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ต ำบลคลองเข่ือน 
 

1. บริบทชุมชน  
ค ำขวัญอ ำเภอคลองเขื่อน 

“เมืองทองคลองเข่ือน มาเยือนน่าอยู่ งามหรูเกาะลัด มะม่วงจัดหวานมัน พืชพันธุ์มะพร้าว
น ้าหอม แวดล้อมกุ้งปลา ทุ่งนาข้าวดี มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่” 

ประวัติควำมเป็นมำ  
ในสมัยก่อนมีล้าคลองสายหนึ่งแยกมาจากแม่น ้าบางปะกงตรงข้ามกับปากลัดบางคล้า เป็น

คลองยาวประมาณ 3 เส้นเศษ (1 เส้นเท่ากับ 40 เมตร) ปลายคลองตื นเขิน ชาวบ้านจึงเรียกว่า
หมู่บ้านแถวนี ว่าคลองเขิน แต่เนื่องจากคงฟังไม่เพราะจึงเรียกใหม่ว่า”คลองเข่ือน” 

อ้าเภอคลองเข่ือน เดิมเป็นพื นท่ีการปกครองส่วนหนึ่งของอ้าเภอบางคล้า ต่อมาทางราชการ
มีความเห็นว่าอ้าเภอบางคล้า มีอาณาเขตกว้างขวาง และมีพลเมืองจ้านวนมาก มีท้องท่ีหลายต้าบล 
ซึ่งอยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้า บางปะกงและอยู่ห่างไกลจากท่ีว่าการอ้าเภอบางคล้า ซึ่งตั งอยู่ทางด้านฝ่ัง
ขวาของแม่น ้าบางปะกง ประกอบกับในขณะนั นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น ้าบางปะกง จึงท้าให้ราษฎร
ได้รับความยากล้าบากในการเดินทางไปติดต่อกับทางราชการ อีกทั งเจ้าหน้าท่ีออกตรวจดูแลทุกข์สุข
ของราษฎรได้ไม่ท่ัวถึง นอกจากนี  สภาพท้องท่ีโดยท่ัวไปของต้าบลต่างๆ ท่ีอยู่ทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้า
บางปะกงมีแนวโน้มว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะมีความเจริญขึ น 

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เรื่องแบ่งเขตพื นท่ี
อ้าเภอบางคล้า โดยก้าหนดให้พื นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่น ้าบางปะกง ตั งเป็นกิ่งอ้าเภอคลองเข่ือน โดยมี
ผลบังคับตั งแต่วันท่ี 31 พฤษภาคม 2536 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ "กิ่งอ้าเภอคลอง
เข่ือน" เป็น "อ้าเภอคลองเข่ือน" เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันท่ี 8 กันยายน 
2550 ตามโครงการอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

อำณำเขต  
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น ้าบางปะกง 
ทิศใต้ ติดกับ ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น ้าบางปะกง 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางโรง อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 

แม่น ้ำล ำคลอง ติดกับแม่น ้าบางปะกง 
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ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะพื นท่ีโดยรวมขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเข่ือน เป็นท่ีราบลุ่มทิศตะวันออก

ติดกับแม่น ้าบางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งน ้าท่ีส้าคัญ มีคลองส่งน ้าเล็กๆทั งท่ีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติและท่ี
ขุดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อน้าน ้าไปใช้ในการอุปโภคและการเกษตร 

แผนที่ต ำบลคลองเขื่อน  

  

พิกัด GPS : 13.7741234,101.163862 
สภำพภูมิอำกำศ 

      จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน  แบ่งได้เป็น  3  ฤดู คือ 

      ฤดูร้อน 
      ฤดูฝน 
      ฤดูหนาว 

เริ่มตั งแต่เดือน 
เริ่มตั งแต่เดือน 
เริ่มตั งแต่เดือน 

กุมภาพันธ์  -
  เมษายน 
พฤษภาคม  -  ตุลาคม 
พฤศจิกายน  -
  มกราคม 

ของทุกปี 
ของทุกปี 
ของทุกปี 

 

เขตกำรปกครอง 
       องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเข่ือน  มี  นายสุชาติ  เสน่หา  เป็นก้านันต้าบลคลองเข่ือน
และแบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  ดังนี  
          หมู่ท่ี  1  ช่ือบ้านพลับ  มี   นายทวีเดช  จงคา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ท่ี  2  ช่ือบ้านลาดปลาเค้า มี   นายสายชล  เกตุกัปตัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน        
          หมู่ท่ี  3  ช่ือบ้านคลองเข่ือน มี   นายสุขเกษม  จูเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ท่ี  4  ช่ือบ้านหัวล้าพู  มี   นายสุชาติ  เสน่หา เป็นก้านันต้าบล 
          หมู่ท่ี  5  ช่ือบ้านวังควาย  มี   นายส้าเริง  เนตรสาคร เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
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          หมู่ท่ี  6  ช่ือบ้านหัวล้าพูเก่า มี   นายสมหมาย  มาลัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ข้อมูลประชำกร 

องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเข่ือน มีประชากร รวมทั งสิ น 3,650 คน แยกเป็น ชาย 1,776  
คน หญิง 1,874 คน  จ้านวนครัวเรือน 1,080 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากร โดยเฉล่ีย 
120 คนต่อตารางกิโลเมตร พื นท่ีความรับผิดชอบรวม 35.12  ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลส้านักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนเมษายน) 
ประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ 

หมู่ที ่ หมู่บ้ำน 
(หลัง) 

ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

1 บ้านพลับ 259 294 553 186 
2 บ้านลาดปลาเค้า 477 474 951 300 
3 บ้านคลองเข่ือน 309 325 634 209 
4 บ้านหัวล้าพู 201 231 432 107 
5 บ้านวังควาย 329 345 674 174 
6 บ้านหัวล้าพูเก่า 165 186 351 102 
  ทะเบียนบ้านกลาง 36 19 55 2 

รวม 6 1,776 1,874 3,650 1,080 
 

 
สถำนที่ท่องเที่ยว  
 คุ้มวิมำนดิน 
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แหล่งผลิต เครื่องปั้นดินเผา จากแหล่งดินในคุ้มวิมานดิน เปิดเป็นสถานท่ีจัดจ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา และท้ากิจกรรม ส้าหรับนักท่องเท่ียว และ การทัศนศึกษา ส้าหรับ สถานศึกษา 
หน่วยงานและ องค์กรต่าง ๆ ตั งอยู่ใน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน เป็นแหล่งท่องเท่ียวในไสตล์ 
Open Gallery หรือจะเปรียบเป็นอาณาจักรของเครื่องปั้นดินเผาก็ว่าได้หาวันว่างๆมาเยือนสักครั ง 
สัมผัสกล่ินไอธรรมชาติ ชมบ้านดิน จิบกาแฟ เก็บมะม่วง ดูบ้านดิน ชมการสาธิตป้ันดิน หรือ ลงมือปั้น
ผลงานชิ นเดียวในโลกด้วยมือคุณเอง ณ กิ่ง อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อหลายปีท่ีผ่านมา ท่ีนี่คือ
กิ่ง อ.เล็กๆ ท่ีแยกตัวออกมา จากอ้าเภอ บางคล้า ผู้คนท่ีนี่ ปลูกมะม่วงเป็นพืชสวน และเลี ยงกุ้งอีก
เป็นจ้านวนมาก และไม่มีค้าว่า "งานศิลปะ" เคยปรากฏบนผืนดิน ท่ีค่อนข้างแห้งแล้ง และมีน ้าจืด
เพียงไม่กี่เดือนต่อปี ท่ามกลางภูมิประเทศท่ีเป็นดินเหนียว จึงไม่เอื อต่อการท้าพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ใน
สมัยนั นเวลากลางวันจึงเป็นเวลาว่าง ท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อื่นใด 

จนเมื่อ ปี 2548 ท่ีผ่าน เครื่องปั้นดินเผา คุ้มวิมานดิน ก็ได้เกิดขึ นท่ีนี่ เพื่อเป็นแหล่งฝีมือ
แรงงานของชุมชน และเป็นศูนย์กลางของ การเรียนรู้งานศิลปะ ซึ่งเดิมเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ส้าหรับ
ชาวบ้าน ท่ีไม่เคยมีพื นฐานมาก่อน ท่ีส้าคัญแหล่งดินเหนี่ยว ท่ีไม่ก่อประโยชน์ต่อการท้าการเกษตร มา
แต่ไหนแต่ไรแต่การเริ่มต้นในตอนนั น ก็ต้องยอมรับว่า ทิศทาง และปัจจัยหลายๆ อย่าง ยังไม่
เอื ออ้านวยต่อการก้าวไปข้างหน้า คุ้มวิมานดิน มีโอกาสได้น้าชิ นงานไปถวาย แด่ สมเด็จพระเทพฯ 
เมื่อครั งท่ีท่านได้เสด็จมาท่ี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ท่ีท้าให้มีก้าลังใจ แรงบันดาลใจ และความ
ปลื มปิติท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ขึ นในใจของพวกเรา และผลงานปั้นของวิมานดิน ก็ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณ อย่างล้นพ้นให้น้าเข้าไปจ้าหน่ายท่ีร้านภูฟ้า 
  สถำนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเส้นทำงปั่นจักรยำน   

 สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรและเส้นทางปั่นจักรยาน  
1. สวนนายกิตติภพ มงคล ท่ีอยู่ 93 / 1 หมู่ท่ี 3 ต้าบลคลองเขื่อน ปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้ท่ีมี

คุณภาพระดับการส่งออก เท่ียวชมสวน และเป็นสวนท่ีเกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการผลิตมะม่วง
คุณภาพ โทร.089-9968294  

2. สวนนายประสิทธิ์ มงคล ท่ีอยู่ 118 หมู่ท่ี 3 ต้าบลคลองเข่ือน ปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้และ
เขียวเสวย ท่ีมีคุณภาพระดับการส่งออก เท่ียวชมสวน และเป็นสวนท่ีเกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการ
ผลิตมะม่วงคุณภาพ โทร.086-1117436  

3. สวนนายอ้านาจ ตันเฉ่ียง ท่ีอยู่ 12/4 หมู่ท่ี 3 ต้าบลคลองเข่ือน ปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้และ
เขียวเสวยท่ีมีคุณภาพระดับการส่งออก เท่ียวชมสวน และเป็นสวนท่ีเกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการ
ผลิตมะม่วงคุณภาพ โทร. 081-5703492  

4. สวนนายอ้านวย พุ่มอรุณ ท่ีอยู่ 8/2 ม.3 ต้าบลคลองเข่ือน  
5. สวนนายสมาน สุขเกษม ท่ีอยู่12/1 หมู่ท่ี 3 ต้าบลคลองเข่ือน  
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6. ขนมไทย นางสาวนกเอี ยง เกตุแก้ว ท่ีอยู่ 122 หมู่ท่ี 3 ต้าบลคลองเข่ือน  
7. สวนนายมนตรี กล่ินไม้ ท่ีอยู่47 / 1 หมู่ท่ี 3 ต้าบลคลองเข่ือน ปลูกมะม่วงน ้าดอกไม้และ

เขียวเสวย ท่ีมีคุณภาพระดับการส่งออก เท่ียวชมสวน และเป็นสวนท่ีเกษตรกรใช้เป็นตัวอย่างในการ
ผลิตมะม่วงคุณภาพ โทร.090-3953049  

8. สวนนายสะอิ ง เนตรสะอาด หมู่ท่ี 3 ต้าบลคลองเข่ือน  
9. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 5 ต้าบลคลองเข่ือน โทร.089-8342524   

เดวำ รีสอร์ท 

 
 

2. ทบทวนอดีต วิเครำะห์ปัจจุบัน น ำสู่อนำคตชุมชน 
 จากค้าสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน คุณปราโมทย์ รัตนสินทร์ ได้บอกเล่าถึงอดีตว่า อ้าเภอ

คลองเข่ือนในอดีตเป็นพื นท่ีชนบทไม่มีถนน ไฟฟ้า ประปา อย่างปัจจุบัน อาศัยการคมนาคมขนส่งทาง
น ้าจากแม่น ้าบางปะกงเป็นหลักและเป็นสายเลือดแห่งชีวิตในการด้ารงชีพ ประชากรประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกรรม ท้านา ท้าสวนเป็นอาชีพหลัก ท้านาเพื่อเอาข้าวไว้รับประทานส่วนหนึ่ง เก็บไว้ใน
ยุ้งข้าวให้พอกินตลอดปี ปลูกผัก ผลไม้ หาปลา มาท้าอาหาร แปรรูปเป็นปลาร้า ปลาเค็มเอาไว้เป็น
เสบียง มีชีวิตท่ีเรียบง่าย มีความสุข อาหารอุดมสมบูรณ์ ส่ิงแวดล้อม อากาศดี ไม่มีมลพิษ มีสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง มีอายุยืน ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีอาหารเป็นยา กินปลาเป็นหลัก ผู้สูงอายุบางคน
ไม่เคยป่วยเป็นอะไรเลย 
 ปัจจุบันคลองเข่ือนเปล่ียนสภาพไปทุกคนดิ นรนแสวงหาอาชีพเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ 
มีการท้านาตลอดทั งปี ใช้ปุ๋ย สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวที่ผลิตออกมาขายใช้รับประทานไม่ได้ แข็ง 
ไม่อร่อย ต้องเอาไปขายเพื่อแปรรูป หรือส่งต่างประเทศ สวนผัก ผลไม้ ใช้ปุ๋ย สารเคมี  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยไม่ค้านึงถึงผู้บริโภค ในท้องนาม่ามีปู ปลาตามธรรมชาติอาศัยอยู่ได้ ใช้
สารเคมีในการก้าจัดวัชพืชและศัตรูข้าว ระบบนิเวศน์เปล่ียนไปได้อาหารท่ีมีสารเคมีท่ีปนเปื้อนอยู่ใน
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น ้า ในดิน ร่างกายสะสมสารเคมีท่ีตกค้างอยู่ในอาหาร ท้าให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์แข็งแรงและ
เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ท่ีต้องดูแลรักษาสุขภาพตลอดชีวิต 

