) สาขาพาณิชยกรรม เทศบาลตำบลบางปะกง เป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ถูกกำหนดให้เป็นชุมชน
ศูนย์กลางการค้า และบริการในเขตอำเภอบางปะกง เป็นศูนย์กลางการขายเครื่องดื่ม ๑๐๑ ร้าน ร้านเสื้อผ้า 
๑๘ ร้าน ร้านซักรีด ๑๓ ร้าน ร้านบริการเสริมสวย ๒๖ ร้าน และร้านบริการประเภทอ่ืนๆ อีกประมาณ ๖๐ 
ร้าน  
 นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งรายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรในพ้ืนที่เทศบาลตำบล       
บางปะกงได้ ดังนี้ 
 
ด้านเกษตรกรรม  
 เกษตรกรรม 
 เทศบาลตำบลบางปะกง มีพ้ืนที่ทำการเกษตร ดังนี้ 

๑. ชุมชนบ้านบน   หมู่ที่ ๑   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๗๑.๘๐ ไร่ 
๒. ชุมชนใต้วัด    หมู่ที่ ๒   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๖๒.๕๐ ไร่ 
๓. ชุมชนบ้านกลาง   หมู่ที่ ๓   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๕๒.๕๐ ไร่ 
๔. ชุมชนหัวตลาด   หมู่ที่ ๔   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๔๒.๕๐ ไร่ 
๕. ชุมชนบ้านตลาดบน   หมู่ที่ ๕   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๓๗.๕๐ ไร่ 
๖. ชุมชนบ้านตลาดกลาง  หมู่ที่ ๖   มีพ้ืนทีท่ำการเกษตรรวม ๔๗.๕๐ ไร่ 
๗. ชุมชนตลาดศาลเจ้า   หมู่ที่ ๗   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๗๑.๘๐ ไร่ 
๘. ชุมชนหน้าวัดกลาง   หมู่ที่ ๘   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๖๘.๗๐ ไร่ 
๙. ชุมชนคลองยายเม้ย   หมู่ที่ ๙   มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๕๐ ไร่ 



๑๐ 
 

๑๐. ชุมชนบ้านล่าง   หมู่ที่ ๑๐  มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๑๐๐ ไร่ 
๑๑. ชุมชนสามแยกนอก   หมู่ที่ ๑๑ มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๑๑๒.๕๐ ไร่ 
๑๒. ชุมชนบ้านปลายคลองยายเม้ย หมู่ที่ ๑๘  มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๓๐ ไร่ 
๑๓. ชุมชนเมืองใหม่บางปะกง  หมู่ที่ ๑๙  มีพ้ืนที่ทำการเกษตรรวม ๓๕ ไร่ 

 
 การประมง  
 กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงขาวตำบลบางปะกง  
 - ประธานกลุ่ม นายสุทิน วุฒิสินธ์ บ้านเลขที่ ๑๓๓/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
 การปศุศัตว ์ 
 ในเขตเทศบาลไม่ได้ประกอบอาชีพปศุศัตว์  
 
ด้านอุตสาหกรรม 
 สาขาอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ โรงงานแปรรูป
ไม้เพ่ือทำเยื่อกระดาษของกลุ่มเกษตรรุ่งเรือง โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังชีวมวลชนของกลุ่มเกษตรรุ่งเรือง คลัง
น้ำมันพืชของกลุ่มแสงอารีย์ปิโตรเลี่ยม อู่ซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ ๕ แห่ง และอุตสาหกรรมครัวเรือนเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตสัตว์จากการประมง  
 
สถานบริการ 
 การบริการ  
 โรงแรม   -   แห่ง  
 ร้านอาหาร      ๑๑ แห่ง  
 โรงภาพยนตร์  -   แห่ง  
 สถานีขนส่ง  -   แห่ง (ท่ารถ ๑ แห่ง)  
 ร้านเกมส์  ๓  แห่ง  
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อที่ ๔ ฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้าน กลุ่มวิสาหกจิชุมชนหรืออื่นๆ 

องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่ม / ชมรม และเครือข่ายทางสังคม  
 (๑) กลุ่มกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  
 - ตำบลบางปะกง มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บางส่วน,หมู่ ๒,หมู่ ๓,หมู่ ๔,หมู่ ๕,หมู่ 
๖,หมู่ ๗,หมู่ ๘,หมู่ ๙,หมู่ ๑๐, หมู่ ๑๑ บางส่วน, หมู่ ๑๘ บางส่วน และหมู ่๑๙ บางส่วน ประกอบด้วย  
 - กำนันตำบลบางปะกง ๑ คน คือ นายธาตุทอง บุญรอด  
   สารวัตรกำนัน จำนวน ๑ คน คือ นายมนตรี ศิริพงษ ์ 
 - ผู้ใหญ่บ้าน ๑๒ คน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒๔ คน  
 (๒) กลุ่มเยาวชน  
 - กลุ่มเยาวชน เขตเทศบาลตำบลบางปะกง อายุ ๑ ปี ถึง อายุ ๒๕ ปี จำนวน ๑,๙๓๖ คน แยก ตาม
เพศได้ดังนี ้ 
 - เพศชาย จำนวน ๑,๐๑๑ คน  
 - เพศหญิง จำนวน ๙๒๕ คน  
 (ข้อมูลจาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี ๒๕๕๗)  
 (๓) กลุ่มแม่บ้าน  
 - กลุ่มแม่บ้าน เขตเทศบาลตำบลบางปะกง อายุ ๒๖ ปีถึง อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี จำนวน ๒,๓๖๑ คน  
(ข้อมูลจาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี ๒๕๕๗)  



