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This paper focuses on the development of tourism in Samutprakan province,
1946 – 2006 . It talks about the factors that created tourism and its development in
many aspects, including the administration of tourism in the province.
It is found that the tourism industry of Samutprakan started to develop from
two domestic factors which were its location on convenient transportation routes and
its various tourism resources. There were also outside factors that contributed to the
development. These were the supports from both the government and private
sectors. Tourism in Samutprakan started during King Rama III when he went to the
parade of Buddha relics and the Tripitaka to Phra Samutchedi and its celebration in
1828. In the beginning, the touristy places in the province were mostly historical.
Later on, the first tourism development plan was placed in the 4th National Economic
and Social Development Plan (1977 – 1981) ; however, the province did not start
developing their tourism seriously then yet. Not until the 8th National Economic and
Social Development Plan (1997 – 2001) did the province start to respond to the
government’s policy by holding Light and Sound Amazing Paknam Show in 1998.
During the 9th National Economic and Social Development Plan (2002 – 2006),
Samutprakan had their own policy to promote the tourism industry. They also
established a tourism group called Benja Burapa Suwannabhumi. This group
consists of 5 provinces: Samutprakan, Chacheongsao, Nakhon Nayok, Prachin
Buri and Sra kaew. These provinces tie their touristy places together to draw more
tourists into the region and hence increase their revenues. Samutprakan has also
built and improved their infrastructures and created many projects to accommodate
a larger number of tourists and promote the growing tourism industry in the future.
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บทนํา
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูร ิมฝงแมนา้ํ เจาพระยาตอนปลายสุดเหนืออาวไทย
อยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร หางประมาณ 25 กิโลเมตร 1 แบงออกเปน 5 อําเภอ 1 กิ่ง
อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ
อําเภอพระสมุทรเจดีย และกิ่งอําเภอบางเสาธง
ประวัติความเปนมาเมืองสมุทรปราการปรากฏขึ้นในสมัยอยุธยามีความสําคัญในฐานะเมือง
หนาดานทางทะเล 2 สรางขึน้ บริเวณคลองบางปลากดในสมัยพระเจาทรงธรรม( พ.ศ. 2136 – 2171)
โดยทรงโปรดใหสรางขึน้ แทนเมืองพระประแดงเดิมเนื่องจากเมืองพระประแดงอยูหา งไกลทะเล และ
ทรงเล็งเห็นความสําคัญดานการคากับฮอลันดาที่เขามาติดตอคาขายกับไทยบริเวณบางปลากดจึงทรง
โปรดใหสรางเมืองสมุทรปราการขึ้นครั้นตอมาเมืองสมุทรปราการกลายเปนเมืองรางเมื่อกรุงศรีอยุธยา
เสียแกพมาครั้งที่ 2 3
ในสมัยรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงเห็นวากรุงเทพฯยังไมมีปอม
ปราการปองกันขาศึกทางทะเล จึงโปรดใหสรางเมืองพระประแดงขึ้นมาใหม บริเวณทางใตของคลอง
ลัดโพธิ์แตยังไมสําเร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดดําเนินการสรางเมืองและปอม
ปราการทีย่ ังคงคางอยูโดยใหชื่อวาเมืองนครเขื่อนขันธพรอมทั้งอพยพชาวมอญมาอยู ขณะเดียวกัน
ทรงบูรณะเมืองสมุทรปราการขึ้นมาใหม โดยโปรดเกลาฯใหกรมหมืน่ เจษฎาบดินทรและเจาพระยาพระ
คลัง (ดิศ) ควบคุมการกอสรางและยายมาตั้งทีบ่ ริเวณบางเจาพระยาแลวเสร็จ พ.ศ. 2365 ในระหวาง
สรางเมืองสมุทรปราการ รัชกาลที่ 2 ยังโปรดใหสรางพระมหาเจดียขนึ้ บนเกาะกลางน้าํ ตรงบริเวณทาย
ปอมผีเสื้อสมุทร ทรงพระราชทานนามวา พระสมุทรเจดีย 4
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดใหยกฐานะเมืองสมุทรปราการเปนจังหวัด
สมุทรปราการ
และยกฐานะเมืองนครเขื่อนขันธเปนจังหวัดพระประแดงตามชื่อที่เรียกมาแตเดิม 5
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ทั่วโลกเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํารัฐบาลตองการประหยัดคาใชจาย จังหวัด
1

ศึกษาธิการจังหวัด . (2542). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิปญญา จังหวัด
สมุทรปราการ .หนา 1
2
เฉลิม สุขเกษม .(2515) . สมุทรปราการ. หนา 1
3
ศึกษาธิการจังหวัด . (2542) . เลมเดิม. หนา 28
4
บรรจง ศศิธรากูร .(2539) . พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับองคพระสมุทรเจดีย . หนา 17
5
ศิริพร กิตติสุขเจริญ. (2543) . สมุทรปราการ . หนา 28

ข

พระประแดงไดถูกลดฐานะเปนอําเภอหนึง่ ขึ้นอยูกับจังหวัดสมุทรปราการ ตอมาระหวางสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เนือ่ งจากประเทศไทยประสบภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นใน พ.ศ.2486 จังหวัด
สมุทรปราการถูกยุบไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร หลังสิน้ สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไดตราพระราช
กฤษฎีกาตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489
จังหวัดสมุทรปราการเปนเมืองตั้งอยูปากแมน้ําเจาพระยาเหนืออาวไทยยังคงมีแหลงธรรมชาติ
ที่สวยงาม เชน ปาชายเลน นอกจากนีย้ ังเปนจังหวัดที่มปี ระวัติความเปนมาที่สาํ คัญจังหวัดหนึ่ง เห็นได
จากโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีคุณคาทางประวัตศิ าสตรรวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีตาง ๆทั้งของชาวไทยและชาวมอญอันเหมาะแกการทองเทีย่ ว
ซึ่งพัฒนาการของการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการกลาวไดวามีจุดเริ่มตนตั้งแตในสมัย
รัชกาลที่ 3 ทรงจัดใหมงี านสมโภชพระสมุทรเจดีย ในพ.ศ. 2371 และนับเปนครัง้ แรกมีพระมหากษัตริย
และเจานาย ไดเสด็จพระราชดําเนินไปมนัสการองคพระสมุทรเจดีย งานสมโภชพระสมุทรเจดียดําเนิน
เรื่อยมาทุกปจนกลายเปนงานเทศกาลระดับประเทศในเวลาตอมา 1 ภายหลังจังหวัดสมุทรปราการเกิด
แหลงทองเที่ยวอื่นๆตามมา เชน สถานตากอากาศบางปูสรางขึ้นใน พ.ศ.2482 สมัยจอมพล ป.พิบูล
สงครามเพื่อเปนทีพ่ ักผอนหยอนใจดวยอยูไมไกลจากกรุงเทพ 2 จึงเปนแหลงทองเทีย่ วที่ไดรับความ
นิยมเรื่อยมาจนถึงปจจุบนั
จังหวัดสมุทรปราการเปนเปาหมายหนึง่ ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการพัฒนาเพื่อ
ดึงดูดนักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศดวยมีศักยภาพในการทองเที่ยวทัง้ แหลงทองเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ เชน สถานตากอากาศบางปู ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร เชน พระสมุทรเจดีย ปอมพระจุลจอมเกลา พิพธิ ภัณฑทหารเรือ เมืองโบราณ
และแหลงทองเที่ยวทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เชน ประเพณีสงกรานตพระประแดง
งานประเพณีรบั บัว โดยมีหนวยงานทีท่ ําหนาที่สง เสริมการทองเทีย่ วในจังหวัดทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนยวฒ
ั นธรรมอําเภอ สํานักงานการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยภาค
กลางเขต 3 ทําใหจงั หวัดสมุทรปราการเปนที่รูจักในดานการทองเที่ยวนอกจากนี้ยังมีปจจัยทีส่ งเสริม
การทองเทีย่ วคือ เปนเมืองที่อยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ซึ่งสวน
ใหญเปนนักทองเทีย่ วจากกรุงเทพมหานคร และนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเอง นักทองเที่ยว
เปนชาวไทยประมาณรอยละ 90 สวนชาวตางประเทศประมาณรอยละ 10 มีสวนแบงนักทองเทีย่ ว

1

วิเชียร โรจนุตมะ .(2539). พระสมุทรเจดียจังหวัดสมุทรปราการ . หนา 27-30

2

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ .(2547). สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู. หนา 26

ค

รอยละ 2 ของประเทศ 1 ปจจุบันภาครัฐไดจัดแผนการพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะการรวมกลุมเขต
การทองเทีย่ วขึ้นโดยจังหวัดสมุทรปราการไดรวมกลุมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สระแกว เรียกวา กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ คือการรวมกลุม ของทั้งภาครัฐและเอกชน 2 เปน
แนวทางการสงเสริมการทองเทีย่ วใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการยังกําหนดเปาหมายการพัฒนาการทองเทีย่ วใหเปนแหลงทองเทีย่ วที่มคี ุณภาพเชิงนิเวศ
ที่ใกลเมืองหลวง (One day tour ) 3
จากการดําเนินงานของหนวยงานในจังหวัด ภาคเอกชน
ทําใหอัตราการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเฉลีย่ รอยละ 6.18 ตอป การทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
สามารถทํารายไดใหกับผูประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ไดมากพอสมควร ถึงแมวา
ภาคอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดมลภาวะแวดลอม แตแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการก็สามารถ
ดึงดูดใจนักทองเทีย่ วในทองถิ่นและตางถิน่ ตลอดจนชาวตางชาติเขามาเทีย่ วได 4
จากความสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนความหลากหลายของทรัพยากรการ
ทองเที่ยวทําใหผูวิจยั ตองการศึกษาปจจัยและพัฒนาการการทองเที่ยวรวมทั้งผลการดําเนินงานการ
ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต พ.ศ. 2489 จนถึง พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนปสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาเรื่องพัฒนาการการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ในปจจุบนั ยังไมมีผูใดศึกษา
แตพบวามีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้

1

คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . (2546). โครงการ

พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุกกลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . หนา 9
2

แหลงเดิม . หนา 1

3

สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ .(2547). สรุปสําหรับผูบริหาร: ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สมุทรปราการ. หนา 1-5
4

หนา 42

คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . (2546). เลมเดิม.

ง

อภินภัส ไวทยกุล.( 2546). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการ
สถานตากอากาศบางปู. สารนิพนธ บธ.ม.(การจัดการ) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. งานวิจยั นี้แสดงใหเห็น พฤติกรรมของนักทองเทีย่ ว และแรงจูงใจของ
นักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมาใชบริการสถานตากอากาศบางปู รวมทัง้ การบริหารและการจัดการสถานตาก
อากาศบางปูเพื่อสนองความตองการของนักทองเที่ยว
อรวรรณ ศรีอุดม.(2543). การศึกษาเรื่องการทองเทีย่ วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
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บทที่ 1
ภูมิหลังและสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
1. ความรูท ั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูในพืน้ ที่ภาคกลางระหวางเสนละติจูด 13 -14 องศาเหนือ และ
ลองติจูด 100 -101 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
627,557.50 ไร นับเปนพืน้ ที่ รอยละ 0.2 ของพืน้ ที่ประเทศไทย ตั้งอยูปากแมน้ําเจาพระยา เหนืออาว
ไทย มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา อยูห างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเปน
ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร
ทิศใต
ติดตอกับอาวไทย
ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดตอกับกรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน) ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร 1
จังหวัดสมุทรปราการ มีความหมายดังนี้ สมุทร แปลวา ทะเล และปราการ แปลวา กําแพง
สมุทรปราการ จึงหมายความวา กําแพงชายทะเล หรือกําแพงริมทะเล ซึ่งหมายถึงเมืองหนาดานทาง
ทะเล หรือริมทะเลที่มีกาํ แพงมัน่ คงสําหรับปองกันขาศึก

ภาพประกอบ 1 ตราประจําจังหวัดสมุทรปราการ
ตราประจําจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย รูปพระสมุทรเจดีย และพระวิหารซึง่ ภายใน
พระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางหามสมุทรและพระพุทธประติมาชัยวัฒน 2

1
2

สมุทรปราการ . (2548) . ที่ตงั้ และอาณาเขต. ( Online )

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2546) . แผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. หนา (13 – 1).
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2. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ
ปอมยุทธนาวี พระเจดียก ลางน้ํา ฟารมจระเขใหญ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานตพระ
ประแดง ปลาสลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวนทั่วอุตสาหกรรม
คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ มีความหมายดังนี้
ปอมยุทธนาวี นับแตครั้งโบราณสมุทรปราการเปนเมืองหนาดาน มีปอ มปราการที่สรางขึ้น
เพื่อปองกันการรุกรานทางน้าํ ของขาศึกศัตรูมาโดยตลอด ทัง้ ที่อยูในอําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอ
พระสมุทรเจดีย และอําเภอพระประแดง ซึ่งมีจาํ นวนถึง 24 ปอม
พระเจดียกลางน้าํ
เปนปูชนียสถานที่สาํ คัญและเปนทีส่ ักการบูชาของชาวจังหวัด
สมุทรปราการและชาวไทยทัว่ ประเทศ องคพระสมุทรเจดีย เดิมตั้งอยูบนเกาะกลางน้ําแตในปจจุบัน
แมน้ําตืน้ เขินเนื่องจากกระแสน้ําเปลีย่ นทิศทางทําใหพระสมุทรเจดียไมไดตั้งอยูกลางน้าํ อีก แตชาว
สมุทรปราการยังคงเรียกพระสมุทรเจดียว า พระเจดียกลางน้ํา
ฟารมจระเขใหญ มีชื่อเต็มวาฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ ตั้งอยูที่ตาํ บลทายบาน
อําเภอเมืองสมุทรปราการ ขนาดของฟารมจระเขในปจจุบนั เปนฟารมจระเขทใี่ หญที่สุดในโลก มี
นักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
งามวิไลเมืองโบราณ
เปนแหลงรวบรวมศิลปกรรมและสถาปตยกรรมทั้งของจริงและ
แบบจําลอง มาจัดแสดงในภาพรวมของโบราณสถานทีส่ ําคัญของจังหวัดตางๆในประเทศไทย เปน
สถานทีท่ องเทีย่ วที่รูจกั ทัว่ โลกเหมาะสําหรับผูสนใจศึกษา
เกี่ยวกับศิลปกรรม
สถาปตยกรรม
วัฒนธรรมและวิถีชวี ิตไทย
สงกรานตพระประแดง เปนเทศกาลที่ประกอบดวยประเพณีหลายอยางของชาวไทยเชื้อสาย
มอญ ในงานมีประเพณีการแหหงสธงตะขาบ การแหนกแหปลา การเลนน้ําสงกรานต และในชวง
กลางคืนจะมีการเลนสะบา ในชวงเทศกาลสงกรานตมนี ักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศให
ความสนใจเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
ปลาสลิดแหงรสดี ปลาสลิดแหง เปนสินคาที่มีชื่อเสียงของชาวอําเภอบางบอ โดยแหลงเลี้ยง
ปลาสลิดมีมากทัง้ ในอําเภอบางพลี และกิ่งอําเภอบางเสาธง นักทองเทีย่ วที่ไดมาเยือนยังจังหวัด
สมุทรปราการ มักจะซื้อไปเปนของฝาก ดวยรสกลมกลอมและไมเค็มเกินไปจึงกลายเปนสินคาที่มีชื้อ
เสียงและของฝากของจังหวัดสมุทรปราการ
ประเพณีรับบัว เปนประเพณีของชาวอําเภอบางพลี และกิ่งอําเภอบางเสาธง จัดขึ้นเปน
ประจําทุกปตงั้ แตวันขึน้ 13 ค่ํา เดือน 11 และ วันขึน้ 14 ค่ํา เดือน 11 กอนออกพรรษา 1 วัน ณ
บริเวณคลองสําโรง หนาวัดบางพลีใหญถึงทีว่ าการอําเภอบางพลี มีขบวนแหหลวงพอโตจําลอง

