สโลแกนหมูบาน “ชิมปูรสหวาน ชมวาฬบรูดา ตองมาหาดเจาฯ”

อธิบายภาพหรือวิถีชีวิตชุมชน

มีประวัติเลากันมาวา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่ พรอมดวยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอ
พระราชหฤทัยในความงามของหาดนี้มาก ทรงประทับแรมอยูหลายวัน จนชาวบานเรียกหาดนี้วา หาดเจาสําราญ
หาดเจาสําราญเจริญถึงขีดสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงประชวรดวยโรครูมา
ติซึ่ม มีพระอาการปวดตามพระวรกาย แพทยหลวงประจําพระองค จึง ไดกราบบัง คมทูลใหเสด็จไปประทับ ณ
สถานที่ท่อี บอุน อากาศถายเทสะดวกแถบชายทะเล จึงโปรดเกลาใหขาราชบริพารเสาะหาพื้นที่ที่มีอากาศเหมาะสม
ในการเสด็จพระราชดําเนินมาพักผอนพระวรกาย เพื่อพระพลานามัย ดวยเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กระทรวงทหารเรือ สํารวจหาทําเลที่เหมาะสม เพื่อสรางพระราชวังฤดูรอน โดยโปรดเกลาใหสรางคายหลวงขึ้น
เรียกวา "คายหลวงบางทะลุ" ตามชื่อของตําบลบางทะลุ ที่เปนที่ตั้งโดยมีพระตําหนักบริเวณริมหาดแหงนี้เรียกวา
“พระตําหนักหาดเจาสําราญ” ภายหลังทรงหายจากพระประชวร ทรงไดเปลี่ยนชื่อตําบลเสียใหม ดวยชื่อเดิมเห็นวา
ไมเปนมงคล เปน ตําบลหาดเจาสําราญ ตามชื่อของหาด ปจจุบันแมจะไมมีพระตําหนักแลว หาดเจาสําราญก็ยังเปน
แหลงที่ทองเที่ยวสําหรับผูที่ชอบความเงียบสงบ สันโดษ ไดสัมผัสกับชีวิตที่เรียบงายของหมูบานชาวประมง หรือถา
ตองการพักในรูปแบบที่สะดวก สบาย ก็มีโรงแรมที่ไดมาตรฐาน บังกะโลและบานพักรับรอง รวมทั้งรานอาหารไว
บริการ สวนชื่อบานหาดเจาสําราญใน หมายถึงหมูบานที่ตั้งอยูในบริเวณชายหาดเจาสําราญ อยูในเขตอําเภอเมือง
หางจากตัวเมืองเพชรบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร
แหลงทองเที่ยวพรอมภาพ
จุดที่ ๑ หาดเจาสําราญ (เที่ยวหาด ออกเรือชมวาฬ/ตกหมึก)


หาดเจาสําราญ ตั้งอยู ณ หมูที่ 2 ตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี อยูหางจากตัวเมืองประมาณ
15 กิโลเมตร ชายหาดแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยวที่นาไปพักผอน มีบรรยากาศที่เงียบสงบ อากาศเย็นสบาย มีสัตว
ทะเลที่อุดมสมบูรณ เชน ปูมา ปลากระบอก ปลาทู ปูเสฉวน หอย แมงกะพรุน ฯลฯ มีที่พักพรอมสรรพ มีราน
สะดวกซื้ออยูใกลเคียง สามารถลงเลนน้ําได ในบริเวณใกลเคียงมีหมูบานชาวประมงดวย ชายหาดแหงนี้ทรายไดถูก
พัดถมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีทรายที่ละเอียดมากในสวนของตนหาด ที่นี่จึงเปนแหลงทองเที่ยวที่ไมตองไปไกลมาก
และมีความสวยงามมากแหงหนึ่ง
นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังสามารถลองเรือชมวาฬบรูดา ชวงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ติดตอนายกสิ
ธาดา โทร.0835575910

