2. สภาพทั่วไปของตาบลท่าเทววงษ์
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
อาเภอเกาะสีชัง มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ในอ่าวไทยระหว่างละติจูดที่ 12 และ 13 องศาเหนือ
และลองติจูดที่ 100 องศา 48 ลิปดาตะวันออก 100 องศา 51 ลิปดาตะวันออก ห่างจากอาเภอศรีราชาไป
ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ป ระมาณ 12 กิ โ ลเมตร ห่ า งจากจั ง หวั ด ชลบุ รี 36 กิ โ ลเมตร และอยู่ ห่ า ง
กรุงเทพมหานคร 117 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ประมาณ ๗.๙๖ ตารางกิโลเมตรหรือ 1๒,๗๓๖ ไร่ ประกอบด้วย
เกาะบริวารน้อยใหญ่อีก 8 เกาะ ได้แก่
๑. เกาะสัมปะยื้อ

: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสีชัง

๒. เกาะขามใหญ่

: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง

๓. เกาะขามน้อย

: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง

๔. เกาะปรง

: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง

๕. เกาะร้านดอกไม้

: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง

๖. เกาะยายท้าว

: ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง

๗. เกาะค้างคาว

: ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสีชัง

๘. เกาะท้ายตาหมื่น

: ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง
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แผนที่การเปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหม่ลงไปในทะเลน่านน้าไทย โดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ ย นแปลงเขตเทศบาลต าบลเกาะสี ชั ง เมื่ อ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2551
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชังใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ทะเล ทาให้เทศบาลตาบลเกาะสีชังมีพื้นที่
รับผิดชอบในทะเลเพิ่มขึ้นอีก 17.65 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่บนบกเดิม 7.96 ตารางกิโลเมตร รวมเป็น
พื้นที่ทั้งสิ้น 25.61 ตารางกิโลเมตร
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ทั้งนี้ เทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

จรดทะเลเขตอาเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศใต้

จรดทะเลเขตอาเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันออก

จรดทะเลเขตอาเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี

ทิศตะวันตก

จรดทะเลเขตอาเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพชรบุรี

๓. เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง มีเขตการปกครองทั้งหมดอยู่ในตาบลท่าเทววงษ์ อาเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี (อาเภอเกาะสีชังมี ๑ ตาบล) ประกอบด้วย ๗ ชุมชน ๗ หมู่บ้าน คือ
- ชุมชนบ้านท่าเทววงษ์

(หมู่ที่ ๑)

- ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง

(หมู่ที่ ๒)

- ชุมชนบ้านท่าวัง

(หมู่ที่ ๓)

- ชุมชนบ้านตรอกด่านภาษี

(หมู่ที่ ๔)

- ชุมชนบ้านสะพานคู่

(หมู่ที่ ๕)

- ชุมชนบ้านท่าภาณุรังษี

(หมู่ที่ ๖)

- ชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่

(หมู่ที่ ๗)
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๔. ประชากร อาชีพ และรายได้
๔.๑ ประชากร
ชุมชน/หมู่บ้าน
ชุมชนบ้านท่าเทววงษ์
ชุมชนบ้านศาลเจ้าเก๋ง
ชุมชนบ้านท่าวัง
ชุมชนบ้านตรอกด่านภาษี
ชุมชนบ้านสะพานคู่
ชุมชนบ้านท่าภาณุรังษี
ชุมชนบ้านเกาะขามใหญ่
รวม

ปีป๎จจุบัน
ปีที่แล้ว
ชาย
หญิง ครัวเรือน ชาย
หญิง ครัวเรือน
451
506
471
431 507
462
337
337
302
331 327
297
419
498
472
427 498
460
144
114
205
153 125
205
170
176
132
183 184
133
623
560
529
671 602
517
94
90
60
97
94
60
2,238 2,281 2,171 2,293 2,337 2,134

2 ปีที่แล้ว
ชาย
หญิง ครัวเรือน
432
510
445
330
331
267
433
497
449
165
137
203
182
178
133
672
612
500
101
97
59
2,315 2,362 2,056

ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2563
อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า ภาวะประชากรในเขตเทศบาลต าบลเกาะสี ชั ง มี ป ระชากรแอบแฝงอี ก
จานวนประมาณ 3,000 คน ซึ่งได้แก่ พวกรับจ้างที่มากับเรือขนส่งสินค้า พวกที่มาทางานโดยไปกลับทุกวัน
ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
4.2 อาชีพ
- ประมง

ร้อยละ

5.73

- แรงงาน

ร้อยละ

19.58

- ค้าขายกับนักท่องเที่ยว

ร้อยละ

14.16

- ค้าขายกับเรือสิ้นค้าต่างประเทศ

ร้อยละ

6.79

- บริการนักท่องเที่ยว

ร้อยละ

23.19

5
๕. ด้านการเมือง
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งการบริหารเป็นรูปแบบ
นายกเทศมนตรี ม าจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรง ประกอบด้ ว ยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ๒ คน
เลขานุ การนายกเทศมนตรี ๑ คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ๑ คน ทาหน้าที่ด้านบริห ารกิจการของ
เทศบาล และมีสมาชิกสภาเทศบาล ๑๒ คน ทาหน้าที่นิติบัญญัติ
รายชื่อผู้บริหาร
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อตัว - สกุล
นายดารงค์
นายเนาว์
นายสหัส
นายชิน
นายสรศักดิ์

