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 เรยีนพีน้่องประชาชนชาวเทศบาลเมอืงสัตหีบ ท่ีเคารพรกัทุกท่าน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรุซีึง่ยงัมกีารตรวจพบผูต้ดิเชือ้อย่างต่อเนือ่ง ทางราชการยงัคง
ต้องมมีาตรการควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ควบคูไ่ปกับมาตรการ
ด้านสาธารณสุข ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชพีและการด�ารงชวีติโดยปกติ
อยู่พอสมควร  ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว เทศบาลเมืองสัตหีบ
ได้เร่งรัดจดัหาวคัซนีทางเลือก ซโินฟาร์ม (Sinopharm)  โดยได้รบัการจดัสรร
จากราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ จ�านวน 6,000 โดส และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี 
ให้การสนบัสนนุอกีจ�านวน 1,000 โดส ทัง้นี ้เพ่ือหวงัจะช่วยคลายความวติกกงัวล
ของประชาชนในห้วงเวลาที่รอการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง 
 นอกจากนี ้เทศบาลได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลอืครอบครวัผูป่้วยโรคโควดิ-19
ครอบครวัละ 2,000 บาท จ�านวน 104 ครอบครวั จ่ายเงนิเยยีวยาส�าหรบัครอบครวั
ซึง่ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 ครอบครวัละ 2,000 บาท เป็นจ�านวนเงนิท้ังส้ิน
กว่า 4 ล้านบาท และลงพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) อย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
และป้องกันโรค เพือ่ประโยชน์ของสงัคมโดยรวม  และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ 
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• ตรวจเชงิรกุเพ่ือคัดกรองกลุ่มเส่ียง
   ด้วยชดุตรวจ ATK
• ล้างตลาด พ่นน�ายาฆ่าเชือ้ทุกชมุชน

• ศูนยพั์กคอย เทศบาลเมืองสัตหบี 
   (Community Isolation) 

• การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

• ประภาคารขานไข : “สัตหบี” นามน้ี นามนาน

• สัตหบีสัมพันธ ์: พิธปีล่อยแถวขบวนรถ
   เพ่ืออ�านวยความสะดวกใหกั้บประชาชน
   ในชว่งสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควดิ-19
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บรศั  บุญบรรเจดิศร ี: ผู้ประพันธ์



 เมือ่วนัที ่26 สิงหาคม 2564 สภาเทศบาลเมอืงสตัหบีได้จดัการ
ประชมุสมยัประชมุสามญั สมยัที ่2 ครัง้ที่ 2/2564 โดยมมีติเหน็ชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังนี้ 
เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมาจากการส�ารวจปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาเป็นแนวทางในการจัดท�า
งบประมาณ โดยมีประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 179,932,000 บาท 
จ�าแนกเป็นรายจ่ายประจ�า ได้แก่ รายจ่ายเกีย่วกบังบบคุลากร งบด�าเนนิงาน 
และงบเงินอดุหนนุตามภารกิจท่ีอยูใ่นอ�านาจหน้าท่ี อกีส่วนหนึง่เป็นรายจ่าย
เพื่อการลงทุน ได้แก่ การจัดหาครุภัณฑ์ และการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานต่าง ๆ  เพือ่สร้างความอยูด่มีสีขุของคนในท้องถิน่ ในคราวเดยีวกนันี้ 
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบค�าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ จ�านวน 
2 ท่าน ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ เงินชัย และนางวิภาดา ขะตะเจริญ

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
โควิด-19 (ศบค.) ได้ก�าหนดเขตพื้นที่สถานการณ์โดยให้จังหวัดชลบุรี 
เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส�าหรับพื้นที่อ�าเภอสัตหีบ ก็ยังคง
ตรวจพบผู้ตดิเชือ้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลต่อการด�ารงชีวติโดยปกตสิขุของ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในครอบครวัผูติ้ดเชือ้ ด้วยความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดงักล่าว เทศบาลเมอืงสตัหบี โดยคณะกรรมการช่วยเหลอื
ประชาชนของเทศบาลเมอืงสตัหบี ได้เหน็ชอบให้เบกิจ่ายเงนิช่วยเหลอื
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาชวีติครอบครวัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ�านาจ
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2560 โดยมผีูม้าลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือจ�านวน 104 คน (ครอบครวั) เทศบาลได้โอนเงนิ
ช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคาร ครอบครัวละ 2,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 
208,000 บาท   