3

พระพุทธรูปศักสิทธิ์ของชาวอําเภอบางพลีและขบวนเรือที่ตําบลตาง ๆ ตกแตงเขาประกวดอยาง
สวยงาม
ครบถวนทั่วอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ เปนแหลงของอุตสาหกรรม มีนิคม
อุตสาหกรรมซึง่ เปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เปนแหลงที่มีประชาชนทัว่ ประเทศเขามา
ประกอบอาชีพมาก
จากคําขวัญจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นวาจังหวัดสมุทรปราการประกอบดวยแหลงทองเที่ยว
ตาง ๆ ทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติและของดีประจําจังหวัด ซึง่ ลวนเปนทรัพยากรที่ทาํ ใหจงั หวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาการ
ทองเที่ยวขึ้นมาเปนลําดับและเปนที่รูจักมากขึ้นในปจจุบนั

3. ประวัติศาสตรความเปนมาของจังหวัดสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการสรางขึ้น ในสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม กษัตริยองคที่ 21 แหงกรุงศรี
อยุธยา (พ.ศ.2136 - 2171) โดยทรงโปรดฯใหสรางเมืองสมุทรปราการขึ้นบริเวณคลองบางปลากด
ตั้งอยูทางฝง ขวาหรือฝงตะวันตกของแมนา้ํ เจาพระยา เพราะทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการควบคุม
การคาขายกับฮอลันดา ซึ่งเปนฝรั่งที่เขามาทําการคาขายกับกรุงศรีอยุธยาและตั้งสถานีการคาบริเวณ
นั้น อีกทั้งทรงเห็นถึงความจําเปนที่จะตองสรางเมืองหนาดานทางทะเลแทนเมืองพระประแดงเดิมที่
หมดความสําคัญทางยุทธศาสตรลง
ดวยอยูห างไกลปากแมน้ําไปทุกขณะเนื่องจากชายฝงไดงอก
ออกไป 1 ตอมาเมืองสมุทรปราการกลายเปนเมืองรางในสมัยเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ.
2310) 2
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
ทรงเล็งเห็นวาไทยยังไมมีหวั เมืองชายทะเลที่มั่นคงแข็งแรงพอไวรับขาศึกทางทะเล จึงโปรดฯใหสราง
เมืองใหมและปอมปราการขึน้
1 ปอม บริเวณคลองลัดโพธิ์แตการสรางเมืองยังไมแลวเสร็จ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกเสด็จสวรรคต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดฯ ใหสรางเมืองตอจากทีย่ ังคางอยูแลวและพระราชทานชื่อวา เมืองนคร

1

ราชบัณฑิตยสถาน . (2528). อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 5.
หนา 1543 – 1544 .
2
ศึกษาธิการจังหวัด . (2542). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิปญญา จังหวัด
สมุทรปราการ . หนา 23.
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เขื่อนขันธและใหยายชาวมอญจากเมืองปทุมธานีลงไปอยู และเพื่อใหเมืองนครเขื่อนขันธมีความมั่นคง
ปองกันขาศึกทางทะเล จึงโปรดฯใหสรางปอมขึ้นอีก 3 ปอม ดังปรากฎในพระราชพงศาวดาร กรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2 ดังนี้
เมื่อ ณ เดือน 5 ปจอ ฉศก จุลศักราช 1176 พ.ศ. 2357 ทรง
พระราชดําริวา ที่ลัดตนโพธิน์ ั้นเมื่อในรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธเจาหลวง
ไดโปรดใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จลงไปกะการที่จะ
สรางเมืองขึ้นไวปองกันขาศึกที่จะมาทางทะเลอีกแหงหนึ่ง การยังคางอยู
เพียงไดลงมือทําปอมยังไมทันแลว จะไวใจแกการศึกสงครามทะเลมิได
ควรจะตองทําขึ้นใหสําเร็จ จึงโปรดใหสมเด็จพระอนุชาธิราช
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เปนแมกองเสด็จลงไปทําเมืองขึ้นที่ปากลัด
ตัดเอาแขวงกรุงเทพมหานครบาง และแขวงเมืองสมุทรปราการบาง รวม
กันตั้งเปนเมืองใหมอกี เมืองหนึง่ พระราชทานชื่อวาเมืองนครเขื่อนขันธ ให
ยายครัวมอญเมืองปทุมธานีพวกพระยาเจง มีจาํ นวนชายฉกรรจสามรอยคน
ลงไปอยู ณ เมืองนครเขื่อนขันธ แลวทําปอมขึ้นขางฝง ตะวันออกสามปอม ...
การสรางเมืองนครเขื่อนขันธสําเร็จ ไดตั้งพิธีฝงอาถรรพณปกหลักเมืองเมื่อ
ณ วันศุกร เดือน 7 แรม 10 ค่ํา ปกนุ สัปตศก จุลศักราช 1177 พ.ศ. 2357... 1
และใหขุดคลองลัดใหมขึ้นเหนือคลองลัดโพธิ์ใหชื่อวาคลองลัดหลวง เมืองนครเขื่อนขันธจงึ
ตั้งอยูระหวางปากคลองลัดโพธิ์กับคลองลัดหลวง ประชาชนจึงนิยมเรียกชื่อเมืองนีว้ า ปากลัด 2
นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ยังโปรดฯใหบูรณะเมืองสมุทรปราการ
ขึ้นมาใหมใหเปนเมืองหนาดานปากน้าํ เจาพระยาดังเดิม ดวยเกรงญวนจะยกทัพเรือเขาตีถึงกรุงเทพฯ
ไดงาย
โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรและ
เจาพระยาพระคลัง(ดิส)เปนแมกองควบคุมการกอสรางเมืองสมุทรปราการพรอมปอมปราการสรางขึ้น

1

ดํารงราชานุภาพ , สมเด็จกรมพระยา. (2505). พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เลม 1. หนา 203 – 205 .
2
ศึกษาธิการจังหวัด . (2542). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิปญญา จังหวัด
สมุทรปราการ . หนา 33.
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ทั้ง 2 ฝง แมนา้ํ รวม 6 ปอม เมืองสมุทรปราการใหมถูกสรางขึ้นที่บริเวณ บางเจาพระยา¼ โดยแลวเสร็จ
พ.ศ. 2365 1 ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2 ดังนี้
ไดขาวเขามาถึงกรุงเทพ ฯ ตั้งแตปเถาะ เอกศก จุลศักราช 1181 วา
องตํากุนเจาเมืองไซงอนเกณฑไพรญวนบาง เขมรบาง ผลัดละ 10,000 คน
ใหมาขุดคลองแตทะเลสาบออกมาเมืองไผทมาศ เปนคลองกวาง 12 วา ลึก
7 ศอก การทีญ
่ วนขุดคลองนี้ เปนเหตุใหคิดเห็นในกรุงเทพ ฯ วา ถาคลองที่
ญวนขุดสําเร็จแลว ญวนอาจยกกองทัพเขามาตีหัวเมืองทางทะเลไดงายกวา
แตกอน ทรงพระราชดําริเห็นวาที่เมืองสมุทรปราการยังไมมีที่ปองกันมั่นคง
จึงโปรดให พระเจาลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร เปนแมกองกับ
พระยาสุรยิ วงศโกษา ซึ่งไดเลื่อนเปนเจาพระยาพระคลัง ลงไปจัดการสราง
เมืองสมุทรปราการใหเปนปอมปราการสําหรับปองกันขาศึก ในครั้งนั้นสราง
ปอมขึ้นทางฝง ตะวันออก 4 ปอม ... การสรางเมืองสมุทรปราการ ไดทําพิธีฝง
หลักเมืองเริ่มเมื่อ ณ วันอาทิตย เดือน 4 ขึน้ 7 ค่าํ ปมะเมีย จัตวาศก ณ วันพุธ
เดือน 4 ขึน้ 10 ค่ํา ย่าํ รุงแลว 4 นาฬิกา 6 บาท ไดฤกษเอาผานยันต ทอง ,
เงิน , ทองแดง , ดีบกุ และศิลา ลงสูภูมิบาท แลวยกเสาหลักเมือง...2
ในระหวางสรางเมืองสมุทรปราการใหมพระองคยังโปรดใหสรางมหาเจดียขึ้นบริเวณทายปอม
ผีเสื้อสมุทร และพระราชทานนามวา พระสมุทรเจดีย แตยังสรางไมสาํ เร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
หลานภาลัยทรงเสด็จสวรรคตกอนเมื่อ พ.ศ.2367 3
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดใหดําเนินการสรางพระสมุทรเจดียตอ ใหแลวเสร็จทั้งยังโปรดใหขยาย
เมืองและปอมปราการเพิ่มจากเดิมจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

¼

1

ปจจุบัน คือ ตําบลปากน้ํา

สมุทรปราการ. (2548). ประวัติความเปนมาของจังหวัดสมุทรปราการ . (Online)

2

ดํารงราชานุภาพ , สมเด็จกรมพระยา. (2505) . พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เลม 2. หนา 171 – 174.
3

เฉลิม สุขเกษม . (2515). สมุทรปราการ . หนา 34.
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ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นถึงความทรุดโทรม
ของปอมปราการที่ไมมนั่ คงแข็งแรง รวมทัง้ ขณะนัน้ ไทยมีขอพิพาทกับฝรั่งเศส จึงโปรดฯใหสรางปอม
ขึ้นใหมที่ตําบลแหลมฟาผา ทรงพระราชทานชื่อปอมวา ปอมพระจุลจอมเกลา จัดเปนปอมปนที่
ทันสมัย ซึง่ ปอมพระจุลจอมเกลามีสว นในเหตุการณสําคัญ เชน กรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศสใน
ร.ศ .112 (พ.ศ.2436) 1
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกลาฯใหตราพระ
ราชกฤษฎีกาเลื่อนฐานะเมืองสมุทรปราการขึ้นเปนจังหวัดสมุทรปราการประกอบดวย 4 อําเภอไดแก
อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางเหีย้ ¼ อําเภอบางพลี และอําเภอเกาะสีชงั ¼¼ พรอมกับเปลี่ยนชื่อ
เมืองนครเขื่อนขันธและเลื่อนฐานะขึน้ เปนจังหวัดพระประแดง ประกอบดวย 3 อําเภอไดแก อําเภอพระ
ประแดง อําเภอพระโขนง และอําเภอราษฎรบูรณะ
ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 7 ทั่วโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ํา
รัฐตองประหยัดคาใชจาย ทรงโปรด ฯ ใหยุบจังหวัดพระประแดงลงไปเปนอําเภอหนึ่งขึน้ กับจังหวัด
สมุทรปราการ สวนอําเภอราษฎรบูรณะไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี และอําเภอพระโขนงขึน้ กับจังหวัดพระ
นคร
ในสมัยรัชกาลที่ 9 ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2486 รัฐบาลไดยุบรวมจังหวัด
สมุทรปราการใหไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบ รัฐบาลไดตราพระราช
กฤษฎีกาประกาศตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นใหม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 2

4. ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสวนใหญเปนทีร่ าบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลางพื้นที่ แยก
เปนดานตะวันตกและดานตะวันออก ไมมีภูเขา แตมลี ําคลองสาขามากมาย และมีพนื้ ที่ปา ชายเลน
บริเวณที่ราบแบงไดเปน 3 สวนไดแก
1. บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา ที่ราบทัง้ สองฝงเปนที่ราบลุมทัง้ หมด แตเดิมใชในการทํานา
ทําสวน และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แตปจจุบันเปลี่ยนเปนชุมชนเมือง

1

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. (2536). ปอมพระจุลจอมเกลา .หนา 4.
¼
ปจจุบันคือ อําเภอบางบอ
¼¼
ปจจุบันเปนอําเภอเกาะสีชัง ขึ้นกับจังหวัดชลบุรี
2
ศึกษาธิการจังหวัด . (2542). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิปญญา จังหวัด
สมุทรปราการ .หนา 60.
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2. บริเวณตอนใตติดกับชายทะเล เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของน้าํ ทะเล สวนใหญเปนที่
ราบลุม พื้นดินเค็มจัดในฤดูแลง เหมาะแกการทําปาจาก ปาชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เชน ทํานากุง และเลี้ยงหอยแครง
3. บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก เปนพืน้ ที่ราบกวางใหญ มีความสําคัญกับจังหวัด
มาก เนื่องจากมีประตูระบายน้ําและเก็บกักน้ํา เหมาะแกการทํานาและเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ 1
จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดชายทะเล มีปาชายเลน ทั้งปาจาก ไมปรงไมโกงกาง ทีท่ ี่เกิดขึ้นเองและ
ปลูกขึ้นตามชายฝงทะเล จึงทําใหเกิดอาชีพ เชน เผาถาน เย็บจาก ทําขนมจาก ทําแสปดยุง

5. ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดชายทะเล ไดรับอิทธิพลของลมบกลมทะเลจึงทําใหอากาศ
ไมรอนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิอยูระหวาง 21.8 – 35.6 องศาเซลเซียส ในฤดูรอนอากาศมีความชืน้
สูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลของอาวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฤดูฝนมีฝนตกมากชวง
เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 1,175.72 มิลลิเมตร เฉลี่ยฝนตกตลอดป
37 วัน 2

6. ทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูบ นที่ราบลุมแมน้ํา ติดชายฝง ทะเล มีแมนา้ํ เจาพระยาไหลผาน ทํา
ใหทรัพยากร น้ํา ดิน และปาชายเลน เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญของจังหวัด
6.1 ทรัพยากรน้ํา
จังหวัดสมุทรปราการอยูปากแมน้ําและปากอาวไทย จึงอุดมสมบูรณไปดวยน้ํา และลํา
คลองหลายสาย ทีน่ ําไปใชเพื่อการเกษตรและใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง ทรัพยากรน้าํ สามารถแบง
แหลงน้ําออกไดเปน 2 ประเภท คือ
6.1.1 แหลงน้าํ ธรรมชาติ ประกอบดวย แหลงน้ําผิวดิน เนื่องจากสภาพพืน้ ที่ทวั่ ไปเปนที่ราบ
ลุม จึงมีแมน้ํา
ลําคลองและแหลงน้าํ ผิวดินอื่น ๆ มากมาย แมน้ํา ลําคลองสายสําคัญที่ไหลผาน
จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก แมน้ําเจาพระยา คลองสําโรง คลองดาน คลองบางปลา เปนตน

1

ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ .(2548). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 8
2