เภตรา
วงษ์มณีวรรณ
ถนอมศิริ
ชินจิตตานุรักษ์
เภตรา

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

๖. โครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ไฟฟ้า
เพื่อแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสีชัง ได้ประสานงานไปยัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา ดาเนินการวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเลระบบ 22 เควี เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า
มายังเกาะสีชัง และได้ดาเนินการแล้วเสร็จและเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่
ป๎จจุบันสายเคเบิ้ลใต้น้าทะเลที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามายังเกาะสีชังเกิดการชารุดและอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม
๖.๒ ประปา
เพื่อแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสีชังด้านการขาดแคลนน้า
อุปโภค บริโภค ในชีวิตประจาวัน โดยได้ประสานกับการประปาส่วนภูมิภาคขอให้ดาเนินการจัดวางท่อประปา
มายังเกาะสีชัง แต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่คุ้มกับการลงทุนจึงต้องพยายามจัดหาน้าประปาแนวทางอื่น โดยได้รับ
ความกรุ ณาจากนายสมชาย คุณปลื้ ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขในขณะนั้น ช่วยประสานงานให้ บริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้า ภาคตะวันออก จากัด (มหาชน) (East Water) ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา
แต่ระยะเวลาต่อมาระบบการผลิตน้าประปาเริ่มป๎ญหา บริษัท อีส วอเตอร์ ไม่ประสงค์ดาเนินการกิจการประปา
อีกต่อไป จึงได้ขายกิจการประปาให้กับเทศบาล ซึ่งในป๎จจุบันเทศบาลตาบลเกาะสีชังได้จัดหาบริษัทที่มีความ
ประสงค์เข้ามาดาเนินกิจการประปา คือ บริษัท เอส.ซี.อควอ จากัดและ ได้ดาเนินการผลิ ตน้าประปาและ
จาหน่ายน้าประปาให้กับผู้ใช้น้าประปาอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเมื่อวันที่ 7
กุมภาพัน ธ์ 2562 บริ ษั ท เอส.ซี. อควอ จากั ด ได้ทาการหยุด ผลิ ต และส่ งน้าประปาให้ กับ ผู้ ใช้ น้าประปา
เนื่องจากประสบป๎ญหาขาดทุนจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ทาให้เกิดสภาวะขาดทุนสะสมจนต้องหยุดกิจการ
๖.๓ การคมนาคม
ป๎ จ จุ บั น เกาะสี ชังมีก ารคมนาคมติดต่อกั บภายนอกโดยเฉพาะกับอาเภอศรีราชาด้ว ยเรื อ
โดยสารข้ามฟากรั บ จ้างบริ การทุกวัน โดยออกจากท่าภาณุรังสี (ท่าบน) และท่าเทววงษ์ (ท่ าล่ าง) อาเภอ
เกาะสีชัง ไปอาเภอศรีราชาทุก ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และออกจากท่าเรือเกาะลอยอาเภอ
ศรีราชาไปอาเภอเกาะสีชังทุก ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. อัตราค่าโดยสารเที่ยวละ ๕๐ บาท/
คน และใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ นาที
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สาหรั บ การคมนาคมภายในเกาะสี ชังจะมีรถสามล้ อเครื่องโดยสารและรถจั กรยานยนต์
รับจ้างบริการอยู่ทั่วไป บนเกาะสีชังมีถนนสายหลัก ๒ สาย คือ ถนนอัษฎางค์ เป็นถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจร
กว้ าง ๔ เมตร ถึง ๖ เมตร ตามสภาพความสู งต่ าของริม ฝ๎ง ง มี ความยาว ๓.๕ กิโ ลเมตรและถนนวชิ ราวุ ธ
นอกจากนี้ก็มีถนนซอยเป็นคอนกรีตขนาดกว้าง ๒ - ๔ เมตร เชื่อมโยงจากถนนอัษฎางค์ไปยังถนนวชิราวุธ ตาม
หมู่บ้านและจุดต่าง ๆ รอบเกาะสีชังอีกจานวน ๑๖ สาย รวมทั้งสิ้นถนนคอนกรีต ๑๘ สาย ภายในเขตเทศบาล
ตาบล
เกาะสีชัง และมีสะพานท่าเทียบเรือจานวน ๔ สะพาน
๗. การศึกษา
อาเภอเกาะสีชัง มีสถานศึกษา จานวน ๓ แห่ง ดังนี้
๗.๑ โรงเรียนเกาะสีชัง แบ่งเป็น ๒ ระดับ มีจานวนครู/อาจารย์ จานวน 27 คน
ดังนี้
- ระดับประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๖) มีนักเรียน
- ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) มีนักเรียน

จานวน 255 คน
จานวน 115 คน

๗.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
- มีนักเรียน
- มีครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๗.๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง
- มีนักเรียน
- มีครู
- ครูอัตราจ้าง
๘. ศาสนาและวัฒนธรรม