๑๒ 
 

 - อาชีพของกลุ่มแม่บ้าน ได้แก ่การทำหอยแมลงภู่ตากแห้ง กุ้งแห้ง ขนมหวาน ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
เป็นต้น  
 (๔) กลุ่มออกกำลังกายแอโรบิค หมู่ ๘  
 - ประธานกลุ่มนางประไพ แจ่มเปรมจิตต์ บ้านเลขที่ ๖๑/๘ หมู่ ๘ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ โทร. ๐๘๐-๑๐๐๒๕๒๘  
 (๕) กลุ่มเล่นกีฬาไทย (หมากรุกไทย)  
 - ประธานกลุ่มนายวินัย แจ่มเปรมจิตต์ บ้านเลขท่ี ๖๑/๘ หมู่ ๘ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ โทร. ๐๘๐-๑๐๐๒๕๒๘ 
 (๖) กลุ่มเล่นกีฬาไทย (ตะกร้อ)  
 - ประธานกลุ่มนายวินัย แจ่มเปรมจิตต์ บ้านเลขท่ี ๖๑/๘ หมู่ ๘ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ โทร. ๐๘๐-๑๐๐๒๕๒๘ 
  (๗) กลุ่มดนตรีสากลเทศบาลตำบลบางปะกง  
 - ประธานกลุ่มนายตะวัน กรรเจียก บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๙ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 (๘) กลุ่มส่งเสริมอาชีพ”สร้างงาน สร้างรายได้”  
 - ประธานกลุ่มนางนันทนา ทองคำ บ้านเลขที่ ๑๙/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 (๙) กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค  
 - หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางปะกง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 - สถานที่ติดต่อ หมู่ ๘ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐  
 (๑๐) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
 - ประธานกลุ่ม นางพรทิพย์ นทีไพศาลศิร ิ 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง มีจำนวนทั้งหมด ๑๓๖ คน รายละเอียดดังนี้  
 - มีจำนวน ๑๓ หมู่ ได้แก่ หมู่ ๑,หมู่ ๒,หมู่ ๓,หมู่ ๔,หมู่ ๕,หมู่ ๖, หมู่ ๗,หมู่ ๘,หมู่ ๙,หมู่ ๑๐,หมู่ 
๑๑,หมู ่๑๘ และหมู ่๑๙ 
 - จำนวน อสม. จำนวน ๑๓ หมู่ ได้แก่  
  หมู่ ๑ จำนวน ๙ คน หมู่ ๘ จำนวน ๑๑ คน  
  หมู่ ๒ จำนวน ๙ คน หมู่ ๙ จำนวน ๑๔ คน  
  หมู่ ๓ จำนวน ๑๐ คน หมู่ ๑๐ จำนวน ๑๒ คน  
  หมู่ ๔ จำนวน ๑๐ คน หมู่ ๑๑ จำนวน ๑๔ คน  
  หมู่ ๕ จำนวน ๘ คน หมู่ ๑๘ จำนวน ๑๓ คน  
  หมู่ ๖ จำนวน ๗ คน หมู่ ๑๙ จำนวน ๑๑ คน  
  หมู่ ๗ จำนวน ๘ คน  



๑๓ 
 

 (๑๑) ชมรมผู้สูงอายุ  
 - ประธานชมรมผู้สูงอายุ นายประเทือง ทองประสาน  
 - ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกง มีสมาชิกประมาณ ๖๓๔ คน  
 - ชมรมผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลบางปะกง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับจังหวัด  ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบล     
บางปะกงทุกคน มีจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๗ หมู่ มีสมาชิกทั้งสิ้น ๖๓๔ คน  
 (๑๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการเทศบาลตำบลบางปะกง  
 - งานกองสวัสดิการสังคม  
 - จำนวนผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพความพิการของเทศบาลตำบลบางปะกง มีจำนวน ๑๓๕ คน  
 (13) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง  
 - กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง ก่อตั้งขึ้น พ.ศ.๒๕๕๑ 
 - โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง จำนวน ๑๒ คน  
 - ประธานฯ นางพรทิพย์ นทีไพศาลศิร ิ 
 (๑๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
 - ประธานกลุ่ม นางพัชรา รัตนเวคิน บ้านเลขที่ ๑๓๓/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 (๑๕) กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงขาวตำบลบางปะกง  
 - ประธานกลุ่ม นายสุทิน วุฒิสินธ์ บ้านเลขที่ ๑๓๓/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 (๑๖) กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน  
 - ประธานกลุ่ม นางสาวมลิ เทพรักษา บ้านเลขท่ี ๑๗ หมู่ ๑ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
 