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ .(2548). ภูมิอากาศ .( Online)
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นอกจากนีย้ ังมีแหลงน้ําใตดิน เปนน้าํ ใตดินประเภทน้ําบาดาลในหินพรุน แตปจจุบันมีการสูบน้ํา
บาดาลมาใชประโยชนมาก ทําใหชนั้ พืน้ ดินทรุดตัว
6.1.2 แหลงน้าํ ชลประทาน แบงตามพืน้ ทีอ่ อกไดเปน 2 ประเภท คือ
6.1.2.1 พื้นทีช่ ลประทานในเขตโครงการสงน้าํ และบํารุงรักษา เปนโครงการเก็บรักษาน้ํา
และระบายน้ํา การชะลางดินเค็ม และการบรรเทาปญหาน้ําทวม คลอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด
สมุทรปราการฝงตะวันออก รวม 405,800 ไร มีดวยกัน 2 โครงการคือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
คลองดาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ กับบางสวน
ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชติ
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอบางบอและบางสวนของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทัง้ สองโครงการรับน้าํ จาก
แหลงน้ําตอนบนของประเทศ
6.1.2.2 พืน้ ทีก่ ารชลประทานนอกเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา มีพื้นที่จาํ นวน
150,600ไร สวนใหญเปนพืน้ ที่ฝง ตะวันตกของจังหวัด จํานวน 115,700 ไร ที่เหลือเปนฝงตะวันออก
สวนใหญอยูระหวางแนวถนนสุขุมวิทกับแมน้ําเจาพระยาและชายฝงทะเลอาวไทย
6.2 ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินสวนใหญเปนดินเค็ม เนื่องจากอยูติดทะเล มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปาน
กลางไมเกิน 1 เมตร ทําใหนา้ํ ทะเลสามารถทวมถึงไดทุกพื้นที่ พืน้ ดินเดิมเคยเปนทะเลมากอน เนื้อดิน
เปนดินเหนียวมีโครงสรางหนาทึบ ดินชั้นบน สีเทาเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิรยิ าดินชัน้ บนเปนกรด
ปานกลางถึงกรดเล็กนอย
สวนดินชั้นลางสีเทาเขมหรือสีเทาอมเขียวปฏิกิรยิ าดินชัน้ ลางเปนกรด
เล็กนอยถึงเปนดาง ศักยภาพของดินเหมาะสําหรับการทํานาปลูกขาว สภาพพืน้ ที่ราบเรียบเนื้อดินเปน
ดินเหนียว การระบายน้ําเลวในชวงฤดูฝนจะมีน้ําขังทีผ่ ิวดินนาน 4- 5 เดือน พื้นที่ทเี่ หมาะแกการ
เพาะปลูก คือดินบริเวณอําเภอบางพลี อําเภอบางบอ และตอนกลางของอําเภอบางเสาธง ดินบาง
บริเวณยังมีลกั ษณะของดินเค็มและดินกรด เนื่องจากมีน้ําทะเลทวมถึง ทําใหเปนอุปสรรคตอการใชดิน
เพื่อการเกษตรกรรม
6.3 ทรัพยากรปาชายเลน
สมุทรปราการมีพื้นที่ตอนลางติดกับอาวไทย เปนระยะทาง 47.20 กิโลเมตร มีน้ําทะเล
ขึ้นมาปนกับน้าํ จืดเปนน้ํากรอย จึงมีปาชายเลนมาก ในปจจุบันพบวาพื้นที่ในจังหวัด ไมมีการประกาศ
เปนเขตพืน้ ทีป่ าสงวนแหงชาติ สภาพพืน้ ที่ชายฝง ทะเลตะวันออก ตั้งแตตําบลปากน้าํ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ ไปจนถึงตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ สภาพโดยทั่วไปบางแหงถูกน้ําทะเลกัดเซาะ
พังทลาย บริเวณตั้งแตหาดอมราถึงคลองดานตลอดแนวชายฝง มีไมโกงกาง ไมโปรงและไมแสมขึ้นเปน
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หยอม ๆ เฉพาะบริเวณบางปู มีพนื้ ทีป่ า ชายเลนประมาณ 487 ไร อยูในความดูแลของกองทัพบก
ทางดานชายฝง ตะวันตก ตั้งแตปอมพระจุลจอมเกลา อําเภอพระสมุทรเจดีย
ริมทะเลมีแนวไม
โกงกางขึ้นอยูป ระปรายตลอดแนว โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,650 ไร อยูใ นความดูแลของกองทัพเรือ เนื้อ
ที่ปาชายเลนทัง้ หมดของจังหวัด ในป พ.ศ.2544 มีจํานวน 1,856.25 ไร 1

7. สภาพสังคม การเมือง การปกครอง
7.1 การปกครอง
จังหวัดสมุทรปราการ แบงการปกครองเปน 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ 50 ตําบล
399 หมูบาน องคการสวนทองถิน่ ตาง ๆ จํานวน 49 แหง ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด1 แหง
เทศบาล 16 แหง องคการบริหารสวนตําบล 32 แหง

ภาพประกอบ 2 การแบงเขตการปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ

1

ศิริพร กิตติสุขเจริญ. (2543) . สมุทรปราการ . หนา 35-39.
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ตาราง 1 การแบงเขตการปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
บางบอ
พระสมุทรเจดีย
กิ่งอําเภอบางเสาธง
รวม

ตําบล

หมูบาน

เทศบาล

95
67
83
74
42
38
399

6
3
1
3
2
1
16

13
15
6
8
5
3
50

อบต.
6
6
6
7
4
3
32

ที่มา : ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ.(2548). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 4
7.2 ประชากร
จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร
คือ
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหมปี ระชากรยายถิน่ เขามาเปนจํานวนมาก สาเหตุสวนใหญมาจากการยายตาม
บุคคลในครอบครัวและเพื่อเขามาหางานทํา
ประชากรทีย่ ายเขามามีทงั้ ยายเขาและไมยายเขาใน
ทะเบียนราษฎร สงผลทําใหประชากรทีม่ ีอยูจริงสูงกวาจํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร
ตาราง 2 จํานวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
บางพลี
พระสมุทรเจดีย
บางบอ

ชาย

หญิง

225,471
98,501
74,689
45,241
43,482

239,392
105,209
81,077
46,458
44,849

รวม
464,863
203,710
155,766
91,699
88,331
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ตาราง 2 (ตอ)
อําเภอ
กิ่งอําเภอบางเสาธง
รวม

ชาย

หญิง

24,340
511,724

25,077
542,062

รวม
49,417
1,053,786

ที่มา : ศูนยบริการกรมการปกครอง.(2548).รายชื่ออําเภอ. สืบคนขอมูลเมื่อ 4 กรกฎาคม 2548, จาก
http://www.amphoe.com/menu.php
ในดานเชื้อชาติ ประชากรสวนใหญในจังหวัดสมุทรปราการเปนชาวไทย นอกจากนี้ยงั
ประกอบดวยคนไทยเชื้อสายอื่นอีก คือชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึง่ อพยพเขามาตั้งหลักแหลงตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยชาวมอญที่อาศัยอยูในอําเภอพระประแดงปจจุบันอพยพเขา
มา 2 ครั้ง คือครั้งแรกใน พ.ศ. 2316 สมัยกรุงธนบุรี โดยมีเจาพระยามหาโยธา (เจง) เปนหัวหนาไดตั้ง
หลักแหลงทีเ่ มืองสามโคกและปากเกร็ด ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่
2) ทรงโปรด ฯ ใหยายครัวมอญ ของเจาพระยามหาโยธา (เจง) ไปดูแลปอมและเมืองนครเขื่อนขันธ
การอพยพของมอญที่เกี่ยวของกับพระประแดง ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย (รัชกาลที่2) พ.ศ. 2385 ซึ่งครั้งนีเ้ กิดขึ้นจากการที่ชาวมอญไมพอใจพระเจาประดุงของ
พมา เกณฑแรงงานกอสรางพระเจดียใหญ จึงกอกบฏเมืองเมาะตะมะภายหลังถูกปราบปรามอยาง
ทารุณ
ตองหนีเขามายังประเทศไทย ซึง่ การอพยพครั้งนี้นับเปนการอพยพครัง้ ใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตร โดยมีจํานวนทัง้ สิ้นราว 40,000 คน และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
(รัชกาลที่ 2 ) โปรดฯ พระราชทานที่ทาํ กินใหกับชาวมอญ ทีป่ ากเกร็ด สามโคกและพระประแดง ซึง่
ชาวมอญที่อพยพมาทัง้ 2 ครั้งนี้สืบทอดมาเปนชาวไทยเชื้อสายมอญปากลัดในปจจุบัน 1 นอกจากนี้ยงั
ประกอบดวยชาวไทยเชื้อสายลาว โดยไดถูกกวาดตอนมาหลังจากปราบกบฏเจาอนุวงศและมาตั้งถิ่น
ฐานอยูที่อาํ เภอบางพลีจนถึงปจจุบนั 2

1

องค บรรจุน. (2549) . มอญปากลัด . ใน. ที่ระลึกงานประเพณีแหหงส ธงตะขาบ.หนา 97- 102.
2
ศิริพร กิติสุขเจริญ . (2543). สมุทรปราการ. หนา 41- 44.
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7.3 การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดที่มีความพรอมดานการจัดการศึกษา คือมีการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบในทุกระดับและทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใหการศึกษาแกประชาชน
อยางเพียงพอ โดยจังหวัดสมุทรปราการ แบงพืน้ ทีก่ ารศึกษาออกเปน 2 เขต ไดแก เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง และอําเภอพระ
สมุทรเจดีย เขตพื้นทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบดวย อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ และ
กิ่งอําเภอบางเสาธง
มีสถานศึกษาที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาแบงออกเปนสายสามัญและสายอาชีพ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มีโรงเรียน
สังกัดเทศบาล และมีมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตาราง 3 จํานวนโรงเรียน จํานวนครู และจํานวนนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ
พระประแดง
พระสมุทรเจดีย
บางพลี
บางบอ
กิ่งอําเภอบางเสาธง
รวม

จํานวนโรงเรียน
95
58
24
40
43
20
280

จํานวนครู
3,446
1,545
646
1,309
626
384
7,956

จํานวนนักเรียน
81,529
32,166
14,682
32,381
15,476
11,303
187,538

ที่มา : ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ.(2548). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 20
7.4 ศาสนา
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการนับถือศาสนาตาง ๆ ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต และศาสนาอืน่ ๆ คือ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข โดยประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ รอยละ 93.30 โดยเฉพาะอยางยิง่ ประชากรมีเชื้อสายมอญ จะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
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และมีพิธกี รรมมากกวาพุทธศาสนิกชนทั่วไป 1 สวนศาสนาอืน่ ๆ มีประชาชนนับถือเฉลี่ยดังนี้ศาสนา
อิสลาม 4.43 % ศาสนาคริสต 2.06 % และศาสนาอื่นๆ 0.21 %

8. สภาพเศรษฐกิจ
ในป 2545 จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ( GPP ) ประมาณ
230,776 ลานบาท ซึง่ มูลคาการผลิตนัน้ เพิม่ ขึ้นทุก ๆป ประมาณรอยละ 81.10 ของผลิตภัณฑจังหวัด
มาจากการผลิตอุตสาหกรรมโดยมีมูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอหัว 338,326 บาทตอคนตอป
ตาราง 4 มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดในแตละสาขาการผลิต
สาขาการผลิต

มูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (ลานบาท)

ภาคเกษตร
รวม
เกษตรกรรม
การประมง
ภาคนอกเกษตร
รวม
การผลิตอุตสาหกรรม
การไฟฟา กาซ และการประปา
การกอสราง
การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต จักรยานยนต
ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
โรงแรมและภัตตาคาร
การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม
ตัวกลางทางการเงิน
บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ
การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ การประกันสังคม

1

ศิริพร กิติสุขเจริญ . (2543). สมุทรปราการ. หนา 60.

5,229
311
4,918
225,547
187,164
6,380
1,727
10,308
1,436
7,099
2,801
4,798
644
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ตาราง 4 ( ตอ )
สาขาการผลิต
การศึกษา
การบริการดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห
การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ
ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล
รวมทัง้ สิ้น

มูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (ลานบาท)
965
993
992
240
230,776

ที่มา : ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ.(2548.). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 24
8.1 ภาคอุตสาหกรรม
ดานอุตสาหกรรมเปนสาขาที่สรางรายไดสูงสุดของจังหวัด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่สําคัญ คือ อาหารแปรรูป สิ่งทอ ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส เคมีภณ
ั ฑ ผลิตภัณฑโลหะ พลาสติก
เครื่องจักร โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งกระจัดกระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ คือ อําเภอเมือง
สมุทรปราการและอําเภอพระประแดงจะมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูห นาแนนกวาอําเภออื่นๆ มีนิคม
อุตสาหกรรมภายในจังหวัด 2 แหง คือนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผลผลิต
จากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการสงไปจําหนายภายในประเทศและสงไปจําหนาย
ตางประเทศ สําหรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตนําเขาจากตางประเทศ ประมาณ 80 % วัตถุดิบทีม่ ีอยูใน
ประเทศ 20% อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบในประเทศมักจะเปนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารกระปอง เชน
การผลิตผักและผลไมกระปอง 1
8.2 การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ
เปนลักษณะ
การเกษตรแบบผสมผสานและไรนาสวนผสม เปนการใชพื้นที่เกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ จังหวัด
สมุทรปราการมีสภาพพื้นที่เหมาะแกการเกษตรกรรม เพราะสภาพเปนที่ราบลุมแมน้ํา และเปนแหลง

1

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรปราการ . (2542). สมุทรปราการ. หนา 139 - 141 .
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ขนถายสินคาทางเรือ รวมทัง้ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง ทะเลภาคตะวันออก ปจจุบันพืน้ ทีเ่ พาะปลูกมี
แนวโนมลดลง เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทีพ่ ักอาศัย การคาและพาณิชยกรรมมาก
ขึ้น
8.2.1 กสิกรรม
ขาว เปนพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่สุดของจังหวัด การปลูกขาวในจังหวัดจะทําตลอดป ทั้งขาว
นาป และขาวนาปรัง การปลูกในสวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ โดยทําการ
เพาะปลูกแบบนาหวาน ปจจุบันการทํานาของจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโนมลดลง อันเนื่องมาจาก
ปจจัยหลายประการ เชน น้าํ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงชุมชน การขาดแรงงาน เนื่องจาก
แรงงานภาคการเกษตรหันไปทํางานภาคอุตสาหกรรม และจากการทีป่ จจัย การผลิตที่มีราคาสูงขึ้น
ไมผล เปนพืชเศรษฐกิจอีกอยางหนึ่งของจังหวัด ผลไมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ คือ
มะมวงน้าํ ดอกไม ปลูกมากในอําเภอบางพลี อําเภอบางบอและอําเภอเมืองสมุทรปราการ นอกจากนี้
ยังมีมะพราว ปลูกมากในอําเภอพระสมุทรเจดีย
8.2.2 ปศุสัตว
ปริมาณการเลีย้ งสัตวมจี ํานวนนอยมาก เนื่องจากสภาพแวดลอมโดยทั่วไปไมเหมาะสมกับ
การเลี้ยงสัตว การเลีย้ งสัตวสวนใหญเปนสัตวขนาดเล็ก ปญหาการเลี้ยงสัตวที่สําคัญ คือที่ดินมีราคา
สูง เปนสาเหตุที่ทาํ ใหเกษตรกรลงทุนเลี้ยงสัตวแลวไมคมุ คา เมื่อเปรียบเทียบกับการใชที่ดินในรูปอื่นๆ
ประกอบกับตนทุนอาหารสัตวมีราคาสูง เกษตรกรมักประสบปญหาขาดทุนจึงตองเลิกกิจการไป การ
เลี้ยงสัตวที่สําคัญ คือ สุกร ไก เปด และหาน
ตาราง 5 แสดงปริมาณและมูลคาของสัตวเลี้ยง ป พ.ศ. 2547
ชนิด
1.
2.
3.
4.
5.

