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บทคัดย่อ
	 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอให้เห็นถึงศักยภาพของอ�าเภอพนัสนิคม	 จังหวัดชลบุรี	 
ในการที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ	โดยการลงส�ารวจพื้นที่	การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์	อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของ
อ�าเภอพนัสนิคม	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	อ�าเภอพนัสนิคมเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะจะพัฒนาขึ้นเป็น
แหล่งท่องเท่ียว	 เนื่องจากประกอบด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวที่ส�าคัญกล่าวคือ	 1)	ทรัพยากรท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์อันได้แก่	 โบราณสถานเมืองพระรถ	 โบราณสถานเนินดินโคกพนมดี	 โบราณสถาน 
วัดใต้ต้นลาน	และโบราณวัตถุที่ถูกขุดพบในพ้ืนท่ีอ�าเภอพนัสนิคม	2)	ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลป
วัฒนธรรม	ประเพณีและกิจกรรมอันได้แก่	การผลิตเครื่องจักสาน	งานประเพณีบุญกลางบ้าน	งานประเพณี
ไหว้พระจันทร์	การเต้นเอ็งกอและ	3)	 	ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติอันได้แก่	จุดชมค้างคาวแม่ไก่
วัดหลวงพรหมาวาส
	 นอกจากนี้อ�าเภอพนัสนิคมยังมีปัจจัยสนับสนุนศักยภาพการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	คือการมีทุนสังคม	 
(Social	 Capital)	 ในระดับเข้มแข็ง	 คือความสมัครสมานสามัคคีของคนในอ�าเภอพนัสนิคมที่ร่วมแรง 
ร่วมใจกันจัดงานประเพณีต่างๆ	ของท้องถ่ินกันเป็นประจ�าทุกปี	และร่วมกันสืบทอดกิจกรรมการละเล่น 
พื้นบ้านได้อย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน	ด้วยเล็งเห็นความส�าคัญในการสืบสานประเพณีเก่าแก่ของ 
ท้องถิ่นให้ด�ารงอยู่ต่อไปในรุ่นลูกหลาน
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Abstract
	 This	article	is	an	attempt	to	point	out	the	tourism	development	potential	of	Phanat	
Nikhom	by	proposing	abundantly	tourism	resources	found	in	an	area	of	the	city.	By	conduct	
a	survey	and	review	literature,	 tourism	resources	 in	Phanat	Nikhom	can	summarize	 into	 
1)	Historical	and	archaeological	resources	include	Phra	Rot	ancient	city,	Wat	Tai	Ton	Lan,	
and	Khok	Phanomdee,	etc.,	also	Dvaravati	era	antiques	 found	 in	numerous	 locations	of	 
the	city	2)	Cultural	activities	and	 traditional	 festivals	 resources	 include	Moon	Festival	 
Event,	 Boon	Klang	Ban,	 Engkor	performance,	 local	basketry,	 and	“Joke”	 riddle	 and	 
3)	Natural	resource	includes	bat	watching	at	Wat	Laung	Phrommawas.
	 Alongside	tourism	resources	mention	above,	the	city	of	Phanat	Nikhom	has	a	social	
capital	as	a	complementary	factor	that	helps	reinforce	its	tourism	potential.	The	community	 
strength	 that	well	built	on	a	social	capital	 reflects	 in	 the	consistency	of	activities	and	 
festivals	held	every	year	through.	People	 in	the	community	 feel	proud	to	participate	 in	
traditional	activities	that	help	maintain	their	rich	and	value	culture	for	the	next	generation.

Keywords : Phanat	Nikhom,	development,	tourism,	potential

บทน�า
	 พนัสนิคมเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรี	อยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเพียงร้อยกว่า
กิโลเมตร	สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโดยทางด่วนสายบูรพาวิถีหรือทางหลวงพิเศษ
หมายเลข	7	(มอเตอร์เวย์)	และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรีไปทางตะวันออกเพียง	20	กว่ากิโลเมตรเท่านั้น
	 พนัสนิคมถือเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมานับตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น	 โดยถือก�าเนิดขึ้นในปีพ.ศ.	2371	หรืออาจกล่าวได้ว่า	 เมืองพนัสนิคมนั้นมีมาก่อนท่ีจะมีการก่อตั้ง
จังหวัดชลบุรีเสียอีก	และหากสืบสาวประวัติศาสตร์ให้ย้อนลึกยิ่งขึ้นไปอีก	ก็จะพบว่าชุมชนเก่าแก่สุดที่พบ
ในพนัสนิคม	คือบ้านโคกพนมดี	ต�าบลท่าข้ามในปัจจุบันนั้น	มีอายุถึงราว	3,000	ปี	ส่วนช่วงเมืองเก่าสมัย 
ทวารวดีที่มีอายุราว	1,500	ปีนั้น	อยู่ในต�าบลหน้าพระธาตุ	และเปลี่ยนชื่อเรียกในยุคต่อมาว่าเมืองพระรถ	
ตามชื่อสมมุติจากรถเสนชาดก	ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา	“ปัญญาสชาดก”	ซึ่งเป็นที่
แพร่หลายในชาวลาว	(Sujit	Wongthes,	2016)
	 กลุ่มคนซึ่งเป็นผู้อพยพมาตั้งรกรากยังเมืองพนัสนิคมนั้นคือกลุ่มลาวอาสาปากน�้า	ซึ่งเป็นกลุ่มชาวลาว 
จ�านวนราว	 2,000	คนภายใต้การน�าของท้าวไชยอุปราชเมืองนครพนม	ซึ่งไม่สมัครใจที่จะอยู ่ภายใต้ 
การปกครองของพระบรมราชา	 เจ้าเมืองนครพนมคนใหม่ในเวลานั้น	จึงได้พากันอพยพมาขอพึ่งพระบรม
โพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในปี	พ.ศ.2352	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่	 2	 ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลาวนครพนมกลุ ่มนี้ไปต้ังบ้านเรือนอยู ่ที่คลองมหาวงศ์	 
เมืองสมุทรปราการและได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้ท้าวอินทพิศาล	บุตรคนโตของท้าวไชยเป็นปลัดเมือง
สมุทรปราการ	มีหน้าท่ีดูแลทุกข์สุขของกลุ่มลาวดังกล่าว	ซึ่งเป็นท่ีรู ้จักกันในนาม	“ลาวอาสาปากน�้า”	
(Kham	Bunnag,	1961)
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	 จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	กลุ่มลาวอาสาปากน�้ากลุ่มนี้ก็ขอไปอยู่ที่ใหม่	
เนื่องจากเป็นชาวลาวจากดอนน�้าจืด	เมื่อต้องมาตั้งรกรากใหม่ในเมืองน�้าเค็มอย่างสมุทรปราการจึงไม่คุ้นเคย	
และด้วยในรัชสมัยนี้ไทยต้องท�าสงครามกับเวียดนามอยู่บ่อยครั้งและต้องเดินทัพผ่านทางภาคตะวันออก	
จึงได้มีการจัดต้ังหัวเมืองตามเส้นทางข้ึนเป็นระยะเพื่อใช้พักการเดินทัพ	ประกอบด้วย	 เมืองประจันตคาม	
เมืองกบินทร์บุรี	 เมืองวัฒนานคร	 เมืองอรัญประเทศ	 เมืองศรีโสภณ	และแบ่งเขตแดนเมืองชลบุรีกับเมือง
ฉะเชิงเทรารวมกันตั้งเป็นเมืองข้ึนช่ือเมือง	“พนัสนิคม”	และอพยพลาวอาสาปากน�้ามาอยู่ที่เมืองนี้	ตั้งเจ้า