ประชมุสภาเทศบาล

มอบเงนิเยียวยาผู้ได้รบั
ผลกระทบจากโรคโควดิ-19
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 ภายใต้ความคาดหวังของประชาชนท่ีรอการจัดสรรวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 จากส่วนกลาง โดยเพ่ือคลายความกังวลของ
พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้เร่งรัดจัดหาวัคซีน
ทางเลอืก ซโินฟาร์ม (Sinopharm) ป้องกนัโรคโควดิ-19 โดยด�าเนนิการ
ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019  เรือ่ง แนวทางการบรหิารจดัการวคัซีนป้องกันโรค
โควดิ-19  ผ่านทางราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ ซ่ึงเทศบาลเมอืงสตัหีบได้รบั
การจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม จ�านวน 6,000 โดส นอกจากนั้น ยังได้รับ
การสนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
อีกจ�านวน 1,000 โดส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสัตหีบ 
กม.10 ในการเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน ในระหว่างวันที่ 7, 8, 9, 14 
กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยมีการบูรณาการข้อมูลผู้รับวัคซีน
กบัระบบแพลตฟอร์มหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การ
บริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนายก
เทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าท่ี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสัตหีบ  คอยอ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้รับวัคซีนเข็มแรกตลอดทั้ง 4 วัน

การจดัหาวัคซนี ซโินฟารม์
ของเทศบาลเมืองสัตหบี
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ นายณรงค์  
บญุบรรเจดิศร ีนายกเทศมนตรีเมอืงสตัหบี ได้มอบหมายให้ นายพมิกุต์ 
บญุบรรเจดิศรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี นางวภิาดา ขะตะเจริญ 
ที่ปรึกษาพิเศษเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา
เทศบาลเมอืงสัตหบี มอบทนุการศกึษา เพือ่ช่วยเหลอืครอบครวั
นกัเรยีนทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 จ�านวน 14 ทุน  
ทนุละ 1,000 บาท เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระผูป้กครอง ในการนี้ 
นายจกัรพันธ์ ค�าลาภ ผูอ้�านวยการกองยทุธศาสตร์และงบประมาณ 
รกัษาการผู้อ�านวยการกองการศกึษา นางยพุา  ยงักมลโสภา หวัหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ

มอบเงนิชว่ยเหลือนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรดีรณุา



7SATTAHIP MUNICIPALITY

 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหบี ร่วมกบั
สาธารณสุขอ�าเภอสตัหบี ศนูย์สขุภาพชมุชนต�าบลสตัหีบ และ รพ.สต.
ในพืน้ที ่ลงพืน้ทีต่รวจเชิงรกุเพือ่ตรวจคดักรองกลุม่เสีย่ง ด้วยชดุตรวจ  
Antigen Test Kit (ATK) ณ สถานประกอบการ และชุมชนในเขตเทศบาล 
โดยท�าการตรวจจากกลุ่มตัวอย่าง  หากตรวจพบผู้ป่วย  ให้กักตัว
รอฟังผลตรวจยืนยัน RT-PCR จากทาง รพ.สัตหีบ กม.10 และกักตัวผู้
ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 14 วัน ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข

 เทศบาลเมืองสัตหีบได้ด�าเนินการ ออกพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ ด้วยในปัจจุบัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในพืน้ที่
อ�าเภอสัตหีบ ยังคงตรวจพบผู้ติดเช้ือเป็นจ�านวนมากซึ่งทางราชการ
ได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโดยการตรวจหาผู้ติดเชื้อ 
ผู้เสี่ยงสัมผัสโรคเข้ารับการรักษาดูแล แยกกัน เร่งรัดการกระจายและ
ฉดีวคัซนีทีไ่ด้รับจากส่วนกลางในพืน้ทีต่่าง ๆ  รวมทัง้จัดชุดป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ร่วมภารกจิล้างตลาด ถนนหนทาง ร่วมกบัหน่วยงาน
ราชการ และฝ่ายปกครองอ�าเภอสัตหีบ เพื่อรักษาความสะอาดและ
ป้องกันโรค COVID-19 สร้างสุขลักษณะที่ดี

สแกนพ้ืนท่ีเส่ียงโควดิ-19
เรง่ตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียง 
ด้วยชดุตรวจ ATK