 
ตลาดชุมชน ในเทศบาลตำบลบางปะกง 
 ๑. ตลาดล่าง บางปะกง เป็นตลาดสดในตำบลบางปะกง อยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นบางนา-ตราด เป็น
ย่านตลาดที่อยู่ในแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ของบางปะกง ศูนย์กลางความสะดวก มีธนาคาร ร้านค้า ร้านสะดวก
ซื้อ ร้านอาหารการกิน และร้านค้าอ่ืนๆ อีกมาก บริเวณนี้มีจุดจอดรถสองแถว สายฉะเชิงเทรา-บางปะกง 

 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑๒ ตลาดล่าง บางปะกง 
 

 ๒. ตลาดลาว บางปะกง เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง ตั้งอยู่ริมถนนเส้น 
บางนา-ตราด เป็นตลาดที่เน้นประเภทอาหารทะเลสดจากทะเล อาหารแห้ง รวมทั้งอาหารแปรรูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ ตลาดลาว บางปะกง 

 
 
 
 
 

หัวข้อที่ ๕ ทรัพยากรที่สำคัญ 
 



๑๕ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
 น้ำ  
 ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำบางปะกง ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้  
 
 แหล่งน้ำ  
 มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน ๕ แห่ง แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและเทศบาลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน ดังนี้  
 ลำห้วย - แห่ง    สระน้ำ - แห่ง  
 หนองนำ้ - แห่ง    บ่อนำ้ต้ืน - แห่ง  
 ลำคลอง 4 แห่ง    บ่อบาดาล - แห่ง  
 บึง - แห่ง    อ่างเก็บน้ำ - แห่ง  
 แม่นำ้ 1 แห่ง    ฝาย - แห่ง  
 อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง   เหมือง - แห่ง  
 
 โดยการบริการด้านประปาของเทศบาลตำบลบางปะกง อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทการประปา
บางปะกง จำกัด ซึ่งมีสถานีผลิตน้ำที่ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาได้มาจาก
คลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต 
 
 ไม้และป่าไม้  
 ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบและไม้ประดับ 
 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ 
ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ 
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่
สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ำฝน น้ำใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการใช้เพียงพอ ปัญหาเพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน 
ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้ง



๑๖ 
 

พ้ืนที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
 
 

หัวข้อที่ ๖ รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ 
 

 เทศบาลตำบลบางปะกงได้เห็นความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในพ้ืนที่ โดยได้มีการ
ดำเนินการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกและลดปริมาณขยะ/คัดแยกขยะมูลฝอย (ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน 
"แยกก่อนทิ้ง" เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของหนังสือสั่งการ และต้องการให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย และเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยให้เกิดเป็น
รูปธรรม และเพ่ือกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ ๑๔ การดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและลดปริมาณขยะ/คัดแยกขยะมูลฝอย 

 
 นอกจากนี้เทศบาลตำบลบางปะกงยังได้ดำเนินงานเพ่ือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนพ้ืนที่ 
ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมรดน้ำ ล้างถนน ช่วยลดค่าฝุ่นละออง ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
 

 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๕ กิจกรรมรดน้ำล้างถนนช่วยลดค่าฝุ่นละออง   ภาพที่ ๑๖ กิจกรรมรดน้ำล้างถนนในพื้นที่ตลาดล่าง 
 
 ๒. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗ ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 
   

 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 

      ภาพที่ ๑๘ การล้างถนนบริเวณพ้ืนที่ชุมชน            ภาพที่ ๑๙ การเก็บขยะบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อที่ ๗ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
 
 ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง มีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบางปะกง 
ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ ๒๖ ปี ถึงอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี จำนวน ๒,๓๖๑ คน โดยอาชีพของกลุ่ม
แม่บ้าน ได้แก่ การทำหอยแมลงภู่ตากแห้ง กุ้งแห้ง ขนมหวาน และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นต้น  
 โดยศูนย์การเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์ของเทศบาลตำบลบางปะกง อยู่ในพ้ืนที่การดูแลของ 
ผู้ใหญ่บ้าน นันทนา ทองคำ หมู่ ๒ และนางชุติมา กิมยงค ์บ้านเลขท่ี ๒๖, ๒๘ หมู่ที ่๕ โทร. ๐๘๖-๘๒๓๔๖๙๑ 
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
    ภาพที่ ๒๐ ศูนย์การเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์              ภาพที่ ๒๑ ดอกไม้จันทน์                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ ๒๒ การเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์  ภาพที่ ๒๓ การเยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทน์ 

 
 กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ เริ่มก่อตั้งโดยที่สตรีในชุมชนต้องการมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว จึงได้รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริมเกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์ เห็นว่ามีรายได้ดี 
และในชุมชนยังไม่มีการทำอาชีพนี้ จึงได้มีความคิดที่จะทำ และเมื่อสมาชิกในกลุ่มทำได้แล้ วก็ยึดเป็นอาชีพ
เสริมและดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน  