 ส่ิงท่ีลุงปราโมทย์อยากเห็นคลองเขื่อนในอนาคต คืออยากให้คลองเขื่อนมีระบบนิเวศน์และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติแบบอดีต มีน ้าท่ีสะอาดไม่มีสารเคมีปนเป้ือน กิน กุ้ง ปลา ท่ีอาศัยอยู่ในน ้า
ได้ปลอดภัย ช่วยกันอนุรักษ์ดินและน ้าท่ีใช้ในการท้าเกษตรกรรม โดยใช้วิธีธรรมชาติ รักษาธรรมชาติ 
ใช้สารชีวภัณฑ์ในการดูแลรักษาพืช ผักและผลไม้ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ มีสมุนไพรท่ีมีคุณภาพในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ช่วยกันดูแลธรรมชาติแล้วส่ิงแวดล้อมก็จะดูแลเรา นี่คือวิถีชีวิตท่ียั่งยืน 

 
3. วิถีชีวิตชุมชนและประกอบอำชีพ 

      ต้าบลคลองเขื่อน เมืองริมน ้าบางปะกงตอนบนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนส่วนใหญ่
เป็นคนไทยเชื อสายจีน อดีตเป็นส่วนหนึ่งของอ้าเภอบางคล้าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ท้านาข้าว สวนมะม่วงและเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
มีผลผลิตท่ีขึ นช่ือ คือ มะม่วงน ้าดอกไม้ มะพร้าว ท่ีมีความอร่อย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศต้าบล
คลองเขื่อนโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มแม่น ้าซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีมากับแม่น ้าบางปะกงท้า
ให้ผลผลิตด้านการเกษตรมีคุณภาพดีซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั งระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ สวนมะม่วง สวนหมาก พลู มะพร้าว ยังเป็นสวนท้องร่อง ปัจจุบันสวนท้องร่องดั งเดิม
ลดน้อยลงเนื่องจากท่ีดินมีการเปล่ียนเจ้าของและบางรายเปล่ียนจากท่ีสวนเป็นนาข้าว เป็นบ่อปลาบ่อ
กุ้ง ชีวิตท่ีอยู่บริเวณแม่น ้าบางปะกง จะมีการท้าการประมง ตกกุ้ง งมกุ้งแม่น ้า สร้างเป็นรายได้เสริม
ให้แก่ประชาชน  

    ในส่วนของนาข้าว เดิมปลูกข้าวนาปี เช่น ตาแห้ง หอมหลวง แต่ผลผลิตได้น้อยเนื่องจาก
ระบบน ้าไม่ดี ยังไม่มีระบบชลประทาน สมัยก่อนเขาเช่ือกันว่าในดินมี “แก้วแกลบ”ดินชั นล่างจะพบ
แก้วแกลบซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนแก้วใสๆเป็นแท่งเหล่ียมๆเล็กๆเหมือนแกลบ ปัจจุบันมีระบบ
ชลประทานชาวนาหันมาปลูกข้าวพันธุ์    ไม่ไวแสง มีการท้า 2-3 ครั ง / ปี ปลูกเพื่อการค้าบริโภค
ไม่ได้เนื่องจากคุณภาพไม่ดีแข็งไม่นิยมบริโภค ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากปัจจุบันการท้านาชาวนาจะ
ไม่ได้ลงมือท้าเองจะจ้างเป็นส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องการจัดการ เช่น ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีก้าจัดโรคแมลง 
ฯลฯ และค่าเช่านา เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นนาเช่า  ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 2,500 -5,500 บาท /ไร่ 
ราคาข้าวท่ีขาย 6,000 -7000 บาท ท้าให้ชาวนามีความยากจนยิ่งท้านายิ่งยากจน ปัจจุบันมีการปลูก
ข้าวไว้กินเอง พันธุ์ที่ปลูกข้าวหอมมะลิ หอมปทุม ข้าวไรเบอรี่ หอมนิล     
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4. ฐำนกำรเรียนรู้ในหมู่บ้ำนและกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
4.1 สวนนำยอ ำนำจ ตันเฉ่ียง  มะม่วงส่งออก / การขยายพันธุ์มะม่วง 
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4.2 สวนนำยกิตติภพ มงคล  การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก้าจัดศัตรูพืช /การเรียนรู้เรื่องแฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