นายลาวเป็นเจ้าเมือง	พระราชทานยศและราชทินนามเป็น	“พระอินทรอาษา”	นอกจากนี้ยังมีคนลาวจ�านวน
มากที่อพยพ	บ้างก็ถูกกวาดต้อนเข้ามาจากสงครามความขัดแย้งไทย	ลาว	กัมพูชา	 (Ministry	of	Culture,	
1940)
	 จนกระทั่งเมื่อหมดยุคสงคราม	ภาคตะวันออกเริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจนเกิดการหลั่งไหลเข้ามาของ
ชาวจีน	 เมืองพนัสนิคมจึงมีกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วที่เข้ามาตั้งรกรากและก่อให้เกิดย่านการค้าถาวรจนกลายเป็น
ตลาดของเมืองข้ึน	พนัสนิคมจึงเป็นพื้นท่ีการอยู่ร่วมกันของชน	3	 เชื้อชาติไทย	ลาว	และจีนมาเป็นเวลานับ
ร้อยปี	จนกลายเป็นพื้นท่ีชุมชนท่ีอยู่อาศัยท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ	
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางศาสนา	การละเล่นพื้นเมือง	ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน	ส�ารับอาหาร	และการด�าเนินวิถีชีวิต
	 พนัสนิคมเป็นเมืองปิด	แม้การคมนาคมจะท�าได้อย่างสะดวกสบายด้วยถนนลาดยางขนาด	4	 เลน 
ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอ�าเภอ	แต่ก็ไม่ได้เป็นท่ีแวะเวียนเข้ามาของคนต่างถิ่นมากนัก	นอกเสียจากจะถูกใช้ใน 
การเดินทางเพื่อข้ามไปยังนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงต้ังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง	 หรือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
อันเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นท่ี	 และถึงแม้ว่าอ�าเภอพนัสนิคมจะมีการจัดงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	 
อยู่เป็นประจ�าทุกปีเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม	แต่ก็ยากที่จะหานักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้าไปเที่ยวชม	
ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากยังไม่มีพัฒนาพื้นท่ีอ�าเภอพนัสนิคมให้กลายเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว	ที่ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ทั้งยังไม่มีการส�ารวจและสร้างเส้นทาง 
ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวภายนอกได้รู้อย่างเป็นระบบอีกด้วย	
	 ข้อควรค�านึงถึงอีกประการหนึ่งคือ	แม้พนัสนิคมจะเป็นเมืองที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นทางผ่านในการสัญจร
ข้ามไปยังเมืองอ่ืนมากนัก	แต่ก็ใช่ว่าพนัสนิคมจะไม่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบจาก
ภายนอก	 เนื่องด้วยในพ้ืนท่ีอ�าเภอพานทองและพ้ืนท่ีติดกันในหลายส่วน	 เกิดการขยายตัวของโรงงานและ
นิคมอุตสาหกรรม	ส่งผลให้มีการกว้านซื้อที่ดินจากชาวพนัสนิคมที่เดิมประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อน�าไป 
ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน	ต�าแหน่งงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีจ�านวนมากท�าให้มีการเข้ามาอยู่ของ 
คนต่างถิ่นเพิ่มมากข้ึน	 เริ่มมีธุรกิจหอพัก	 ร้านอาหาร	และส่ิงอ�านวยความสะดวกเกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของคนต่างถิ่น	มีการเข้ามาก่อตั้งซูเปอร์มาร์เก็ต	ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของ
กลุ่มทุน	ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองพนัสนิคมทั้งในทางบวกและลบ	อีกทั้ง 
การละทิ้งถ่ินฐานของประชากรวัยหนุ ่มสาว	 ที่ออกเดินทางไปศึกษาต่อยังเมืองหลวงและไม่หวนกลับ
มาประกอบอาชีพยังบ้านเกิด	ด้วยมีทางเลือกเพียงอาชีพเกษตรกรรมหรือค้าขายในตลาดเป็นส่วนใหญ	่ 
เป็นที่น่าหวั่นใจว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมา	 เร่ิมเลือนรางจางหาย	 
ด้วยสมาชิกของชุมชนปัจจุบันซึ่งเป็นคนต่างถิ่น	หรือเป็นลูกหลานที่นานๆ	จะกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด	 
มีความใกล้ชิดผูกพันกับชุมชนไม่เหนียวแน่นนัก	และไม่เห็นประโยชน์ในการธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี
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ของคนรุ่นก่อน	ท�าให้งานประเพณีบางอย่างเริ่มผิดรูปผิดรอย	 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	หรือบางครอบครัว
ก็เริ่มไม่ถือปฏิบัติอีกต่อไปแล้ว	อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ประเพณีเลือนหายไปจากท้องถิ่น	 เป็นกรณ ี
อันคล้ายคลึงกับประเพณีแห่นางแมวทางภาคอีสานท่ีเร่ิมจะมีให้เห็นน้อยลงมากแล้วในหลายจังหวัด	
เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่เห็นความจ�าเป็น
	 การน�าวัฒนธรรม	 ประเพณี	 วิถีชีวิตที่หล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของอ�าเภอพนัสนิคมอันจัดว่าเป็น 
ทุนวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยการผลิตด้านการท่องเท่ียวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (Creative	 
Economy)	นั้น	นอกจากชุมชนจะได้รับประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจอันเป็นรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายเงิน 
ของนักท่องเที่ยวแล้ว	 เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้คนรุ่นใหม่ในท้องถ่ินไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดแล้ว 
ยังอาจเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะหวงแหนและธ�ารงรักษาวัฒนธรรม	ประเพณี	
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนมากยิ่งข้ึน	ตลอดจนอาจช่วยรื้อฟื้นวัฒนธรรม	ประเพณีบางส่วนท่ีอาจเลือน 
หายไปบ้างแล้วให้คืนกลับมาได้	 ดังท่ีเกิดข้ึนในกรณีศึกษาด้านการพัฒนาชุมชนชาวไตในสิบสองปันนา	
มณฑลยูนนาน	ประเทศจีน	ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า	การท่องเที่ยวได้ช่วยกระตุ้นให้ชาวไตในแคว้นสิบสองปันนา 
เกิดความรู้สึกเคารพยกย่องวัฒนธรรมของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม	และยังมีส่วนช่วยให้ชาวไตประกอบสร้าง
อัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นอีกครั้ง	 (Reconstruct)	ภายใต้บริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ชาวไต 
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน		(Luo	&	Ma,	2004)	

ทรัพยากรท่องเที่ยวของอ�าเภอพนัสนิคม	