จุดที่ 2 วัดหาดเจาสําราญ

วัดหาดเจาสําราญ ตัง้ อยูเลขที่ ๘๐ หมูที่ ๒ เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ อําเภอเมืองเพชรบุรี มีเนื้อที่ 6
ไร สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ เปนวัดราษฎรเกิดจากศรัทธาของประชาชน มีประชาชนบริจาคที่ดิน และตนไมใหสรางวัด
มีรายนามผูบริจาค ดังนี้ นายเอิบ-นางเยื่อ คชพันธ บริจาคที่ดิน ๒ ไร ๓ งาน ๕๕ ไร บริจาคที่ธรณีสงฆ ๒๑ ไรเศษ
นายบุตร คลอยดี บริจาคที่ดินสรางอุโบสถ ๔ ไร ๗ ตารางวา นายเส็ง สุขเสงี่ยม และนางสาย คลอยดี บริจาคที่ดิน
ประมาณ ๒ ไรเศษ ออกแบบและกอสรางโดยพระครูวชิรสุขารมย (ยง ชนิโนรโส) มีพระลูกวัดและประชาชนเปน
ลูก มื อ ชา งและมี โ อกาสไดผ ลิ ต ช างไม (ทรงไทย) หลายคนด ว ยกั น และได นับ พระราชทานวิ สุ ง คามสี มา พ.ศ.
๒๕๑๐ และเปนที่รักษาโรคแพทยแผนไทยอีกดวย
ผูที่มาวัดจะเขาไปกราบไหวพระบรมสารีริกธาตุภายในโบสถและกุฏิเจาอาวาสเพื่อเปนศิริมงคล กราบไหว
และขอพรพระพุทธรูปศั กดิ์สิทธิ์ พระพุทธศรีม ณีรัตน (เชื่อกันวาบนบานใดๆ ก็จักไดสัมฤทธิ์ผล) กราบไหวเจ า
ประคุณสมเด็จพระพุทธจารณโตพรมรังษีบริเวณดานหนาวัด และสนทนาธรรมกับหลวงตาไก เจาอาวาสวัดหาดเจา
สําราญ คนปจจุบัน
การเดินทาง : เดินทางบนเสนทางหมายเลขทางหลวง 3177 จนสุดถนน เลี้ยวซายตรงไปประมาณ 200
เมตร วัดจะตั้งตรงขามกับโรงเรียนหาดเจาสําราญ (พรหมานุกูล) หมู 2 บานหาดเจาสําราญ ตําบลหาดเจาสําราญ
หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 032 - 441- 422-3

จุดที่ 3 โครงกระดูกวาฬ

โครงกระดูกวาฬ เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง วิชาการ ตั้ง อยูในวัดหาดเจาสําราญ หมูที่ 2 ตําบลหาดเจ า
สําราญ เลากันวาประมาณป พ.ศ.2516 ไดมีวาฬบรูดาลอยน้ํามาเกยตื้นที่ชายหาด หาดเจาสําราญเยื้องหนา
โรงแรมทหาร มีขนาดใหญโต ลําตัวยาวเกือบ 15 เมตร ทางหนวยงานราชการ กํานัน ผูใหญบาน ลงเห็นวาอยาก
เก็บโครงกระดูกวาฬเอาไวเปนอนุสรณ และใหผูคนไดศึกษา จึงนําไปบอกหลวงพอยง ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดหาดเจา
สําราญในตอนนั้น วาจะเก็บไวที่วัด หลวงพอจึงตกลงและนํามาไวที่วัด ซึ่งวัดไดสรางอาคารเก็บโครงกระดูกไวขางๆ
โบสถ คนทั่วไปสามารถเขาชมไดตลอด สวนเนื้อของวาฬ หลวงพอไดนําไปตมสกัดเปนน้ํามันเอาไวใชรักษาโรค
เกี่ยวกับกระดูกเสนเอ็น ไดผลดีมาก มีผูคนไดเขามารักษามากมายและหายจากอาการดัง กลาว ซึ่งหลวงพอเปน
ผูเชี่ยวชาญดานนี้ ชาวตําบลหาดเจาสําราญตางก็รูกันดี
การเดิน ทางมาเยี่ยมชม มาไดอยางสะดวกสบาย อยูหางจากเมืองเพชรบุรี 15 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 3117 ผานมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีไปประมาณ 13 กิโลเมตร สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถ
โดยสารประจํ า ทาง สามารถนั่ ง รถสองแถวที่ วิ่ ง ระหว า งตั ว เมื อ ง - หาดเจ า สํ า ราญ รถจะจอดบริ เ วณข า ง
ธนาคารกรุงไทย(อิสลาม) ถนนวัดทอ ใกลหอนาฬิกา มีบริการตั้งแตเวลา 07.00 - 18.00 น.

จุดที่ 4 ศาลพอปูยี่

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแหงของชาวหาดเจาสําราญ ซึ่งชาวบานที่ประกอบอาชีพประมงใหความเคารพและ
นับถืออยางมาก เลากันวา ชาวประมงออกเรือไปพบไมเปนรูป 4 เหลี่ยมขนมเปยกปูนมีผา 3 สีผูกอยู คาดวานาจะ
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้ํามา ไมรูวามาจากไหน และไดนํามาไวที่บานและกราบไหว ชาวบานเลากันมาวาขออะไรก็จะ
ไดตามที่ขอ และตอมาไดนํามาประดิษฐานไวในศาล ใหชาวบานไดมาสักการบูชาขอโชคลาภ ตามความเชื่อ และจัด
ใหมีงานเฉลิมฉลองทุกๆ ป โดยเฉพาะชาวประมง ที่มักจะมาไหวขอพร และบนบานใหจับกุงหอยปูปลาใหไดมากๆ
และขอพรเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือ ขอใหผานพนคลื่นลม และฝนฟาอากาศ ที่แปรปรวนกลางทะเลไปให
จงได และมักจะสัม ฤทธิ์ผ ลเสี ยทุกครั้ง ไป ทํา ใหศ าลพ อปูยี่ยิ่ ง เป นที่เคารพเลื่อมใสของคนในชุ มชนและละแวก
ใกลเคียงจํานวนมาก
จุดที่ 5 โรงแรมทหาร

