
        
******************************************* 

                                           
                 

******************************************* 
         1                                           



ประวัติความเป็นมาของหมูบ้่านและทีม่าของโครงการ 
 
 
          บ้านเกาะจิก  เป็นหมูบ่้านชาวประมงท่ีมีประวัติการต้ังถิน่ฐานมายาวนาน  โดยมีคนอพยพมาอยู่
อาศัยเป็นคร้ังแรกกอ่นปี พ.ศ. 2450 คนกลุ่มแรกท่ีอพยพเขา้มาคือ ชาวบ้านท่ีอาศัยอยูบ่ริเวณต าบลบางปิด  
อ าเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราดในปัจจุบัน  และกลุ่มชาวจีนโพน้ทะเลท่ีเดินทางด้วยเรือใบสามเสาเขา้มา
อาศัยอยูใ่นประเทศไทย 
          ลักษณะภมูิประเทศของเกาะจิกมีสภาพเป็นเกาะจ านวน  3  เกาะ  ประกอบด้วย  1.  เกาะจิกใน  
อยูใ่นเขตต าบลบางปิด  อ าเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  2.  เกาะจิกกลาง  และ  3.  เกาะจิกนอก ซ่ึงอยูใ่น
เขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เหตุท่ีช่ือว่าเกาะจิก เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณน้ีมีต้นจิกทะเลขึน้อยูเ่ป็นจ านวนมาก  
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศักด์ิฯ  ได้ค้นพบหมูเ่กาะจิกใน  คร้ังท่ีทรงเสด็จน า
กองเรือออกราชการพื้นท่ีภาคตะวันออก จึงได้ต้ังช่ือหมูเ่กาะบริเวณนีว่้า เกาะจิก ตามสภาพของพื้นท่ีดังน้ีคือ  
เกาะจิกใน  เกาะจิกกลาง  และเกาะจิกนอก  บ้านเกาะจิก (นอก) ได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นหมูบ่้านตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ีเป็นบ้านเกาะจิกหมูท่ี่ 1 ต าบลบางชัน  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   
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          บา้นเกาะจกิ  หมูท่ี ่ 1  ต าบลบางชัน  มีสภาพพื้นที่เป็นหมู่เกาะ  มีน้ าล้อมรอบ  จ านวน  3  เกาะ  
ประกอบด้วย  เกาะจิกนอก  เกาะจิกกลาง  และเกาะจิกใน  มีเนื้อที่จ านวน  700  ไร่  ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอขลุงไปทางทิศใต้  ประมาณ  30  กิโลเมตร  บริเวณเกาะที่เป็นที่ต้ังของบ้านเรือน  คือ  เกาะจิกนอก  
ซึ่งมีสภาพเกาะเป็นป ามีต้นไม้ข้ึนหนาแน่นบนเขา  ป ามีลักษณะเป็นป าไม้เบญจพรรณ  มีหาดทรายอยู่ด้านที่
หันออกสู่อ่าวไทย  ส่วนด้านที่ต้ังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นที่ราบหันเข้าหา ั งด้านจังหวัดตราด  เนื่องจากเป็น
ด้านที่คลื่นลมสงบ  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
          ทศิเหนือ          จรดทะเลด้านอ าเภอแหลมสงิห ์ จงัหวัดจนัทบรุี  
          ทศิใต้              จรดทะเลด้านอ าเภอแหลมงอบ  จงัหวัดตราด  
          ทศิตะวันออก     จรดทะเลด้านอ าเภอเขาสมงิ  จงัหวัดตราด  
          ทศิตะวันตก       จรดทะเลด้านอ่าวไทย  



ส           ศ

          บา้นเกาะจกิจะมลีมพัดแรงตลอดทัง้ปเีน่ืองจากมสีภาพพ้ืนทีเ่ปน็เกาะ  มสีภาพภูมอิากาศแบง่ออก 
เป็น  3   ดู  ดังนี้ 
           ดูหนาว  ช่วงเดือนพ ศจกิายน – เดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 14 – 15  องศาเซลเซียส  
(ลมมรสุมตะวันออกเ ียงเหนือ) 
           ดูร้อน  ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพ ษภาคม  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส (ลมมรสุม
หลายทิศทาง) 
           ดู น  ช่วงเดือนมถุินายน – เดือนตุลาคม  อุณหภูมิต่ าเ ลี่ยประมาณ  20 – 27  องศาเซลเซียส 
(ลมมรสุมตะวันตกและพายุใต้ ุ นต่าง  ) 
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การเดินทางสู่บ้านเกาะจิก  โดยถนนสายสุขุมวิท  
(สายบางนา – ตราด)  และถนนสาย  3145  (แสนตุ้ง)
แหลมงอบ  เกาะช้าง)  ลงเรือท่ีท่าเรือบ้านอ่างกระป อง
หมู่ที่  4  ต าบลท่าโสม   อ าเภอเขาสมิง   จังหวัดตราด
ใช้เวลาเดินทางสู่หมู่บ้านทางเรือ  ประมาณ  30  นาที



