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บทน ำ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง  มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและ

สังคมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นแหล่งรายได้  น ามาซึ่งเงินตรา  การสร้างงาน  และการกระจาย
ความเจริญไปสู่ชุมชน  การท่องเท่ียวเป็นปัจจัยหลักของการสร้างงาน  สร้างอาชีพต่อประชากรโดยรวม 
นอกจากนั้นการท่องเท่ียวยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง  รวมไปถึง
การค้า  และการลงทุนด้วย ท้ังนี้การท่องเท่ียวไดมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่ง  เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ  ซึ่งสามารถกอบกู้เศรษฐกิจและพลิกฟื้นศักยภาพได้อย่างรวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น  ๆ ช่วง
ระยะเวลา  4-5 ปี  ท่ีผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้ประสบปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกและการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ท่ีแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 
ซึ่งไดส่งผลกระทบต่อจ านวนและรายได้จากการท่องเท่ียว  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มการ
แข่งขันรุนแรงขึ้นตามล าดับ  มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความอ่อนไหวง่ายจากปัจจัยลบท้ังภายในและ
ภายนอก  โดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้  สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงท้าทายด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ   
ในหลายด้าน   

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้วยังเป็นอุ ตสาหกรรมท่ี
ก่อให้เกดิธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรม และท่ีพัก  ภัตตาคารร้านอาหาร  ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 
การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุน  การจ้างงาน  และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตามสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆ  ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของอ าเภอสังขละบุรีจึงต้องพิจารณาข้อมูลพื้นฐานท่ี
เกีย่วข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

อ าเภอสังขละบุรี  มีความไดเปรียบด้านการทองเท่ียว  มีทรัพยากรพื้นฐานด้านการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 
กระจายอยู่ในทุกพื้นท่ี  และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว  แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งมีความสวยงามติด
อันดับ กรอบกับอ าเภอสังขละบุรีมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีอื่น  ท้ังแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  ธรรมชาติ  
ผจญภัย  วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตและชาติพันธุ์  ท่ีแตกต่างและหลากหลาย   ความไดเปรียบ
ด้านทรัพยากรการทองเท่ียวของอ าเภอสังขละบุรีจึงเป็นจุดแข็งส าคัญท่ีท าให้แหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอ  สังขละบุรี
เป็นท่ีรูจักแพรหลาย  อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเส่ือมโทรมของแหลงท่องเท่ียว  อาจกลายเป็นปัญหาส า คัญท่ี
ส่งผลให้ความได้เปรียบของอ าเภอสังขละบุรีลดลง  จากการขยายตัวของการท่องเท่ียวโดยท่ีเน้ นปริมาณ
นักท่องเท่ียวหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเท่ียว  ในขณะท่ีการรองรับขยายไปไมทัน  ไมมีการเตรียมความ
พร้อมของขีดความสามารถในการรองรับของนักท่องเท่ียว  ท าให้แหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งเกิดความเส่ือมโทรม   

เทศบาลต าบลวังกะเล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนการทองเท่ียวอ าเภอสังขละบุรี  ภายใต้แนวคิด
การมุ่งสร้างสรรค์  พัฒนาให้  “อ าเภอสังขละบุรีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเท่ียว  สร้างรายไดและกระจายรายได โดยค านึงถงึความเปน็ธรรม สมดุล และยั่งยืน” 
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สถำนกำรณ์ และแนวโนม้กำรท่องเท่ียว 
อ ำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

 

 
ค ำขวัญอ ำเภอสังขละบุรี 

 “สะพานไม้  ด่านเจดีย์  นทีสามประสบ  มรดกทุ่งใหญ่   
ไทย  กะเหรี่ยง  รามัญ  สารพันธรรมชาติ   

อภิวาทหลวงพ่ออุตตมะ  เมืองสังขละชายแดน  สุดแคว้นตะวันตก” 

อ าเภอสังขละบุรี  เมืองสามหมอก ดินแดนสามวัฒนธรรม เมืองแห่งสายน้ า ขุนเขา และผืนป่าอัน
อุดม  เมืองท่ีมีความงาม หลากหลายเช้ือชาติและวัฒนธรรมของพี่น้องต่างเผ่าพันธุ์  ท้ังมอญ กระเหรี่ยง 
ไทย ลาว พม่า  อ าเภอสังขละบุรี  เดิมเรียกว่า “สังเคลียะ” ซึ่งเป็นภาษาพม่า และ “สังคละ” เป็นภาษาเรียกของ
ชนพื้นเมืองเดิม มีความหมายว่า การผสมผสานคละเคล้าของคนต่างชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอ  ตัวอ าเภอ   
สังขละบุรีต้ังอยู่บริเวณท่ีเรียกว่า "สามประสบ"  คือบริเวณท่ีล าน้ าสามสาย  อ าเภอสังขละบุรีรายล้อมด้วย
ธรรมชาติและขุนเขาอันเขียวขจี มีแม่น้ าซองกาเลีย ไหลจากต้นก าเนิดในประเทศพม่า พาดผ่านอ าเภอสังขละบุรี
แบ่งแผ่นดินออกเป็นสองฝ่ัง  หล่อเล้ียงผู้คนสองฟากฝ่ังแม่น้ า   