9 
 

4.3 บ้ำนสำมสำว ฐำนเรียนรู้ขนมไทย  
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4.4 สวนลุงปรำโมทย์ วรชำติตระกูล การเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์มะม่วง 
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4.5 สวนผสมผสำนลุงเดือน / โฮมสเตย์ / กำรท ำมะม่วงกวน 
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4.6 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอคลองเขือ่น หมู่ที่ 4  
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4.7 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
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4.8 สวนผักพื้นบ้ำนปำ้เอมอร จูเจริญ 
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4.9 สวนเกษตรผสมผสำน ก ำนันส ำเริง เนตรสำคร กล้วย /มะพร้ำว / มะม่วง 
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4.10 สวนผสมผสำน นำงนภำ กำรเพำะต้นอ่อนทำนตะวัน / กำรปลูกข้ำวหอมนิล /หอมปทุม  
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4.11 ศูนย์วัฒนธรรมอ ำเภอคลองเขื่อน แหล่งรวบรวมเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ เช่น 
เตารีดโบราณ ท่ีบดโม่แป้ง  เครื่องดนตรี เช่น กลองโทน ใช้ประกอบการเล่นดนตรีร้องเพลงตีโทน
เป็นความเช่ือในการรักษาโรคให้กับคนปัจจุบัน เครื่องมือเกี่ยวกับสัตว์ ได้แก่ ไซดักกุ้งและปลา 
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4.12 สวนเกษตรสุข นำยปรำโมทย์ รัตนสินทร์  เรียนรู้เร่ืองสมุนไพรหลำยชนิด กำรท ำน้ ำมัน
มะพร้ำวสกัดเย็น  
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5.ทรัพยำกรที่ส ำคัญ ภูมิปัญญำ  
5.1 กำรท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ  ป้ามาลี  เขตเข่ือน 

 
 
5.2 กำรใช้สำรชีวภัณฑ์ในกำรก ำจัดศัตรูพืชและกำรใช้แฝกกันดินพัง นำยกิตติภพ มงคล 
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5.3 กำรท ำบุญหลังบ้ำน   บ้านคลองเข่ือน หมู่ท่ี 3 
        ประเพณีนี ก้าหนดวันท่ีเป็นมงคลในเดือน 4 หรือเดือน 5 หรือเดือน 6 โดยลุงประโมทย์            

วรชาติตระกูล เป็นแกนน้าในการสืบสานประเพณี จุดประสงค์ของประเพณี เพื่อลอยทุกข์โศก โรคภัย
ให้ปลอดภัยให้มีความสุข ความเจริญปราศจากโรคภัยอันตราย ของเซ่นไหว้ ดังนี  

    1. เรือกาบกล้วย 2 ล้า ในเรือจะมีการปั้นดินเหนียว คนขี่ควาย ในกระทงใหญ่ จะมีผักข้าว 
ปลาย้า ข้าวตอกดอกไม้ น ้า 1 กระออม เหล้า 1 กระออม 

         2. ผลไม้ 5 อย่าง ซึ่งผลไม้ต้องห้ามน้ามาบูชา ดังนี  ละมุด มังคุด พุทรา กระท้อน ลูกท้อ 
มะเฟือง มะไฟ 

         3. บายศรี 
         4. ขนมหวาน ถั่วตัด 
         5. ไก่ เป็ด หมู กุ้งต้ม 
         ขั นตอนในพิธี มีดังนี  
     วันแรก 
          1. มีการจุดธูป บวงสรวงเทวดา ซึ่งจะอธิฐานบอกผีทุ่ง ผีป่า ผีเขา ผีสัมประเวสี ท้าบุญ

อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณ 
          2. นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 16.40 น. 
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          3. หลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จ นายปราโมทย์ วรชาติตระกูล และ นายอ้านวย 
มั่นคง จะตั งจิตอธิฐานลาส่ิงของท่ีน้ามาบวงสรวงไว้ให้ผู้ท่ีเข้ามาร่วมรับประทานตอนเย็นร่วมกัน 
ประชาชนมีความเช่ือว่าถ้ารับประทานจะเกิดสิริมงคลสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ 

      วันท่ีสอง 
          ตอนเช้านิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์และฉันเช้าเวลา 08.00 น. ประธานในพิธีกรวดน ้า

ใสเรือกาบกล้วย 2 ล้า ทั งนี นายอ้านวย มั่นคง จะน้าเรือไปวางบนบก บริเวณทางสามแพ่ง และนาย
ปราโมทย์ วรชาติตระกูล จะน้าเรือไปลอยทางน ้า โดยจะมีการตั งจิตอธิฐานให้ทุกข์โศกโรคภัยหมดไป 
ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความสุข ความเจริญ ไม่เดือดร้อน 

