ตําบลตะเคียนทอง
ตําบลตะเคียนทองเปนตําบลหนึ่งที่อยูภายใตการปกครองทองที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี จากประวัติการกอตั้งพื้นที่นี้ไมมีหลักฐานปรากฏแนชัดวากอตั้งขึ้นมาเมื่อใด แตจาก
หลักฐาน ณ วัดสุวรรณคีรีราม ที่จารึกไวที่พันธเสมาวาสรางเมื่อ พ.ศ.2299 และจากหลักฐานการ
อนุ ญาตสร างวั ด สุ ว รรณคี รีร าม ซึ่ งมีพ ระราชโองการประกาศเขตพระอุ โบสถวั ด สุว รรณคีรีร าม
ตําบลคตะเคียนทอง ทองที่อําเภอทาหลวง โดยขุนภักดีกํานัน ไดกราบบังคมทูลพระกรุณาขอเปน
วิสุงคามสีมา และพระเจาแผนดินสยามทรงพระราชทาน ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน รัตนโกสินทรศก
132 พระพุ ทธศาสนกาล 2456 พรรษา เปนวันที่ 1039 ซึ่งจากหลักฐานนี้พอจะคาดไดวาตําบล
ตะเคียนทอง เปนที่ตั้งของชาวชองพื้นเมืองเดิมเชื้อชาติ “ชอง” (พวกชองในปจจุบันตั้งภูมิลําเนาทํามา
หากินอยูในปา
อยูติดกับเขตเมืองพระตะบองและบางทองที่ในเขตอําเภอมะขาม เชนที่ ตําบล
ตะเคียนทอง คลองพลู จันทเขลม ฯลฯ พวกนี้มีภาษาพูดอยางหนึ่ง ตางจากภาษาเขมรและภาษาไทย
ทางมนุษยวิทยาไดจัดใหอยูในจําพวกตระกูล มอญ เขมร เชนเดียวกับพวกขอมโบราณเหมือนกัน
พวกชองชอบลูกปดสีตาง ๆ และใชทองเหลืองเปนเครื่องประดับ เขาใจวาเดิมทีเดียวพวกของนี้ตั้งถิ่น
ฐานบานเรือนอยูตามทองที่ตาง ๆ ในเขตเมืองจันทบุรี และเพิ่งถอยรนเขาปาเขาดงไปเมื่อไทยมีอํานาจ
เขาครอบครองเมืองจันทบุรี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (คัดลอกจากประวัติเมืองจันทบุรี) จากหลักฐานที่
อางถึงดังกลาว แสดงวาตําบลตะเคียนทองไดกอตั้งขึ้นมาหลายรอยปมาแลว
ตําบลตะเคียนทอง ไดรับการจัดตั้งเปนสภาตําบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และ
ไดรับการประกาศใหเปนองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2539 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 113 ตอนที่ 9 ง. ลงวันที่ 30
มกราคม พ.ศ.2539 มีผลใชบังคับในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 และประกาศเปนเทศบาลตําบลใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ปจจุบันนี้มีทั้งหมด จํานวน 9 หมูบาน รายละเอียดดังนี้
หมูที่ 1 บานลําพัง
หมูที่ 2 บานตะเคียนทอง
หมูที่ 3 บานตะเคียนทอง
หมูที่ 4 บานตะเคียนทอง
หมูที่ 5 บานปาชาก
หมูที่ 6 บานชําเคราะห
หมูที่ 7 บานคลองกระสือ
หมูที่ 8 บานคลองน้ําเปน
หมูที่ 9 บานคลองไพบูลย

ตําบลตะเคียนทอง อยูหางอําเภอเมืองไปทางทิศใต ระยะทางประมาณ 37
กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลคลองพลู
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทือกเขาสอยดาว
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลพลวง
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลพลวง
พื้นที่ทั้งหมด 135,625 ไร พื้นที่การเกษตร 31,722

ไร ครัวเรือน ทั้งหมด

1,491 ครัวเรือน
สภาพภูมิประเทศ

- ลักษณะที่ราบลุม 33,125 ไร
- อุณหภูมิเฉลี่ย 24 – 32 C

พื้นที่ปาไม 102,500 ไร

แหลงน้ํา
- แหลงน้ําสรางขึ้น บอน้ําตื้น 9 แหง ฝาย 12 แหง น้ําบาดาล 25 แหง
บอโยก 8 แหง ประปาหมูบาน (แบบหอถังสูง 4 แหง) ถังเก็บน้ําฝน 16 แหง สระน้ํา 6 แหง ทอ
น้ําลอดเหลี่ยม คสล. 14 แหง
- แหลงน้ําธรรมชาติ ลําน้ํา ลําหวย มี 13 สาย บึง หนอง และอื่น ๆ
จํานวน 7 แหง
แหลงน้ําที่สําคัญ
ชื่อแหลงน้ํา