 ดอกไม้จันทน์ หมายถึง เนื้อไม้จันทน์เป็นต้นที่ไสเป็นแถบบางนำมาประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ใน
การเผาศพ (ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒)  สำหรับสาเหตุที่นำดอกไม้จันทน์มาใช้ใน
พิธีเผาศพ เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีวิธีที่จะรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ดังนั้น ในการเผาศพจึงต้องใช้
ดอกไม้จันทน์ซึ่งทำมาจากไม้จันทน์ หรือต้นจันทน์ อันเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอม นิยมใช้ไม้จันทน์เฉพาะในงานศพ
ของราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น เนื่องจากไม้จันทน์หายากและมีราคาแพง (ปัจจุบันใช้กระดาษแบงก์ในการทำ
ดอกไม้จันทน์) ต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงได้คิดค้นให้ใช้ไม้จันทน์ทำเป็นแผ่นบางๆ มัดเป็นช่อ 
เรียกว่า ดอกไม้จันทน์ เพ่ือให้ผู้ที่มาร่วมงานศพได้นำไปวางที่เผาศพและนิยมมาจนถึงปัจจุบัน 

 

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

 มีขนาดเท่ากันทุกดอก และดอกใหญ่  มีรูปแบบและสีสันที่สวย และแปลกตา สร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้า 
 
 
 
 



๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๔ ดอกไม้จันทน์ 

 
 

ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 ๑) ใช้แรงงานในชุมชนทำการผลิต 

 ๒) ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน วัตถุดิบบางส่วนยังต้องสั่งซื้อจากนอกพ้ืนที่ทำให้มีต้นทุนในการผลิตสูง  

 ๓) มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน โดยการเป็นวิทยากรสอนทำดอกไม้จันทน์ ให้กับคนในชุมชน 
และนอกชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อที่ ๘ อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาษาถิ่น  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำดอกไม้จันทน์  
 - นางชุติมา กิมยงค์ บ้านเลขท่ี ๒๖, ๒๘ หมู่ที ่๕ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒๔๑๓๐ โทร. ๐๘๖-๘๒๓๔๖๙๑  



๒๑ 
 

 โดยฝีมือแรงงานของคนในชุมชน คือ สตรีและผู้สูงอายุที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนา มีสมาชิกและคน
ในหมู่บ้านชุมชนมีความรักสามัคคีร่วมใจกัน ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน
อย่างยั่งยืน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานสืบต่อไป 

 กระบวนการผลิต 

 ๑. ไม้ไผ่สำหรับทำเป็นก้านดอก  
 ๒. เส้นไม้ที่ไสจากต้นตีนเป็ด หรือต้นโมก 
 ๓. ธูปและแผ่นขี้ผึ้งสำหรับติดกับก้านดอก 
 ๔. กระดาษดำสำหรับพันธูปเทียนกับก้านดอก และกระดาษสำหรับทำเป็นกลีบดอก 
 ๕. กบไสไม้ 
 ๖. มีดสำหรับผ่าไม้ไผ่ทำก้านดอก 
 ๗. กรรไกสำหรับตัดธูป ขี้ผึ้ง 
 ๘. กาวสำหรับติดกระดาษทำเป็นกลีบกับก้านดอก 
 ๙. ถุงพลาสติกสำหรับใส่ดอกไม้จันทน์ 
 ขั้นตอนการผลิต 
 ๑ .นำไม้ ไผ่ มาตั ด เป็ นท่ อนๆ  ขนาดยาว ๔ -๕  นิ้ ว เป็ นซี ก  เพ่ื อทำเป็ นก้ านดอกไม้จั นทน์  
 ๒. นำไม้ตีนเป็ด/ไม้มูก มาไสเป็นเส้นหนวด ขนาด ๐.๕ x ๑๕ ซม. เส้นใบ ขนาด ๒ x ๓๐ ซม. แล้ว
นำไปผึ่งแดดให้แห้ง  
 ๓ .น ำไม้ ใบที่ ต ากแห้ งแล้ วมาตั ด เป็ น ชิ้ น  ขน าดยาว  ๑ .๕  x ๒ ซม . จ ากขนาด ไม้ ใบ เดิ ม 
 ๔. นำกระดาษมาตัดเป็นแผ่นขนาด ๗ x ๑๗ ซม. แล้วนำไม้หนวดมาแนบกับไม้ก้านแล้วพันด้วย
กระดาษ 
 ๕. นำกระดาษมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๕  X ๕ ซม. แล้วตัดมุมเหลี่ยมให้สวยงาม (จะได้
กระดาษเป็นรูปแปดเหลี่ยม) แล้วนำไม้ใบที่ตัดเป็นชั้นขนาด ๑.๕ x ๒ ซม. มาติดใส่กระดาษเพ่ือเป็นกลีบดอก 
จำนวน ๕ กลีบ จะได้ดอก 
 ๖. นำธูป เทียนมาตัดเป็นชิ้น หนา ๐.๓ ซม. ยาว ๑ ซม. แล้วนำไปติดบริเวณใต้สุดของก้านดอก โดย
นำกระดาษดำขนาด ๐.๗ X ๕ ซม. ทากาวมาพันติดให้แน่น 
 ๗. นำดอกมาทากาวติดตรงกลางกับก้านดอก เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 
 เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 
 วิธีการในการผลิต ต้องมีความสม่ำเสมอในการไสไม้ตีนเป็ดให้ได้เส้นที่ยาวสม่ำเสมอ และบางเสมอกัน 
ผู้ไสต้องมีความเชี่ยวชาญในการไสซึ่งสั่งสมมาจากการทำอย่างต่อเนื่อง 
 