จานวน 22 คน
จานวน 1 คน
จานวน 5 คน
จานวน ๑16 คน
จานวน ๒ คน
จานวน 1 คน

๘.๑ วัด
จานวน ๒ แห่ง
๘.๒ สานักสงฆ์
จานวน 5 แห่ง
๘.๓ ศาลเจ้า
จานวน ๒ แห่ง
๘.๔ เทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่
จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ซึ่งมี ๒ ช่วง คือ ช่วงเทศกาลตรุษจีน (ตรงกับวันแรม 15 ค่า เดือน 2)
ประมาณปลายเดือนมกราคม ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่มีระยะเวลา
ประมาณ 45 วัน และช่วงสารทจีน (ตรงกับวัน ขึ้น 15 ค่า เดือน 9) ประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี ซึ่งทั้ง
สองเทศกาลนี้ จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมานมัสการสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่อย่าง
เนื่องแน่นทุกปี “เจ้าพ่อเขาใหญ่” เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิที่บรรดาชาวจีนทั้งในไทยและในต่างประเทศให้ความ
เคารพเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มาบนบาน กับเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วได้ดังคาอธิษฐานจะนิยมกลับมา
แก้บนในช่วงเดือนสิบ สิ่งที่คนนิยมแก้บนส่วนมากจะเป็นลิเก
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8.5 ประเพณีวันสงกรานต์
เป็นประเพณีซึ่งจัดให้มีขึ้นในช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ เมษายน ของทุกปี ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าวชาว
เกาะสีชังทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพจากทั่วสารทิศจะเดินทางกลับมาเกาะสีชังอย่า งพร้อมเพรียงกัน ทาให้
บรรยากาศที่เกาะสีชังเป็นไปด้วยความคึกคัก และมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ จึงเรียกวันนี้ว่า“วันรวมชาวเกาะ”
วันที่ ๑4 เมษายน ของทุกปี มีการจัดงานวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว เพื่อแสดงความ
กตัญํูกตเวทีต่อ ผู้ สู งอายุ เพื่อ รณรงค์ ให้ สั งคมตระหนักในคุ ณค่าพร้ อมยกย่ องเชิด ชูผู้ สู งอายุส่ งเสริมการ
รวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้และใช้ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของ สถาบันครอบครัวในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกาะสีชังได้แสดงความรัก
และความกตัญํูต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันผู้สูงอายุที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
วัน ที่ ๑๕ – ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันก่อพระเจดีย์ทรายของพี่น้องชาวเกาะสี ชัง
โดยในวันที่ ๑๕ เมษายน จะมีการก่อพระเจดีย์ทรายบริเวณท่าบน วันที่ ๑๖ เมษายน จะเป็นการก่อพระเจดีย์
ทรายบริเวณสี่แยกท่าล่าง การก่อพระเจดีย์ทรายในประเทศไทยถือเป็นประเพณีหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการ
นาทรายไปถวายวัด เพื่อนาเศษดินทรายที่ติดเท้าออกมาจากวัดไปคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย และเพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีต
ให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนใน
ชุมชนด้วย ซึ่งหลังจากที่มีการก่อพระเจดีย์ทรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงเย็นของแต่ละวันก็จะมีพิธีสวดมนต์
เย็นฉลองพระเจดีย์ทราย และมีการร้องราทาเพลงรอบกองพระเจดีย์ทราย พอวันรุ่งขึ้นก็จะมีพิธีทาบุญฉลอง
พระเจดีย์ทรายของแต่ละท่า
วัน ที่ ๑๗ เมษายน ของทุกปี ช่ว งเช้าก็ จะมีพิ ธีทาบุ ญฉลองพระเจดีย์ ทรายบริเวณสี่ แยก
ท่า ล่ า งและพิ ธี ป ล่ อ ยเรื อ (ปล่ อ ยทุก ข์ ป ล่ อ ยโศก) ซึ่ ง เป็ นประเพณี ป ล่ อ ยทุ ก ข์ ป ล่ อยโศกของคนเกาะสี ชั ง
ให้นาเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากเกาะ และมีการละเล่นพื้นบ้านของเกาะสีชัง คือ การละเล่นลูกช่วงรา หลังจากนั้น
ในช่วงบ่ ายจะมีพิธีแห่หลวงปู่ “พระครูสุทธิรัตน์ ” ที่ชาวเกาะให้ความเคารพนับถือเคลื่ อนขบวนเข้าไปสู่
วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ต่อจากนั้นจะมีพิธีสรงน้าพระ และรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
วันที่ ๑๘ เมษายน ของทุกปี ประเพณีวันไหลเกาะขามใหญ่ (ประเพณีอุ้มสาวลงน้า) จัด
บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่ ซึ่งชาวเกาะสีชังจะไปรวมตัวกันที่หาดทรายเกาะขามใหญ่ ทุกคนแต่งกายกันด้วย
เสื้อลายดอกสวยงาม มีสีสันสดใส มีการละเล่นในลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น คือ ประเพณี “อุ้มสาวลงน้า”
หรือ “จูงมือลงทะเล” ซึ่งป๎จจุบันก็จะมีการขออนุญาตหรือถามความสมัครใจก่อนที่จะมีการอุ้มสาวลงน้า
พออุ้ ม ลงน้ าเสร็ จ ก็ จ ะมี ก ารให้ ศี ล ให้ พ รกั น นอกจากนั้ น ก็ จ ะมี ก ารร้ อ งร าท าเพลงตามชายหาด
กิจกรรมปีนเสาน้ามัน ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สร้างความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนใน
พื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
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วันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี ประเพณีวันกองข้าว พิธีบวงสรวงศาลศรีชโลธรเทพ และ
พิธีตีเมฆหมอกผี จะจัดขึ้นบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน ในช่วงเวลา ๑๔.๐๐– ๑๗.๐๐ น. ชาวบ้านจัดอาหารคาว
หวานใส่ปิงนโตไปยังพระราชวัง บริเวณหน้าศาลศรีชโลธรเทพเพื่อร่วมพิธีบวงสรวงศาลศรีชโลธรเทพและพิธีกอง
ข้าวภายในบริเวณงานมีการจาลองหุ่น “ไอ้เมฆ อีหมอก” ซึ่งเป็นรูปป๎้นผู้หญิงผู้ชายแล้วนาอาหารถวายรูปป๎้น
นั้น ซึ่งเป็นการเซ่น ดวงวิญาณของบรรพบุรุษและสรรพเวษี ผีเร่ร่อนไม่มีญาติมีคนแต่งตัวเป็นผีแอบอยู่หลัง
ศาล เมื่อได้เวลาจะมีการเรียกผีมากินอาหาร แล้วถามเรื่องต่าง ๆ เช่น ดินฟ้าอากาศ การเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น
เมื่อทาพิธีไถ่ถามเสร็จแล้ว ชาวเกาะก็จะขับไล่ผีวิ่งหนีลงทะเลไป ซึ่งจัดได้ว่าเป็นประเพณีที่ชาวเกาะได้รับความ
สนุกสนานและได้เคารพบรรพบุรุษในคราวเดียวกัน
8.6 งานวันราลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ของชาวเกาะสีชัง
งานวันราลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ของชาวเกาะสีชัง กาหนดจัด