 
5. รูปแบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและขยะ 
การจัดการขยะแต่ละครัวเรือนจะจัดการขยะกันเองเนื่องจากต้าบลคลองเข่ือน เป็นพื นท่ีการเกษตรไม่
เหมือนในเขตเทศบาล มีการคัดแยกขยะเพื่อจ้าหน่าย ขยะอันตรายจะถังไว้บริการท่ีศาลาประชาคม
ทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนน้าขยะอันตรายมาทิ ง ส่วนขยะเปียก ท้าถังไว้ส้าหรับทิ งเพื่อท้าเป็นปุ๋ย 
ขยะแห้งท่ีย่อยสลายได้ จะท้าเสวียนท่ีต้นไม้เพื่อนา้ขยะแห้งมาทิ งเพื่อเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ต่อไป 
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ถังขยะก ำจัดขยะอินทรีย์ 

 
 
กำรจัดกำรขยะที่ว่ำกำรอ ำเภอคลองเขื่อน 
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6. ศูนย์กำรเรียนรู้ในชุมชน 
 

 
 
7. อัตลักษณ์และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

สวนมะม่วงลุงเชียร  

 
สวนมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง ระดับ 5 ดาวของ อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าของสวนคือ

คุณลุงกิตติภพ มงคล เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2549 ค่ะ คุณลุงเป็นผู้น้อมน้าทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการน้าหญ้าแฝก มาปลูกคลุมดินริมตล่ิงร่องสวน ท้าให้ไม่เกิดดิน
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หล่นเป็นเลนในร่องสวน ประหยัดแรงงานและค่าจ้างในการขุดลอกเลนทุกปี ซึ่งหาคนรับจ้างได้ยาก
แล้ว อีกทั งหญ้าแฝก ยังสามารถตัดมาคลุมดินย่อยสลายเป็นปุ๋ย และตัดขายได้อีกด้วย  

 
 

ภูมิปัญญำกำรต่อเรือ 

นายประสิทธ โชคสวัสด์ิ เกิดพ.ศ.2487 ปีวอก บิดาช่ือ นายหวา มารดาช่ือ นางแหล่ม มีพี่
น้อง 4 คน เป็นหญิง 2 คน ชาย 2 คน นายประสิทธ เป็นบุตรคนท่ี 3 จบการศึกษาชั นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 สมรสกับ นางช้วน มีบุตร 3 คน 

นายประสิทธ มีความสนใจด้านการต่อเรือมาตั งแต่เด็ก เรียนโดยใช้วิธีครูลักพักจ้า เนื่องจาก
คนใน สมัยก่อนจะไม่มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการช่างให้กับคนอื่นท่ีไม่ใช่บุตรของตนเอง ถึงจะ
ถ่ายทอดแต่ก็ไม่หมด เนื่องจากกลัวว่าจะมาเป็นคู่แช่ง ดังนั นวิชาช่างด้านต่าง ๆ ของคนโบราณเมื่อไม่
มีการถ่ายทอดไว้ จึงเกิดการ สูญหายไปเมื่อคนท่ีเป็นช่างเลียชีวิต 

เครื่องมือท่ีใซ้ในการต่อเรือ ได้แก่ ขวานถาก หรือขวานขุด สว่านมือ ค้อน ตาปู ส่ิว ดินสอ แม่
แรงเข้า ไม้ ล่ิมไม้ กบไสไม้ (กบไม้) เล่ือยอันดา เล่ือยโค้ง 

กระบวนกำรในกำรต่อเรือ 
1. เหลาไม้เป็นแกนกลางเรือ หรือท่ีเรียกว่า กระดูกงู ไม้ท่ีใช้เป็น ไม้ตะเคียน หรือไม้มะยม

หอม ไม้สัก ไม้ชุมแพทย์ ประเภทไม้แล้วแต่ผู้ส่ังต่อเรือจะส่ัง) แล้วแต่ผู้ส่ังจะจ้างท้าเรือไปใช้ ซึ่งเป็น
โครงสร้างหลักของเรือ เป็นกระดานชิ นแรกใต้ท้องเรือ 

2. เรือประกอบด้วย แผ่นไม้ 5 แผ่น แล้วแต่ขนาดของเรือ น้าไม้มาเข้าท่ีละข้าง น้าไม้แผ่น
ซ้าย แผ่น ขวาเย็บคู่ล่าง คู่บนจะเท่ากัน 