สุกร
ไก
เปด
หาน
โค

ปริมาณเลีย้ ง (ตัว)
4,292
62,813
33,434
27,714
673

ราคาเฉลี่ย(บาท/ตัว)
4,000
68
80
220
15,000

มูลคารวม (ลานบาท)
19.892
17.432
4,122.88
17.754
8.580
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ตาราง 5 ( ตอ )
ชนิด
6. กระบือ
7. แพะ

ปริมาณเลีย้ ง (ตัว)
23
247

ราคาเฉลี่ย(บาท/ตัว)
20,000
2,200

มูลคารวม (ลานบาท)
1,140
0. 818

ที่มา :สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ. (2548). บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 22
8.2.3 การประมง
จังหวัดสมุทรปราการเหมาะแกการทําประมงทั้งประมงน้ําจืดและประมงน้าํ กรอย หรือการ
เพาะเลี้ยงชายฝงทะเล เนือ่ งจากเปนจังหวัดที่ตั้งอยูปากแมนา้ํ เจาพระยาติดชายฝง ทะเลดานอาวไทย
และมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน การประมงน้าํ จืดที่สาํ คัญและมีการเลี้ยงมากที่สุด คือ ปลาสลิด
สวนใหญอยูในพืน้ ที่อาํ เภอบางบอ อําเภอบางพลี และอําเภอเมืองสมุทรปราการ ปจจุบันการ
เพาะเลี้ยงปลาสลิดมีแนวโนมลดลง เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองและภาคอุตสาหกรรม
นอกจากปลาสลิดแลวยังมีปลาชนิดอืน่ ๆอีก ไดแก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาดุก ดานการประมง
น้ํากรอย เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีชายฝง ทะเลยาวถึง 47.20 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอเมือง
สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางบอ ลักษณะเปนดินโคลนเหลวเกิดจากอิทธิพลของ
การตกตะกอนของน้าํ ในแมน้ํา โดยแมน้ําเจาพระยาไดนําเอาแรธาตุอาหารจากในแมนา้ํ ตอนบนมา
ตกตะกอนบริเวณปากแมน้ํา
นอกจากนี้บริเวณปากแมน้ํายังมีบริเวณพื้นทีน่ ้ําจืดไหลมาบรรจบกับ
น้ําเค็มกลายเปนน้าํ กรอย เหมาะเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตว บริเวณที่ตดิ ชายฝง
ทะเลดังกลาวจึงกลายเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง หลายชนิด เชน
กุง แชบวย กุง กุลาดํา
หอยแครง ปลากระพง ปูทะเล หอยแมลงภู เปนตน การประมงอีกประเภทที่สรางรายไดใหกับจังหวัด
สมุทรปราการ คือ การประมงน้าํ เค็ม มีมลู คาและผลผลิตในปริมาณสูง เนื่องจากมีเรือประมงพาณิชย
ขนาดใหญที่ออกไปจับสัตวนํา้ นอกนานน้าํ ไทยโดยสัตวน้ําที่สําคัญคือ ปลาทู ปลาลัง กุง เคย ปู หอย
ปลาหมึกและสัตวน้ําอืน่ ๆ โดยมีหนวยงานของรัฐอํานวยประโยชนตอการทําประมงทะเล เชน กอง
ประมงนอกนานน้ํา และสํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 1

1

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ. (2542). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิ
ปญญา จังหวัดสมุทรปราการ .หนา 4-7.
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8.3 การพาณิชยกรรม
ในภาคการคาของจังหวัดมีความเกี่ยวพันกับภาคอุตสาหกรรมมาก เนื่องจากผลิตผลสวน
ใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม และผูบริโภคหรือประชากรสวนใหญเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทํา
ใหการขยายตัวดานพาณิชยกรรมขึ้นอยูกบั การขยายตัวดานอุตสาหกรรม ในป พ.ศ.2546 จังหวัด
สมุทรปราการมีจํานวนผูจดทะเบียนธุรกิจการคาจํานวน 21,017 ราย ซึ่งมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเฉลีย่ รอยละ
10 ตอป โดยมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีโอกาสเปนศูนยกลางการคา
เพื่อรองรับความเจริญจากการเปนที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิที่สรางแลวเสร็จและเปดใหบริการในป
พ.ศ. 2549 1

9. การบริการขั้นพื้นฐาน
9.1 การคมนาคมขนสง
9.1.1 การคมนาคมทางบก เดิมจังหวัดสมุทรปราการใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก
เพื่อการขนสงสินคาและวัตถุดิบสูโรงงานแตปจจุบันเปลี่ยนมาใชการคมนาคมทางบกเปนสวนใหญ
เพราะความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากเปนจังหวัดปริมณฑลทีม่ ีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ทีร่ องรับการขยายตัวของประชากรจากกรุงเทพมหานคร และเปนทีต่ ั้งของ
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก นอกจากนี้เปนเมืองทาสําคัญในการขนสงสินคาเขาและสินคาออก
ทําใหเมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งยังมีหมูบา นจัดสรรชุมชนเกิดใหม จึงมีการปรับปรุงและ
ซอมแซมถนนเปนประจํา ทัง้ ยังมีปญหาการจราจรคับคั่ง เสนทางถนนมีถนนหลายสายตัดผานจังหวัด
สมุทรปราการไปยังจังหวัดใกลเคียง และมีถนนเชื่อมระหวางอําเภอหลายเสนทาง โดยถนนทุกสายใน
จังหวัดสมุทรปราการมีรถโดยสารประจําทางทัง้ ขนาดใหญและขนาดเล็กบริการผูโดยสารทัง้ เวลา
กลางวันและกลางคืน และไดรับการสรางโครงขายการเดินทางทางบกเพิ่มขึน้ เมื่อสนามบินสุวรรณภูมิ
แลวเสร็จ ซึง่ คณะอนุกรรมการประสานโครงการขนสง เพื่อรองรับการใชประโยชนทา อากาศยาน ไดมี
มติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545 ดังนี้
1.การพัฒนาระบบโครงขายทางถนน กรมทางหลวงพิจารณาปรับปรุงจัดสรางถนนทางเขา
ทางเชื่อมเพื่อรองรับการใชทาอากาศสุวรรณภูมิ
2.การพัฒนาระบบโครงขายทางราง โดยการรถไฟแหงประเทศไทย และองคการรถไฟฟามหา
นครและกรุงเทพมหานคร กอสรางสวนขยายรถไฟฟา BTS
1

(Online)

สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ. (2548 ). ขอมูลเศรษฐกิจการพาณิชยและการตลาด
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3.การพัฒนาระบบขนสงมวลชน โดยกรมการขนสงทางบก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
และบริษัทขนสงจํากัด ไดรวมพิจารณาจัดระบบขนสง 1
9.1.2 การคมนาคมทางน้าํ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูสองฝงแมนา้ํ เจาพระยา
การเดินทางหรือการติดตอธุรกิจจึงจําเปนตองอาศัยเรือขามฝง และมีแพขนานยนตขนสงสินคา หรือ
วัตถุดิบใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองฝง โดยจังหวัดสมุทรปราการมีแมน้ําเจาพระยาเปนเสนทาง
คมนาคมที่สําคัญ และมีลําคลองอยูท วั่ ไป โดยแมน้ําและคลองนอกจากจะใชในการคมนาคมแลว
ประชาชนยังใชประโยชนทางดานการเกษตรกรรม การประมง อีกดวย การคมนาคมในแมนา้ํ ลําคลอง
สวนมากจะเปนเรือยนตโดยสาร เรือยนตบรรทุกสินคา เรือหางยาว เรือแจว เรือพาย ผานไปมา
ระหวางตําบล อําเภอ จังหวัด เปนประจํา ปจจุบันการคมนาคมทางน้าํ สะดวกรวดเร็ว เพราะมีเรือหาง
ยาวรับสงผูโดยสาร ประชาชนที่ตงั้ บานเรือนอยูริมน้าํ ทีม่ ีถนนเขาจึงอาศัยทางน้ําเปนเสนทางคมนาคม
ดวย
9.1.3 การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดสมุทรปราการเปนที่ตงั้ ของสนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งเปดใชในป พ.ศ. 2549 ซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิ จะกลายเปนสนามบินหลักของประเทศ และจะเปน
ศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอนาคต โดยมีศักยภาพ
คือ มีทางวิ่ง 2 เสน กวางเสนละ 60 เมตร ยาว 4,000 และ 3,700 เมตร หางกัน 2.2 กิโลเมตร มีทางขับ
ขนานกับทางวิ่งทั้ง 2 เสน เมื่อพัฒนาสมบูรณแลว จะมีทางวิง่ ทั้งหมด 4 เสน รองรับผูโดยสาร 45 ลาน
คนตอป เมื่อพัฒนาเต็มที่จะรองรับผูโดยสาร 100 ลานคนตอป รองรับอากาศยานได 76 เที่ยวบินตอ
ชั่วโมง ใหบริการขนถายสินคา 3 ลานตันตอป และสามารถขยายไดสูงสุด 6.4 ลานตันตอป 2
9.2 การประปา
การใหบริการทางดานการประปาในจังหวัดสมุทรปราการ อยูในความควบคุมดูแลของ
การประปานครหลวง สํานักงานประปา สาขาสมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบดานทิศเหนือจรด
คลองพระโขนง ทิศใตจรดเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทิศตะวันออกจรดเขตจังหวัดสมุทรปราการและทิศ
ตะวันตกจรดแมน้ําเจาพระยา สําหรับฝง อําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย ซึ่งอยูอีกฟาก
ของแมน้ําเจาพระยาอยูในการควบคุมดูแลของ สํานักงานประปา สาขาตากสิน นอกจากนี้ยงั มีประปา
อิสระ ที่อําเภอบางบอ ซึง่ ผลิตน้ําจากโรงกรองน้าํ ขนาดเล็กและบอน้ําบาดาลใหกับประชาชนสําหรับ

1

กองแผนและงบประมาณ. (2547). แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ ประจําป พ.ศ.
2547. หนา 18.
2
ทาอากาศยานไทย. (ม.ป.ป.). ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ.(แผนพับ).ไมปรากฎเลขหนา
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ผูใชน้ําสวนใหญเปนประเภททีพ่ ักอาศัยและธุรกิจตางๆ ภาคอุตสาหกรรมยังมีการใชประปาในโรงงาน
นอย แหลงน้าํ ดิบที่ใชผลิตน้ําประปา ไดแก แมนา้ํ เจาพระยา และแมน้ําแมกลอง
9.3 การไฟฟา
การใหบริการดานไฟฟาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ไดขยายขอบเขตออกไปครอบคลุม
ทุกหมูบานแตยังไมครบทุกครัวเรือน โดยอยูในความควบคุมดูแลของการไฟฟานครหลวง แบงเขต
ใหบริการ 2 แหง คือ สํานักงานเขตสมุทรปราการ และสํานักงานเขตบางพลี ยกเวนไฟฟาในเขตอําเภอ
พระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย อยูในความควบคุมดูแลของการไฟฟานครหลวง สํานักงาน
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร และมีบางแหงทีป่ ระชาชนปลูกบานตามแนวริมคลองทําใหไฟฟา
ยังไมสามารถเขาไปใหบริการได
9.4 การสื่อสาร
จังหวัดสมุทรปราการมีที่ทาํ การไปรษณียโทรเลขทั้งหมด 14 แหง โดยมีอยูท ุกอําเภอซึ่ง
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทัว่ ถึง ในการสงจดหมาย โทรเลข พัสดุภัณฑและธนาณัติ สวน
โทรศัพท มีชมุ สายโทรศัพททงั้ สิ้น 41 ชุมสาย และใหบริการหมายเลขบริการ 71,514 สาย การ
ใหบริการหมายเลขในจังหวัดสมุทรปราการ
นอกเหนือจากการใหบริการจากองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย ยังมีบริการโทรศัพท จากบริษัท เทเลคอมเอเชีย จํากัด อีกดวย จึงทําใหมีบริการหมายเลข
อยางเพียงพอ 1

1

ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ. (ม.ป.ป). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 18 – 20.

บทที่ 2
ปจจัยที่ทําใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
การทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการกําลังเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ ดวยเหตุที่มีทรัพยากร
การทองเทีย่ วหลากหลายประเภทใหนักทองเทีย่ วไดเลือกเทีย่ วชม
และยังไดการสนับสนุนจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สงผลใหการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเขามามี
บทบาททางดานเศรษฐกิจและทําใหรายไดกับจังหวัดสมุทรปราการมากขึ้นในแตละป ปจจัยทีท่ ําให
เกิดการทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการมีดังนี้

1. ปจจัยภายใน
ปจจัยภายในที่ทาํ ใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ เปนจุดเดนของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยจากรายงานของศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ 1
1. เปนเมืองที่อยูไ มไกลจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการเดินทางสะดวก
2. มีระบบสาธารณูปการที่ดี และกระจายอยูต ามแหลงทองเทีย่ วตาง ๆ
3. มีสถานทีท่ อ งเทีย่ วที่มีความสนใจหลายแหง ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตร
ซึ่งกลาวไดวาปจจัยภายในที่ทาํ ใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย ที่ตั้ง การ
คมนาคม และทรัพยากรการทองเที่ยว
1.1 ที่ตั้ง
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูต ิดกับกรุงเทพมหานครทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนจังหวัดในเขตปริมณฑล จึงสะดวกตอการเดินทางของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกลเคียง นักทองเทีย่ วสวนใหญนยิ มเดินทางแบบไป – กลับ ไมพักคางคืน เนื่องดวยระยะทาง
ไมไกล 2 สามารถเดินทางเยีย่ มชมสถานทีต่ าง ๆ ไดสะดวกภายในระยะเวลาไมนาน

1

ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2546). แผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. หนา (5-5).
2

แหลงเดิม. หนา (5-4).
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ดวยระยะทางไมไกลจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการจึงไดจัดทําโครงการ และ
รูปแบบการทองเทีย่ วตาง ๆ ขึ้นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว โดยอาศัยปจจัยการเดินทางที่สะดวกและไมไกล
จากกรุงเทพมหานคร เชน “ โครงการ มหัศจรรย วันเดียวทองเที่ยวทัว่ ปากอาวจังหวัดสมุทรปราการ
( One day tour)” 1 “ โครงการ กินปู ดูทะเล รูปแบบการทองเที่ยวภายใน 1 วัน” 2 รวมทัง้ จัดเสนทาง
การทองเทีย่ วทางบกและทางน้ําขึ้น เชน การทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ ณ เมืองปากน้ํา 3 การจัดกิจกรรม
การทองเทีย่ วตาง ๆ เปนลักษณะสําคัญทีส่ งเสริมใหเกิดการทองเทีย่ วขึ้นในจังหวัด
1.2 เสนทางคมนาคม
การเดินทางจัดเปนปจจัยทีส่ ําคัญที่ทาํ ใหเกิดการทองเทีย่ ว จังหวัดสมุทรปราการมีเสนทาง
คมนาคมที่สะดวก เชื่อมตอกัน ทัง้ ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ คือสนามบินสุวรรณภูมิ ทีจ่ ะนํา
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาในจังหวัดสมุทรปราการ
รวมทั้งในอนาคตรัฐบาลจะสราง
เสนทางรถไฟ และรถไฟฟาขึน้ เพื่อเชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิ
1.2.1 การคมนาคมทางบก
การเดินทางทางบกสามารถเดินทางเชื่อมติดตอกันไดทุกอําเภอในจังหวัดและระหวางจังหวัด
ใกลเคียง โดยมีถนนสายสําคัญไดแก
ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) เปนถนนสายเกาที่ทางราชการสรางจากกรุงเทพมหานคร
เขาสูจังหวัดสมุทรปราการ เลียบชายฝง ทะเล มาบรรจบกับถนนสาย บางนา - ตราด ที่อําเภอบางประ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผานไปยังจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และไปสิน้ สุดที่จงั หวัดตราด
ถนนบางนา – ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) เปนเสนทางไฮเวย เริ่มจากสี่แยกบางนา เขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร ตัดเขาสูจังหวัดชลบุรี ผานจังหวัดสมุทรปราการในทองทีอ่ ําเภอบางพลีและ
อําเภอบางบอ ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิททีอ่ ําเภอบางประกง
ถนนเทพารักษ (ทางหลวงหมายเลข 3268 ) แยกจากถนนสุขุมวิทฝง ใตคลองสําโรง ใกล
สถานีตาํ รวจภูธรตําบลสําโรงเหนือ ถนนสายนีม้ ุงหนาไปทิศตะวันออก ผานอําเภอบางพลีไปบรรจบ
ถนนปานวิถีทอี่ ําเภอบางบอ

1

สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ. (2546). คูมือการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 22. .