ขึ้น ในวั น ที่ ๒๐กั น ยายน ของทุ ก ปี ซึ่ ง เป็ น วัน คล้ า ยวัน พระราชสมภพ (วั น ประสู ติ ) ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว รั ช กาลที่ 5 โดยเริ่มจัดงานมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๓ โดยท่านธงชัย อนันตกูล อดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เล็งเห็นความสาคัญของ
เกาะสี ชั ง ซึ่ ง เป็ น เกาะประวั ติ ศ าสตร์ มี ค ว ามสั ม พั น ธ์ กั บ พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยหลายรั ช สมั ย
โดยเฉพาะพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง ทรงโปรดเกล้ า ให้ ส ร้ า งพระจุ ฑ าธุ ช ราชขึ้ น
และเพื่ อ เป็ น การน้ อ มร าลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพของพระองค์ ท่ า น
จึงกาหนดให้ จัดงานนี้ขึ้น และยังเป็ นการส่ งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังบนพื้ นฐานของการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย เกาะสีชังนับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ไทย เนื่องด้วยเคยเป็น
ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยถึง ๓ รัชกาล คือ รัชกาลที่ ๔, ๕ และ ๖และโดยเฉพาะความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕พระมหากรุณาธิคุณ
ปกแผ่ ไ พศาลทั่ ว ดิ น แดนเกาะสี ชั ง พระองค์ ท รงสนพระราชหฤทั ย ในความเป็ น อยู่ ข องชาวเกาะสี ชั ง
อย่ า งหาที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด้ ส่ ง ผลให้ เ กาะสี ชั ง เป็ น ดุ จ ทิ พ ยสถานที่ ไ ด้ รั บ การรั ง สรรค์ เ ป็ น มรดกแผ่ น ดิ น ไทย
เทศบาลต าบลเกาะสี ชั งได้ซ าบซึ้ งในพระมหากรุ ณาธิคุ ณของพระองค์ท่ าน จึง ได้ กาหนดจัด งานประจาปี
งานวันราลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ของชาวเกาะสีชัง ขึ้น ในวันที่ ๑๙ - ๒๐
กันยายน ของทุกปี
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 นายดารงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสี ชัง ได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับผู้นาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวเกาะสีชัง ในการร่วมในกันแต่งกาย
ย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 4, 5 และ 6 เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู ทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีการ
ประกวดการแต่งกายย้อนยุค และออกร้านขายของต่างๆ ของชาวเกาะสีชังและรับประทานอาหารร่วมกัน
ซึ่งประชาชนชาวเกาะสีชังต่างพร้อมในกันถือปฏิบัติสิบต่อกันมาจนถึงป๎จจุบัน
ป๎ จ จุ บั น การจั ด งานวั น ร าลึ ก วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพสมเด็ จ พระปิ ย มหาราช ของ
ชาวเกาะสีชังได้กาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เป็นประจาทุกปี โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น พิธีทาบุญตักบาตร ณ
สะพานอัษฎางค์, พิธีบวงสรวง พระบรมรูปรัชกาลที่ 5, พิธีถวายพานพุ่ม (ดอกกุหลาบสดสีชมพู) พระบรมรูป
รัชกาล ที่ 5, การออกร้านขายอาหารไทย และอาหารพื้นบ้าน, การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ที่เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีมหรสพการแสดงสมโภชน์ที่เน้นการ
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ตลอดการจัดงานดังกล่าว
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8.7 งานขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธบาทเกาะสีชัง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑8 – ๑9 พฤษภาคม
รอยพระพุทธบาทที่เกาะสีชัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้ศิลารอยพระพุทธ
บาทจากเมืองพุทธคยาในมัชฌิมประเทศ มาถวายเป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 จึ ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ เ ชิ ญ รอยพระพุ ท ธบาทขึ้ น ไปประดิ ษ ฐาน ณ ไหล่ เ ขายอดพระ
จุล จอมเกล้ า ไว้เป็ น ที่สั กการบู ช าที่เกาะสี ชัง ในครั้งนั้นโปรดเกล้ าฯ ให้ จัดเป็นงานพิธีหลวง ทรงเป็นองค์
ประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ และโปรดเกล้าฯ ให้สมโภชรอยพระพุทธบาท ในวันที่ 28 - 30 เมษายน พ.ศ.
2435 พร้ อมกับพระราชทานชื่อไหล่เขาที่มาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทว่า “ไหล่คยาศิระแห่ งยอดเขา
พระจุลจอมเกล้า” นอกจากนั้นยังโปรดเกล้าให้จัดงานขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธบาทเกาะสีชัง โปรดให้เริ่มงาน
วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ ศก 111 ครั้นรุ่งขึ้นวันที่ 17 จน ถึงวันที่ 16 สามวัน เป็นสมัยบูชา
พระพุทธบาท เป็นการเสร็จการในวันที่ 20 เพื่อให้ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธได้มีโอกาสได้ขึ้นไปสักการะ
รอยพระพุทธบาทเป็นประเพณีสืบไป
8.8 ประเพณีลอยกระทง
เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งก็คือประเพณีลอยกระทงของ
ชาวไทยทั่ว ๆ ไปนั่นเองแต่ประเพณีลอยกระทงของชาวเกาะสีชังมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกับที่อื่นกล่าวคือใน
อดีตงานประเพณีลอยกระทงของเกาะสีชังนั้น จะจัดตรงกับงานประเพณีลอยกระทงทั่วไปเพียงแต่จะมีกิจกรรม
งานประเพณีหุงข้าวมันส้มตา สอดแทรกอยู่ในงานลอยกระทงด้วย งานประเพณีหุงข้าวมันส้มตานั้น จะจัดทา
ขึ้นบริเวณสี่แยกท่าล่างและสามแยกท่าบน โดยแต่ละบ้านจะจัดนาข้าว น้าตาล มะพร้ าว ปลาย่าง มารวมกัน
เป็นกองกลางแล้วร่วมกันจัดทา โดยการหุงข้าวมันส้มตา แล้ วแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปลอย
กระทง ในเวลาเที่ยงคืนเดือนเพ็ญ 12 นอกจากนั้นยังมีการประกวด “นางนพมาศ”และสาหรับประเพณีลอย
กระทงของชาวเกาะสีชังเป็นการลอยกระทงในทะเลซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่น
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๙. แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
ตั้งอยู่บนยอดเขาคยาศิระทางด้านทิศเหนือของเกาะสีชัง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์เป็นหินรูป
เจ้ าพ่อใหญ่อยู่ ในถ้าบน เกาะกลางทะเลที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้ว ซึ่งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก หลังพิงเขา มีน้าขวางหน้า ตามตาราของจีนโบราณ ถือว่า “เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหัศจรรย์”

