
 
 
 



ค ำน ำ 
E-book นี้เป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีที่มีแหล่งโบราณวัตถุท่ีส าคัญที่จัด
แสดงเพื่อให้ความรู้และเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดีทางทะเลที่ส าคัญให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้จัดท าได้ท าการผลิต
เพ่ือให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าตามอัธยาศัยของผู้สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ได้มีความรู้ยิ่งขึ้น ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆ และเจ้าของหนังสือ 
เอกสารที่ข้าพเจ้าน ามาใช้ประกอบการเรียบเรียงเป็น E-book นี้ ความดีใดอันมีจาก E-book นี้ขอบมอบให้แก่
เจ้าของเอกสารที่น ามาอ้างอิงทุกท่าน ผู้เรียบเรียงขอน้อมรับข้อผิดพลาดที่อาจมีขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และ
ยินดีรับค าติชม เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้วยความขอบคุณยิ่ง  
พิไลวรรณ หอมหวล ห้องสมุดประชำชน ซเฉลิมรำชกุมำรีป อ .เขำคิชฌกูฏ  

ควำมเป็นมำ 
พิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี แหล่งรวบรวมความรู้ทางโบราณคดีทางทะเล วิวัฒนาการการสัญจรทางน้ า    
ประวัติศาสตร์ส าคัญของจังหวัดจันทบุรี 

 
ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็นป้อมเมืองเก่าของจ .จันทบุรี ซึ่งเรียกกันว่าค่ายเนินวงศ์ ค่ายนี้มีความส าคัญกับไทยเพราะ
พระเจ้าตากสินมหาราชท่านได้มาตระเตรียมผู้คนกอบกู้ชาติเอาที่นี่ เพราะวันที่ท่านยกไพร่พลเข้าตี  
เมืองจันทน์นั้น ท่านสั่งให้ทหารทุกคนทุบหม้อข้าวทิ้งทั้งหมด แล้วเข้าไปหากินกันเอาในเมืองจันทบูรหรือไม่งั้นก็
ต้องตายด้วยกันทั้งหมด แล้วท่านก็เป็นฝ่ายชนะ ความส าคัญของเมืองจันน์มันก็เลยเริ่มจากตรงนี้ที่ว่า นอกจาก
ท่านจะรวบรวมทรัพย์สินที่ยึดได้จากการเข้ายึดเรือส าเภาที่ค้าขายและแวะพักที่นั่นแล้ว นี่ยังเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์การสู้รบของไทย ที่เรามีการจัดทัพเรือ เพื่อออกรบอย่างเป็นระบบระเบียบเป็นครั้งแรก ในครั้งนั้น 
พระเจ้าตากท่านก็ใช้เรือส าเภาที่ยึคได้กับที่ต่อเติมข้ึนมาใหม่ (มีการค้นพบซากเรือโบราณท่ีสัณนิษฐานว่าเป็น
สถานที่ส าหรับใช้ต่อเรือในการนี้ที่หมู่บ้านเสม็ดงาม อ .เมือง จันทบุรี ไม่ไกลจากค่ายเนินวงศ์นัก ) เดินทางกลับขึ้น
ไปต่อสู้กับพม่าและกู้เอกราชฟ้ืนความเป็นชาติไทยขึ้นมาอีกครั้ง  

 



 
สืบเนื่องจากเรื่องราวที่เล่ามาและกอรปกับมีการลักลอบขุดค้น ลักลอบ งมหาวัตถุมีค่าโบราณที่จมลงใต้

ท้องทะเลพร้อมกับเรือสินค้าที่มีการค้นพบ ท าให้กรมศิลปากรและกองทัพเรือต้องด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา
เพ่ือรับผิดชอบจัดการกับสมบัติโบราณเหล่านี้ก่อนที่จะถูกขโมยไปมากกว่านี้ ในปี พ .ศ .2537 กรมศิลปากรจึงได้
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเป็นสถานที่รวบรวม อนุรักษ์ ศึกษา และ
จัดแสดงด้านการพาณิชย์นาวี และโบราณวัตถุจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทยและจากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขต
จังหวัดจันทบุรี 

ส าหรับพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี เป็นอาคารแฝด 2 ชั้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการค้าทางเรือ
ของไทย ซึ่งเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่ได้มีการด าเนินการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีใต้น้ าที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 
2517 ในการด าเนินงานส ารวจขุดค้นใต้น้ าในแหล่งโบราณคดีแต่ละแห่ง ท าให้มีจ านวนโบราณวัตถุเพ่ิมมากข้ึน การ
เตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท างานโบราณคดีใต้น้ าและการพาณิชย์นาวีของ
ไทย จึงเป็นงานส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการเป็นล าดับต่อมา ประกอบกับการจับกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาท าการ
ลักลอบงมโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณอ่าวไทย นับเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ท าให้คนไทยตระหนักถึงอีกมุมหนึ่งของ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่พบอยู่ในท้องทะเล ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่ช่วยในการค้นหาความเป็นมาและบอกเล่า
ถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์นาวีในอดีต  