2

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. (ม.ป.ป.). หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ . หนา 45.

3

กองแผนและงบประมาณ. (2548). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ.
หนา 28-29 .
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ถนนปูเจาสมิงพราย (ทางหลวงหมายเลข 3113) แยกจากถนนสุขมุ วิท ผานตําบลสําโรง
เหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการไปทางทิศตะวันตก เขาสูตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง สิน้ สุดที่
ริมฝงแมนา้ํ เจาพระยาตรงขามกับที่วา การอําเภอพระประแดง
ถนนศรีนครินทร (ทางหลวงหมายเลข 3344) แยกจากถนนสุขุมวิท ที่ตําบลบางปง อําเภอ
เมืองสมุทรปราการไปทางทิศเหนือตัดกับถนนเทพารักษ และถนนบางนา – ตราด ไปบรรจบกับถนน
ลาดพราว เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
ถนนปานวิถี หรือ สายคลองดาน – บางบอ (ทางหลวงหมายเลข 3117) แยกจากถนนสุขุมวิท
ผานโรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ ไปทางทิศเหนือบรรจบ
กับถนนเทพารักษที่อําเภอบางบอ
ถนนเพชรหึงส – บางกอบัว เริ่มจากทีว่ าการอําเภอพระประแดง เลียบแมนา้ํ เจาพระยาขึ้นไป
ทางตอนเหนือผานตําบลทรงคะนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระเจา ถึงตําบลบางกอแกว ตรงขาม
ทาเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 303) เริ่มจากวงเวียนใหญ กรุงเทพมหานคร ผานอําเภอ
พระประแดง แยกซายเขาสูองคพระสมุทรเจดีย แยกขวาผานอําเภอพระสมุทรเจดียและตรงไปปอม
พระจุลจอมเกลา
การคมนาคมทางบกนอกจากจะใชรถยนตสวนตัวแลว
ยังสามารถใชรถประจําทางของ
องคการขนสงมวลชน หรือบริษัทเอกชนตางๆ ที่บริการระหวางจังหวัด ระหวางอําเภอและในเขตพื้นที่
ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ สวนในตรอกซอยตาง ๆ จะมีรถสามลอถีบ และจักรยานยนตรับจาง
บริการรับสงตลอดเวลาจึงทําใหการคมนาคมทางบกสะดวก อันทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดใน
แยกสําคัญ
1.2.2 การคมนาคมทางน้าํ
จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูริมสองฝงแมน้ําเจาพระยา มีลําคลองหลายสาย
การคมนาคมทางน้าํ ใชในการเดินทางติดตอธุรกิจ และขนถายสินคาทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ที่
บริเวณปากอาวไทยมีประภาคารขนาดใหญชื่อ สกุณา ทําหนาทีบ่ ริการนํารอง และมีกองตํารวจน้าํ ชวย
ดูแลคุมครองใหเกิดความปลอดภัยในการคมนาคมและขนสงทางน้าํ บริเวณสองฝง แมนา้ํ เจาพระยามี
แพขนานยนตใหบริการบรรทุกรถยนตและสินคาขามฝงแมน้ําเจาพระยา รวมทัง้ มีเรือ

ภาพประกอบ 3 เสนทางคมนาคมทางบกจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา : การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย.(2548).แผนที่ทองเทียวจังหวัดสมุทรปราการ.(Online)
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ไวบริการทัง้ ทางดานการจางเหมาเพื่องานตาง ๆ และเพื่อการทองเทีย่ ว เสนทางน้าํ ที่สาํ คัญ มีดงั นี้
แมน้ําเจาพระยา เริ่มจากปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค ผานจังหวัดตางๆ แลวไหลลงสูทะเลที่
ตําบลทายบาน อําเภอเมืองสมุทรปราการและตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย แมน้ํา
เจาพระยาใชในการสัญจรทัว่ ไป และมีเรือเดินสมุทรแลนผานเพื่อขนถายสินคาเขา – ออก ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
คลองสําโรง แยกจากแมนา้ํ เจาพระยา ที่วัดสําโรงเหนือ ตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง
ไปทางทิศตะวันออกเลียบถนนปูเจาสมิงพราย
ตอเนื่องดวยถนนเทพารักษผานอําเภอเมือง
สมุทรปราการ อําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ ไปบรรจบกับแมน้ําบางประกง ที่ตําบลทาสะอาน
อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคลองนี้ใชเปนเสนทางติดตอกับหลายอําเภอ เปนลําคลอง
สายหลักทีม่ ีคลองแยกออกไปอีกหลายสาย และยังใชประโยชนดา นการเกษตรและการพาณิชย
คลองสรรพสามิต เปนคลองที่กรมสรรพสามิตเปนผูขดุ ขึ้น เพื่อลําเลียงเกลือ เริม่ จากแมน้ํา
เจาพระยาที่ตาํ บลแหลมฟาผา ผานตําบลนาเกลือ ผานคลองพิทยาลงกรณ ผานเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร ไปออกคลองขุนราชพินิจใจ จังหวัดสมุทรสาคร โดยในอดีตใชประโยชนในการ
ลําเลียงเกลือสงขาย เปนคลองหลักทางฝงตะวันตกของจังหวัดสมุทรปราการ
คลองดาน เปนคลองที่แยกจากคลองสําโรงตรงทีว่ าการอําเภอบางบอ ไหลผานตําบลบาง
เพรียง ตําบลคลองดาน ผานประตูนา้ํ ชลหารพิจิตร ไหลผานขามคลองดานที่ถนนสุขุมวิทสูบริเวณอาว
ไทย ใชประโยชนดานการคมนาคม การเกษตร และการประมงเปนอยางมาก
คลองพระองคเจาไชยานุชิต เปนคลองชลประทานที่ขดุ เชื่อมตอระหวางคลองประเวศรมยกับ
คลองสําโรงทีอ่ ําเภอบางบอผานตําบลเปร็ง
และตําบลบางบอใชประโยชนในการคมนาคมและ
การเกษตร
คลองจระเข
แยกจากคลองสําโรงขึ้นทางดานเหนือ มีประโยชนในการคมนาคมและ
การเกษตรของชาวบานเปนอยางมาก
คลองบางน้ําจืด
แยกจากคลองบางโฉลงและเชื่อมกับคลองสําโรง ใชประโยชนในการ
คมนาคมและการเกษตร
คลองบางโฉลง มีปากคลองที่เชื่อมกับคลองสําโรงถึง 3 คลอง คือ ปากคลองที่ใกลกับตลาด
บางโฉลง ปากคลองที่อยูขางวัดบางโฉลง และปากคลองที่เชื่อมกับคลองบางน้ําจืด ใชประโยชนใน
ดานการคมนาคมและการเกษตรมาก

1

ศึกษาธิการจังหวัด. (2542). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิปญญา จังหวัด
สมุทรปราการ. หนา 9.
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คลองบางปลา ขุดแยกจากคลองสําโรง เยื้องกับคลองบางโฉลง คลองนี้ผา นบานบางปลาไป
ยังบานตาเจี่ย จรดคลองชลประทานคลองดานที่ริมถนนสุขุมวิท(สายเกา)ฝงน้ําจืด 1 มีประโยชนในการ
คมนาคมทางน้ํามากสามารถใชสัญจรเชื่อมโยงจากคลองบางโฉลง คลองบางน้าํ จืด และคลองอืน่ ๆ ที่
แยกตัดกับคลองสําโรง เชน คลองพอเฒา ซึ่งแยกจากคลองสําโรงทีว่ ัดมงคลนิมิตร เขามาบรรจบกับ
คลองบางกะสีที่แยกจากคลองบางปลา มีคลองซอยทีใ่ ชในการชลประทานขุดตรงกันทั้งฝง ตะวันออก
และฝงตะวันตกนับจากบานตาเจี่ยถึงบางปลา มี 9 คลองรวม 18 คลอง เปนแหลงเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ
โดยเฉพาะปลาสลิด และมะมวงพันธุน ้ําดอกไม ปจจุบันเปนคลองที่รองรับการระบายน้ําเสีย และน้ํา
ทวมกรุงเทพมหานคร ออกสูท ะเลที่บานตาเจี่ย ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ
คลองบางปลารา แยกจากคลองสําโรงที่เขตติดตอตําบลบางพลีใหญกบั ตําบลบางปลา คลอง
นี้มีประโยชนในการสัญจรทางน้ําของเกษตรกรและยังทําหนาที่ระบายน้ําจากคลองสําโรงออกสูท ะเลที่
ตําบลบางปู
คลองบางปง แยกจากคลองสําโรงในเขตพื้นที่ติดตอบางเมือง เดิมชาวบานใชสญ
ั จรทางน้ํา
จากคลองสําโรงไปยังบางปง และปากน้าํ ปจจุบันทําหนาที่ระบายน้ําออกสูทะเล
คลองบางพลี ปากคลองติดตอกับคลองสําโรง ที่ตลาดบางพลี ปลายคลองขึ้นไปทางทิศเหนือ
มีคลองมาบรรจบหลายคลอง ใชประโยชนในการคมนาคมและการเกษตร
คลองบางปลากด แยกจากแมน้ําเจาพระยาทีว่ ัดแค เปนคลองที่คดเคี้ยวมาก ผานบานคุง
บางปง คุงสามเรือน บานคลองคู บานคลองนาเกลือนอย บานคลองกระออม บานปากคลองนาเกลือ
นอย บานคลองนาเกลือ บานคลองลัดจนถึงบานสาขลาออกสูทะเล แตเดิมเปนคลองที่ใชคมนาคมทาง
น้ําที่สําคัญแตปจจุบันเปลีย่ นมาใชคลองสรรพสามิตที่สะดวกมากกวา
คลองลัดโพธิ์ หรือคลองลัดตนโพธิ์ ขุดขึ้นเปนคลองลัด สมัยพระเจาอยูหัวทายสระ แหงกรุงศรี
อยุธยา โดยขุดขึ้นบริเวณคอคอดทั้งสองของแมน้ําเจาพระยาในพืน้ ที่อําเภอพระประแดง ปากคลองอยู
ที่ตําบลทรงคนอง สวนปลายคลองอยูท ี่ตําบลบางยอ เปนคลองที่ชวยยนระยะทางการเดินเรือ
คลองลัดหลวง ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โปรดฯใหขดุ คลองลัด
บริเวณดานหลังเมืองนครเขื่อนขันธ
คลองเหลานีน้ อกจากจะใชประโยชนทางคมนาคมแลว ยังใชประโยชนในการระบายน้ําลงสู
ทะเล ทั้งนี้ยงั มีคูคลองอีกหลายสาย และเนื่องดวยจังหวัดสมุทรปราการมีลาํ น้าํ เจาพระยาไหลผานจึง

1

ถนนสุขุมวิท(สายเกา) คือเสนทางเชื่อมจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนถนนที่กั้นระหวาง
น้ําเค็มจากอาวไทยกับน้ําจืดซึ่งติดริมคลองชลประทานยาวขนานกับถนนสุขุมวิท และรับน้ําจืดจากคลองตางๆเพื่อ
ไหลลงสูอาวไทย
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ทําใหมีทา เทียบเรือขามฟากเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางแกประชาชนและนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีทาเทียบเรือในจังหวัดทั้งหมด 7 ทา ทาเทียบเรือทีส่ ําคัญใน
จังหวัด เชน ทาเรือวิบูลยศรี ทาเรือพระประแดง และทาเรือขามฟากนาวาสมุทร
ปจจุบันทางจังหวัดสมุทรปราการไดเห็นความสําคัญทางน้าํ โดยไดหนั มาสงเสริมการทองเที่ยว
ดวยเสนทางการทองเที่ยวทางน้ําขึ้น คือ ที่อําเภอเมืองสมุทรปราการประกอบดวย 2 เสนทาง ไดแก
เสนทางที่ 1 เริ่มตนทีศ่ าลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ลองเรือสูปากอาวไทยเลียบปอมพระ
จุลจอมเกลาเขาสูคลองสรรพสามิต คลองพระราม ถึงวัดสาขลา และลองเรือตอไปองคพระสมุทรเจดีย
และเสนทางที่ 2 เริ่มตนทีอ่ งคพระสมุทรเจดียสูปากอาวไทย ถึงปอมพระจุลจอมเกลา และตอไปบาน
สาขลา 1
1.2.3 การคมนาคมทางอากาศ
จังหวัดสมุทรปราการ มีสนามบินพานิชยแหงที่ 2 คือ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึง่ เปดดําเนินการ
ใน พ.ศ. 2549 สนามบินสุวรรณภูมิจะเปนทาอากาศยานสากลหลักของประเทศรวมทัง้ คาดหมายให
เปนศูนยกลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งอยูบนถนนบางนา
– ตราด กิโลเมตรที่ 15 อยูในพืน้ ที่อําเภอบางพลี มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร มีศักยภาพรองรับ
ผูโดยสาร 45 ลานคนตอป รองรับเที่ยวบิน 76 เทีย่ วบินตอชั่วโมง และขนถายสินคาทางอากาศ 3 ลาน
ตันตอป 2
ทั้งยังมีโครงการพัฒนาระบบโครงขายทางถนน เพือ่ รองรับการใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
พัฒนาระบบโครงขายทางราง โดยพิจารณากอสรางสวนตอขยายรถไฟฟา BTS และพัฒนาระบบ
ขนสงมวลชน เพื่อบริการประชาชน ดังนัน้ สนามบินสุวรรณภูมิจึงมีความสําคัญตอการสงเสริมพัฒนา
ความเจริญดานเศรษฐกิจ สังคม และการทองเทีย่ วและดานอืน่ ๆของประเทศอยางมาก จังหวัด
สมุทรปราการจะมีบทบาทเปนศูนยกลางทางการคมนาคมขนสงทางอากาศ
การเดินทางของ
นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในอนาคต

1

กองแผนและงบประมาณ. (2548). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ.