เมื่อประเทศไทยมีการจัดระเบียบการปกครองใหม่ ใน พ .ศ.2438  เมืองสังขละบุรีถูกปรับเปล่ียนเป็น       
กิ่งอ าเภอสังขละบุรี ขึ้นกับอ าเภอวังกะท่ีต้ังขึ้นใหม่ท่ีบริ เวณเมืองท่าขนุน (เดิม) ต่อมาใน พ.ศ.2444  กิ่งอ าเภอ  
สังขละบุรีได้รับยกฐานะเป็นอ าเภอสังขละบุรีแล้วย้ายไปอยู่ท่ีบริเวณสามสบ โดยมีการแต่งต้ังเจ้าเมืองสังขละบุรี
เดิมซึ่งเป็นชาวกระเหรี่ยง ช่ือ พระศรีสุวรรณคีรีท่ี 4 (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์) เป็นนายอ าเภอตามระเบียบการ
ปกครองใหม่ใน พ.ศ.2476 ได้มีการยุบอ าเภอเมืองสังขละบุรีเป็นกิ่งอ าเภออีกครั้งหนึ่ง และได้มีการแต่งต้ังคนไทย
จากส่วนกลางไปเป็นนายอ าเภอปกครองอ าเภอวังกะ ภายหลังเมื่อประมาณพ .ศ.2508 อ าเภอวังกะได้เปล่ียนช่ือ
กลับเป็นอ าเภอ   สังขละบุรีอีกครั้ง และตัวท่ีว่าการอ าเภออยู่ท่ีบ้านวังกะ หมู่ท่ี2 ต าบลหนองลู ซึ่งอยู่ทางฝ่ัง
ตะวันออกของฝ่ังแม่น้ าแควน้อย พื้นท่ีเมืองสังขละบุรีเดิมจึงมีฐานะเป็นหมู่บ้าน หมู่ท่ี1 ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละ
บุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ 



สังขละบุรีเป็นเมืองหน้าด่านท่ีส าคัญมากและขึ้นตรงต่อเมืองกาญจนบุรี ท้ังนี้ เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับ
ชายแดนประเทศพม่า กองทัพพม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านเข้ามารุกรานไทยอยู่เสมอ ต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
กรุงธนบุรี จนกระท่ังตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้เส้นทางผ่านทางด่านพระเจดีย์สามองค์ 

วันนี้ท้ังชาวมอญและอ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อน  กลายเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีส าคัญของอ าเภอ   
สังขละบุรี  ท้ังนี้ยังไม่นับป่าเขาล าเนาไพรและด่านเจดีย์สามองค์ซึ่งติดกับป่าทุ่งใหญ่นเรศวร  ป่าดงดิบซึ่งยังไม่ได้
ส ารวจ   
 

อำณำเขต 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
ทิศใต้และทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเขตตะนาวศรี รัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า  
 

กำรปกครอง 
อ าเภอสังขละบุรี แบ่งการปกครองเป็น 3 ต าบล 20 หมู่บ้าน คือ ต าบลหนองลูมี10 หมู่บ้าน มีพื้นท่ี

ประมาณ 1,168 ตารางกิโลเมตร ต าบลปรังเผล มี 4 หมู่บ้าน มีพื้นท่ีประมาณ 712 ตารางกิโลเมตร ต าบลไล่โว่   
มี 6 หมู่บ้าน มีพื้นท่ีประมาณ 1,470 ตารางกิโลเมตรในส่วนของต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี มี 10 หมู่บ้าน 
ดังนี้ 

หมู่ท่ี 1 บ้านนิเถะ  หมู่ท่ี 2 บ้านวังกะ       หมู่ท่ี 3 บ้านไหล่น้ า  
หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยกบ  หมู่ท่ี 5 บ้านเวียคาด้ี       หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยมาลัย 
หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ท่ี 8 บ้านซองกาเรีย       หมู่ท่ี 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ 
หมู่ท่ี 10 บ้านปะไรโหนก  
 
เทศบาลต าบลวังกะ  รับผิดชอบให้การบริการสาธารณะในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 บ้านนิเถะ หมู่ท่ี 2 บ้านวังกะ 

และหมู่ท่ี 3 บ้านไหล่น้ า  มีประชากรท้ังส้ิน  6,499  คน  แบ่งเป็นชาย  จ านวน  3,331  คน  หญิง จ านวน  
3,168  คน   มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน  2,383  ครัวเรือน  อัตราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉล่ียต่อพื้นท่ีมี
จ านวน  585  คน / ตร.กม. 
 