 ภาษาถิ่น  
 ส่วนมากร้อยละ ๙๕% พูดภาษากลาง  

หัวข้อที่ ๙ สถานที่สำคัญและแหล่งโบราณคดีในท้องถิ่น 



๒๒ 
 

 
 สถานที่สำคัญในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง ประกอบด้วย วัดที่เรียงใกล้กันในตำบลบางปะกง 
จำนวน ๓ วัด ได้แก่ วัดคงคาราม หรือวัดบน วัดกลาง และวัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธารามหรือวัดล่าง 
 โดยทั้ง ๓ วัดนั้น วัดคงคาราม ได้สร้างมาก่อน และตั้งอยู่เหนือน้ำ จังเรียกกันว่า วัดบน วัดกลางนั้น
ตั้งอยู่ตอนกลางของหมู่บ้านกลาง เรียกว่า วัดกลาง และวัดล่างนี้สร้างทีหลังและอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำบาง
ปะกง ชาวบ้านจึงนิยมเรียกติดปากว่า วัดล่าง 
 ๑. วัดคงคาราม หรือวัดบน  
 เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดใน ๓ วัด สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีพระพุทธรูปหลวงพ่อโต เป็น
พระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทอง ที่ชาวบ้านเคารพเลื่อมใสศรัทธา ปัจจุบันกำลังสร้างวิหารหลวงพ่อโตอยู่ในบริเวณ
อุโบสถเดิม บริเวณที่ติดกับแม่น้ำบางปะกง เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนบ้านบนได้ช่วยกันจัดตั้งบ้าน
ปลาและธนาคารปูแสมเพื่อเป็นโครงการชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๕ วัดคงคาราม หรือวัดบน 
 
 ๒. วัดกลาง  
 สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยมีคหบดี ๓ ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ นายหนู และนายตี๋ เห็นว่าตำบลบาง
ปะกงเป็นตำบลใหญ่ ในสมัยก่อนเดินทางโดยทางเรือ บริเวณนี้เป็นบริเวณกลางหมู่บ้าน เหมาะสมที่จะจัดสร้าง
วัดเพ่ือเป็นแหล่งศูนย์รวมในหมู่บ้าน จึงได้ตกลงกันสร้างวัดขึ้น ให้ชื่อว่า วัดกลางบางปะกง ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาและผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยสมเด็จพระวันรัต (แพ) วัดสุทัศน์เทพวนาราม
เป็นประธานในพิธี มีพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ที่มณฑปในวันเพ็ญกลางเดือนสี่ของทุกปีจะมีงาน
เทศกาลนมัสการพระพุทธบาทเป็นงานประจำปี 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๖ วัดกลาง 
 
 ๓. วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม หรือวัดล่าง 
 เป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดกลาง โดยมีคลองยายเม้ยคั่นกลาง โดยมีหลวงพ่อคงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หลวง
พ่อคงนี้มีวิชาอาคมแก่กล้า ท่านเป็นลูกจีนนอก บิดามารดามาจากเมืองจีนโพ้นทะเล ในวัยหนุ่มมีความสนใจใน
วิชาอาคม ได้ไปศึกษาวิชาอาคมกับหลวงพ่อแก้ว วัดหนองตำลึง เมื่อบวชก็กลับมาบวชที่บ้านเกิดบางปะกง 
ท่านได้บวชกลางแม่น้ำโดย อุทกุกเขปสีมา หรือ อุทกสีมา สีมากลางแม่น้ำ ต่อมาท่านได้สร้างวัดที่บ้านบางปะ
กงล่างบนที่ดินมรดกของท่าน และเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ และให้ชื่อวัดว่าวัดคลองยายเม้ย แต่ชาวบ้าน
จะเรียกกันว่า วัดล่าง มีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่ด้านนอกและด้านในเป็นสีขาวมุกดูสวยงาม 
กำแพงเป็นรูปธรรมจักรล้อมรอบอุโบสถดูสวยสะดุดตา ปัจจุบันมีหลวงพ่อคงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ในวิหาร
บูรพาจารย์ ขึ้นชื่อในเรื่องการบนบานของหายแล้วจะได้คืนทุกราย สิ่งของแก้บนของหลวงพ่อคง คือ กล้วย
น้ำว้า และขนมครก อันเป็นของโปรดของหลวงพ่อคง 
 
 

 



๒๔ 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒๗ วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาราม หรือวัดล่าง 

 