	 พื้นท่ีอ�าเภอพนัสนิคมแบ่งออกเป็น	 20	ต�าบล	แต่ละต�าบลแบ่งย่อยออกเป็นหมู่บ้านรวม	185	
หมู่บ้าน		มีพื้นที่ราว	450	ตารางกิโลเมตร	เมื่อได้ลงส�ารวจพื้นที่ตามต�าราและเอกสารเกี่ยวกับเมืองพนัสนิคม 
หลายฉบับ	ท�าให้พบว่าพื้นท่ีอ�าเภอพนัสนิคมนั้น	มีทรัพยากรการท่องเที่ยวครบถ้วนทั้ง	3	ประการตาม
การแบ่งประเภทของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 โดยเรียงล�าดับตามปริมาณทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ที่พบจากมากไปน้อย	ดังนี้
	 1.	 ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์	 โบราณสถานและโบราณวัตถุ	 (Archeological	
and	Historical	Resources)
	 จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพนัสนิคมเป็นเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนานนับ
ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์	อีกท้ังพื้นที่บางส่วนยังมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่มีอายุยาวนานนับพันปี
ตั้งแต่สมัยทวารวดี	 จนส่งผลให้ได้รับการประกาศเป็นพ้ืนที่โบราณสถานโดยกรมศิลปากรอยู่หลายแห่ง	
พื้นที่โบราณสถานที่กระจัดกระจายอยู่ในต�าบลต่างๆ	 เหล่านี้	 ควรค่าแก่การพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์	ตลอดจนการจัดท�าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อรวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ	ที่เป็นของอ�าเภอ
พนัสนิคมเอาไว้	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นอกระบบห้องเรียน	ทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักเรียน	นักศึกษาในพื้นที่	 อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิด 
ความส�านึกรักและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง	ซึ่งพื้นท่ีเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ
อ�าเภอพนัสนิคม	มีดังต่อไปนี้
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	 		 	 1.1		 ต�าบลหน้าพระธาตุ	–	โบราณสถานเมืองพระรถ
	 		 	 เมืองพระรถหรือตามความเชื่อของชาวพนัสนิคมในยุคก่อนที่ เชื่อว ่าเมืองแห่งนี้คือเมือง 
อินทปัตนครท่ีเก่าแก่ของอาณาจักรอินเดียโบราณในสมัยมหาภารตยุทธ์	 เนื่องด้วยมีการขุดค้นโบราณวัตถุ
หลายชิ้นที่บ่งบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองเก่าสมัยทวารวดี	 (นครไชยศรี	พ.ศ.	1133–1399)	และเป็นเมือง 
ที่น่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ชวา	จากการขุดพบองค์พระพนัสบดีซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ี 
สลักจากหินภูเขาไฟชวามีอายุมากถึง	1,200	ปี	(Somdul	Thamnao,	2003)
    ปัจจุบันเมืองพระรถอันเป็นซากเมืองโบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ซึ่งมีความกว้างประมาณ	720	เมตร	
ยาว	1,600	 เมตรนี้	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลหน้าพระธาตุ	ห่างจากตัวเมืองพนัสนิคมประมาณ	1	กิโลเมตร	 โบราณ
สถานในเมืองพระรถที่ปรากฏหลงเหลืออยู่ให้เห็นได้จนถึงตอนนี้	มีอยู่	2	ประเภท	คือ	ร่องรอยผังเมือง	ได้แก่	 
“ผังเมืองพระรถ”	 เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด	1,550x850	 เมตร	ปัจจุบันแนวก�าแพงดินชั้นในยังพอเห็น 
เป็นทิวแต่ขาดเป็นตอนๆ	ส่วนแนวก�าแพงดินชั้นนอกจะไม่เห็นเป็นทิว	จะเห็นเป็นแนวสั้นๆ	 เป็นโคกเล็ก	 
โคกน้อยกลางท้องนา	บางบริเวณก็ถูกท�าลายไปแล้ว	มี	“เนินพระธาตุ”	 เป็นโบราณสถานที่เป็นศาสนสถาน	
ตั้งอยู่นอกก�าแพงเมืองพระรถตรงมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	 เป็นเนินพระสถูปส่ีเหล่ียมก่อด้วยอิฐ 
ขนาดใหญ่	 เป็นฐานสถูปแบบทวารวดี	ตั้งอยู่บนเนินดินกว้างประมาณ	32	เมตร	สูงจากพื้นทุ่งนา	 เชื่อกันว่า
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ	
    เมืองพระรถสิ้นสุดความเป็นเมืองท่าส�าคัญราวพุทธศตวรรษที่	 18	ต่อมา	 ในปี	พ.ศ.	 2371	 
การอพยพเข้ามาอาศัยในเมืองพนัสนิคมของชาวลาวอาสาปากน�้า	 ซ่ึงเป็นการเข้ามาพร้อมกับความเชื่อของ
นิทานชาดกเรื่องพระรถเสนด้วยเช่นกัน	หลังจากนั้นสถานที่ต่างๆ	 ในเมืองพนัสนิคมจึงถูกตั้งชื่อให้สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่องของพระรถเสนชาดก	จนเกิดเป็นต�านานเมืองพระรถเสน	ความเชื่อ	และประเพณีต่างๆ	ในชุมชน
ต�าบลหน้าพระธาตุ	มาจนถึงทุกวันนี้	(Amorn	Praphan,	2011)
    รถเสนชาดกซึ่งเข้ามาพร้อมกับกลุ่มชาวลาวอาสาปากน�้านั้น	 ในช่วงยุคแรกชาวบ้านสามารถ
อาศัยฟังเร่ืองราวจากการเทศนาของพระในวัดซึ่งเทศน์เป็นภาษามคธหรือภาษาบาลี	 ซึ่งเป็นการอ่านจาก	 
“จารใบลาน”	หรือคัมภีร์ใบลาน	ซึ่งนับว่าเข้าถึงได้ค่อนข้างยากส�าหรับคนทั่วไป	 แต่เมื่อต่อมาเมื่อม ี
การคัดลอกคัมภีร์ต่อๆ	กันเอามาไว้ในวัดหรือชุมชนของตัวเอง	ก็ได้มีการแต่งเติมรายละเอียดตามความคิด 
ความฝันของผู้จารใบลานคนต่อๆ	มามากข้ึนเร่ือยๆ	ด้วยเหตุนี้รถเสนชาดกจึงได้กลายเป็นนิทานพ้ืนบ้าน	
“นางสิบสอง”	หรือ	“พระรถ–เมรี”	ซึ่งเสริมแต่งด้วยจินตนาการ	การต่อสู้	 ความรัก	มีพระนาง	มียักษ	์ 
เร่ืองราวของเมืองพระรถก็แพร่กระจายไปทั่วพ้ืนที่อ�าเภอพนัสนิคมในฐานะต�านานพ้ืนบ้าน	อันส่งผลให้ม ี
การตั้งชื่อพื้นที่ต�าบลต่างๆ	ตามเรื่องราวใน	พระรถ–เมรี	อย่างมากมาย	 เช่น	ต�าบลหมอนนาง	ที่เชื่อกันว่า
คือที่ตั้งของถ�้านางสิบสอง	ต�าบลสระสี่เหลี่ยม	 ซ่ึงเชื่อกันว่าเป็นสระน�้าไก่ชนของพระรถ	ต�าบลไร่หลักทอง	 
ซึ่งเช่ือกันว่าเสาหลักต้นหนึ่งในไร่เป็นหลักผูกไก่ชนของพระรถ	อีกทั้งโบราณวัตถุต่างๆ	ที่ขุดพบในบริเวณ
เมืองพระรถที่ต�าบลหน้าพระธาตุ	 ก็ได้รับการเรียกขานตามชื่อข้าวของของพระรถเสน	 เช่น	หินรางข้าว 
ม้าพระรถ	หินลูกศรพระรถ	 เป็นต้น	อิทธิพลของต�านานพระรถเมรีเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชาวอ�าเภอ
พนัสนิคม	จนท�าให้หน่วยงานราชการลงมติน�าเอาเรื่องราวในนิทานพื้นบ้านนี้ไปใช้เป็นตราสัญลักษณ ์
ประจ�าท้องถิ่นอีกด้วย	(Somdul	Thamnao,	2003)
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	 		 	 1.2		ต�าบลวัดโบสถ์–วัดโบสถ์
	 		 	 จากหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปเป็นพระประธานประจ�าวัดโบสถ์ในปีพ.ศ.	2363	และหลักฐาน 