 
 
 

 
 
 
 



แผนส่งเสรมิกำรท่องเท่ียว เทศบำลต ำบลวังกะ  
อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

 
แนวทำง ระยะเวลำ วิธีด ำเนินกำร ผู้ประสำนงำน/โทร. 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
 
- ปร ะช า สั มพั น ธ์ แ ห ล่ ง ท่อ ง เ ท่ี ย ว 
“อ าเภอสังขละบุรี” ให้นักท่องเท่ียว
ได้รับทราบ 

2558-2560 -จัดท าเอกสารเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ  
-ปร ะ สาน ง าน กั บส า นั ก ง าน ก า ร
ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ 
-ติดต่อประสานงานผ่านส่ือ โทรทัศน์ 
วิทยุ และส่ือส่ิงพิมพ์ ทางเว็บไซต์ 

เทศบาลต าบลวังกะ 
034-595093  
ต่อ 105 

พัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู สถานท่ี
ท่องเท่ียวเดิม 

 -จัดประชุมคณะท างาน  ท้ังภาครัฐและ
เอกชนเพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
-แต่ ง ต้ั งคณะท าง าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม       
การท่องเท่ียวระยะส้ัน 

 

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
 
 

 - อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
เพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับ
นักท่องเท่ียว 
รองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียว 
- อบรมบริการท่องเท่ียวทางน้ า 
เพื่อแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวให้กับ
นักท่องเท่ียว (ชมรมเรือน าเท่ียว) 
รองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียว 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการท่องเท่ียว 

 -ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม  
รีสอร์ท และร้านอาหารในอ าเภอ 
สังขละบุรี 
-ลดราคาค่าท่ีพัก  ค่าอาหารในช่วง
เทศกาลท่องเท่ียว 
-เพิ่มการบริการให้ความสะดวกกับ
นักท่องเท่ียวให้มากขึ้น 

 

พัฒนาแหล่งท่องเ ท่ียวและส่ง เสริม
กิจกรรมใหม่ ๆ 

 ประสานงานกับผู้ประกอบการธุรกิจ
การท่องเท่ียว 
-จัดทริปมาท่องเท่ียวที่ อ.สังขละบุรี 

 

ส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย  - เพิ่มมาตรการในการรักษาความ  



ให้กับนักท่องเท่ียว ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว (CCTV) 
-ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ, 
เจ้าหน้าท่ี อส., เจ้าหน้าท่ี อปพร.     
ในการรักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเท่ียว 
 

 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  
(Carrying Capacity for Tourism Development) 
 คือ ขีดความสามารถในการรองรับฯ วัดจากปริมาณนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีสามารถอยู่ในทุกเวลา  ในพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวหนึ่งๆ ท่ีจะท าให้สภาพแวดล้อมถูกท าลายน้อยท่ีสุด ยังรักษาสภาพการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีไว้
มากท่ีสุด โดยนักท่องเท่ียวมีความพอใจและได้รับส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม ท้ังนี้  จะต้องไม่กระทบต่อ
ความจ าเป็นพื้นฐานและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในท้องถิ่นด้วย ซึ่งจะสามารถสรุปได้ว่า ปริมาณของการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีหนึ่งๆ ท่ีจะไม่ท าให้เกิดความเส่ือมโทรมลง   ซึ่งลักษณะของขีดความสามารถในการรองรับการ
พัฒนาการท่องเท่ียวมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 
 1. ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงกำยภำพ  ระดับนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีไม่ท าลายสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ รวมถึง ความอิ่มตัวของส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ เช่น สาธารณูปโภคต่างๆ  โรงแรม ท่ีพัก ถนน ฯ 
ท่ีเราพร้อม  จะให้บริการแก่นักท่องเท่ียวนั้น มีจ านวนเท่าไร และในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวควรจะมีเท่าไร ท่ีจะท าให้ 
สังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมนั้นสมดุลกัน เพื่อท่ีจะพัฒนาได้พร้อมๆ กัน 

2. ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงเศรษฐกิจ  ระดับการพัฒนาท่ีระบบเศรษฐกิจด าเนินต่อไปได้อย่าง
เหมาะสม ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม ไม่กระทบต่อการลงทุน และการด ารงชีพของประชาชน ซึ่งจะ
สอดคล้องกับการท่ีจะท าอย่างไร ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ รับผิดชอบต้ังแต่แรก ซึ่งจะท าให้ปัญหาในการไม่เข้าใจ
ระหว่างประชาชนในท้องท่ี  กับภาครัฐหรือภาคเอกชนลดน้อยลง 
  3. ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงสังคม ระดับนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีจะไม่ท าให้ความสนุกสนาน 
ประทับใจของนักท่องเท่ียวลดลงไป และไม่ก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนท้องถิ่น  
  4. ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับทำงสิ่งแวดล้อม  ระดับนักท่องเท่ียวสูงสุดท่ีจะไม่ท าให้ระบบนิเวศน์
และส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลง ได้แก่ คุณภาพน้ า น้ าทะเล อากาศ การจัดการมูลฝอย เช่น ปริมาณน้ าเสียท่ีเกิดขึ้น
นั้นมีระบบท่ีจะรองรับการบ าบัดน้ าเสียเท่าใด และคิดย้อนกลับไปว่าจะรองรับนักท่องเท่ียวได้ประมาณกี่คน 
  
  ในการวัดขีดความสามารถนี้ อาจจะสามารถยืดหยุ่นได้บ้างถ้ามีการจัดการท่ีดี เช่น การรณรงค์ให้
ประชาชน นักท่องเท่ียวร่วมมือกับภาครัฐ ช่วยกันเก็บขยะ ท้ิงขยะให้เป็นท่ี แยกขยะไว้ก่อน หรือให้ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวทราบถึงความส าคัญของปัญหาขาดแคลนน้ า หรือการท่ีต้องประหยัดน้ า  เช่นการซักผ้าเช็ดตัว อาจจะซัก
สองวันครั้ง แทนท่ีปกติจะต้องซักทุกวัน ซึ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการจัดการเป็นหลัก  

 



แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว เทศบำลต ำบลวังกะ  
อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

 
แนวทำง 
ส่งเสริม 

กำรท่องเที่ยว 

 
กิจกรรม / โครงกำร 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560  
หมำยเหตุ 

งบประมำณ

(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ 
การท่องเท่ียว 
 

โครงการจัดท าสื่อ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
ในอ าเภอสังขละบุรี 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 

 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
การท่องเท่ียว 
 

จัดประชุมคณะท างาน  ท้ังภาครัฐ
และเอกชนเพื่อร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- - -  

ส่งเสริมการบริการ
การท่องเท่ียวให้มี
มาตาฐาน 
 

โครงการอบรมการให้บริการ
ท่องเท่ียวสู่อาเซียน 

50,000 50,000 50,000  

พัฒน าบุ คล าก ร
ด้านการท่องเท่ียว 
ส่งเสริมการ
ให้บริการ         
การท่องเท่ียว 

โครงการอบรมมัคุเทศก์ท้องถ่ิน 
สู่ประชาคมอาเซียน 
 

50,000 50,000 50,000  

ส่งเสริมการบริการ
ท่องเท่ียวทางน้ า 
 

โครงการบูรณาการท่องเท่ียว       
สู่อาเซียน  

50,000 50,000 50,000  

ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว         
เชิงวัฒนธรรม 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

30,000 30,000 30,000  



ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
การท่องเท่ียวกับ 
ทุกภาคส่วน 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเท่ียว (ถนนคนเดิน  
เทศบาลต าบลวังกะ) 
 
- ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
โรงแรม  รีสอร์ท และร้านอาหาร 
ในอ าเภอสังขละบุรี 
-ประสานงานกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว 
-เพิ่มมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว 

500,000 500,000 500,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 

สถำนที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบำลต ำบลวังกะ 
อ ำเภอสังขละบุร ีจังหวัดกำญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สะพำนไม้อุตตมำนุสรณ์ (สะพำนมอญ,สะพำนไม้) 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



เจดียพุทธคยำ (วัดวังก์วิเวกำรำม) 
 

 
 

 
 



วัดวังก์วิเวกำรำม (วัดหลวงพ่ออุตตมะ) 
 

 
 

 



เมืองบำดำล (วัดจมน  ำ) 
 

 
 
 

 
 

  

 



 

 
 
 
 
 

วัฒนธรรม และประเพณ ี 
อ ำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเพณีสงกรำนต์ (สรงน  ำพระสงฆ์) 
 

 

 

 

 



ประเพณีสรงน  ำพระสงฆ ์
 

  

 

 



ประเพณีผูกข้อมือเดือนเก้ำ 

   

 

 



งำนวันขึ นปีใหม่  (ตักบำตรบนสะพำนไม้) 
 

  

 

 



ลอยเรือสะเดำะเครำะห ์

 

 

 

  



ลอยเรือสะเดำะเครำะห ์
 

 

 

 