ล้างตลาด พ่นน�ายาฆ่าเชือ้ทุกชมุชน



 เมือ่วันที ่1 กนัยายน 2564 ณ วดัเทพประสาท (วดัเตาถ่าน) 
นายกิตติพงษ์  กิติคุณ นายอ�าเภอสัตหีบ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
ศนูย์พกัคอย (CI : Community Isolation) ของเทศบาลเมอืงสตัหีบ 
เพือ่เป็นศนูย์พกัคอยผูป่้วยติดเชือ้โควิด-19 กลุม่สเีขยีวทีย่งัไม่มอีาการ 
หรอืมอีาการเล็กน้อย เป็นการช่วยลดการใช้เตยีงในโรงพยาบาล ท�าให้
ผูป่้วยติดเชือ้ทีม่อีาการปานกลาง (กลุม่สเีหลอืง) และทีม่อีาการรนุแรง
(กลุม่สแีดง) มโีอกาสรบัการดแูลในโรงพยาบาลอย่างเตม็ที ่ โดยศนูย์พกัคอย
จะมเีจ้าหน้าทีค่อยตดิตามอาการผูป่้วยอยูเ่สมอ หากมอีาการทีห่นกัขึน้ 
เช่น  หายใจขัด ไอ แน่นหน้าอก ออกซิเจนต�่า จะมีรถพยาบาลน�าส่ง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ศูนย์พักคอย เทศบาลเมืองสัตหบี 
(Community Isolation) 

 ท้ังนี ้ศนูย์พกัคอย (CI) ขนาดรองรับ 20 เตยีง แห่งนีจ้ดัตัง้ขึน้
โดยได้รบัความเมตตาอนญุาตใช้สถานท่ีจากท่านพระครวิูศาลธรรมากร 
เจ้าอาวาสวดัเทพประสาท ภายใต้การบรหิารจดัการร่วมกนัระหว่าง 
ที่ท�าการปกครองอ�าเภอสัตหีบ  ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอสัตหีบ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  โรงพยาบาลสัตหีบ  กม.10 
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลในพ้ืนท่ี และเทศบาลเมอืงสตัหบี 8 เทศบาลเมืองสัตหบี



โครงการปรบัปรุงถนนและวางท่อ
ระบายน�าพรอ้มบ่อพัก บรเิวณซอย
สัตหบีสุขุมวทิ 27/4 (สันติสุข) หมู่ 3 
งบประมาณด�าเนินงาน 655,555 บาท

โครงการก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. 
บรเิวณซอยสัตหบีสุขุมวทิ 103/5 
งบประมาณด�าเนินงาน 230,000 บาท

โครงการซอ่มแซมระบบระบายน�า 
และส่ิงก่อสรา้งภายในเขตเทศบาล
เมืองสัตหบี 
งบประมาณด�าเนินงาน 153,000 บาท

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรตี บรเิวณซอยสัตหบีสุขุมวทิ 71 
(ซอยละอออุทิศ) หมู่บ้านสามัคคี 23 
งบประมาณด�าเนินงาน 124,900 บาท

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
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เรียบเรียงโดย : บรัศ  บุญบรรเจิดศรี 
        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

 เราอาจสงสัยและเคยตัง้ค�าถามว่า ช่ือสตัหีบ นี ้มี
ทีม่าทีไ่ปอย่างไร ใครเป็นผูเ้รยีกและมคีวามหมายอย่างไร 
วนันีเ้รามาลองล�าดบัและวเิคราะห์ความกนัด ูหากจะหา
เอกสารหลักฐานที่พออ้างอิงได้  จะพบว่า  “สัตหีบ” 
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยบนัทกึอยูใ่นพระราชนิพนธ์
ระยะทางเสดจ็ประพาสจนัทบรุ ีปีชวด  จลุศกัราช 1238 
(พ.ศ. 2419)  ฉบับกรมศิลปากร  จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ 
ปี 2562 หน้า 19 เมื่อ 25 ธันวาคม 2419 ความว่า เวลา
บ่าย 3 โมง ตืน่นอนแล้วกินข้าว เวลาบ่าย 4 โมง 40 มนิติ
ได้ลงเรือโบต  คนลงเหมือนอย่างเคย  ยกแต่กรมพิชิต 
เติมศรีวิไลย  คนเดียว  แต่เมื่อกลับหมอสายกับเจ้าเพ่ง
มาด้วย แล้วไปข้ึนทีห่น้าบ้านสตัตหบี ได้ไปนัง่อยูท่ีศ่าลา
แต่ก่อนเคยมานั่ง...  ด้วยท�าเลจอดเรือท่ีสัตตหีบนี้ 
ข้างทิศเหนือนั้นตรงฝั่งสัตตหีบเป็นแหลมย่ืนออกมาจน
เกือบถึงตะวันตกต่อในทิศตะวันตกตรง ๆ และตะวันตก
เฉียงใต้นั้นเป็นแถวนอก  