พระจุฑาธุชราชฐาน (พระราชวังเดิม ร. ๕)
เกาะสี ชังเป็น ที่ตั้งของพระจุฑาธุช ราชฐาน ซึ่งเป็นพระราชวังแห่ งแรกและแห่ งเดียวของ
ประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้าเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่
๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มสร้างอาคารที่พักต่างๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๓๒ ซึ่งใช้เป็นที่ประทับแปร
พระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ใช้เป็นสถานที่ประทับ
รักษาพระองค์เมื่อทรงพระชวร
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ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินด้วยพระองค์เองในวันที่ 14
สิงหาคม พุทธศักราช 2434 โดยเสด็จโดยพระราชยานขึ้นยอดเขาที่สูงถึง 192 เมตร และได้พระราชทานชื่อ
ยอดเขาแห่งนี้ว่า “ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า” ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อที่เสาธงและศิลาเขามอว่า “จ.จ.จ”
และโปรดให้ ย กเสาธงขึ้ น ตั้ ง พระองค์ ท รงจั บ สายเชื อ ก มี ก ารประโคมแตรวงทั้ ง ในขณะที่ ท รงจารึ ก พระ
ปรมาภิไธยและทรงยกเสา เมื่อเสร็จพิธีแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลี้ยงน้าชาพระบรมวงศานุวงศ์และ
ข้าราชการเมื่อใกล้ค่าจึงเสด็จกลับพระราชฐาน

เสาธงอัษฎางค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเสาธงขึ้นบนยอด
เขาสูง ที่พระราชทานนามว่า “ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า” เสาธงนี้สูง 14 วา 2 ศอก มีเสาขวาง มีรยางค์และมี
ขั้นบันไดตั้งอยู่บนฐานซีเมนต์กว้าง 8 วา มีเจ้าพนักงานดูแลประจาอยู่ด้วย นายเรือเอกกูลเบิกในกรมทหารเรือ
เพื่อ ทาหน้ า ที่ชั กธงให้ สั ญ ญาณเรื อเข้า ออกในท่า เกาะสี ชัง และพระราชทานนามเสาธงแห่ ง นี้ว่ า ”เสาธง
อัษฎางค์” สาหรับใช้ในการบอกข่าวเพื่อส่งโทรเลข ซึ่งเป็นวิธีแจ้งข่าวไปยังกรุงเทพฯ ที่รวดเร็วที่สุดในขณะนั้น
วิธีส่งโทรเลขจะทาการโดยการชักธงขึ้นเสาตามอย่างเสาธงในกรุงเทพเพื่อใช้เก็บภาษีจากเรือที่เข้าออกและ
เทียบท่าบริเวณรอบเกาะ
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รอยพระพุทธบาท
เมื่อรัตนโกสินทร์ศก 111 (พุทธศักราช 2435) พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นดารงราชานุภาพ
ได้ศิลารอยพระพุทธบาทโบราณมาจากพุทธคะยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาแท้จริงใน
กาลก่อนมาถวายเป็ นที่เฉลิมพระราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้ เ ชิ ญ รอยพระพุ ท ธบาท นั้ น ขึ้ น ประดิ ษ ฐาน ณ ไหล่ เ ขาพระจุ ล จอมเกล้ า พระราชทานชื่ อ ไหล่ เ ขาที่
ประดิษฐานพระพุทธบาทนั้นว่า “ไหล่คยาสิระแห่งเขายอดพระจุลจอมเกล้า”

แหลมสีชัง
แหลมสีชัง แหลมประวัติศาสตร์ของเกาะสีชัง มีความสาคัญคือ เป็นหัวแหลมของเกาะสีชัง ถ้า
เดินทางมาทางทิศเหนือ เวลาจะเข้าเกาะสีชัง ก็จะเห็นแหลมสีชัง ถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเกาะสีชัง
บริเวณแหลมสีชังนั้นเป็นพื้นที่อันสาคัญยิ่งในทางประวัติศาสตร์