2

ทาอากาศยานไทย. (ม.ป.ป). ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ. (แผนพับ). ไมปรากฏเลขหนา

หนา 29 .
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1.3 ทรัพยากรการทองเทีย่ ว
ทรัพยากรการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการมีมากมายหลายรูปแบบเปนปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งทีด่ ึงดูดใหนักทองเทีย่ วเดินทางมายังจังหวัดสมุทรปราการ ทรัพยากรการทองเที่ยวจําแนก
ตามลักษณะเฉพาะและเปาหมายของนักทองเที่ยว ได 3 ประเภท คือ
1. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ
2. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัตศิ าสตร โบราณสถานวัตถุ และศาสนา
3. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 1
โดยในแหลงทองเที่ยวแตละประเภทมีลักษณะทีน่ าสนใจและดึงดูดใจใหนักทองเทีย่ วเดินทางมายัง
จังหวัดสมุทรปราการทีม่ ีทรัพยากรการทองเทีย่ วทั้ง 3 ประเภท คือ
1.3.1 ทรัพยากรการทองเทีย่ วประเภทธรรมชาติ
ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติที่สวยงามนาเดินทางไป
เที่ยวชม เชน ภูเขา น้ําตก แมน้ํา ทะเล ทะเลสาบ เกาะแกง น้ําพุรอน ฯลฯ รวมทัง้ ธรรมชาติที่มนุษย
ปรุงแตงเพิ่มเติมในบางสวน เชน เขื่อน สวนสัตว สวนพฤกษชาติ เปนตน 2
จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มพี นื้ ทีต่ ิดกับทะเลทางปากอาวไทยที่มีลกั ษณะเปนปาชาย
เลน และปากแมน้ําเจาพระยา จึงทําใหมีธรรมชาติที่สวยงาม แตเนือ่ งดวยจังหวัดสมุทรปราการเปน
จังหวัดที่มีแหลงอุตสาหกรรมหนาแนน แหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติจึงมีไมมากนัก แตกม็ ีลกั ษณะ
เฉพาะที่แตกตางจากแหลงอืน่ ๆ สงผลใหเปนที่สนใจของนักทองเทีย่ ว โดยแหลงทองเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
ของจังหวัดสมุทรปราการที่นา สนใจมีดงั นี้ คือ
ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ
ฟารมจระเข สรางขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2493 ตั้งอยูในเขตตําบลทายบาน
อําเภอเมืองสมุทรปราการ โดยผูริเริ่มจัดทําและเปนเจาของคือ คุณอุทัย ยังประภากร ปจจุบันเปน
ฟารมจระเขทใี่ หญที่สุดในโลก มีเนื้อทีท่ ี่ใชเลี้ยงจระเขและเปนสวนสัตวตลอดจนบริเวณทีพ่ ักผอนรวม
400 ไร มีจระเขเลี้ยงประมาณ 100,000 ตัว ทัง้ จระเขน้ําจืด จระเขน้ําเค็ม จระเขพนั ธผสม และจระเข
พันธุตา งๆทั่วโลก ฟารมจระเขเปนสถานที่เพาะพันธุจระเขที่มีกจิ กรรมการเพาะเลีย้ งเพื่ออุตสาหกรรม
ที่ครบวงจร ตัง้ แตการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ การนําผลผลิตมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ มากมาย
เชน นําหนังจระเขมาผลิตเปนกระเปา เข็มขัด พวงกุญแจ และอื่น ๆ รวมทัง้ นําเนื้อจระเขมาปรุงอาหาร

1

สาวิตรี พิสณุพงศ. (2543). โบราณสถานกับการทองเที่ยว. หนา 16.
2
แหลงเดิม . หนา 16.
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ชนิดตาง ๆ ที่มีราคาสูง และเนื้อจระเขแหง เนื้อบรรจุกระปอง ซึง่ ถือวาเนื้อจระเขเปนอาหารบํารุง
รางกาย
ภายในฟารมจระเขยังมีกจิ กรรมการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจอืน่ ๆ อีก เชน การแสดง
จับจระเขดวยมือเปลา การตอสูกับจระเข การใหอาหารจระเขดวยตนเองของนักทองเที่ยว พรอมทัง้ การ
แสดงของชางแสนรู นอกจากนี้ภายในฟารมยังมีสัตวประเภทอื่น ๆ เชน อูฐ เสือ ลิง เปนตน รวมทัง้ มี
รานคาจําหนายของที่ระลึก
ทั้งยังสามารถเขาชมพิพิธภัณฑไดโนเสาร
ซึง่ จัดแสดงกระดูกและ
หุนจําลองไดโนเสารขนาดเทาตัวจริงกวา 13 ชนิด พรอมทั้งฉายสไลดมัลติวิชั่น เรื่องของมนุษยและ
สัตวดึกดําบรรพ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00 –
18.00 น. เปนแหลงทองเที่ยวทีน่ ักทองเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดสมุทรปรากการจะตองมาเที่ยวยัง
ฟารมระเขแหงนีท้ ั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเทีย่ วชาวตางชาติที่นิยมเดินทางมาเปนหมูคณะ 1
สถานตากอากาศบางปู
สถานตากอากาศบางปู ตั้งอยูตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ ริมถนนสุขุมวิท
กิโลเมตรที่ 37 มีเนื้อที่ 582 ไร เริ่มสรางขึ้นในพ.ศ. 2480 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ขณะนั้น ไดดําริใหสรางเปนสถานที่พกั ผอนสําหรับประชาชนทั่วไปเนื่องดวยมีพื้นที่ติดชายทะเลและ
ระยะทางไมไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงใหกระทรวงมหาดไทยติดตอซื้อที่ดิน และใชงบประมาณจาก
สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย และไดเปดทําการเมื่อ พ.ศ.2482 ตอมาตองหยุดลงเพราะเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเริ่มดําเนินการใหม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2491 และไดโอนใหกรมพลาธิการ
ทหารบกรับผิดชอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2501
สถานตากอากาศบางปูมพี นื้ ที่ตงั้ อยูริมทะเล มีทิวทัศนที่สวยงาม มีสะพานยาวยื่นออกไปใน
ทะเลหลายรอยเมตรซึ่งเมื่อน้ําทะเลขึน้ เต็มฝงสถานตากอากาศบางปูจึงดูเหมือนเกาะอยูก ลางทะเล
สถานตากอากาศบางปู เปนสถานทีท่ ี่ใหประชาชนไดเขาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติปาชายเลน และ
ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะเปนชวงที่นกนางนวลอพยพมาเปนจํานวนมาก รวมทัง้ นก
อื่นๆ อีกหลายชนิด บินวนเวียนกินอาหาร ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาชมธรรมชาติที่สวยงาม
ยามเย็น และนักทองเที่ยวยังไดศึกษาพฤติกรรม และลักษณะของนกนางนวลที่อพยพมา

1

224.

พรรณศิริ จุลกาฬ. (2541) . การศึกษาเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 223 –
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ภายในสถานตากอากาศบางปูยงั มีสวนไมดอกไมประดับ รานอาหาร บานพักไวบริการ
นักทองเที่ยว 1 สถานตากอากาศบางปูเปนสถานทีท่ องเที่ยวที่ไดรับความนิยมมายาวนานตั้งแตสมัย
เริ่มแรกตั้งจนถึงปจจุบนั เปนทีน่ ิยมของนักทองเทีย่ วที่เดินทางมา เพือ่ ชมทิวทัศน
และรับประทานอาหาร รวมทัง้ ยังเปนแหลงศึกษาธรรมชาติแหลงเรียนรูที่สาํ คัญแหงหนึง่ ของจังหวัด
โดยเฉพาะปาชายเลนที่สมบูรณ 2
สวางคนิวาส
สวางคนิวาส ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 31 สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2505
โดยนาย
อื้อจื่อเหลียง ไดยกที่ดินจํานวน 180 ไร ใหกับสภากาชาดไทย สรางสถานพักพื้นแกผูปวยซึง่ เนือ่ งดวย
สมัยกอนมีนอย และยังไดสรางอาคารและหอประชุมขนาดใหญซงึ่ ในสมัยนั้นถือเปนหอประชุมที่ใหญ
ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หนวยราชการและเอกชนสมัยนัน้ เกือบทุกแหงตองใช
สวางคนิวาสเปนที่จัดประชุม มีทพี่ ักผอนหยอนใจและมีที่พกั บริการ เปนสถานทีท่ ี่มีอากาศดี ทิวทัศน
สวยงาม รวมทั้งตึกที่สรางขึ้นดวยรูปทรงทีส่ วยงาม และพันธไมดอกไมประดับตกแตงเปนรูปสัตวตาง ๆ
ภายในยังมีพพิ ิธภัณฑปลา ทางดานติดทะเลมีสะพานสําหรับชมทิวทัศนริมทะเล สวางคนิวาสมีบริเวณ
กวางขวางเหมาะสําหรับเปนสถานที่ทองเที่ยว 3
พิพิธภัณฑเปลือกหอย
เปนพิพิธภัณฑของเอกชน โดยนายสมนึก ปทมคันธิน ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ
ติดกับพิพิธภัณฑทหารเรือ เปดใหเขาชมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2540 จัดเปนพิพิธภัณฑเปลือกหอย
แหงแรกของประเทศ ภายในมีเรือนไทยจัดแสดงเปลือกหอยชนิดตาง ๆ ทีน่ าสนใจมากมาย มีชอื่ และ
คําบรรยายประกอบ เชน หอยนางรมลานป นอกจากนี้ยังมีการแสดงซากฟอสซิลใหชมดวย เปน
พิพิธภัณฑขนาดเล็ก จึงเหมาะสําหรับนักทองเที่ยวทีม่ ีความสนใจเฉพาะเรื่องและรองรับนักทองเทีย่ ว
ไดไมมากนัก 4

1

สถานตากอากาศบางปู. (2547) . ประวัติสถานตากอากาศบางปู . (Online)

2

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ. (2547). สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู .หนา 26.

3

แหลงเดิม. หนา 21 – 22.

4

สํานักบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2535). การศึกษาเบื้องตน เพื่อพัฒนาการ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล .หนา (4-7) - (4-8).
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สวนศรีนครเขือ่ นขันธ (สวนบางกระเจา)
สวนศรีนครเขือ่ นขันธ ตั้งอยูท ี่ ตําบลบางกระเจา อําเภอพระประแดง สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520
สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ซึ่งมีมติใหอนุรกั ษพนื้ ทีเ่ กษตรกรรมริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝง
ตรงขามเขตคลองเตย และเขตยานนาวา เปนสวนสาธารณะ โดยใหสาํ นักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมดําเนินการ
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน ชื่อวา สวน
ศรีนครเขื่อนขันธ มีพนื้ ทีท่ ั้งหมด 148 ไร โดยภายในสวนสาธารณะ ประกอบดวย พื้นที่สองสวน คือ
สวนที่ปรับปรุงจากพืน้ ที่สวน จัดทําเปนสนามหญาปลูกไมดอกไมประดับ มีสระน้ํา ศาลาริมน้ําและ
พื้นที่เกษตรสาธิต ประกอบดวยสวนหมาก มะพราว และพรรณไมที่ปลูกไวเพื่อการศึกษา
สวนที่สอง คือ สวนดานในทีย่ ังสภาพพืน้ ที่รองสวน มีสะพานไมทอดยาวเพื่อเดินชมพื้นที่ บรรยากาศ
และสภาพตางๆที่ยงั คงสภาพเดิมไว ภายในมีสวนหิง่ หอยใหนักทองเทีย่ วไดชมหิง่ หอยในชวงใกลค่ํา
สวนศรีนครเขือ่ นขันธยังมีหอชมวิวมีความสูงประมาณ 7 เมตร โดยสามารถชมทิวทัศนโดยรอบของ
สวนสาธารณะและเปนจุดดูนกตางๆ เชน นกกระเต็น นกกระยาง ที่อยูรอบบริเวณนี้ไดอีก 1
ปาภูมิรักษ
บริเวณปาภูมริ ักษ ตั้งอยูภายในโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ตําบลนาเกลือ อําเภอพระ
สมุทรเจดีย โดยทางโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ จัดตั้งศูนยการศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ชื่อวา
ปาภูมิรักษ เพือ่ เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและผูสนใจ ซึง่ ภายในประกอบดวย พันธุไมชายเลน เชน
แสม ตะบูน ลําพูน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ เปนตน เปนแหลงนิเวศนที่สมบูรณ โดยผูเขาชม
จะรูจักพันธุไมชนิดตาง ๆ ประโยชนของปาชายเลน วิธกี ารปลูกปา การอนุรักษปาชายเลน ที่อยูบริเวณ
ปาภูมิรักษ 2
ฟารมเสือ (ฟารมงูหนองงูเหา)
ตั้งอยู ต.บางโฉลง อ.บางพลี บริเวณกิโลเมตรที่ 15 ถนนบางนา – ตราด ทางเขาสนามบิน
สุวรรณภูมิ เมื่อเริ่มแรกไดสรางฟารมงูขนึ้ กอนตอมาจึงสรางฟารมเสือขึ้น โดยนักทองเที่ยวจะไดรู

1
2

กฤษกร วงคกรวุฒิ. (2543). สมุทรปราการ. หนา 51-57.

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ. (2547). สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู.
หนา 73 -74.

31

เรื่องราวของพันธุเสือชนิดตาง ๆ ทัง้ ยังไดศึกษาถึงพฤติกรรมและลักษณะที่สาํ คัญของเสือประเภท
ตาง ๆ รวมทัง้ มีการแสดงของเสือ เชน เสือลอดบวง ดานหลังของสวนเสือ เปนอาคารแสดงพันธุงู
ประเภทตาง ๆ ซึ่งภายในอาคารมีการแสดง การจับงูดว ยมือเปลาและแสดงการรีดพิษงู นอกจากนี้ยงั มี
การจัดแสดงงูประเภทตางๆใหนักทองเทีย่ วไดศึกษา
การเดินทางมายังฟารมเสือนอกจากมาทาง
รถยนตแลวยังสามารถเดินทางโดยสารเรือที่มีบริการนักทองเที่ยว บริเวณทาเรือวัดบางพลีใหญใน ซึง่
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศริมคลองสําโรง วิถชี ีวิตริมฝงคลอง โดยบริการในชวงวันวันเสาร
และวันอาทิตย 1
เกาะคางคาว
เกาะคางคาวตั้งอยู ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ทางทิศตะวันตกของแมนา้ํ เจาพระยา
ตรงขามกับองคพระสมุทรเจดีย บนเกาะมีปอมผีเสื้อสมุทร ซึง่ ยาวไปถึงกองทัพเรือ มีพื้นที่ประมาณ
16,000 ตารางเมตร เกาะคางคาวเกิดจากการตกตะกอนของดินที่ทับถมเปนเวลานานและปกคลุม
ดวยปาชายเลน ลําพูลําแพน และตนจาก เปนที่อยูของคางคาวจํานวนมากกวา 20,000 ตัว สวนใหญดู
เหมือนแมไกสนี ้ําตาล เรียกวาคางคาวแมไก ในเวลาเย็นระหวา 18.00-19.00 น คางคาวจะบินออกไป
ยังแผนดินใหญและกลับมาในชวงเชา ซึง่ นักทองเทีย่ วจะไดเห็นชีวิตที่เปนธรรมชาติของคางคาวอยาง
ใกลชิด จากการนั่งเรือชมทีท่ าเรือพระสมุทรเจดีย 2
1.3.2. ทรัพยากรการทองเทีย่ วประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถุ และศาสนา
ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถุ และศาสนาหมายถึง
สิ่งที่เปนมรดกในอดีตที่มนุษยสรางสรรคขึ้น อันมีคุณคาในทางประวัติความเปนมา ลักษณะทาง
ศิลปกรรมและความเชื่อถือศรัทธา เชน พระราชวัง วัด อุทยานประวัติศาสตร แหลงโบราณคดี
พิพิธภัณฑ อนุสรณสถาน เปนตน 3
จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรยาวนานตั้งแตอดีตในฐานะเมืองหนาดาน
ทางทะเลที่สาํ คัญ เปนชุมชนที่มีความเจริญทางดานตางๆดังเห็นไดจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
วัดตาง ๆ ทีม่ คี ุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมในอดีต กลายเปนแหลงทองเทีย่ วที่สําคัญ

1

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ. (2547). สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู
หนา 90 – 91.
2