3. ทาน้ ายาเพื่อรักษาเรือ 
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4. ราคาของเรือชิ นอยู่กับขนาด รูปแบบของเรือ 
นายประสิทธ โชคสวัสด ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่อเรือมาตลอด เพราะท้าด้วยใจรัก และ

เป็นการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาต่อเรือ ท่ีเหมาะกับภูมิประเทศของประเทศไทย ท่ีบ้านเรือนท่ีติดอยู่ริม
แม่น้ าตลอดมา 
 
8. สถำนที่ส ำคัญและแหล่งโบรำณคดีในท้องถ่ิน 

วัดคลองเข่ือน 
วัดบ้านกล้วย (เกาะแล้วชวารีย์)   
วัดเทวารุทธาราม 

 
9. ศักยภำพ สภำพปัญหำผลิตภัณฑ์ชุมชน ควำมต้องกำรในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนหรือพัฒนำ
พื้นที ่

หมู่บ้านคลองเขื่อน มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทั งเชิงเกษตรและวัฒนธรรมมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รู้จักมากขึ น จึงท้าให้ประชาชนภายในหมู่บ้านมีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ นบ้านคลองเขื่อนมีแม่น ้าบางปะกงไหลผ่าน เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ มีทั งกุ้ง นกน ้า ปู ปลา หอย มีป่าจากและต้นล้าพูขึ นตามริมฝ่ังแม่นน ้าไว้เป็นท่ีหลบภัยและ
วางไข่ของสัตว์น ้า และเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

 
 

มะม่วงพื นบ้าน ท่ีบ้านคลองเข่ือน มีรสหวานอร่อยและมีความแตกต่างจากมะม่วงในพื นท่ีอื่น 
มีคุณภาพระดับการส่งออกจึงมีลูกค้าทั งหน่วยงานราชการ และนักท่องเท่ียวที่สนใจแวะเวียนมาซื อ
รับประทาน หรือให้เป็นของฝาก 
 
ศักยภาพในการผลิตสินค้าภายในต าบลคลองเขือ่น 

มะม่วง OTOP - ผลมะม่วงดิบ / สุก 
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- มะม่วงแปรรูป 
ข้าว  

- หอมนิล 
- ไรซ์เบอร์รี ่
- หอมปทุม 
- มะลิ 
- จัสมิน 

หมาก / พลู 
น ้าพริก 
กระยาสารท OTOP 
กล้วยกรอบ 

- กล้วยน ้าว้า 
- หอมทอง 

กุ้ง 

มะพร้าว 
- ต้นพันธุ์มะพร้าวน ้าหอม 
- มะพร้าวถอดเสื อ 
- น ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

กาละแม 
กระเป้าผ้าดิบ (งานสกรีน) 
ไม้กวาด 
ดอกไม้จัน 
เหรียญโยนทาน 
ดอกไม้ธนบัตร 
ข่า 
ตะไคร้ 
สมุนไพรไทย

 
ปัญหาต่างๆ ในชุมชน 

1. ทางด้านการตลาดในการจัดจ้าหน่ายสินค้าท่ีผลิตได้ในชุมชน 
- การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐไม่ครบวงจรไม่ครบคลุมถึงการจัดช่องทางการจัดจ้าหน่าย 

หรือส่งเสริมการตลาดท้าให้หลายอาชีพไม่สามารถด้าเนินการต่อได้ 
- ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่้า 
- ขาดอ้านาจต่อรองกับผู้ซื อ 

2. การส่งเสริมอาชีพของภาครัฐไม่ครบวงจร ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีรัฐส่งเสริมสร้าง
อาชีพได้จึงท้าให้ไม่ยั่งยืน 

3. เงินทุน ภาระหนี สิน 
4. ลดต้นทุนการผลิต 

ความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชน 
1. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของดีคลองเข่ือน เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้า ภูมิปัญญา ความภูมิใจ

ในท้องถิ่น ให้ภายนอกสืบค้นและเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ต่อไป 



27 
 

2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงให้สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้อย่างเหมาะสม เช่น ลดจ้านวนลูก
เหลือ 6 ลูก ต่อกล่อง เพิ่มความแข็งแรงของกล่องให้มากขึ น และออกแบบให้กล่องมีความ
แข็งแรง 

3. เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ 
4. พัฒนาอัตลักษณ์ แพคเก็จผลิตภัณฑ์ 
5. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ นเพื่อ

แข่งขันในตลาดภายนอกได้ ไม่เพียงแค่ผลิตขายเฉพาะในชุมชน 
6. ยกระดับมาตรฐานมะม่วงกวนให้ได้รับรองมาตรฐาน อย. ตั งแต่เริ่มต้นกระบวนการสร้าง