การประกาศยกขึ้นเป็น	“แขวงวัดโบถ”	ขึ้นกับเมือง	“พนัศนิคม”	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	3	ท�าให้ชาวบ้านเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนที่สร้างวัดโบสถ์	 วัดหลวงและวัดไร่หลักทอง
น่าจะเป็นชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลังการเสียกรุงครั้งแรก	 (พ.ศ.	2112)	วัดโบสถ์จึงเป็น
สัญลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่อ�าเภอพนัสนิคมมาจนทุกวันนี้	(Somdul	Thamnao,	2003,	p.39)
    วัดโบสถ์นั้นนอกจากเป็นศาสนสถานอันเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวบ้านแล้ว	ยังถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บ
รักษาหลักฐานความเป็นมาของชาวไทยที่อพยพมาต้ังรกรากอยู่ในอ�าเภอพนัสนิคม	หรืออาจกล่าวได้ว่า
คือต�าราประวัติอย่างไม่เป็นทางการนั่นเอง	 ส่ิงสะท้อนความเป็นคนไทยอยุธยาท่ีปรากฏในวัดโบสถ์	 ได้แก่	 
พระประธานที่ชาวบ้านเรียกว่า	“หลวงพ่อโต”	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยส�าริด	 เป็นลักษณะ
พระพุทธรูปสุโขทัยผสมอู่ทอง	สร้างโดยชุมชนชาวบางล�าภูต้ังแต่สมัยพ.ศ.	2363	 เจดีย์ใหญ่	 ท่ีใช้แผ่นศิลา
แลงเป็นฐานล่าง	มีลักษณะเอวขันเป็นรูประฆังคว�่า	ยอดเจดีย์เป็นปล้องไฉนอย่างศิลปะอยุธยา	ประดับด้วย 
ถ้วยชามกระเบ้ืองเคลือบสมัยอยุธยา	 แม้จะถูกมิจฉาชีพถอดออกไปบ้างแต่ก็ยังพอมีหลงเหลือให้เห็น	 
ภาพพุทธประวัติบนศาลาการเปรียญท่ีวาดเอาไว้ตรงส่วนย้อยลงมาจากเพดานศาลาการเปรียญทั้งสี่ด้าน	
ทั้งหมดเป็นภาพวาดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโบสถ์	 ในปี	พ.ศ.	2543 
พระอธิการผจญ	จันทโชโต	 เจ้าอาวาสและชาววัดโบสถ์ได้ร่วมกันบริจาคและสร้างพ้ืนท่ีจัดเก็บเคร่ืองมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพในอดีตให้กับทางวัด	เพื่อให้ทางวัดได้จัดท�าเป็น	“พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโบสถ์”	
ซึ่งมีสิ่งของน่าสนใจจ�านวนมาก	 เช่น	 เครื่องมือท�าการเกษตร	 (อิทุบ	อิถอง	ถังฟาดข้าว)	 เครื่องมือบดยา
สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน	ภาชนะไห	กระเบื้องเคลือบที่ใช้บรรจุน�้าปลา	กระเทียมดอง	รูปทรงต่างๆ	ที่หาดูได้
ยากในปัจจุบัน	และข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนโบราณอีกหลายชิ้น	(Somdul	Thamnao,	2003
	 		 	 1.3		 ต�าบลไร่หลักทอง–โบราณสถานวัดใต้ต้นลาน	
	 		 	 หากวัดโบสถ์เป็นเสมือนสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐานความเป็นมาของชาวไทยในอ�าเภอพนัสนิคม	
วัดใต้ต้นลานนี้ก็เป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ของชนชาติลาวนั่นเอง	 วัดใต้ต้นลานสร้างโดย	 
“ท้าวสา”	 ผู ้เป็นน้องของ	 “ท้าววงษ์”	 กลุ ่มลาวอาสาปากน�้าที่อพยพเข้ามาอยู ่ในอ�าเภอพนัสนิคมใน 
สมัยรัชกาลที่	3	ซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา	โบราณสถานส�าคัญของวัดใต้ต้นลานที่เป็นเครื่องแสดง
ถึงศิลปวัฒนธรรมของคนยุคโบราณคือหอไตรกลางน�้า	 ซ่ึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่หาได้ยากในปัจจุบัน	 เนื่องจาก
ในสมัยก่อนนิยมสร้างหอไตรส�าหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกไว้กลางน�้าเพ่ือให้พ้นจากการท�าลายของมดและ
ปลวก	ตัวหอไตรนั้นสร้างโดยมีเสาไม้	12	ต้นอยู่กลางสระน�้า	สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์
งดงามที่หาดูได้ยาก	ส่วนเสาหงส์ที่สร้างไว้หน้าโบสถ์	 ตัวหงส์บนยอดยังคงเป็นโลหะของเดิม	แต่เสาไม ้
เดิมน้ันผุพังไปหมดแล้วจึงสร้างใหม่เป็นคอนกรีต	 เสาหงส์นี้นิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแตก 
ครั้งสุดท้ายเมื่อ	พ.ศ.	2310	เสาหงส์เป็นสัญลักษณ์ของของสันติภาพ	(Somdul	Thammnao,	2003)
	 		 	 1.4		ต�าบลท่าข้าม–โบราณสถานเนินดินโคกพนมดี
	 		 	 โคกพนมดีเป็นต�าบลที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตแดนอ�าเภอบ้านโพธิ์	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	บนถนนสาย
เดียวกับที่เดินทางมายังวัดโบสถ์	พื้นท่ีแห่งนี้เป็นชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์	 โดยในปี	พ.ศ.	 2527	 
มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยโอทาโกจากประเทศนิวซีแลนด์และนักวิชาการจากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 
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มาท�าการขุดค้นจนพบโครงกระดูกและวัตถุโบราณจ�านวนมากที่บ่งชี้ว่า	พื้นที่แห่งนี้มีความเก่าแก่กว่า	 
4,000	ปี	(Somdul	Thamnao,	2009)
    โคกพนมดีคือสถานที่ที่นักโบราณคดีเรียกว่า	เชลล์	มาวด์	(Shell	Mound)	หรือยุคกองเปลือกหอย	 
บริเวณนี้พบกระดูกก่อนประวัติศาสตร์	 173	 โครง	 ฝังรวมอยู่กับเคร่ืองประดับลูกปัดและก�าไรท�าจาก 
เปลือกหอยเครื่องมือเครื่องใช้ท�าจากหินประเภทหินขัดและกระดูกสัตว์	 เมล็ดข้าวเปลือก	 เปลือกหอย 
จ�านวนมาก	 ภาชนะดินเผามีลวดลายแบบเชือกทาบลายขุดและลายขูดขีด	 ไม่พบการใช้โลหะเลย 
ในยุคสุดท้ายของโคกพนมดี	 จึงคาดว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นชายฝั่งทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ในช่วงราว	2,000	ปี	 
มาแล้ว	ก่อนที่ระดับน�้าทะเลลดลง	ปัจจุบันโคกพนมดีอยู่ห่างจากทะเลประมาณ	20	กิโลเมตร	 (Thailand	
Tourism	Directory,	 n.d.)	 กรมศิลปากรประกาศให้โคกพนมดีเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา	 
เล่มที่	 101	ตอนท่ี	125	ณ	วันท่ี	 18	กันยายน	พ.ศ.	2527	และได้น�าโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ที่นี่ไปไว้ยัง 
ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ปราจีนบุรี
	 		 	 1.5		 ต�าบลสระสี่เหลี่ยม–โบราณสถานสระน�้า	สระสี่เหลี่ยม
    สระน�้าสี่ เหลี่ยมหรือท่ีชาวพนัสนิคมเรียกกันว่าสระพระรถนี้	 ถูกขุดด้วยการสลักลงไปใน 
หินศิลาแลงแห่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	 ยาวดานละ	5	วา	 ลึก	7	ศอก	 ได้มุมฉากท้ังส่ีด้านราวกับถูกตัด 
ด้วยเครื่องจักร	 ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้ขุด	 เมื่อพิจารณาดูเส้นทางของถนนที่เชื่อมต่อจากต�าบล
หัวถนน	ผ่านสระสี่เหลี่ยม	 ไปยังอ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	และยาวไปถึงอ�าเภอศรีโหสถ 
ของจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว	จึงเช่ือกันว่าสระส่ีเหล่ียมแห่งนี้เป็นที่พักกองคาราวานเกวียนที่ขนสินค้าทาง
เรือจากเมืองศรีพะโล	ต�าบลบางทราย	อ�าเภอเมืองชลบุรี	ผ่านเมืองพระรถที่ต�าบลหน้าพระธาตุ	 เม่ือมาถึง 
วัดหัวถนนก็มีทางเกวียนผ่านสระพระรถ	ดังนั้น	สระสี่เหล่ียมจึงน่าจะสร้างขึ้นโดยชาวเมืองปลายทางที่ 
ต้องเดินทางมาขนสินค้าไปยังเมืองต่างๆ	 ในสมัยนั้น	หรืออาจจะไปไกลถึงบางเมืองในประเทศกัมพูชา 
ในปัจจุบันก็เป็นได้	(Somdul	Thamnao,	2009)	
    ส่วนในทางต�านานเมืองพระรถน้ันเชื่อกันว่าพระรถเสนในเรื่องพระรถเมรีทรงได้ขุดสระนี้เพ่ือ 
ให้น�้าไก่	และยังเสด็จไปพนันตีไก่กับพระเจ้าอู่ทองอู่ไทที่ต�าบลดงน้อย	 จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยพนันเอาบ้าน
เอาเมืองกัน	กรมศิลปากรได้มาส�ารวจและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา	 
เล่ม	52	หน้า	3684	ไว้เมื่อ	8	มีนาคม	พ.ศ.	2474
	 		 	 1.6		 พระพนัสบดี		      
    พระพนัสบดี	 เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองพนัสนิคมมายาวนาน	การค้นพบพระพนัสบดี
เกิดขึ้นในราวปี	พ.ศ.	2440	โดยนายแดง–นางน้อย	แซ่จัน	สามีชาวจีนและภรรยาชาวไทย	ซึ่งต้ังบ้านเรือน 
อยู่ที่ถนนอินทอาษา	ประกอบอาชีพค้าขายผลไม้และอาหารการกินเล็กๆ	น้อยๆ	ตามล�าห้วยล�าคลอง	วัน
หน่ึงขณะพายเรือไปขายของตามปกติ	ก็ไปพบพระพุทธรูปจมอยู่ในดินปริ่มน�้าริมตลิ่ง	จึงช่วยกันขุดขึ้นมา	 
แล้วน�าไปบูชาไว้ที่บ้าน	 จนกระท่ังผู ้น�าท้องถิ่นค่อยๆ	น�าเรื่องราวของ	 “พระพนัสบดี”	 มาเปิดเผยให้ 
ชาวพนัสนิคมได้รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ			 	 	 	 	 	
	 		 	 พระพนัสบดีมีพุทธลักษณะพิเศษคือ	 เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนบนดอกบัว	 ยกพระหัตถ์ 
ทั้งสองเสมอพระอุระ	จีบพระองคุลีพระหัตถ์ทั้งสอง	บนฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองมีลายธรรมจักร	 เบ้ืองพระ
ปฤษฎางค์มีประภามณฑล	ประทับยืนบนสัตว์พาหนะที่แปลกพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลาย	สัตว์นั้นหน้าเป็นครุฑ	
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เขาเป็นโค	ปีกเป็นหงส์	โดยโค	ครุฑ	หงส์เป็นพาหนะของเทพเจ้าทั้งสาม	คือ	พระอิศวรทรงโค	พระนารายณ์
ทรงครุฑ	พระพรหมทรงหงส์	ความเก่าแก่และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท�าให้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
พระพนัสบดีเป็นโบราณวัตถุ	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	52	หน้า	3684	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	พ.ศ.	
2478
    ในปีพ.ศ.	2495	นายมานิต	วัลลิโภดม	 (ข้าราชการกรมศิลปากร)	 เขียนบทความเรื่อง	พนัสบดี–
กาลา	 เล่าความเป็นมาทั้งหมดของพระพนัสบดี	 เมืองพระรถ	 โดยระบุตอนหนึ่งว่ากรมศิลปากร	 (สมัยนั้น)	
“มิได้ด�าเนินการอย่างใดที่จะให้ได้พระพุทธรูปองค์นี้มาเป็นสมบัติพิพิธภัณฑ์สถานคงให้เจ้าของถนอมรักษา
อยู่ตามประสงค์	เป็นแต่ขึ้นบัญชีสงวนรักษาไว้เป็นโบราณวัตถุของชาติเท่านั้น”	(Sujit	Wongthes,	2016)
	 		 	 ปัจจุบันนี้	 ชาวอ�าเภอพนัสนิคมและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจึงสามารถเข้ากราบสักการะ 
พระพนัสบดีองค์จ�าลองได้ที่หอพระพนัสบดี	 ซ่ึงต้ังอยู่ใกล้กันกับท่ีว่าการอ�าเภอ	ส่วนองค์จริงนั้นเจ้าของ 
ได้เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี	(Somdul	Thamno	&	Khongsak	Saiaram,	2003)

	 2.	 ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีและกิจกรรม	(Art,	Culture	Tradition	
and	Activities	Resources)
	 		 	 2.1		 ประเภทศิลปวัฒนธรรม	 
    •	จักสาน	 เป็นผลผลิตของภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมของชาวพนัสนิคม	 เป็นการน�าทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่	หวาย	มาผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้	คร้ังแรกเริ่มชาวเมือง
พนัสนิคมจะท�างานจักสานกันเฉพาะเวลาที่ว่างเว้นจากการท�าไร่	 ท�านา	ท�าสวน	ก็จะใช้ช่วงเวลาว่าง 
มาจักสานพวกเครื่องมือในการจับสัตว์น�้า	 เช่น	 ไซ	ข้อง	สุ่ม	หรือพวกเครื่องใช้ในครัวเรือน	 เช่น	กระจาด	
กระบุง	ตะกร้า	ซึ่งงานหัตถกรรมจักสานในระยะแรกจะเป็นพวกของใช้ในชีวิตประจ�าวันเพื่อการด�ารงชีพ	 
จะเป็นลายที่ไม่ละเอียดสวยงามนักจะเน้นความแข็งแรงทนทานมากกว่าเพราะส่วนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่สีสุก	
	 		 	 ในปัจจุบันเครื่องจักสานไม่ไผ่ของพนัสนิคมมิใช่เพียงอาชีพเสริมเหมือนสมัยก่อนแล้ว	แต่ได ้
ส่งเสริมพัฒนาทั้งรูปแบบและเทคโนโลยีในการผลิต	จนกลายเป็นอาชีพหลักท่ีสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต
อย่างเป็นกอบเป็นก�า	 ท้ังยังได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์	OTOP	ระดับ	4	และ	5	ดาว	มีการพัฒนาเป็น 
พวกของใช้และของตกแต่งบ้านประเภท	 โคมไฟฟ้า	แจกัน	กล่องกระดาษทิชชู	ฉากกั้น	ฯลฯ	ส่วนจักสาน 
ที่มีช่ือเสียงท่ีมีความประณีตของพนัสนิคม	คือ	กระเป๋าจักสานไม้ไผ่	 ลายพิกุล	 รูปสามเหลี่ยมมุมหูเดียว	 
(Anchalee	Khongthong,	2010)
	 		 	 อย่างไรก็ดีนักวิชาการและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์	 ก�าลังวิตกกังวลถึงการ
ขาดแคลนผู้รอบรู้ที่เข้าใจกระบวนการผลิตและทักษะในการผลิตอย่างครบวงจรที่จะสามารถถ่ายทอด
ภูมิปัญญาด้านนี้ได้ทั้งกระบวนการ	การน�าจักสานพนัสนิคมมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมเรียนรู้การผลิต	กระบวนการ 
จักตอก	ฝึกสาน	จนกระท่ังได้เป็นช้ินผลิตภัณฑ์ขึ้นมา	ก็น่าจะเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยสร้างระบบการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาที่จะสามารถช่วยสืบทอดและธ�ารงรักษางานฝีมือพื้นบ้านนี้เอาไว้ได้
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    •	เอ็งกอ	 เป็นศิลปะการแสดงของชาวจีน	 ท่ีเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับชาวจีนอพยพ	 
ดังจะเห็นได้ว่ามีการแสดงเอ็งกออยู ่ในหลายพื้นที่ที่มีชุมชนชาวจีนอาศัยอยู ่	 เช่น	 ปากน�้าโพ	 จังหวัด
นครสวรรค์	 วังทอง	จังหวัดพิษณุโลก	พนัสนิคมก็เป็นอีกอ�าเภอหนึ่งที่มีชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัย 