หัวข้อที่ ๑๐ ความสำเร็จแห่งชุมชนและปัจจยัความสำเร็จ 

 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางปะกงนั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิด  ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบล    
บางปะกงให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  การพัฒนาเทศบาลตำบลบางปะกงจะสมบูรณ์ได้
จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพ้ืนที่   เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหา  และความเข้าใจใน
แนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง   

 เทศบาลตำบลบางปะกง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม  ทุกวัย ของ
ประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้
พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนา
อาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารจัดการองค์กรแบบธรรมาภิบาล 

ประชาเบิกบานด้วยบริการสาธารณะ  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ระบบประชาธิปไตย 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืน” 

 
 โดยมุ่งเน้นในการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพที่ได้มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ครอบครัวและสังคมมีความสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี ขจัดปัญหาความยากจน แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพ
ติดและอบายมุข และการส่งเสริม/สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตลอดจน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดบริการสาธารณะที่ดีอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชุมชน/
หมู่บ้านของตนเอง การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมเป็นแหล่ง



๒๕ 
 

เครือข่ายความรู้ แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งด้านราชการ ตลอดจนการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และการ
จัดการส่งเสริม/สนับสนุนศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้แก่
ประชาชนในระดับรากหญ้า ในครอบครัว ชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักในความร่วมมือ และมี
การบูรณาการช่วยกันหาแนวคิด แนวทางที่จะร่วมกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเอง เพ่ือนำสู่ความ
เข้มแข็ง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี  และการสร้างระบบมาตรฐานการบริหาร
จัดการที่ดี การทำงานเชิงบูรณาการ สร้างความโปร่งใสเป็นธรรมต่อกลุ่มและองค์กรในเทศบาลตำบลบางปะกง 
 ทั้งนี้เทศบาลตำบลบางปะกง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
เกิดความมั่นคงในอาชีพรายได้ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ครอบครัวและสังคมในชุมชน/หมู่บ้าน มีความสุข
อบอุ่น และประชาชนมีรายได้เสริม และสามารถทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ และมี
การดูแลเพ่ือเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา ให้ประชาชนมีความปลอดภัย และได้รับบริการสาธารณะที่ดีและทั่วถึง
ยกระดับคุณภาพ และมีมาตรฐานทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ ชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพ่ิมศักยภาพ 
ยกระดับความคิดและจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความคิดและรู้จักการ บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของตนเอง และชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดการจัดการทรัพยากรที่
คุ้มค่า มีสิ่งแวดล้อมที่ด ีกลุ่มและองค์กรมีระบบมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ 
 
 นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบางปะกง ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
จะประสบความสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี องค์กรนั้นนอกจากจะมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบครันแล้วบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ เทศบาลตำบลบางปะกง  จึงประกาศ
คุณธรรม  จริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน  ดังนี้ 
 ๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

 ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 

 ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

 ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญคือ การบริหารงานของเทศบาลตำบลบางปะกง มีการคำนึงถึง
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งการดำเนินการของเทศบาลนั้น  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล  และ



๒๖ 
 

นโยบายของผู้บริหารของเทศบาลเป็นสำคัญ เช่น การ พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและ
เก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู   นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อ
การบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาท
ของผู้ น ำชุ ม ช น  ค ณ ะก รรม การห มู่ บ้ าน และชุ ม ชน ให้ พั ฒ น าบ ท บ าท แล ะคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ขอ ง
เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและ
การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ ดำเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม .) 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  
 ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและ
สถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรและพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกง ได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว มีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได้ มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข และมีการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  จึงส่งผลให้เทศบาลตำบลบางปะกง ประสบความสําเร็จในการเป็นเทศบาล
ทีน่่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ ๒๘ การดำเนินงานของเทศบาลฯ ร่วมกับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๙ การดำเนินงานของเทศบาลฯ    ภาพที่ ๓๐ การดำเนินงานของเทศบาลฯ 
                        ร่วมกับโรงเรียน        ร่วมกับสาธารณสุข 
 

 

 

หัวข้อที่ ๑๑ ศักยภาพ สภาพปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ความต้องการในการแก้ปัญหาความยากจนหรือพัฒนา 

  