การคมนาคมภายในหมู่บ้านมีถนน คลส. เช่ือมติดกันทั้งหมู่บ้าน  ใช้รถจักรยาน    
ในการเดินทาง   และรถเข็นสามลอ้ในการขนส่งสนิค้าภายในหมู่บ้าน  โดยมีกฎของ
หมู่บ้านว่าห้ามใช้รถทุกชนิดท่ีใช้เครือ่งยนตด์ีเซลเนื่องจากหมู่บ้านเกาะจิกไดป้ระกาศ
ตนเองเป็นหมู่บ้านแห่งการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
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- จ านวนครัวเรือนท้ังหมด  149  ครัวเรือน
- จ านวนประชากรทั้งหมด  427  คน  แยกเป็น

ชาย  214  คน  หญิง  213  คน
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มีการแบ่งเขตการตั้งบ้านเรือน  ออกเป็น  3  เขต  ได้แก่  เขตริมน้ า  เขตบ้านล่าง  
และเขตตลาด  และมีการแบ่งการปกครองออกเป็น  11  คุ้มบ้าน  มีคณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็นหัวหน้าคุ้ม   ดูแลชาวบ้านคุ้มละ  9 – 16 หลังคาเรือนและมีชุด  ชรบ.
หมู่บ้าน  ต ารวจอาสา และผู้ประสานงานพลงัแผน่ดินเป็นผู้ชว่ย



การประกอบอาชีพ

อาชีพหลักของประชาชนบ้านเกาะจิก คือ การท าประมงโดยเป็นประมง
พื้นบ้าน อาชีพรอง คือ การค้าขาย  การท าสวนยางพารา อาชีพรับจ้าง



การประกอบอาชีพของคนในชุมชน



การประกอบอาชีพของคนในชุมชน



การศึกษาและศาสนา

พื้นท่ีบ้านเกาะจิก  หมู่ท่ี  1  ต าบลบางชัน  อ าเภอขลุง   จังหวัดจันทบุรี  มีโรงเรียนใน
หมู่บ้าน  คือ  โรงเรียนวัดเกาะจิก  ซ่ึงเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา  มีวัดจ านวน  1  แห่ง 
คือ  วัดเกาะจิก  ประชาชนท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ

โรงเรียนวดัเกาะจิก และวดัเกาะจิก



สาธารณสขุ ในเขตพื้นที่บ้านเกาะจิก  เป็นสถานที่ต้ังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเกาะจิก  มีเจ้าหน้าที่จ านวน 3 คน  ท าหน้าที่ในการให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่คนในชุมชน  และมีการจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ท าหน้าที่ในการดูแล  เ ้าระวัง ด้านสุขภาพของคน
ในชุมชน  จ านวน  15  คน

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพต าบล
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       ชาวบา้นเกาะจกิได้น าความรูใ้นด้านต่าง   ทีส่ัง่สมจากประสบการณ์มาประกอบกบัการคิดวิเคราะห์ 
ในการแก้ปัญหาต่าง   ของตนเองป ิบัติสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่  เช่น  ภูมิปัญญาในการด ารงชีพ  คือ  
การค านวณสภาพภูมิอากาศ  การดูกระแสการไหลเวียนของน้ า  สีของก้อนเม หรือท้อง ้า  ภูมิปัญญา 
ในการถนอมอาหาร  เช่น  การท าหมึกแห้ง  ปลาตากแห้ง  ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  เช่น  การวางแนวปะการังเทียม  เป็นต้น 