กันเป็นจ�านวนมากเป็นเวลานับร้อยกว่าปีมาแล้ว	ชาวจีนในพนัสนิคมก็ได้จัดให้มีการแสดงเอ็งกอในงาน
เทศกาลต่างๆ	อยู่เป็นประจ�าทุกปีเพื่อสะท้อนประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของตน	อีกทั้งยังเป็นอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงนี้เอาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วย
	 		 	 เอ็งกอเป็นการแสดงที่จ�าลองมาจากเรื่องราวของชุมโจรเหลียงซันโป๋	 มณฑลซานตง	 ในสมัย 
ราชวงศ์เป่ยซ่ง	 ในยุคนั้นเกิดเหตุการณ์ข้าวยากหมากแพง	ข้าราชการฉ้อราษฎร์บังหลวง	บ้านเมืองและ
ราชส�านักเสื่อมทรามท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้า	 เหล่าชายฉกรรจ์หลาก
หลายอาชีพจ�านวน	108	คนจึงรวมตัวกันเพื่อจัดการกับเหล่าขุนนางกังฉิน	และปล้นเอาเสบียงจากคหบดี 
ที่คดโกงมาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน	 ยามท่ีเดินทางเข้าเมืองก็จะฉาบหน้าทาสีอ�าพรางตัวเป็นนักแสดง	 เมื่อ
จ�าลองมาเป็นการเต้นเอ็งกอหรือการแสดงเอ็งกอในประเทศไทยปัจจุบัน	 จึงจะเห็นผู้แสดงเขียนหน้าเขียน
ตาเป็นลวดลายที่แตกต่างมากมาย	ประกอบกับเสียงกลองอันระทึกและการตีไม้พลองขนาดสั้นเป็นจังหวะ	 
สร้างความฮึกเหิมตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ได้มาชมอย่างมาก	 ท่ีพนัสนิคมมีคณะเอ็งกอท่ีออกแสดงในงานเทศกาล
ต่างๆ	อยู่เป็นประจ�า	 ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์	 เทศกาลบุญกลางบ้านหรือเทศกาลส�าคัญอื่นๆ	 
โดยจะเดินขบวนพร้อมเต้นไปตามถนนสายต่างๆ	ก่อนจะไปส้ินสุดท่ีศาลเจ้าหรือสถานท่ีจัดงาน	เป็นมหรสพ
ที่ชาวพนัสนิคมช่ืนชอบและอุ้มลูกจูงหลานไปดูกันอยู่เสมอ	 โดนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถเลือกจุดชม
การแสดงเอ็งกอได้ตามถนนสายต่างๆ	เพื่อร่วมชมการแสดงได้อย่างใกล้ชิด
    2.2		ประเภทประเพณี		
    •	งานบุญกลางบ้าน	 เป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยกลุ ่มวัฒนธรรมที่ราบลุ ่มภาคกลาง	 
มักจะจัดขึ้นระหว่างเดือน	3	 ถึงเดือน	6	 เริ่มมีมาแต่เมื่อใดไม่ทราบได้	แต่คาดว่าน่าจะมีอยู่ในสมัยสุโขทัย
ด้วยมีการพบหลักฐานคือตุ๊กตาดินเผาสะเดาะเคราะห์	หรือที่เรียกกันว่าตุ๊กตาเสียกบาลในพื้นที่ภาคกลาง	
วัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญกลางบ้านแต่เดิมนั้น	 ก็เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและสร้างความสามัคคีของ
คนในชุมชนเกษตรที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
	 		 	 พนัสนิคมก็เป็นเมืองหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ด�ารงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	
การจัดงานบุญกลางบ้านเพื่อขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล	พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์จึงเป็น
พิธีกรรมหนึ่งในการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับชาวบ้าน	นอกจากนั้นแล้วงานบุญกลางบ้านยังท�าอีกบทบาท
ส�าคัญหนึ่งต่อชุมชนพนัสนิคม	นั่นก็คือเป็นพื้นที่ในการประสานรวมประชาชน	3	เชื้อชาติที่อพยพมาอาศัยอยู่
ในอ�าเภอพนัสนิคม	ไม่ว่าจะเป็นชาวลาวท่ีเข้ามาต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์	ชาวไทยซ่ึงอพยพมาต้ังแต่คราว
เสียกรุงศรีอยุธยา	และชาวจีนที่เข้ามาต้ังรกรากเพื่อท�ามาค้าขาย	ประชาชนทั้งสามเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วม
กันได้อย่างสงบสุขด้วยดีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน	ทั้งแต่ละฝ่ายยังสามารถที่จะสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีของเชื้อชาติตนต่อมาได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือกระทบกระท่ังบาดหมาง	งานบุญ
กลางบ้านจึงเป็นสื่อกลางที่ท�าให้แต่ละฝ่ายได้มาพบปะเจอะเจอ	ไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ	และเป็นเบ้าหลอม
อันส�าคัญในการสร้างความรู้สึกกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวว่า	ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด	ทุกคนก็คือคนไทยท่ีอาศัย
อยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้เหมือนกัน
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	 		 	 ในปัจจุบันงานบุญกลางบ้านของอ�าเภอพนัสนิคมจะจัดขึ้นทุกสุดสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม	
ที่สวนสาธารณะในกลางอ�าเภอ	 โดยเริ่มจากการท�าบุญตักบาตรร่วมกัน	 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรม 
นายเวรและดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ	และเมื่อตกกลางคืนก็จะมีงานมหรสพการแสดงศิลปะต่างๆ	 ไม่ว่า
จะเป็นร�าวง	 โปงลาง	 เอ็งกอ	รวมถึงการออกร้านจ�าหน่ายอาหารพื้นถิ่นและสินค้าต่างๆ	การสาธิตการท�า
เครื่องจักสานหรือการทายโจ๊ก	ให้ผู้มาร่วมงานได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
	 		 	 งานบุญกลางบ้านถือเป็นงานประเพณีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอ�าเภอพนัสนิคม	 โดยทางราชการมี 
การจัดประชาสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ�าทุกปี	ทว่าผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยมากยังคงเป็นประชาชน
ในอ�าเภอพนัสนิคมและอ�าเภอใกล้เคียงเสียเป็นส่วนใหญ่	หรืออาจนับได้ว่าเป็นงานเทศกาลที่คนในภูมิภาค
อ่ืนยังรู ้จักอยู่เป็นส่วนน้อย	 (Festival	Uncall)	 ซึ่งกิจกรรมที่ปรากฏและพื้นที่การจัดงานนั้นก็น่าจะมี
ศักยภาพที่จะยกระดับขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทงานเทศกาลได้เป็นอย่างดี
    •	งานประเพณีไหว้พระจันทร์	ทุกวันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	8	คือวันเทศกาลไหว้พระจันทร์	ซึ่งถือเป็น
งานประเพณีที่คนจีนให้ความส�าคัญเป็นอันดับสองรองจากเทศกาลตรุษจีน	 ในอ�าเภอพนัสนิคม	 โดยเฉพาะ
ในบริเวณตลาดและถนนศรีกุญชรซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์และห้องแถวไม้ทอดยาวตลอดเส้นอันเป็นย่าน 
การค้าส�าคัญ	จะมีการจัดงานไหว้พระจันทร์ขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 โดยประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขายใน
ย่านนี้	จะท�าการจัดโต๊ะวางของเซ่นไหว้ต่างๆ	เช่น	หมั่นโถว	ซาละเปา	ขนมเปี๊ยะ	ขนมโก๋	ขนมไหว้พระจันทร์	