หาดหินหมวดศิลา และกองหินการรถไฟ
หาดหินหมวดศิลา เป็นหาดหินที่หาดูได้ยากในทะเลอ่าวไทยภาคตะวันออก หาดหินแห่งนี้
เกิดขึ้นจากการระเบิดหินเมื่อครั้งในอดีตที่มีการนาหินจากหมวดศิลาไปสร้างทางรถไฟ เศษหินได้ตกลงไปใน
ทะเล ภายหลังต่อมากระแสคลื่นได้พัดหินเหล่านี้กระทบกันเป็นเวลานานจนมีลักษณะเป็นหินกลม ป๎จจุบันเกิด
เป็นหาดหินกลมขึ้น นับเป็นหาดหินที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงาม
ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า รั ช กาลที่ 5 ได้ โ ปรดเกล้ า ฯให้ ส ร้ า งทางรถไฟ
พระองค์ทรงทอดพระเนตรหินของเกาะสีชัง ทรงแลเห็นถึงความแข็งแกร่งของหินที่มีส่วนผสมของแร่ชนิดหนึ่ง
เห็นว่าเหมาะที่จะนาไปทารางรถไฟ จึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใน
สมัยนั้น เดินทางมาสารวจพื้นที่บริเวณ แหลมสีชัง หมวดศิลา รวมทั้งได้มีการสารวจคุณภาพหินที่เกาะสีชัง
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และได้มีการสารวจพื้นที่บริเวณหมวดศิลาเกาะสีชังที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ผลปรากฏว่าหินที่เกาะสีชังเป็นที่มีคุณภาพดี เหมาะสาหรับเป็นวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์และนาไป
สร้างเขื่อน จึงได้มีการจัดตั้งสานักงานของการรถไฟขึ้นที่เกาะสีชัง โดยใช้ชื่อว่า “หมวดศิลาเกาะสีชัง” จากนั้น
การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ คือ ร.ต.ท. แนม ศรีทอง ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางรถไฟ ได้ทาการ
ระเบิดหินบริเวณนี้ แล้วนาหินที่ได้จากการระเบิดขนไปทางเรือใบเข้าทางแม่น้าเจ้าพระยาอยู่หลายปี เพื่อนาไป
สร้างหมอนราง ทางรถไฟที่สถานีมักกะสัน กรุงเทพมหานคร
ที่แลราชโกษา และศิลาสรรพสาสตร์
ที่แลราชโกษา และศิลาสรรพสาสตร์ ตั้งอยู่ตรงยอดมหาวชิราวุธ ก่อสร้างเมื่อรัตนโกสินทร์
ศก 110 (พุ ทธศั กราช 2434) พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว ทรงใช้ เป็ นหอส าหรั บดู ดาว
ทอดพระเนตร วะนะสะฐาน ทอดพระเนตรพระอาทิตย์ตก และทอดพระเนตรน้าทะเลพลุ่งขึ้นที่เทือกศิลามหา
วชิร าวุธ ที่แลราชโกษา หรือจุ ดชมวิว สามารถมองเห็นทัศนียภาพ และบรรยากาศด้านทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันออกของ เกาะสีชังได้อย่างสวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามพื้นที่
แห่งนี้ว่า “ที่แลราชโกษา”
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลา
ขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับรับลมทะเลแลดูน้าทะเลที่ซัดพลุ่งขึ้นที่เทือกศิลามหาวชิราวุธ อาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนศิลา
สรรพสาตร์ บริเวณช่องอิศริยาภรณ์ ลักษณะอาคารดังกล่าวใช้ไม้เป็นหลัก ตั้งคานสูง 4 วา คานไม้มีความกว้าง
4 วา 2 ศอก ความยาว 4 วา 2 ศอก มีมุขบริเวณด้านทิศเหนือของตัวอาคารกว้าง 4 ศอก เดี่ยวสูง 1 วา 2
ศอก ทาด้วยเครื่องไม้จริงและไม้ไผ่ เป็นเครื่องผูกรัดตรึงให้แน่นหนา และตกแต่งทาสีเป็นที่เรียบร้อย อาคาร
ดังกล่าวนี้พระยานรรัตน เป็นนายด่านทาการ และนายพิศาลเป็นผู้ช่วย รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามว่า
“พลับพลาศิลาสรรพสาตร์”

14
ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด) และแหลมวชิราวุธ
ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด) และแหลมวชิราวุธ ตั้งอยู่ทางตะวันตกทางด้านท้ายของเกาะสีชัง
ช่องอิศริยาภรณ์มีลักษณะที่เป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกันเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม สามารถมองเห็น
พระอาทิตย์จมลับสู่ขอบน้าและมีหาดซึ่งมีหินก้อนกลมที่เกิดจากอิทธิพลของลมที่พัดผ่านจากทางทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวันออกในเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน ในอดีตมีสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) สถานที่แห่งนี้ประกอบด้วย ที่แลราชโกษาอยู่บริเวณ
ยอดมหาวชิราวุธ และพลับพลาที่ประทับซึ่งสร้างขึ้นเพื่อชมวิ วทิวทัศน์ และศิลาสรรพศาสตร์ข้างบันได นาย
พิศาลที่ตั้งพลั บพลา เทือกศิลามหาวชิร าวุธลงจากช่องอิศริยาภรณ์ไปจรดแหลมมหาวชิราวุธ ซึ่งเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมตกปลาและชมพระอาทิตย์ตก