กลุ่ม / องคก์รในชมุชน

 บ้านเกาะจิกมีกลุ่มองค์กรที่จัดต้ังข้ึนในหมู่บ้าน  ทั้งกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  และกลุ่มทางสังคม  ได้แก่  
 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านเกาะจิก  
 ส านักงานไ  ้าและพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก  
 กลุ่มอนุรักษ์และ   น ูทรัพยากรธรรมชาติบ้านเกาะจิก  
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะจิก  
 กลุ่มสตรีอาสาพั นาบ้านเกาะจิก  
 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเกาะจิก  (อสม.)  
 กลุ่มแม่บ้านประมงแปรรูปผลผลิตบ้านเกาะจิก  (วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะจิก)  
 กลุ่มประมงอวนลอยและเรือไดหมึกบ้านเกาะจิก  
 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง  
 กลุ่มเยาวชนบ้านเกาะจิก  
 ชมรม ุตบอลบ้านเกาะจิก  
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลบ้านเกาะจิก  
 ผู้ประสานพลังแผ่นดินบ้านเกาะจิก  (25  ตาสับปะรด)  
 ชุดต ารวจอาสา และ ชรบ.หมู่บ้าน  



ส่ิงสาธารณประโยชน์

ระบบผลิตไ  ้าบ้านเกาะจิก  (ระบบโซลาร์เซลล์  ระบบกังหันลม  เครื่องยนต์ดีเซล) 
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประปาหมู่บ้าน 
ระบบการจัดการน้ าในชุมชน  (ประปาหมู่บ้าน  และบ่อน้ าต้ืน) 
แนวปะการังเทียมบ้านเกาะจิก  (บ้านปลา) 
สะพานท่าเรือบ้านเกาะจิก 
ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชน  (สถานที่ต้ังกลุ่มต่าง   สถานที่รวมตัวท ากิจกรรมของหมู่บ้าน) 
ประภาคารบ้านเกาะจิก 





สถานท่ีส าคญั
ภายในหมู่บา้น

 ศาลเจ้าพ่อมังกร 
 ศาลเจ้าแม่พิมพา  
 ศาลเจ้าแม่เกาะจิก  
 ประภาคารทหารเรือ  
 หาดล้านหอย  
 ชายหาดหลังเกาะ  
 โรงผลิตไ  ้าพลังแสงอาทิตย์  
 วัดเกาะจิก  
 โรงเรียนวัดเกาะจิก  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะจิก  
 อาคารประจ าหมู่บ้าน  (สถานที่ตั้งกลุ่มต่าง   สถานที่รวมตัวท ากิจกรรมของหมู่บ้าน)  
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        หมูบ่า้นเกาะจกิเปน็ชุมชนชาวประมง  สภาพพ้ืนทีเ่ปน็เกาะมน้ี าทะเลลอ้มรอบและมคีลืน่ลมแรงตลอด
เกือบทั้งปี  ตั้งอยู่บริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  อยู่นอกเขตการจ าหน่ายไ  
ของการไ  ้าส่วนภูมิภาค  (การไ  ้าส่วนภูมิภาคจัดให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีเศรษฐกิจเชิงลบ)  ในสมัยก่อน
บ้านเกาะจิกเป็นชุมชนที่ไม่มีไ  ้าใช้  ชาวบ้านใช้พลังงานแสงสว่างจากตะเกียงใต้, ตะเกียงน้ ามัน, ตะเกียง   
เจ้าพายุ ฯลฯ นอกจากนี้มีการใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กปั นไ ใช้กันเองในแต่ละครัวเรือน เ พาะครัวเรือน   
ที่ค่อนข้างมีฐานะ  แต่ก็มีข้อจ ากัดในการใช้พลังงานไ  ้า  และยังมีค่าใช้จ่ายจากค่าน้ ามันดีเซลและค่าบ ารุง 
รักษาสูง  นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศ ทางเสี่ยงสารเคมี (น้ ามันเครื่องและจาระบีเก่า) ฯลฯ 

        จากการทีชุ่มชนบา้นเกาะจกิไมม่ไี  ้าใช้ท าใหม้ข้ีอจ ากดัในการด ารงชีวิต  เช่น  การประกอบอาชีพ ,   
การถนอมอาหาร,  การสาธารณสุข  และที่ส าคัญคือการศึกษา  ฯลฯ 