และผลไม้	และประดับหน้าบ้านด้วย	“เติงหลง”	หรือโคมไฟกระดาษสีแดง	อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็น
สิริมงคลที่คนจีนนิยมใช้แขวนประดับในงานประเพณีส�าคัญ	 เด็กและสตรีมักจะแต่งกายด้วยชุดกี่เพ้าหรือ 
ชุดประจ�าชาติจีนอันเต็มไปด้วยสีสัน	ท�าให้ถนนทั้งสายเกิดเป็นภาพอันสวยงาม	 เหมาะแก่การเดินชม
บรรยากาศ	อีกทั้งเจ้าบ้านยังเชื้อเชิญผู้คนที่ผ่านไปมาให้ร่วมกราบไหว้เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว
ด้วยความยินดียิ่ง	 งานเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้จึงอีกหน่ึงทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีคุณค่า	น่าจะได้รับ 
การพัฒนาและเผยแพร่ในฐานะพื้นที่การท่องเที่ยวท้องถิ่นที่น่าสนใจของพนัสนิคม
	 		 	 2.3		ประเภทกิจกรรม		 
    •	การทายโจ๊ก	 เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของ 
ชาวอ�าเภอพนัสนิคมได้อย่างเด่นชัด	ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่แฝงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตของ 
คนพนัสนิคม	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียน	 เป็นส่วนหนึ่งงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	 และงานสวด 
พระอภิธรรมศพ	 โจ๊กคือการเขียนปริศนาเป็นค�าประพันธ์ตามที่ตนเองถนัดขึ้นให้ผู้สนใจได้ทายกันอย่าง
สนุกสนาน	ไม่ว่าค�าประพันธ์ชนิดนั้นจะเป็น	โคลง	ฉันท์	กาพย์	หรือกลอน	ก็ได้	โจ๊ก	ได้รับการพัฒนามาจาก	
“โคลงทาย”	สมัยรัชกาลที่	5	โดยในปลายรัชกาลที่	5	ได้มีผู้น�าเอา	“ผะหมี”	ซึ่งเป็นการทายปริศนาของจีน 
มาเผยแพร่ที่ย่านส�าเพ็งในเขตกรุงเทพมหานคร	 จึงมีการเอาอย่างโดยการดัดแปลงมาเป็นภาษาไทยใช้ 
ค�าประพันธ์ไทย	และเผยแพร่ออกไปยังจังหวัดต่างๆ		และจังหวัดภาคตะวันออกรวมทั้งชลบุรีด้วย	
	 		 	 จังหวัดชลบุรีไม่ได้เรียก	ผะหมี่อย่างในกรุงเทพ	ด้วยในสมัยพระครูวุฒิกรโกศล	เจ้าอาวาสวัดก�าแพง	
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดเครือวัลย์และวัดนอก	 ได้พัฒนารูปแบบให้ชาวบ้านได้สนุกสนานกับการเล่นทายปริศนานี้ 
กันมาก	ถึงกับมีชาวบ้านใจบุญมาช่วยปลดแผ่นปริศนาให้ท่านเจ้าอาวาส	อยู่มาครั้งหนึ่งคนช่วยปลดแผ่น
ปริศนานี้	อารมณ์ดีแต่งกายเป็นตัวตลกด้วยเส้ือผ้าของหุ่นไล่กาบ้าง	ด้วยการเขียนหน้าด้วยแป้งขาวให้เป็น 
ตัวตลกบ้าง	 นอกจากนี้ยังมีกิริยาท่าทางน่าข�าด้วยวาจาและการหยอกล้ออีกต่างหาก	 ประกอบกับ 
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สมัยรัชกาลที่	 6	นี้	ภาษาอังกฤษก�าลังเฟื่องในเมืองไทย	 จึงชอบน�ามาใช้พูดกันด้วย	 ตัวตลกก็ตรงกับค�าว่า	
Joke	ท�าให้คนที่ไปทายปริศนากวีเปลี่ยนการเรียกใหม่ว่า	 “ไปทายปริศนา	ที่มีตัวโจ๊กกันเถอะ”	ต่อมาได้ 
มีการพูดและเรียกให้ส้ันเข้าๆ	จึงเป็น	“ไปทายโจ๊กกันดีกว่า”	ค�าว่าโจ๊ก	 ในจังหวัดชลบุรีจึงใช้กันมาทุกวันนี	้
(Somdul	Thamnao,	2003)
	 		 	 ชาวเมืองพนัสนิคมเห็นคุณค่าและให้ความส�าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เป็นอย่างมาก	จนได้การยก 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของค�าขวัญประจ�าอ�าเภอพนัสนิคม	คือ	“พระพนัสบดีคู่บ้าน	จักสานคู่เมือง	ลือเลื่องบุญ 
กลางบ้าน	ตานานพระรถเมรี	ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด	เก่งกาจการทายโจ๊ก”	(Somdul	Thamnao,	2003)
 
	 3.	 ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	(Natural	Tourism	Resources)
	 แม้ว่าจะไม่มีชายหาดหรือป่าชายเลนเหมือนอ�าเภออื่นๆ	 ของชลบุรี	 แต่พนัสนิคมก็มีพื้นที่ที่น่าจะ
สามารถยกระดับขึ้นเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้	อยู่ที่วัดหลวงพรหมมาวาส	ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอน
สะแก	ต�าบลวัดหลวง	ถนนสายเดียวกับวัดโบสถ์อีกเช่นกัน	 โดยชาวบ้านเรียกสั้นๆ	ว่าวัดหลวง	ที่นี่เป็น
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการมาชมค้างคาวแม่ไก่ที่อาศัยกันอยู่ตามธรรมชาติจ�านวนมาก	 โดยผู้มาเยือน 
จะสามารถมองเห็นค้างคาวแม่ไก่ตัวโตๆ	ห้อยหัวกันอยู่ตามต้นไม้ในบริเวณวัดเป็นจ�านวนนับพันๆ	ตัว 
จนแลดูด�ามืดไปหมด	และเมื่อถึงเวลาพลบค�่าซึ่งเป็นเวลาออกหากิน	ชาวพนัสนิคมก็จะเห็นฝูงค้างคาว
ทยอยบินออกจากวัดแลดูเป็นสายยาวไปบนท้องฟ้า	ความโด่งดังของค้างคาววัดหลวงนี้มีรายการท่องเที่ยว 
ของสถานีโทรทัศน์หลายช่องเคยมาถ่ายท�าไปออกอากาศมาแล้วมากมาย
	 ว่ากันว่าเหล่าค้างคาวเหล่านี้อาศัยอยู่ในบริเวณวัดหลวงมานานกว่าร้อยปีแล้ว	และเช่ือกันฝูงค้างคาว
เหล่านี้บินออกไปหากินไกลถึงจังหวัดใกล้เคียงหลายแห่ง	ก่อนจะบินกลับมาในเวลาฟ้าสาง	จากงานวิจัย 
เชิงส�ารวจเรื่องประชากรและลักษณะทางประชากรของค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง	 (Pteropus	Lylei)	ของ	 
Kalyanee	Boonkird	et	al.	 (2006)	พบว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลสืบพันธุ์ในปี	 2548	นั้น	ที่วัดหลวงแห่งนี้
มีประชากรค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่ถึง	9,027	ตัวเลยทีเดียว	ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง	ถือว่าเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พุทธศักราช	2535	พื้นที่อยู่อาศัยของค้างคาวแม่ไก ่
ในวัดหลวงแห่งนี้	 จึงเหมาะที่จะจัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ศึกษาเที่ยวชม
สัตว์ป่าที่หาชมอย่างใกล้ชิดได้ยากเช่นนี้

ศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ�าเภอพนัสนิคม
	 หลังจากที่ได้มีการรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ของอ�าเภอพนัสนิคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในข้างต้น	 ก็ได้มีการพิจารณาพื้นท่ีอ�าเภอพนัสนิคมในแง่ของการมีองค์ประกอบในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่
จะเป็นปัจจัยแสดงให้เห็นว่า	อ�าเภอพนัสนิคมนั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้จริง	 
ซึ่งพบว่าอ�าเภอพนัสนิคมมีองค์ประกอบส�าคัญ	3	ประการ	 (3As)	ที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อยู่อย่างครบถ้วน	(Boonlert	Jittangwattana,	2005)	ได้แก่
	 1.		 มีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว	 (Attractions)	ซึ่งก็ได้แก่ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ง	 3	ประเภท 