โรงแรมทหาร หรือสถานพักฟนและพักผอนกองทัพบกหาดเจาสําราญ เปนสถานที่พักตากอากาศแหงแรก
ในจังหวัดเพชรบุรี กอสรางเมื่อป พ.ศ.2495 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ซึ่งไดสรางขึ้น
เพื่อจุดประสงคในการกระจายความเจริญของประเทศสูชนบท ผานการทองเที่ยวตามนโนบายรัฐบาล ทานไดนํา
ผูนําตางๆ รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ครอบครัว มาพักผอนเปนประจําสม่ําเสมอ ตัวอาคารเปนตึก 2 ชั้น พื้นไมสัก มี

หองพักจํานวน 20 หอง หันหนาลงทะเลทั้งหมด อาคารหลังนี้มีเครื่องหมายจอมพลทหารบก 5 ดาว ติดไวบริเวณ
จั่วดานบน และไดชื่อวาอาคารจอมพล เพื่อเปนเกียรติแดทาน
โรงแรมทหารหาดเจ า สํา ราญ ให บริ ก ารที่ พัก อาหาร และสถานที่ใ นการจั ด กิจ กรรม จั ดเลี้ ยง ติด ต อ
สอบถาม โทร.032-478171 หรือ 032-478200
ผังเสนทางภายในหมูบาน

 ผลิตภัณฑเดนมีอะไรบาง พรอมภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.
8.

6.
3.

10.

9.


1.

5.

4.

อาหารพื้นถิ่น (5 เมนู 1 สํารับ) มีอะไรพรอมภาพ

7.

กิจกรรมเดนในหมูบานและ D.I.Yเปนอะไร พรอมภาพ

1. ลองเรือชมวาฬบรูดา ชวงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

2. การแสดงชุด “ระบําชาวเล” เปนการแสดงของชุมชน ใหชาวชุมชน โดยเฉพาะผูคาชายหาดใหขึ้นมาแสดงทุก
วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา เที่ยงวันหรรษาและบายสามโมง (กอนเปดเวทีอยากโชว)



ประเพณี วัฒนธรรมมีอะไรบาง/การแสดงพรอมภาพ
• เทศกาลชมวาฬ ทานปู ดูนก เดือนตุลาคมถึงธันวาคม
• งานประวัติศาสตรหาดเจา เดือนพฤษภาคม เปนงานใหญ จัดในลักษณะยอนยุค มีนิทรรศการ มีการแตง
กายและออกรานแบบยอนยุคสมัย ร.๖
• งานเคาทดาวนวันที่ ๓๑ ธันวาคม
• งานสงกรานต วันที่ ๑๓ เมษายน
• ประเพณีแหพระ วันที่ ๑๔ เมษายน
• ประเพณีลอยกระทง ทุกวันเพ็ญเดือน ๑๒
• ตกหมึกประมาณเดือนตุลา-มกราคม
• เวทีอยากโชวทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.
• ระบําชาวเล ใหชาวชุมชน โดยเฉพาะผูคาชายหาดใหขึ้นมาแสดงทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา เที่ยงวันหรรษาและบายสามโมง (กอนเปดเวทีอยากโชว)

เทศกาลชมวาฬ ทานปู ดูนก เดือนตุลาคมถึงธันวาคม

งานประวัติศาสตรหาดเจา เดือนพฤษภาคม เปนงานใหญ จัดในลักษณะยอนยุค
มีนิทรรศการ มีการแตงกายและออกรานแบบยอนยุคสมัย ร.๖

เวทีอยากโชวทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น.
สถานที่พักในหมูบานมีหรือไม ราคาเทาไรพรอมภาพ
1. โรงแรมทหาร
2. โฮมสเตย
ราคา 400 – 1,500 บาท
การเดินทาง : อยูหางจากเมืองเพชรบุรี 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3117 ผานมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรีไปประมาณ 13 กิโลเมตร สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง สามารถนั่งรถสองแถวที่
วิ่งระหวางตัวเมือง - หาดเจาสําราญ รถจะจอดบริเวณขางธนาคารกรุงไทย(อิสลาม) ถนนวัดทอ ใกลหอนาฬิกา มี
บริการตั้งแตเวลา 07.00 - 18.00 น.
ผูประสาน นายกสิธาดา คลอยดี โทร.0835575910