ประภาคาร
ขาน    ข

๏ ไม้เลมาะเกาะแก่งกั้น    กรรกง
แปดทิศเทียมมณฑล        ถิ่นนี้
เว้นว่างระหว่างวง  เปนช่อง
สัตหีบเก่ากี้ชี้             ชื่อแดน

๏ สัตหีบดังหีบน้อง ลายเขียน
หมากดิบประจงเจียน จัดไว้
พลูจีนจีบแนบเนียน น่ารัก มือเอย
หวนเช่นหีบสลาใช้ แต่ตั้งตลึงหลง

๏ เรือพระที่นั่งเจ้า จอมสยาม
บรรลุสัตหีบราย  รอบล้อม
ยลเกาะเรียบเรียงตาม ชายฝั่ง ทเลนา
แลลิ่วทิวไม้อ้อม  ขอบคัน

บาทกุญชร

สุภาพ

ววิธิมาลี

เราถูกเกณฑ์ให้ว่าโคลงดั้นบาทกุญชรแฝดหนึ่ง 
ได้ว่าดังนี้

กรมขุนท่านคิดโคลงสุภาพบทหนึ่ง 
วิวิธมาลีแฝดหนึ่ง ดังนี้
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 หากเราพลกิปฏทินิย้อนหลงัจากพทุธศกัราช 2419 (รชักาล
ที่ 5) พลิกกลับไปเมื่อพุทธศักราช 2320 (รัชกาลที่ 1 ราชวงศ์จักรี) 
ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) ซ่ึงนัก
ประวัติศาสตร์จ�านวนหน่ึงลงความเห็นว่า บางส่วนของบันทึกพระ
ราชพงศาวดารในเนื้อความช่วงก่อนปี พ.ศ. 2320 เป็นอย่างน้อย 
น่าจะเขียนขึ้นในยุคสมัยกรุงธนบุรี ดังนั้นพงศาวดารฉบับนี้ จึงเป็น
เอกสารเดมิชิน้ส�าคญัทีเ่ป็นต้นฉบบัให้พระราชพงศาวดารฉบบัอืน่ ๆ  
ถือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเหตุการณ์ในสมัยกรุงธนบุรี และ
พระราชประวัติของพระเจ้าตากสินด้วย
 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับนี้ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ส�านกัพมิพ์ปัญญา) หน้า 39 ได้กล่าวถงึ
สัตหีบ ไว้ดังนี้ ครั้นรุ่งขึ้น ณ วัน           ค�่า นายกล�่า คุมไพร่ 100 
น�าเสดจ็ไปถงึพทัยา หยดุประทับแรมทีน่ัน้ รุง่ขึน้ยกมานาจอมเทยีน
ประทบัแรมทีน่ัน้คนืหนึง่ จงึยกมาแรมทพัไก่เตีย้ รุง่ขึน้มาประทบัแรม
สตัตหบี แล้วยกมาชายชเล ประทบัแรมอยูจ่นเพลารุง่ขึน้มาประทบั
หนิโด่ง รุง่ขึน้ประทบัแรมน�า้เก่า ผูร้ั้งเมืองระยองกรมการทัง้ปวงชวน
กันมาต้อนรับเสด็จ ถวายธัญญาหารเกวียนหนึ่ง เสด็จด�าเนินมาถึง
ประต ูจงึพระราชทานปืนคาบศลิาบอกหนึง่แก่ผูร้ัง้เมอืงระยอง แล้ว
เสด็จมาประทับอยู่ ณ วัดลุ่ม
 ยังมีเอกสารอีกชิ้นหน่ึงท่ีมีการกล่าวถึงสัตหีบ โดยหาก
เราพลิกปฏิทินย้อนหลังไปก่อน พ.ศ. 2310 (ก่อนกรุงศรีอยุธยาล่ม
สลาย) เอกสารค�าให้การชาวกรุงเก่า เป็นหนังสือท่ีค้นพบท่ีเมือง
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยนาย
ทอเซียนโถ บรรณารักษ์หอสมุดเมืองร่างกุ้งได้แจ้งมายัง ดร.แฟรง
เฟอเทอ บรรณารักษ์ของหอสมดุวชริญาณ ว่าพบหนังสอืพงศาวดาร
สยามฉบับหนึ่งเขียนเป็นภาษาพม่า จึงคัดส�าเนาส่งมาโดยอธิบาย
ว่า เป็นหนังสือที่พบในหอหลวงของพระราชวังเมืองมันดะเลย์ เมื่อ
อังกฤษยึดพม่าได้ เมื่อปี พ.ศ. 2429 เอกสารนี้ ในภาคที่ 2 ในส่วน
จดหมายเหตรุบพม่า ได้บนัทกึถงึการแต่งทพัออกสูพ้ม่าและการยทุธ
ของมงัมหานรธา มาเข้าตกีรงุศรอียธุยา ได้ตัง้ค่ายล้อมกรงุศรอียธุยา