ดังท่ีได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น	คือ	ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์	ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีและกิจกรรมและทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
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	 2.		 มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง	 (Accessibility)	 อ�าเภอพนัสนิคมอยู ่ห่างจากกรุงเทพเพียง	 
81	กิโลเมตรเท่านั้น	สามารถเดินทางมายังจังหวัดชลบุรีได้หลายเส้นทาง	 ไม่ว่าจะเป็นทางด่วนบูรพาวิถี	
ถนนสายพิเศษมอเตอร์เวย์	หรือถนนสุขุมวิท	บางนา-ตราด	จากนั้นจึงแยกเข้าสู่ถนนสุขประยูรซ่ึงเป็นถนน
ลาดยางขนาดสี่เลนอีก	20	กิโลเมตรก็สามารถมาถึงอ�าเภอพนัสนิคมได้อย่างง่ายดายส�าหรับผู้ท่ีเดินทาง 
โดยรถยนต์ส่วนตัว	หรือหากจะเดินทางด้วยขนส่งมวลชนสาธารณะก็สามารถใช้บริการรถทัวร์ของบริษัท
ขนส่งมวลชน	หรือรถตู้เอกชนจากสถานีผู้โดยสารภาคตะวันออก	(เอกมัย)	ก็สามารถท�าได้
	 3.		 มีสิ่งอ�านวยความสะดวก	 (Amenities)	 ในตัวอ�าเภอพนัสนิคมและเขตเทศบาลต่างๆ	มีระบบ 
การก�าจัดขยะและบ�าบัดน�้าเสียท่ีมีคุณภาพ	มีปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุต�่า	 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
การท่องเที่ยวนั้นพบว่า	มีร้านอาหารให้บริการอยู่หลายแห่ง	ร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
มีอยู่เกือบ	10	แห่ง	ทว่าในส่วนของโรงแรมหรือที่พักยังมีเปิดให้บริการอยู่ค่อนข้างน้อย
	 นอกจากนี้แล้วพนัสนิคมยังเป็นอ�าเภอที่มีชื่อเสียงในฐานะเมืองที่ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่	 (Healthy	
Cities)	ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก	 โดยเทศบาลเมืองพนัสเป็นท้องถิ่นน�าร่องแห่งหนึ่งที่ได้รับเอา
โครงการดังกล่าวมาด�าเนินการและประสบผลส�าเร็จ	จนกลายเป็นเมืองน่าอยู่แห่งแรกของไทย	ทั้งยังได้รับ
รางวัลเมืองสะอาด	ชนะเลิศในการประกวดของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	3	ปีซ้อน	มีระบบบ�าบัด
น�้าเสียทั่วทั้งเขตเทศบาล	มีศูนย์เยาวชนและสวนสาธารณะเพื่อการนันทนาการ	 (Baramee	Lerdpaisan,	
1999)
 
ปัจจัยสนับสนุนศักยภาพการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของอ�าเภอพนัสนิคม
	 นอกเหนือจากความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเท่ียวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณ	ี 
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมอันส�าคัญ	 ในการน�ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวท้องถ่ินที่ม ี
ความยั่งยืนแล้ว	อ�าเภอพนัสนิคมยังมีทุนทางสังคมเป็นศักยภาพแฝงเร้น	ที่จะเป็นปัจจัยช่วยสนับสนุน 
การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชนแห่งนี้อีกประการหนึ่งด้วย
	 การท่องเท่ียวระดับชุมชนจะประสบความส�าเร็จได้	ก็ต้องพึ่งพิงทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง	การท่องเที่ยว
ระดับชุมชนไม่สามารถจัดข้ึนได้โดยปราศจากความร่วมมือของสมาชิกชุมชน	เพราะการท่องเท่ียวประเภท
นี้ต้องอาศัยการขายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี	การสร้างและรักษาทุนสังคมมีต้นทุนส่วนบุคคลนั่นคือ	 
ทุกคนต้องเสียสละแรงงาน	เวลา	หรือแม้แต่ทรัพย์สินส่วนบุคคล	ดังนั้นความต่อเนื่องหรือยั่งยืนของทุนสังคม	
จึงขึ้นอยู่กับคุณค่าร่วมกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของเหล่าสมาชิก	(Mingsarn	Kaosa–ard,	2012)
	 ประชาชนในพื้นที่อ�าเภอพนัสนิคม	มีความกลมเหลียวเหนียวแน่นกันในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
การงานประเพณีต่างๆ	ของชุมชนอยู่เสมอ	จะเห็นได้จากการจัดงาน	งานประเพณีแห่เทียนพรรษา	งานลอย
กระทง	งานท�าบุญตักบาตรในวันพระใหญ่ต่างๆ	งานบุญกลางวัน	งานเทศกาลไหว้พระจันทร์	งานเทศกาล 
กินเจ	 งานประเพณีสงกรานต์	 ฯลฯ	 ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 
และประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี	ท�าให้การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานประเพณีต่างๆ	จึงมีขึ้น
เป็นประจ�าทุกปีไม่ได้ขาด	การร่วมลงทุนลงแรงกันของทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในอ�าเภอพนัสนิยม	 
คือส่วนหนึ่งในการสร้างสินค้าท่องเที่ยวให้กับชุมชน	 โดยเป็นสินค้าท่องเที่ยวที่เกิดจากการลงทุนลงแรง 
ร่วมกัน	 (Collective	Action)	ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคม	 (Social	Capital)	ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกัน
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จัดขึ้นมาโดยมิได้หวังผลเชิงพาณิชย์	แต่นักท่องเท่ียวได้รับประโยชน์จากการมาเข้าร่วมกิจกรรม	 (Mingsarn	
Kaosa–ard,	2012)

สรุปผล	
	 อ�าเภอพนัสนิคมแม้จะเป็นอ�าเภอท่ีค่อนข้างอยู่นอกเส้นทางการท่องเที่ยวภาคตะวันออก	อีกทั้ง
ยังไม่มีพื้นที่ชายทะเลอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยมาก	ทว่าเป็นพื้นที ่
ที่มีทรัพยากรการท่องเท่ียวในด้านอื่นที่น่าสนใจอยู่เป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์	ซึ่งแม้จะกระจัดกระจายอยู่ในหลากหลายต�าบล	แต่ก็สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก	 
ด้วยมีถนนตัดผ่านตลอดทุกพื้นที่	 ช่วยอ�านวยให้การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อได้หลาย
ต�าบล	อีกทั้งการเดินทางจากกรุงเทพก็ใช้ระยะเวลาไม่นาน	 ในส่วนของทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท 
ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณีและกิจกรรม	 ก็มีก�าหนดการจัดงานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนต่างๆ	 ของแต่ละปี 
ค่อนข้างชัดเจน	ง่ายแก่การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เลือกมาเท่ียวชมได้ไม่ยากนัก	ตลอดจน
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน	ท�าให้พนัสนิคมน่าจะเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
พื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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