ศิลาจารึกรัชกาลที่ 5
ตั้ง อยู่ ที่เ นิ น ดิ น ใกล้ ต้น อิ น ทนิล และนรรั ต นาคาร พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ พระองค์ เ จ้า โสภณ
บัณฑิตย์ ได้เป็นนายกากับการจารึกศิลาจารึกนี้สามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมาต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ท าป้ า ยบอกนามเป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ทุกแห่ ง ป๎ จจุ บั นศิล าจารึกถูกตั้ งไว้ในตาแหน่งที่ใกล้ เคียงกับบริเวณที่พบ คือใกล้กับสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนเกาะสีชัง และทาศาลาเล็กๆ ครอบไว้
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อ่าวอัษฎางค์ (หาดถ้าพัง)
อ่าวอัษฎางค์ หรื อ หาดถ้าพัง ตั้งชื่อตามพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์
เดชาวุธ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของเกาะสีชัง มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง ยาวประมาณ
๑๖๐ เมตร มีหาดทรายขาวสวยงามแห่งเดียวในเกาะสีชังเป็นสถานที่เล่นน้าทะเลและชมพระอาทิตย์ตกน้าใน
อดีตอ่าวอัษฎางค์แห่งนี้เคยเป็นท่าเทียบเรือสินค้าเพื่อหลบลมมรสุมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

เก๋งพระภักดี (เก๋งจีน)
เก๋งพระภักดี (เก๋งจีน) ตั้งอยู่ริมถนนเสาวภา บริเวณสี่แยกมุมถนนวัฒนา พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ปลู กศาลาเก๋งจีนขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับ พักร้ อน
ชั่ ว คราว เมื่ อ ครั้ ง เสด็ จ ประพาสเกาะสี ชั ง ทรงใช้ เ ป็ น ที่ ป ระทั บ ระหว่ า งเสด็ จ ประพาสชมทิ ว ทั ศ น์ ณ
ช่องอิศริยาภรณ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. 2434) เป็นศาลาโบราณรูปแบบสถาป๎ตยกรรม
จีน ปลูกสร้างด้วยเครื่องผูกเป็นรูปเก๋งจีน ขนาดกว้าง 3 วา 2 ศอก ยาว 5 วา 3 ศอก พระภักดีภัทรากร เป็น
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และพระประดิดนิเวศเป็นผู้ช่วยทาการ จึงทรงพระราชทานนามศาลาเก๋งจีนตามนามของ
พระภักดีภัทรากร
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 แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ








วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
วัดถ้ายายปริก
ถ้าจักรพงษ์
เจดีย์วัดอัษฎางคนิมิต
ประภาคารแหลมท่าวัง
หอชมวิวศุลกากร
หาดถ้าหาดทราย

 แหล่งตกปลา






เกาะสัมปะยื้อ
เกาะขามน้อย
แหลมจักรพงษ์ (ถ้าพัง)
แหลมมหาวชิราวุธ (เขาขาด)
สะพานท่องเที่ยวเกาะสีชัง

 จุดดูพระอาทิตย์ขึ้น
 แหลมท่าวัง
 เจ้าพ่อเขาใหญ่
 จุดดูพระอาทิตย์ตก
 แหลมจักรพงษ์ (ถ้าพัง)
 แหลมมหาวชิราวุธ (เขาขาด)
๑๐. ร้านอาหารและสถานที่พัก
- โรงแรม
จานวน 2 แห่ง 76 ห้อง รองรับได้ 153 คน
- สถานที่พักอื่น ๆ
จานวน 47 แห่ง 562 ห้อง รองรับได้ 1,200 คน
- ร้านอาหาร
จานวน 43 แห่ง 324 โต๊ะ รองรับได้ 1,300 คน
- ผู้ประกอบการเรือโดยสาร จานวน 3 บริษัท
๑๑. การสาธารณสุข
๑๑.๑ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- เป็นของรัฐบาล จานวน ๑ แห่ง เตียงคนไข้ จานวน ๓๐ เตียง
๑๑.๒ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในเขต
พื้นที่
-

แพทย์
พยาบาล
ทันตแพทย์ชุมชน
เภสัชภร
เจ้าพนักงานเภสัชกร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒
๑8
3
๒
2

คน
คน
คน
คน
คน
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-

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นักรังสีการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข
อสม.