 เทศบาลตำบลบางปะกง มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่ดี มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งประกอบ
อาชีพประมง มีระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำที่มีความ
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อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทั้งยังมีผู้นำชุมชน / หมู่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ 
มีศักยภาพที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการที่ดีที่มีต่อประชาชน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
เทศบาล และให้ความสำคัญในเรื่องการให้บุคลากรมีครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  และมีภาคประชาชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วม 
ประกอบกับมีโอกาสทางด้านความเหมาะสมของพ้ืนที่ สามารถที่จะขยายถนนให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีการ
สัญจร ไป – มาสะดวกมากข้ึน อีกทั้งในพ้ืนที่ก็ยังมีประชาชนที่เป็นประชากรแฝงส่วนมากมาอาศัยอยู่ จึงทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางปะกง  และความ
ต้องการของประชาชน โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ  ดังนี้  
 ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 ปัญหาที่ เกิดจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาล ระบบงานสาธารณูปโภคต่างๆ  งาน
สวนสาธารณะ งานบริการด้านอ่ืนๆ เช่น ไฟทางสาธารณะ  ถนน  ท่อระบายน้ำต่างๆ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้มีสีขุ่น ไม่มีคุณภาพ และขาดมาตรฐานในด้านการ
ให้บริการ ขาดการดูแลบำรุงรักษา ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งสิ้น 
 ๒. ด้านคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาคุณภาพชีวิตเกิดจาการที่ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในปัญหาคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ความ
เป็นอยู่ อาชีพ รายได้ สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน การส่งเสริม/สงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ยากไร้ อีกท้ังปัญหายาเสพติด อบายมุข ข้อขัดแย้งต่างๆ 
ข้อพิพาท และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเอ้ืออาทรต่อกัน ความอบอุ่นและความเข้มแข็งของ
ครอบครัว จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
 ๓. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดจากการที่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ให้
ความสำคัญและไม่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการไม่ระมัดระวังในการทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงในแม่น้ำลำคลอง ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ไม่ได้รับการอนุรักษ์พัฒนาไม่ได้มีการ
บำรุงรักษา จนปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทั้งชุมชนและเทศบาล รวมไปถึงผู้ประกอบการเลี้ยงปลา ทำประมง
ชายฝั่ง เกิดผลกระทบน้ำเน่าเสียปลาตาย 
 ๔. ด้านการศึกษา 
 เกิดจากการที่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ไม่ค่อยให้ความสำคัญกันการศึกษา หรืออาจเกิด
จากครอบครัวที่ฐานะยากจน หรือด้อยโอกาส ต้องการเพียงอาชีพและรายได้ เพื่อจุนเจือครอบครัว รวมถึงการ
ที่หน่วยงานราชการไม่ส่งเสริม หรือสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีดี 
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  ๕. ด้านการเมืองการบริหาร 
 ปัญหาเกิดจาการที่ข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ และ
ประชาชนในการรวมกลุ่ม องค์กร ยังขาดจิตสำนึก ขาดวิสัยทัศน์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความสนใจ การ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ขาดซึ่งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการบริหารจัดการที่ดี ที่มีต่อ
ประชาชนประกอบกับการไม่นำเครื่องมือ เครื่องใช้ คน เงิน และทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  นอกจากนี้ จากการลงพ้ืนที่สำรวจ ปัญหาที่พบเกิดจากผู้ประกอบการหรือคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และกลัวการเริ่มต้นในการทำธุรกิจ คนในชุมชนจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่า
ทุน เพราะไม่รู้วิธีการคิดคำนวณต้นทุนที่ถูกต้อง สินค้าขาดความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูด ขาดความรู้
ในการประกอบอาชีพเสริม ขาดความรู้การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ขาดเงินทุนและอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ ไม่สามารถหาตลาดสินค้าใหม่ๆ ได้ รวมไปถึงสถานที่ผลิตที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน เป็นต้น 
ประกอบกับในพ้ืนที่เทศบาลตำบลปะกง มีทรัพยากรธรรมชาติที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีการ
ก่อตั้งธนาคารปูแสม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีนักท่องเที่ยว บริษัทเอกชน นักเรียน นักศึกษา เข้ามา
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งในพ้ืนที่ยังไม่มีการพัฒนาสินค้าระลึกทางการท่องเที่ยว ที่สามารถพัฒนาเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพ้ืนที่  
  ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุน ในด้านการให้ความรู้ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการในชุมชนได้รับองค์ความรู้ครอบคลุมด้านบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ อย่างครบวงจรทั้ง ๕ ด้าน 
ตั้งแต่ การบริหารจัดการด้านการตลาดในยุค ๔.๐ การบริหารจัดการด้านการผลิต (ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ) 
การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การบริหารด้านการบัญชี/การเงิน/การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าที่
ระลึกของชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบางปะกงให้มีมูลค่าสูงขึ้น ให้สามารถใช้หลักการ “การตลาดนำการผลิ ต” และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาทัศนคติของเยาวชนในชุมชนให้เห็นถึง
ความสำคัญ และคุณค่าของการสืบทอดการผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน รวมถึงมีทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และให้มีการทำงานเชิงบูรณาการ
ในทุกภาคส่วนเพ่ือให้ชุมชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งและเกิด
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 โดยผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ผู้แทนชุมชนของเทศบาลตำบลบางปะกง ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปะกง ในกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 
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 กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) และส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
 กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาสินค้าที่ระลึกของชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำ
ท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
 ทำให้เกิดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนในเทศบาลตำบลบางปะกง โดยใน
ระยะเริ่มต้นได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว จำนวน ๓ รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าผ้า เสื้อ และแก้วน้ำ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ ๓๑ ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (ต้นแบบ) 

 โดยในระยะเริ่มต้น จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใน ๓ รูปแบบ  และจะค่อยๆ พัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวจะมีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นของพ้ืนที่ท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลบางปะกง นั่นก็คือ 
ป่าชายเลน ปูแสม ปลาตีน เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนี้จะนำไปพัฒนาและต่อยอดเพ่ือนำไป
จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ที่มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนบ้านบน ตำบลบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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จุดเด่นและอัตลักษณ์ของพื้นที่เทศบาลตำบลบางปะกง 
 

 ชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกง ตั้งอยู่บริเวณปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนออกสู่ทะเลอ่าวไทย สายน้ำกับ
ชายฝั่งจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตสำหรับคนที่นี้ โดยชุมชนเทศบาลตำบลบางปะกงมีการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณริมฝั่ง
แม่น้ำบางปะกง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ทำให้วันนี้ชุมชน
บางปะกงมีพ้ืนที่สำหรับเรียนรู้อีกแห่ง ชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยิ่งใหญ่ ผ่านผืน
ป่าต้นโกงกาง ปูแสม และฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเกิดความหวงแหนใน
ธรรมชาติและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวมากขึ้น  
 ในพ้ืนที่ชุมชนบางปะกง แห่งนี้ จะมีการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์ บ้านปลา ธนาคารปูฯ เกาะนก แหล่ง
ท่องเที่ยวสีเขียว ซึ่งจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินชมนกประจำถิ่นและนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์กว่า 
๕๐ ชนิด อาทิเช่น นกกาน้ำปากยาว นกเอ้ียงสาลิกา เหยี่ยวขาว เป็นต้น มีหอคอยให้ขึ้นไปชมนกอย่างใกล้ชิด 
ทั้งยังมองเห็นเกาะโดยรอบในมุมสูงได้เต็มตา พิเศษสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
สามารถนั่งเรือต่อไปเพื่อชมโลมาบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 

ภาพที่ ๓๒ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

          
 
 

           ภาพที่ ๓๓ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ                        ภาพที่ ๓๔ กิจกรรมบวชแม่น้ำบางปะกง 

 

 

 

 



๓๓ 
 

 

 

 

 

                    ภาพที่ ๓๕ ปลาตีน                                          ภาพที่ ๓๖ คอนปูแสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพที่ ๓๗ กิจกรรมปลูกป่า                               ภาพที่ ๓๘ การเพาะพันธุ์ต้นกล้า 
 
 
 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยังสามารถเข้ามาทำกิจกรรม
เพ่ือสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปูฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการลงเรือ ลุยเลนเก็บ
ขยะ เพ่ิมความสวยงามสะอาดตาให้ภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมกับเรียนรู้ทักษะการเดินบนดินเลนอย่างมืออาชีพ
กับชาวบ้าน การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ปล่อยปูไข่ ซึ่งทางเครือข่ายได้จัดเตรียมไว้ให้ตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ในแต่ละช่วงฤดูกาล และร่วมกันทำกิจกรรมการซ่อม เสริม สร้างบ้านปลา ธนาคารปู ในส่วนที่ชำรุด 
ท่ามกลางบรรยากาศร่มเย็นกับชาวบ้านที่รอถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในป่าผืนนี้ให้ฟัง พร้อมกับโปรย
เมล็ดพันธุ์แห่งความรักธรรมชาติลงไปในใจของทุกคนที่มาเยือน  
 ปัจจุบันนี้ บ้านปลา ธนาคารปูฯ กลายเป็นห้องเรียนมีชีวิต ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสความ
งดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เรียนรู้วงจรห่วงโซ่อาหารกับสัตว์น้ำนานาชนิดที่จะพบเห็นมากมายกับ
กิจกรรมชวนสนุกต่างๆ อาทิเช่น การเดินชมระบบนิเวศป่าชายเลนบนสะพานแห่งการเรียนรู้ ที่จะพาลัดเลาะ
ต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นลำพู เป็นต้น ทอดยาวไปสู่แม่น้ำบางปะกง ชมทัศนียภาพแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทราแบบ ๑๘๐ องศา ดูบ้านปลา ธนาคารปู ป้อนขนมปังปลาที่ว่ายมารออาหารมากมาย ทั้งปลา
ตะกรับ ปลากระบอก ปลากด ปลาสังกะวาด เป็นต้น ดูหอยนางรม หอมแมลงภู่ที่เกาะอยู่ตามเสาไม้ และเมื่อ
ถึงเวลาน้ำลงจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการ เฝ้ารู ดูปูกินอาหาร พบกับฝูงปูก้ามดาบหลากสี ปูแสมก้ามแดงเจ้าถิ่น ปู



๓๔ 
 

ทองหลาง จำนวนมากท่ีพร้อมใจกันขึ้นจากรูออกมาหากินบนพ้ืนผิวดินเลน และจะได้เห็นปลาตีนแหวกว่ายอีก
ด้วย 
 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถขอข้อมูลติดต่อได้ที่ :  
 ชุมชนบางปะกง บ้านปลา ธนาคารปู วัดคงคาราม (วัดบน) เครือข่ายพิทักษ์บ้านปลา ธนาคารปู โดย
ชุมชนบ้านบนบางปะกง คุณมลิ เทพรักษา (ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประสานงาน) โทร. ๐๘๑-๕๙๐-๙๘๙๕  