 
ประเภทกำรจัดแสดง 

ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 ห้อง ด้วยกัน คือ              
1. ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ 2. ห้องแนะน าปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ า 3. ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ   
4. ห้องแสดงเรือและชีวิตชาวเรือ 5. ห้องของดีเมืองจันท์ 6. ห้องบุคคลส าคัญ ในแต่ละห้องจะมี computer 
touch screen เพ่ือการศึกษาด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ห้องฉายวีดีโอ ห้องประชุม 
และเพ่ือให้ผู้พิการสามารถเข้าชมและใช้บริการได้ ทางพิพิธภัณฑ์จึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาด 
ทางเลื่อนไฟฟ้า เพ่ือความสะดวกในการเข้าชม  



ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ ในห้องนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึง การพาณิชย์นาวีในสมัยโบราณ 
เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณ สินค้า จัดแสดงโดยใช้เรือส าเภาจ าลองขนาดเท่าจริง จ าลองสภาพของสินค้า 
ตลอดจนสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในเรือ ที่มิใช่เป็นเพียงพาหนะ แต่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขา นอกจากนี้ ยังได้
จัดแสดงของมีค่า อาทิเช่น จี้ทองค าฝังพลอยแดง และก าไลข้อมือทองค า ซึ่งพบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย  

 
ห้องแนะน าปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ า แสดงเรื่องราว เทคนิคการท างานของโบราณคดีใต้น้ า ตั้งแต่

โบราณคดีใต้น้ าคืออะไร แตกต่างจากโบราณคดีบนบกอย่างไร โดยจ าลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ า 
วิธีการท างาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 
ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งอ่ืนๆ จะไม่มีบุคคลภายนอกเคยได้เห็นมากนัก เนื่องจากคลังเก็บโบราณวัตถุมักจะ
เป็นห้องอยู่ภายในอาคาร แต่ที่นี่จะมีบางส่วนที่เปิดเป็นช่องกระจกให้สามารถมองเห็นเข้าไปภายในได้  

 



ห้องแสดงเรือและชีวิตชาวเรือ จัดแสดงเรื่องของเรือในประเทศไทย ว่ามีเรือชนิดใดบ้าง เรือแบบใดใช้กัน
อยู่ในแถบใด แสดงโดยเรือจ าลองท่ีท าย่อส่วนตามจริง เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้จักเรือที่บางชนิดก็เคยได้ยินเพียงแต่ชื่อ แต่ก็
ยังไม่เคยเห็นว่าที่จริงแล้วมีลักษณะเช่นไร  

 
ห้องของดีเมืองจันท์ การกล่าวถึงเมืองจันทบุรีว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค

ประวัติศาสตร์ที่จันทบุรี การก่อตั้งเมือง เหตุการณ์ส าคัญ และเรื่องของชนเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมของจันทบุรี 
นอกจากนี้ยังมีมรดกทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว และของดีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี  

 
ห้องบุคคลส าคัญ ในห้องนี้จะแสดงถึง พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เกี่ยวข้องกับ

การท าสงคราม คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เส้นทางเดินทัพเมื่อคราวมารวมพลที่จันทบุรี เพื่อเชิดชูพระมหา
วีรกรรมของพระองค์  

 
 



โบรำณวัตถุที่ส ำคัญ 
โบราณวัตถุท่ีใช้ในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี เป็นโบราณวัตถุจากแหล่งเรือ

จมในอ่าวไทย และโบราณวัตถุท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีโบราณวัตถุที่ส าคัญ ดังนี้ 
ก าไลทองค าประดับอัญมณี สมัยอยุธยา ท าจากทองค าฝังอัญมณี พบในการขุดค้นแหล่งเรือจมรางเกวียน ต าบล
บางเสร่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ .ศ . 2524  

 
จี้ทองค าฝังทับทิม สมัยอยุธยา ท าจากทองค าฝังอัญมณี พบในการขุดค้นเรือคราม ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ .ศ . 2517 - 2521  

 
จานสังคโลก สมัยพุทธศตวรรษท่ี 20 ท าจากดินเผา พบในการขุดค้นพบในการขุดค้นเรือคราม ต าบลสัตหีบ อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ .ศ . 2517 - 2521  

 
ชามลายคราม สมัย พ .ศ . 2116 - 2162 ท าจากดินเผา พบในการขุดค้นพบในการขุดค้นเรือบางกะไชย 2 อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมี่อปี พ .ศ . 2536 - 2537  

 



สถำนที่ติดต่อ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี ค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 
(039)391-431 โทรสาร (039)391-432  

 
วันและเวลาท าการ เปิด : วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๙ .๐๐ - ๑๖ .๐๐ น . ปิด : วันจันทร์ - วันอังคาร 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม - คนไทย 10 บาท - ชาวต่างชาติ 30 บาท - นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ 

และพระสงฆ์ ไม่เสียค่าเข้าชม  
แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง 

ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เที่ยว ทอ่ง ย่ า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม : กรุงเทพฯ , มปป . หน้า 44 - 45. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
http://www.thailand museum.com/panichnavee/panichnavee.htm 10 พฤษภาคม 2551  

ผู้จัดท ำ 
นางสาวพิไลวรรณ หอมหวล เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน ซเฉลิมราชกุมารีป อ .เขาคิชฌกูฏ สังกัดศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ส านักงาน กศน . จังหวัดจันทบุรี โครงการผลิตและ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- book ) งบประมาณ ปี 2551 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก  

 