จรีธร แหวนทอง และกิตติภูมิ ควรแสวง. (2549). แนะนําจังหวัดสมุทรปราการ.หนา 35.
3
สาวิตรี พิสณุพงศ. (2543). โบราณสถานกับการทองเที่ยว. หนา 16.
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ของจังหวัด ดึงดูดนักทองเทีย่ วเขามาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรทนี่ าสนใจ
ประกอบดวย
อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา
ปอมพระจุลจอมเกลา หรือที่เรียกวา ปอมพระจุล ฯ ตั้งอยูริมฝง ขวา บริเวณปากแมน้ํา
เจาพระยา บนถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย สรางขึ้นแลวเสร็จใน พ.ศ. 2436
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหวั ถือเปนปอมปนทีท่ นั สมัยทีส่ ุดสมัยนัน้ และไดมีสวนรวมใน
คราวเกิดวิกฤตการณ ร.ศ.112 ภายในบริเวณอุทยานมีพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา ประทับยืนอยูบ ริเวณหนาปอม สรางขึ้นในพ.ศ. 2536 โดยสวนฐานภายใตรูปปน จัดทํา
เปนหองแอร เรียกวา พิพธิ ภัณฑใตฐาน เปนหองนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการกอตั้งปอมพระ
จุลจอมเกลา และประวัติการตอสูที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ สวนทางดานหลังพระบรมราชานุสาวรีย เปนสวน
ของกลุมปนเสือหมอบหรือกลุมปนหลุมเปนปนประจําปอมพระจุลจอมเกลา ซึง่ เคยตอสูกับฝรั่งเศส
ชวง ร.ศ. 112 มีลักษณะเปนปนหลุมจํานวน 7 หลุม ดานในหลุมปนมีลักษณะคลายอุโมงคกอดวยอิฐ
เดินทะลุถึงกันได โดยแตละหลุมจะมีรายละเอียดความเปนมาเพื่อใหความรูแกประชาชน 1
เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป กองทัพเรือไดจัดสรางพิพิธภัณฑเรือรบไทยขึ้น
โดยนําเรือหลวงแมกลอง มาจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑเรือรบหลวงกลางแจงบริเวณริมฝงแมนา้ํ เพื่อเปน
ประโยชนในการคนควาทางประวัติศาสตรการพัฒนาทางทหาร โดยปอมพระจุลจอมเกลาเปดใหเขา
ชมทุกวันโดยไมตองเสียคาใชจาย อยูในความดูแลของกองทัพเรือ จึงเปนแหลงทองเที่ยวทีน่ าสนใจ
ทางประวัติศาสตรรวมทั้งยังเปนสถานที่พกั ผอนหยอนใจ และเนื่องจากมีการบูรณะปอมและกอสราง
อนุสาวรียขึ้น ปอมพระจุลจอมเกลามีประชาชนและผูใหความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่และ
สักการะพระบรมราชนุสาวรียเปนจํานวนมาก กองทัพเรือจึงดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณปอมพระ
จุลจอมเกลา จัดเปนอุทยานประวัติศาสตรทหารเรือ โดยภายนอกไดจัดแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ
ตาง ๆ ทัง้ กลุม ปน สมัยรัชกาลที่ 5 และสมัยรัชกาลที่ 6 กลุมปนและอาวุธสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 เปนตน โดยมีขอมูลของอาวุธชนิดตาง ๆและเรื่องราวทางประวัติศาสตรประกอบ สวน
ภายในอาคารแสดงถึงวิวัฒนาการของกองทัพเรือ ในการปองกันประเทศตั้งแตอดีตจนถึงบทบาทใน
การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในปจจุบนั ภายในอุทยานยังมีปา ชายเลนที่ไดรับการฟน ฟูให
สมบูรณ มีทงั้ พันธไมปา ชายเลน และแหลงที่อยูอาศัยสัตวชนิดตาง ๆ รวมทัง้ นกน้าํ ชนิดตาง ๆ ซึ่งมี

1

กฤษกร วงคกรวุฒิ. (2543). สมุทรปราการ. หนา 57.
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การสรางทางเดินและซุมพักผอนหยอนใจ จึงเปนสถานทีท่ ี่นกั ทองเที่ยวใหความสนใจ ทัง้ ศึกษาหา
ความรูและพักผอนโดยสามารถเขาชมเปนหมูคณะหรือมาเปนครอบครัว 1
ปอมแผลงไฟฟา
ปอมแผลงไฟฟา ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง บริเวณที่วา การ
อําเภอพระประแดง เปนโบราณสถานทีม่ ปี ระวัติคูกับเมืองพระประแดง โดย เปน 1 ใน 24 ปอมทีต่ ั้งอยู
ริมแมน้ําเจาพระยาที่สรางขึน้ ระหวางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช จนถึง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั
เพื่อปองกันขาศึกศัตรูที่รกุ รานทางปากแมน้ํา
เจาพระยา โดยปอมแผลงไฟฟาสรางขึน้ ในคราวเดียวกับการสรางเมืองนครเขื่อนขันธ ใน พ.ศ.2357 ใน
ปจจุบันปอมแผลงไฟฟาเปนปอมปนที่ยังคงเหลือสภาพเกาอยูบางสวน
และไดขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานของกรมศิลปากร โดยเทศบาลไดเขามาบูรณะเปนทีพ่ ักผอนหยอนใจของประชาชน และ
จัดบริเวณขางปอมเปนที่ตั้งของปอมปนใหญโบราณหลายกระบอกตั้งไวใหชม บริเวณรอบ ๆจัดปลูก
ตนไม 2 และในอนาคตมีโครงการสรางถนนวงแหวนรอบนอกจะทําใหการเดินทางทองเทีย่ วเชื่อมกัน
สะดวกยิง่ ขึ้นจะทําใหปอมแผลงไฟฟาเปนจุดทองเที่ยวทีน่ าสนใจแหงหนึ่ง เชื่อมโยงกับพระสมุทรเจดีย
และปอมพระจุลจอมเกลา 3
พิพิธภัณฑทหารเรือ
พิพิธภัณฑทหารเรือตั้งอยูในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ริมถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองสมุทรปราการ ตั้งอยูตรงขามโรงเรียนนายเรือ พิพิธภัณฑทหารเรือเริม่ จัดตั้งขึ้น ใน พ.ศ.
2466 โดยนําเอาวัสดุจากกรมกองตาง ๆ ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี มาจัดตั้งกอง
ประวัติศาสตรขึ้นในกรมเสนาธิการทหารเรือ ในพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี และพ.ศ.2496 กอง
ประวัติศาสตรไดเปลี่ยนสังกัดขึ้นกับกรมธุรการทหารเรือ ¼ และยายไปตั้งอยูราชนาวิกสภาชัน้ ลาง จึง
ไดจัดแผนกพิพิธภัณฑ เปดใหประชาชนเขาชมครั้งแรกในพ.ศ.2498 ตอมากองทัพเรือไดยายสถานที่
ของกองประวัติศาสตรไปอยูบริเวณปอมพระจุลจอมเกลาและกองประวัติศาสตรไดยายไปขึ้นกับกรม
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ยุทธการทหารเรือ ในพ.ศ. 2515 จึงไดจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑทหารเรือขึ้น เปนที่ตั้งจนถึงปจจุบัน
มีเนื้อที่ 21 ไร เปนพิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ มีโบราณวัตถุที่เกีย่ วของกับกิจการราชนาวีเทานั้น จัด
แสดงทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยจัดแสดงแบงตามประเภทของวัสดุ เชน วิวัฒนาการของเรือรบ
ไทย เครื่องแตงกายของทหารเรือ อาวุธของทหารเรือ การแสดงประวัติยุทธนาวี สามารถเขาชมไดทุก
วันในวันเวลาราชการโดยไมตองเสียคาเขาชม เปนสถานที่นยิ มของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากอยูในเสนทางทีจ่ ะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวอืน่ คือฟารมจระเขและเมือง
โบราณ ทัง้ มีความพรอมในการรองรับนักทองเทีย่ ว 1
พระสมุทรเจดีย
พระสมุทรเจดีย หรือ พระเจดียกลางน้าํ ตั้งอยูตําบลบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ริม
แมน้ําเจาพระยาฝงตรงขามศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ แตเดิมพระสมุทรเจดียตั้งอยูบนเกาะปาก
แมน้ําเจาพระยา ทายปอมผีเสือสมุทร ตอมาชายตลิง่ ฝงขวาของแมน้ําตืน้ เขินงอกออกมาเชื่อมติดกับ
เกาะพระสมุทรเจดีย สรางขึน้ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
เนื่องจากในระหวางสรางเมืองสมุทรปราการ พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรการสราง
เมืองสมุทรปราการอยูเ สมอและไดทอดพระเนตรเห็นหาดทายปอมผีเสื้อสมุทร ทรงมีพระราชดําริจะ
สรางมหาเจดียขึ้นเพื่อเปนอนุสรณ 2 เมือ่ สรางเมืองสมุทรปราการแลวเสร็จทรงโปรดเกลา ฯ ใหกรม
หมื่นเจษฎาบดินทรกับเจาพระยาพระคลัง (ดิศ) เปนแมกองดําเนินการสรางในพ.ศ.2369 แตยังไม
สําเร็จก็สิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั ไดดําเนินการสราง ตอแลวเสร็จใน พ.ศ. 2371
องคพระเจดียเ ดิมสรางแบบยอเหลี่ยมไมสบิ สองสูง 20 เมตร ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูห วั โปรดเกลาใหปฏิสังขรณและไดสรางเจดียแบบเจดียลอ มฟางครอบองคเดิมโปรดใหชาง
ถายแบบอยางเจดียกรุงเกามาสราง โดยมีเจาพระยาทิพากรวงคโกษาธิบดีเปนแมกอง พรอมทั้งทรง
สรางวิหาร หอระฆัง ประดิษฐานพระชัยวัฒนและพระพุทธหามสมุทรพรอมทั้งอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุมาบรรจุไว องคพระสมุทรเจดียสูง 37.25 เมตร 3 นับเปนเจดียที่มีความสงางามริมฝง แมน้ํา
เจาพระยา ถือเปนสัญลักษณของจังหวัดสมุทรปราการที่ประชาชนใหความนับถือ และจะจัดงาน
นมัสการประจําทุกปชวงเดือนตุลาคม ระหวาง แรม 5 ค่าํ ถึงแรม 14 ค่าํ เดือน 11 เปนเวลา 9 วัน 9 คืน

1

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.(2545). ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. (CD-ROM)

2

บรรจง ศศิธรากูร.(2539). พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับองคพระสมุทรเจดีย. หนา 18-19

3

ทิพากรวงคมหาโกษธิบดี (ขํา บุนนาค),เจาพระยา. (2548). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ 4. หนา 295

35

มีการประดับตกแตงไฟอยางสวยงามทัว่ บริเวณองคพระสมุทรเจดีย การออกรานและพิธกี ารเปลีย่ น
ผาแดงซึ่งพันรอบองคพระเจดียเปนงานทีย่ งิ่ ใหญประจําปมีนักทองเทีย่ วเดินทางมานมัสการเปน
จํานวนมากในทุก ๆ ป 1
เมืองโบราณ
ตั้งอยูในเขตตําบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ ริมถนนสุขมุ วิท กิโลเมตรที่ 33 หาง
จากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร จัดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีเนื้อที่
ประมาณ 800 ไร เริ่มกอสรางเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยคุณประไพ วิริยะพันธุ ที่ตองการใหประชาชนชาว
ไทยและชาวตางชาติไดรูจักประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทยรวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุของ
ไทย โดยเปนศูนยรวมปูชนียสถานที่สาํ คัญ ๆของแตละจังหวัด เชน เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุง
วัดมหาธาตุสุโขทัย พระธาตุเมืองนคร พระบรมธาตุไชยา เปนตน โดยจําลองขนาดใหมีขนาดเล็กลง 3
ใน 4 สวน ดวยฝมือที่ประณีต ใหเหมือนกับไดไปทองเที่ยวสถานที่นนั้ จริงๆ ภายในเมืองโบราณไดจัด
วางสถานที่โบราณตาง ๆ ไวเปนสัดสวน โดยแบงเปนภาคตางๆ ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ในแตละภาคจะมีสิ่งสําคัญตางๆของแตละภาคสรางไว
และเนื่องจากเมืองโบราณมีพื้นที่กวางขวางมากจึงสามารถนํารถยนตสว นตัวเขาเที่ยวชมไดสะดวก
เมืองโบราณนับเปนสถานทีท่ องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการทุกๆวันจะมีนกั ทองเทีย่ วทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศเดินทางมาเที่ยวชมเปนจํานวนมากเพราะนอกจากจะเปนการพักผอนหยอน
ใจแลวยังปรียบเสมือนไดเทีย่ วทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 2
พิพิธภัณฑชางเอราวัณ
ตั้งอยูริมถนนสุขุมวิท หางจากแยกบางนา ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยเกิดจากความคิดของ
คุณเล็ก วิริยะพันธุ ผูกอตัง้ เมืองโบราณ นอกจากเปนสถานที่แสดงงานประติมากรรมขนาดใหญแลว
ยังมีจุดประสงคเพื่อจัดทําเปนพิพิธภัณฑเก็บรักษา ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุสว นบุคคลที่เก็บสะสมมา
นาน โดยตัวชางเอราวัณมีความสูงจากพื้นดินถึงโหนกหัวชาง 43.60 เมตร สวนตัวชางเอราวัณ มี
ความสูง 29 เมตร กวาง 12 เมตร ยาว 39 เมตร น้าํ หนักชาง 250 ตัน และทองแดงบริสุทธิ์เคาะดวยมือ
ทําผิวชาง ภายในอาคารพิพิธภัณฑชา งเอราวัณ แบงเปน 3 สวน ตามลักษณะไตรภูมิ คือ ชั้นลางสุด
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เปนชัน้ บาดาล มีรูปปนมนุษยนาคตั้งอยูเหนือน้าํ เปนสัญลักษณและไดจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ
ตางๆ เชน เครื่องถวยชามสังคโลก พระพุทธรูป รวมทัง้ จัดนิทรรศการแสดงความเปนมาของพิพิธภัณฑ
ชั้นที่สองคือชัน้ ของมนุษยโลก มีทางเขา 8 ประตู ดานบนของแตละซุมแกะสลักปูนปน รูปเทวดา
ประจําวันทัง้ 7 ภายในตกแตงดวยลวดลายปูนปน ประดับเบญจรงคและมีเกงจีนซึง่ ภายในประดิษฐาน
พระโพธิสัตวกวนอิมอายุกวา 1,300 ปดา นบนเพดาน ประดับดวย กระจกสี ออกแบบเปนรูปทวีปทั้ง 5
และรูปกลุมจักรราศี ชั้นที่สาม คือชั้นสวรรค ซึ่งอยูภายในตัวชาง ดานบนของเพดานเปนหมูดาวตางๆ
ตรงกลางทองจักรวาล มีพระพุทธรูปปางลีลาเปนประธาน พืน้ ทีโ่ ดยรอบมีพระพุทธรูปและเทวรูปตางๆ
ที่คุณเล็ก วิริยะพันธสะสมไวจัดแสดง ดานนอกพิพิธภัณฑซึ่งมีพนื้ ที่ 11 ไร จัดเปนอุทธยานพรรณไม
อาคารสําหรับพักผอน และจัดแสดงประติมากรรมลอยตัว เรื่องรามเกียรติ์ รวม 134 ตอน ตั้งแตตอน
กําเนิดนางสีดาจนกระทัง้ กรุงลงกาแตก ซึง่ นักทองเทีย่ วที่มาชมพิพิธภัณฑจะไดรับความรูเชิงชางหลาย
อยาง และโบราณวัตถุทรงคุณคา รวมทัง้ ยังไดสักการะองคชางเอราวัณตามความเชื่อ เห็นไดจากถนน
หนาพิพิธภัณฑมีพอคาแมคานําของมาขาย เชน พวงมาลัย ดอกไม ธูปเทียน และของแกบนที่เปน
อาหารของชาง 1
วัดอโศการาม
วัดอโศการามตั้งอยูหลักกิโลเมตรที่ 31 ริมถนนสุขุมวิท ตําบลทายบาย อําเภอเมือง
สมุทรปราการ หางจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร เปนวัดฝายธรรมยุตินิกาย ดานทายวัดติดทะเล
อาวไทย สรางขึ้นตามปณิธานของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย (ฉายา ธมฺมธโร) หรือ ทานพอลี
เดิมเปนชาวอุบลราชธานี เปนพระฝายวิปส สนาธุระ ศิษยของพระอาจารยมนั่ ไดธุดงคไปยังทีต่ าง ๆ
จนกระทั่งถึงบริเวณตําบลทายบาน เปนปาชายเลน เงียบสงบ และไดสั่งสอนธรรมเปนที่ศรัทธาของ
ชาวบาน ตอมานางกิมหงษและนายสุเมธ ไกรกาญจน ไดถวายที่ดนิ จํานวน 53 ไรสรางวัดขึ้น เมื่อ
พ.ศ.2497 สถานที่โดยรอบเปนพืน้ ที่ปาชายเลนมีบริเวณสงบเหมาะสําหรับใชเปนที่อบรมทางวิปสสนา
กรรมฐาน ภายในวัดมีสงิ่ ทีน่ าสนใจ คือ พระธุตังคเจดีย 13 องค เปนเจดียห มูท ี่ระลึกถึงธุรงควัตร 13
ประการ สรางเมื่อ พ.ศ. 2505 ตั้งอยูตรงขามพระวิหารวิสุทธิธรรมรังสี ที่ประดิษฐานสรีระทานอาจารย
ลี บริเวณลานจอดรถยังมีรูปปนพระเจาอโศกมหาราช ตั้งเปนอนุสรณสถาน ในวันอาทิตยและวันธรรม
สวนะจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมานั่งวิสสนาเปนจํานวนมาก ปจจุบันวัดอโศการามเปนสถานที่ที่
อุบาสก อุบาสิกา จากจังหวัดตาง ๆเดินทางมาบําเพ็ญกุศลและสักการะทานพอลี ธุตังคเจดีย หลวง
พอเศียร และวิหารวิสุทธิธรรมรังสี นอกจากนีย้ ังเทีย่ วชมธรรมชาติ ปาชายเลน ชมฝูงนก และสัตว
1
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ตางๆที่มาอาศัยบริเวณปาชายเลนเปนจํานวนมาก
อภัยทาน 1