ที่ต�าบลต่าง ๆ 8 แห่ง คือ
 1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งที่เพนียดริมแม่น�้า 
 2. ทิศตะวันออก ตั้งที่หัวรอ
 3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งที่คลองสวนพลู
 4. ทิศใต้ ตั้งที่บ้านสัตตหีบ
 5. ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ ตัง้ทีต่�าบลสีกกุ เป็นค่ายของมหานรธาแม่ทพั
 6. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีกค่ายหนึ่ง ตั้งที่วัดถนถาราม
    (เข้าใจว่าวัดไชยวัฒนาราม)
 7. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีกค่ายหนึ่ง ตั้งที่คลองตะเคียน
 8. ทิศตะวันตก ตั้งที่วัดวรเชษฐ (อยู่ที่ทุ่งหลังวัดท่าการ้อง)
 การเรยีกชือ่สถานทีห่รอืเมอืงแต่โบราณ การคมนาคมหลกัท่ีถือว่า
เป็นขนส่งมวลชนยคุโบราณ ยงัมถีนนเส้นใหญ่ ๆ  ยานพาหนะมเีพยีงโค กระบอื 
เทยีมเกวยีน ผู้คนในประวตัศิาสตร์ก็ใช้เส้นทางคมนาคมหลักคือแม่น�า้ ล�าคลอง 
และทะเล การก�าเนดิเมอืงหรอืชมุชน จงึเกาะเกีย่วอยู่กบัเส้นทางน�า้ แหลม อ่าว 
ทีก่�าบงัคลืน่ลมได้ และการก�าหนดชือ่เมอืงกถ็อืเอาสภาพทางกายภาพของพืน้ที่
นัน้ ๆ เช่น บางปลาสร้อย บางพระ แสมสาร(ต้นแสมสาร) ทุง่โปลง (ต้นโปรง,
โปล้ง) กระทงิราย (ต้นกระทงิ) นามสัตหบีกเ็ช่นกนั ชมุชนสตัหบีเป็นเมอืงด่าน
แต่โบราณ ในเส้นทางพาณชิย์นาวีกบัต่างประเทศต้ังแต่ยคุสุโขทยั และรุง่เรอืง
มากในยคุอยธุยา เรอืส�าเภา เรอืฉลอมทีบ่รรจสิุนค้าล่องไปมาจากอยธุยาออกไป
อ่าวตงัเกีย๋และทะเลจีนใต้จะต้องผ่านอ่าวสตัหบีและช่องแสมสาร ด้วยมเีกาะ
ก�าบงัคลืน่ลมจ�านวนมาก และมร่ีองน�า้ลกึพอส�าหรบัเรอืสนิค้าในยคุโบราณ 
ชาวเรอือาจเรียกหมายชุมชนตรงนีว่้า สตัตหีบ มาช้านานตัง้แต่ยคุอยธุยาหรอื
สโุขทัยมาแล้ว มผีูเ้สนอความเหน็ว่า สัตต แปลว่า เจด็ หบี แปลว่าช่องทาง
ระหว่างเกาะต่าง ๆ หลายช่องทาง และชาวเรอืเมือ่มาถงึทะเลย่านนี ้จงึขนาน
นามเรียกกนัมาจนคุน้เคยนับหลายร้อยปีมาแล้วนัน่เอง
เอกสารอ้างอิง
   • พระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี ปีชวด จุลศักราช 1238 
     (พ.ศ.2419). (2562). กรมศิลปากร.
   • พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม). (2562). 
     พิมพ์ครั้งที่ 2. ส�านักพิมพ์ศรีปัญญา.
   • ธงชัย  ลิขิตพรสวรรค์ (บรรณาธิการ). (2553). ค�าให้การชาวกรุงเก่า 
     ในประชุมค�าให้การกรุงศรีอยุธยา. ส�านักพิมพ์แสงดาว.

๓    ๒ฯ๖
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