พท.รับน้ํา
(ไร)

พท.ใชประโยชน
จากแหลงน้ํา (ไร)

แมน้ําจันทร

800

2,500

เกษตรกรไดรบั
ประเภทแหลงน้ํา
ประโยชน (ราย) (ชลประทาน,ธรรมชาติ
ฯลฯ)
250
ชลประทาน

ที่ตั้งแหลง
น้ํา
หมูที่
6

เสนทางคมนาคม
ถนน คสล.
จํานวน 18 สาย
ถนนลาดยาง จํานวน 3 สาย
ถนนลูกรัง
จํานวน 32 สาย
สาธารณูปโภค
มีประปาหมูบา นใช
235 ครอบครัว
ไฟฟาใช
2,013 ครอบครัว
โทรศัพท
360 ครอบครัว
ปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
อาคารกลุมเกษตรกร อาคารกลุมแมบานเกษตรกร
1 แหง
หอกระจายขาว 7 แหง
- การประกอบอาชีพสวนใหญทําการเกษตรคิดเปนเปอรเซ็น ดังนี้
1. ทําการเกษตรทําสวนผลไม 86 %
2. ทําประมง 2 %
3. ทําการเลี้ยงสัตว
2%
4. อาชีพรับจาง
4%
5. อาชีพอื่น ๆ
6%
- พันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจในตําบล
1. ทุเรียน พันธุที่สงเสริมปลูก ชะนีและหมอนทอง
2. เงาะ พันธุที่สงเสริมปลูก เงาะโรงเรียน
3. ลองกอง พันธุที่สงเสริมปลูก ตนหยงมัส
4. สละ พันธุที่สงเสริมปลูก เนินวง
5. มังคุด พันธุที่สงเสริมปลูก 6. ยางพารา พันธุที่สงเสริมปลูก RRIM 600
7. สัตวที่สงเสริม ไกพื้นเมือง
8. ปลาน้ําจืด นิล,ตะเพียน,ทับทิม ,ปลาดุก
- ระบบการผลิต
เกษตรกรมีความชํานาญดานการบํารุงรักษาสวนผลไม การปลูกพืชเปนแบบสวนผสมผสาน
การผลิตสวนใหญใชปุยเคมีและสารเคมีในการผลิต การใหน้ําใชระบบการใหแบบประหยัด ลักษณะ
น้ําเหวี่ยง การใชปุยเคมีระยะเวลานานทําใหเปนกรดจัด ใชปุยหลายสูตรตั้งแตเริ่มการเตรียมตนจนถึง

กอนเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งรวมถึงการใชยาเคมีที่มีปริมาณมากในการปองกันกําจัดศัตรูพืช จึงทําให
ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
- แหลงทองเที่ยวในตําบล
1. น้ําตกคลองไพบูลย
2. น้ําตกตะเคียนทอง
- ปญหาของการผลิต
1. ผลผลิตออกมากในชวงเวลาเดียวกันทําใหราคาต่ํา
2. คุณภาพยังไมตรงตามความตองการของผูบริโภค
3. ปจจัยการผลิตมีราคาสูง
4. ตลาดรับซื้อผลผลิตมีนอย
- ภูมิปญญาชาวบานในตําบล
1. เรื่องการทําน้ําสํารอง
2. การทําหมูชะมวง
3. การผลิตปุยชีวภาพ
4. การทําน้ําปลา
5. จักรสานคุมคลา
6. ครีมอาบน้ําสมุนไพร น้ํายาสระผมสมุนไพร
7. กลวยหอมอัด
ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนตําบลตะเคียนทอง จะเหมือนกับคนไทยทั่ว ๆ ไป
คือ เคารพพระสงฆ ผูสูงอายุ ผูนําทองถิ่น ประเพณีการทําบุญวัยเขาพรรษา ตักบาตรเทโว วัน
สงกรานต พิธีกรรมตาง ๆ ของคนตําบลตะเคียนทอง การบวช พิธีการเผาศพ การทําบุญบาน
พิธีแตงงาน ตัง้ ศาลพระภูมิ
อิทธิพลทางความคิด จะเชือ่ ถือ พระสงฆ ผูสูงอายุ ผูนําทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ
ผูรู
ศาสนา สิ่งยึดเหนีย่ ว และขอหามตาง ๆ คนตําบลตะเคียนทองนับถือศาสนาพุทธ
เปนสิ่งยึดเหนีย่ วของจิตใจ
การศึกษา/ศาสนา
คนในตําบลตะเคียนทองจะมีการศึกษาชั้นปที่ 4 เปนอยางต่ํา จะมีคนไมได
ศึกษาเปนคนอายุ 70 ป ขึ้นไปไมกี่คนเทานั้น และชั้นสูงจะเปนระดับปริญญา