        ดังน้ันในป ีพ.ศ. 2544  ชุมชนบ้านเกาะจิกได้จัดท าประชาคมหมู่บ้านเสนอส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน  กระทรวงพลังงานขอสนับสนุนการสร้างระบบผลิตไ  ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน และได้รับ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ   พร้อมคณะทีมวิจัยในการจัดสร้างระบบผลิตไ  ้าพลังงานทดแทนแบบ  
ผสมผสานในปี พ.ศ. 2545 
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       เพ่ือใหชุ้มชนมไี  ้าใช้ในการด ารงชีวิต ด้านการรกัษาพยาบาล การสรา้งงานสรา้งอาชีพ เพ่ือการศึกษา
และป้องกันคนย้ายถ่ินฐาน นอกจากน้ียังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง   รวมทั้งนักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป  และที่ส าคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานลดมลภาวะต่าง   ฯลฯ 
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ระ ะเวลา  าเนินงาน 
          15  พ ษภาคม  พ.ศ.  2546  จนถึงปัจจุบัน  
 
งบประมา  
          9,999,497  บาท  
 
การประเมิน ล 
          โดยส านักงานไ  ้าพลงังานทดแทนบา้นเกาะจกิ  
          ครวัเรอืนสามารถลดค่าใช้จา่ยในการผลติไ  ้าใช้เองได้ถึงเดือนละ  1,300 – 2,500  บาทต่อเดือน 
          ลดการใช้น้ ามนัดีเซลในการผลติไ  ้าได้ปลีะ  58,500  ลิตรต่อปี  
          ลดก าซคารบ์อนไดออกไซด์ในอากาศได้ปลีะ  154,700  กิโลกรัม  



องค กร าคีร่วม  าเนินงาน 
          ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน  กระทรวงพลงังาน  ส านักงานพลงังานจงัหวัดจนัทบรุ ี  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางชัน 
 
การข า  ลและการ  าเนินงานและการ ร้างความ ั่ง  น 
          ขยายการจ าหน่ายไ  ้าไปยังกลุ่มประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (โ มสเตย์)  ภายใต้เงื่อนไข   
ตามกฎระเบียบวินัยของชุมชน 





 ฎ     ย  (       ) ส        ไฟฟ                          

1. ห้ามใช้ไ  ้าจากส านักงานไ  ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะจิก  ประกอบกิจการสถานบันเทิง  

   ทุกชนิด  รวมท้ังร้านเสริมสวยท่ีใช้อุปกรณ์ไ  ้าท่ีใช้ก าลังไ สูง 

2. ห้ามทุกครัวเรือนใช้เครื่องปรับอากาศทุกชนิด  

3. ห้ามทุกครัวเรือนใช้ปั มดันน้ าอัตโนมัติทุกขนาด  

4. ห้ามร้านค้าใช้ตู้แช่ขนาดใหญ่หรือตู้เก็บไอศกรีม  

5. ห้ามประชาชนท่ีไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไ  ้าต่อไ หรือต่ออุปกรณ์ไ  ้าใช้เอง  

6. ในชุมชนห้ามยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลภาวะทุกชนิดเข้าในชุมชน  ให้ใช้รถจักรยาน  

   ในการสัญจรและใช้รถสามล้อเข็นในการขนถ่ายสิ่งของสินค้าภายในหมู่บ้าน – ท่าเทียบเรือ 

   เท่านั้น 



ธ     ญ               





กจิกรรมการเกบ็และคัดแยกขยะ



ผ     ผ      ค     
คณ        ไฟฟ                         

1.   นายสหัส         ชัยสาครสมุทร                   ประธาน  

2.   นายณรงค์ชัย    เหมสุวรรณ                      รองประธาน  

3.   นางนารถนภา   นามวงษ์                          เลขาฯ 

4.   น.ส.กานดา      ถนอมศักด์ิ                       เหรัญญิก  

5.   นายเดชชัย       แซ่แต้                            กรรมการ  

6.   นายนิคม         เจริญสุข                         กรรมการ  

7.   นายสมหมาย    สุขสวัสด์ิ                         กรรมการ  

8.   นายประจญ     ต้ังจิตร                            กรรมการ  

9.   นายเมืองแมน  บ าเรอรวย                        กรรมการ  

10. นายประมวล    ปานรอด  (สมาชิก อบต.)      กรรมการท่ีปรึกษา  

11. นายเยี่ยม        แซ่เตียว   (สมาชิก อบต.)      กรรมการท่ีปรึกษา  