โรงเรือน พฒันาบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ จนขยายช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
7. ยืดอายุการจัดเกบ็ม่ะม่วงผลดิบและผลสุก 
8. ยืดอายุผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบให้สามารถเก็บได้นานขึ น ยกระดับมาตฐานสินค้าให้แข่งขันได้ 
9. การบริหารจัดการขยะในชุมชน 
10. ความปลอดภัยบนท้องถนน บริเวณจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั ง และจุดเส่ียง โดยเฉพาะ

โรงเรียนราชิน ี
11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โฮมสเตย์ในชุมชน 
12. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ชาตะไคร้ ชาขลู่ ชาสารภี  
13. ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เข้าถึงได้ง่ายขึ น เช่น กระเป๋าผ้าดิบสกรีน ให้เป็น

ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ท่ีใช้วัตถุดิบและความรู้เดิมท่ีทางกลุ่มสามารถผลิตได้อยู่แล้ว 
14. พัฒนาความรู้โดยการศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบอื่น หรือชุมชนท่ีประสบความส้าเร็จแต่ละ

ด้านเพื่อเป็นพื นฐานในการน้ามาต่อยอดพัฒนาชุมชนตนเอง 
15. ต้องการมาตรฐาน GI มะม่วง 
16. ศึกษาความต้องการตลาดและการวางแผนการผลิต ของสินค้าแต่ละประเภท 
17. พัฒนาการท่องเท่ียวให้ยั่งยืน ต่อยอดจากนวัตวิถี  
18. พัฒนาระบบการผลิตน ้ามันมะพร้าวสกัดเย็นให้มีศักยภาพผลิตจ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ 

 
10. ควำมส ำเร็จแห่งชุมชนและปัจจัยควำมส ำเร็จ 
 การด้าเนินโครงการการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนของประชากรในท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มเกษตรกรพื นท่ีต้าบลคลองเข่ือน 
อ้าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดผลส้าเร็จแห่งชุมชน ดังนี  

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของดีคลองเข่ือนออนไลน์และถ่ายทอดความรู้
ด้านการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ตแก่ชุมชนในพื นท่ี ต้าบลคลองเขื่อน อ้าเภอคลองเขื่อน 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยด้าเนินการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชากลยุทธ์การตลาดบน
อินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ได้ผลการ
พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ของดีคลองเข่ือนออนไลน์  โดยใช้ภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL 
สามารถจัดการเนื อหา บทความ รูปภาพ ของกลุ่มเกษตรกรพื นท่ีต้าบลคลองเข่ือน อ้าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดเมนเนม www.khlongkhuean.com สามารถ
สืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ และเช่ือมโยงไปยังเครือข่าย เช่น อบต.คลองเขื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ สามารถรองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ แทปเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้เป็นอย่างดี 
และได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ตแก่ชุมชนในพื นท่ีต้าบลคลองเข่ือนใน
วันท่ี 26 เมษายน 2562 ให้เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจเรื่อง “การใช้งานระบบการประชาสัมพันธ์ของดี
คลองเขื่อนออนไลน์และการส่งเสริมการตลาดบนอินเทอร์เน็ต” จ้านวน 25 คน ณ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลคลองเข่ือน 
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กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงของดีคลองเขื่อน ต้าบลคลองเข่ือน อ้าเภอคลอง
เข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมะม่วงเป็นสินค้าเด่นในต้าบลคลองเขื่อน มีรสชาติโดดเด่น ได้รับ
รางวัลจากการประกวดมะม่วงทั งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ จากความต้องการของชุมชนใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงของดีคลองเขื่อนในลักษณะบรรจุ 6 ผล ส้าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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ผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพต้าบลคลองเข่ือน ผลส้าเร็จจากการด้าเนินงานจากการสัมภาษณ์ความต้องการ
รายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยผู้เช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
วิพากษ์แบบและคัดเลือกแบบโดยผู้น้าชุมชนต้าบลคลองเข่ือน จัดพิมพ์ตามแบบและส่งมอบในวันท่ี 
30 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเข่ือน รวมทั งถ่ายทอดความรู้แก่ผู้น้าเกษตรกรผู้
ปลูกมะม่วงในพื นท่ีต้าบลคลองเขื่อนและผู้ท่ีสนใจในเรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงของดีคลอง
เข่ือน และการประยุกต์ใช้ QR Code กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP” จ้านวน 15 คน 

การสอบถามความต้องการรายละเอียดบรรจุภัณฑ์

 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
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การวิพากษ์แบบบรรจุภัณฑ์และน้าเสนอต่อผู้น้าชุมชนต้าบลคลองเข่ือน 

 
ส่งมอบบรรจุภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ 

 
 

 
 