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
3
72

คน
คน
คน
คน

๑๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒.๑ ป่าไม้
เกาะสีชังไม่มีป่าไม้เศรษฐกิจ แต่จ ะมีลักษณะของป่าไม้ภูเขารกเรื้อ เช่น ไม้ที่ขึ้นตามภูเขา
ทั่วไปในภาคกลาง ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้จะมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดินขึ้นคละกันไปหนาแน่นบ้าง เบาบาง
บ้างเป็นแห่ง ๆ ไป ไม้ยืนต้นมีตั้งแต่ขนาดย่อมไปจนถึงขนาดใหญ่ เช่น มะกอกบก ควินิน ไผ่ กระถิน สาโรง
เป็นต้น สาหรับไม้พุ่มและไม้คลุมดินมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น แฟบ มะนาวผี จันผา มะกล่าตาหนู สลัดได เป็น
ต้น นอกจากไม้ธรรมชาติดังกล่ าวแล้วในป๎จจุบันยังมีไม้ใหญ่ ๆ ขนาดลาต้นวัดได้เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ฟุตขึ้นไป
คือลั่นทมขาว มะขาม โพธิ์ นนทรี นุ่น งิ้ว ฝ้ายดา เป็นต้น
๑๒.๒ สัตว์ป่า
สัตว์บนเกาะสีชังที่พบเห็นได้แก่ ลิง ซึ่งจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณเขาใหญ่ กระรอกขาวซึ่ง
จะอยู่ทั่วไปตามภูเขาและโขดหิน เป็นกระรอกที่หาดูได้ยากในพื้นที่เป็นสัตว์อนุรักษ์เพื่ออนุชนรุ่นหลังและเป็น
เอกลั กษณ์ข องเกาะสี ชัง นอกจากจะมีลิ ง และกระรอกขาวแล้ ว ยังมีนกนานาชนิดที่ ส วยงามและแปลกตา
ตลอดจนสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเหลือม อาศัยตามซอก หลืบเขาและถ้าต่างๆ
๑๒.๓ น้า
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอเกาะสีชังเป็นโขดหิน มีความลาดชันและมีหน้าดินบางมาก พื้นที่
แห้งแล้งกันดาร ไม่มีแหล่งน้า ผิวดินตามธรรมชาติ (เช่น แม่น้า ห้วย หนอง คลอง บึง) และไม่มีแหล่งน้า
ใต้ดิน จะมีก็เพียงแต่แอ่งน้าเล็ก ๆ ที่เกิดจากน้าฝนที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็น
ภูเขาและพื้นที่ส่ว นใหญ่เป็นหินและมีความลาดชันมาก จึงทาให้น้าฝนไหลในลักษณะเป็นน้าไหลล้นไปตาม
พื้นผิวอย่างรวดเร็ว น้าฝนจึงไม่สามารถซึมผ่านใต้ดินได้ น้าจะไหลตามโขดหินแผ่นใหญ่ในแนวระนาบหรือเอียง
ผ่านพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหุบเขาหรือหลืบหินต่างๆ บางแห่งจะไหลรวมตัวเป็นแอ่งและเกิ ดแอ่งน้าขนาดเล็ก
หลายแห่ง เช่น ที่บ่อโพธิ์ในเขตพระราชวังเดิม แต่มีปริมาณน้าเก็บกั ก ไม่มากนักและไม่สามารถนามาใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคสาหรับประชาชนได้เพียงพอจึงกล่าวได้ว่า ประชาชนบนเกาะสีชังต้องอาศัยน้าฝนเพื่ออุปโภค
บริโภค เพราะไม่มีแหล่งน้าผิวดินตามธรรมชาติและไม่มีแหล่งน้าใต้ดิน จะมีก็เฉพาะแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
๑ แห่ง คือ อ่างเก็บน้าชลประทาน ซึ่งสามารถรับน้าบรรจุได้ ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ในข้อเท็จจริงแล้วใน
แต่ละปีอ่างเก็บน้าดังกล่าวจะมีน้าเพียงแค่หล่อเลี้ยงอ่างเท่านั้น
๑๒.๔ ดิน
ดินบนเกาะสีชังมีลักษณะที่เรียกว่า “RED SANDY LOAM TEXTURE” เป็นดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่มีความตื้นมาก เพราะมีต้นกาเนิดจากหินปูน ดินถูกปกคลุมด้วยหญ้าและต้นไม้
แร่ธาตุ อาหารในดินถูกน้ากัดเซาะและตกตะกอนในทะเล
๑๒.๕ ปะการัง
จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ ประมาณ 6,472 ไร่ (10.4 ตร.กม.) จากการ
สารวจในปี พ.ศ. 2562 โดยวิธี Line Intercept Transect โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎งง คิดเป็น
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พื้นที่ 4,774 ไร่ หรือ 73.8 % ของพื้นแนวปะการังทั้งหมดของจังหวัดชลบุรี สถานภาพแนวปะการังใน
ภาพรวมของจังหวัดชลบุรี ที่สารวจในปี พ.ศ. 2562 พบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปาน
กลางถึงสมบูรณ์ดี ในพื้นที่อาเภอเกาะสีชัง ปะการังชนิดเด่นที่พบในพื้นที่แนวปะการัง ได้แก่
บริเวณอ่าวถ้าพัง แนวปะการังอยู่ในสถานภาพเสียหาย ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่ ปะการังจาน
(Turbinaria spp.) ปะการังสมอง (Platygyra sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.)
บริเวณเกาะยายท้าว แนวปะการังอยู่ในสถานภาพดี ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด
(Porites lutea) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.)
บริเวณเกาะขามใหญ่ แนวปะการังอยู่ในสถานภาพปานกลาง ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังจาน (Turbinaria sp.)
บริเวณเกาะค้างคาว แนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) และปะการังวงแหวน (Favia spp.)
บริเวณเกาะร้านดอกไม้ แนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดี ปะการังชนิดที่พบ ได้แก่
ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังรังผึ้ง (Goniastrea sp.) และปะการังม้าลาย (Oulastrea sp.)
ป๎จจุบันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปะการังมีชีวิต พบว่ามีปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้น สืบเนื่อง
จากความสาเร็จในโครงการ “วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง 80,000 กิ่ง ที่เริ่มต้นเพื่อล้นเกล้า ” ที่ผ่านมา
บริษัท วีนิไทย จากัด (มหาชน) พร้อมพันธมิตรเริ่มต้น 5 องค์กร ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎งง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กองทัพเรือ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดยความ
อุปถัมภ์ของ บมจ. วีนิไทย สามารถขยายความร่วมมือในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎งง
กับพันธมิตรอีก 2 องค์กร ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ๎งงไปยังทุกจังหวัดติดทะเลทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการดาเนินการปลูก ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎งง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้ แก่แหล่งทรั พยากรท้องถิ่นของตน สร้างการมีส่ วนร่ว มระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน รวมถึงสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎งงให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