เนื่องจากเปนบริเวณที่วัดกําหนดใหเปนเขต

วัดกลางวรวิหาร
วัดกลางวรวิหารเปนพระอารามหลวงชัน้ โท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูริมคลองปากน้ํา ตําบลปากน้ํา
สรางขึ้นในพ.ศ. 2299 สมัยสมเด็จพระเจาอยูหวั บรมโกศ เดิมเรียกวัดตะโกทอง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนวัด
กลาง เนื่องจากอาณาเขตวัดตั้งอยูระหวางวัดนอก คือ วัดพิชัยสงคราม กับวัดใน คือวัดสองวิหาร วัด
นี้ไดรับการปฏิสังขรณในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว และยกขึ้นเปนพระอารามหลวง
ในพ.ศ. 2459 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั สิ่งทีน่ าสนใจในวัดกลางวรวิหาร ไดแก
พระอุโบสถทีส่ รางขึ้นในพ.ศ. 2345 อาคารกออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ หนาบันประดับ
กระเบื้อง ไมมีชอฟาใบระกา ระเบียงดานหนาประดิษฐานพระพุทธรูปหินออนปางมารวิชัยแบบพมา
และพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระปฐมโพธิกถาหรือพุทธประวัติ
นอกจากนีย้ ังมีพระวิหาร มณฑปจัตุรมุขประดิษฐานพระพุทธบาทจําลอง ศาลาการเปรียญเปนเรือน
ไทยหมูไมสักทั้งหลัง ซึง่ หนาบันมีลวดลายไมแกะสลักละเอียดออน งดงาม เหมาะสําหรับผูทมี่ ีความ
สนใจดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมไทยโดยเฉพาะ 2
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
วัดโปรดเกศเชษฐาราม เปนวัดอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัง้ อยูทางทิศตะวันตกของคลอง
ลัดหลวง ตําบลทรงคนอง ตรงขามวัดไพชยนตพลเสพ เปนศาสนสถานของชาวไทยเชื้อสายไทย เพียง
แหงเดียวในเขตอําเภอพระประแดง เพราะวัดอื่น ๆ เปนวัดของชาวไทยเชื้อสายรามัญ สรางขึ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พ.ศ.2365 โดยพระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เปนผูสรางและไดรับ
พระราชทานนามวา วัดโปรดเกศเชษฐาราม แตชาวบานเรียกวา วัดปากคลอง เนือ่ งจากอยูทิศเหนือ
ของคลองหลวง ภายในวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สาํ คัญไดแก พระอุโบสถ เปนสถาปตยกรรมที่
ไดรับอิทธิพลจีน ไมมีชอฟาใบระกา หนาบันทัง้ สองดานประดับเครื่องถวยชามกระเบื้อง ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังรูปพระอรหันตในซุมเรือนแกว อยูเหนือบานหนาตาง ซึ่งคนพบระหวางการบูรณะ เมื่อ
พ.ศ.2542 พระวิหารเปนรูปแบบสถาปตยกรรมจีน หนาบันประดับดวยเครื่องถวยชามกระเบื้องตกแตง
เปนลายดอกไม ภายในวัดยังมีพระมณฑป แบบยอมุมไมสิบสอง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
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และรอยพระพุทธบาทจําลองทําดวยศิลาประดับมุก ดานนอกมณฑป มีซุมพระฤาษีนาคสิทธิ์โคดก
สลักดวยหินสีเขียวปดทอง เปนทีน่ ับถือของประชาชน 1
วัดไพชยนตพลเสพยราชวรวิหาร
วัดไพชยนตพลเสพยราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตัง้ อยูร ิมคลองลัด
หลวง ตําบลบางพึ่ง อําเภอพระประแดง สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
โดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ เปนผูสรางตั้งแตครั้งยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่นศักดิพลเสพ
เจาตางกรมกํากับราชการพระกลาโหม และเปนแมกองสรางเมืองนครเขื่อนขันธ และขุดคลองลัดหลัง
เมืองนครเขื่อนขันธมาทะเลออกคลองตาขาว และสรางวัดไพชยนตพลเสพยบริเวณคลองขุดใหมขึ้น
พรอมกับวัดโปรดเกศเชษฐารามซึง่ อยูใกลกัน
สถาปตยกรรมของวัดไพชยนตพลเสพย สรางเปนแบบราชนิยม โดยนําเครื่องเคลือบทั้งจีนและ
ไทยมาประยุกตเขาดวยกันทัง้ บริเวณหนาบันและหนาตางของโบสถ สวนบุษบกยอดปรางคทําจากไม
แกะสลักลวดลายประดับกระจก สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรง
สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค
ที่พระทีน่ ั่งพุทไธสวรรยตอ มาไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคไป
ประดิษฐานณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัว กรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพยจึงโปรดฯใหยกบุษบกยอดปรางคมาตั้งประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถ
วัดไพชยนตพลเสพย ซึ่งเปนวัดที่พระองคทรงสราง 2
พระอุโบสถเปนรูปแบบสถาปตยกรรมจีน ไมมีชอฟาใบระกา หัวบันไดประดับดวยสิงโตหิน
แบบจีน พระประธานในพระอุโบสถ เปนประพุทธรูป ปูนปนลงรักปดทอง ปางมารวิชัย ประดิษฐานบน
บุษบกยอดปรางค พระวิหารตั้งอยูคูกับพระอุโบสถ มีขนาดและลักษณะคลายกัน หนาบันไมมีชอฟา
ใบระกา ผนังดานในพระวิหารมีซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปจํานวน 44 องค พระอุโบสถและวิหารมี
กําแพงแกวลอมรอบ ที่มมุ กําแพงแกวมีวหิ ารนอยทัง้ สี่ทิศ 3

1

วิรัช ทศนนท.(2543). วัดโปรดเกศเชษฐาราม และทําเนียบสกุลวงค เกตุทัต หงสกุล บุษปะเกศ.หนา 19-

2

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.(2545). ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. (CD-ROM)

3

กฤษกร วงคกรวุฒิ.(2543) สมุทปราการ. หนา 91-94
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วัดทรงธรรมวรวิหาร
วัดทรงธรรมวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สรางขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงสรางขึ้นพรอมพรอมเมืองนครเขื่อนขันธระหวาง พ.ศ. 2357-2358 โดย
สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล 1 วัดนี้เปนวัดรามัญ เพื่อใหชาวรามัญที่อพยพ
มาพึง่ พระโพธิสมภาร ไดใชเปนที่บําเพ็ญกุศลทางศาสนา หลังจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เสด็จสวรรคต เมื่อพ.ศ. 2360 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงโปรด ฯใหกรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพ ครั้งยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่นศักดิพลเสพ เจาตางกรมกํากับราชการพระ
กลาโหม เปนแมกองสรางเมืองนครเขื่อนขันธ และไดสรางปอมในเขตวัดทรงธรรม จึงโปรดฯใหยา ยวัด
เขามาอยูในกําแพงปอม 2 วัดทรงธรรมมีอาณาเขตกวางขวางมากเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงโปรดใหยุบวัดกลางนา ซึง่ อยูใกลเคียงรวมกับวัดทรงธรรม
วัดทรงธรรม
ไดรับการปฏิสังขรณและสรางเพิม่ เติมเรื่อยมา พระอุโบสถภายในวัดเคยใชเปนทีถ่ ือน้ําพิพัฒนสัตยา
ของขาราชการในพระประแดง ชวงพ.ศ. 2461-2475 ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัยเปน
พระประธาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั โปรดฯใหอญ
ั เชิญมาจากกรุงเทพ ฯ สวนพระ
วิหารสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455 – 2456 เปนวิหารประดับลายปูนปนมีชอฟาใบระกา นอกจากนี้
สถาปตยกรรมที่สําคัญภายในวัด คือ พระเจดียองคใหญ เปนเจดียแบบรามัญ เรียกวา พระมหารามัญ
เจดีย 3 โดยรอบ ๆ มีพระเจดียองคเล็กแบบรามัญ ตั้งอยูที่ฐานทั้ง 4 มุมของเจดียใ หญ ภายในวัดมี
อาคารทรงไทยประยุกต 2 ชัน้ โดยดานซายจัดเปนหองสมุด สวนดานขวาจัดเปนหองพิพธิ ภัณฑ
รวบรวมศิลปวัตถุมีคา
ในปจจุบันวัดนี้เปนวัดรามัญที่มีทงั้ ศาสนกิจทางสงฆและสําหรับผูศกึ ษาหา
ความรูเรื่องเมืองนครเขื่อนขันธ
วัดสาขลา
ตั้งอยูริมคลองสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย สรางขึ้นใน พ.ศ. 2327 ภายในวัด
มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทนี่ าสนใจ คือ พระปรางควัดสาขลา สรางอยูใกลคลอง มีลักษณะทาง
สถาปตยกรรมแบบรัตนโกสินทร บริเวณประตูทางเขาประดับดวยชามสังคโลก ปจจุบันองคพระปรางค
เอียงไปทางทิศตะวันตก หลวงพอโต สรางมาคูก ับวัดสาขลา เปนศิลปะสมัยอูท อง ปางมารวิชยั บน
ฐานบัว ศาลาการเปรียญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเปนเรื่องราวชาดกตาง ๆ และภาพพุทธประวัติที่
1

เฉลิม สุขเกษม. (2515). สมุทรปราการ.หนา 149 – 150 .
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พรรณศิริ จุลกาฬ. (2541). การศึกษาเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ.หนา 97.
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เฉลิม สุขเกษม . ( 2515). เลมเดิม. หนา 153 .
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เพดานและคอสอง(แผงไมระหวางเสา) และที่บานสาขลายังอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา
และการละเลนพืน้ เมืองไวใหนกั ทองเทีย่ วไดเดินเที่ยวชม 1
วัดบางพลีใหญกลาง (วัดกลางหรือวัดพระนอน)
วัดบางพลีใหญกลาง ตั้งอยูตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี สรางเมื่อ พ.ศ. 2367 ชาวบาน
เรียก วัดกลาง เพราะตัง้ อยูระหวางวัดบางพลีใหญในกับวัดคงคาราม หรือ บางครั้งเรียกวา วัดพระ
นอน ที่เรียกตามลักษณะพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ ซึง่ ความยาวขององคพระนอน ตั้งแตปลายเกศถึง
พระบาท ยาว 52 เมตร กวาง 7 เมตร หลอดวยคอนกรีต เสริมเหล็ก ลงรักปดทอง จัดเปนพระพุทธรูป
ปางไสยาสนองคใหญที่สุดของประเทศในปจจุบัน พระพุทธสีหไสยาสนหรือพระนอน มีความพิเศษ คือ
ภายในองคพระแบงเปน 4 ชัน้ สามารถเขาชมภายในองคพระได โดยชัน้ ทีห่ นึง่ จัดเปนหองปฏิบัติธรรม
จํานวน 30 หอง ชัน้ ที่สอง เปนที่ฝก กรรมฐานของพระและหองนรก หองสวรรค ชัน้ ที่สาม มีภาพวาด
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชั้นที่สี่ เปนชั้นที่บรรจุพระสารีริกธาตุ ซึง่ อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
และมีหองประดิษฐานหัวใจพระนอน ใหประชาชนไดกราบไหว ปดทองที่หวั ใจพระ จึงเปนสถานทีท่ ี่
ประชาชนทัง้ ในจังหวัดสมุทรปราการและนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดนิยมเดินทางมาสักการะ 2
วัดบางพลีใหญใน
วัดบางพลีใหญใน ตั้งอยูท ตี่ ําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี ริมคลองสําโรงหางจาก ประตูน้ํา
สําโรงประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อทีป่ ระมาณ 40 ไร สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เดิมชื่อวา วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ชาวบานเรียกวา วัดใหญหรือ วัดหลวงพอโต 3
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญปางมารวิชัย ชาวบานจึงเรียกอีกชื่อวา วัดหลวงพอโต องคพระมี
ความสูงประมาณ 2 เมตร เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ มีตํานานควบคูม ากับ
หลวงพอวัดบานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม และหลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา คือ เมื่อครั้งเสีย
กรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ประชาชนไดอพยพหนีภัยและไดนําพระพุทธรูปที่ตนนับถือไปดวย แตเนือ่ งจาก
พระพุทธรูปมีขนาดใหญเคลื่อนยายลําบาก พุทธศาสนิกชนไดทําแพขึ้น 3 แพ ใสพระพุทธรูปลอยไป
ตามลําน้ําเจาพระยา ซึ่งตอมาองคหนึง่ ลอยตามแมนา้ํ แมกลองและไดอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัด
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องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ.(2544) . ผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ .
หนา 50-51 .
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กนกพร ทองมลีวรรณ . (2535) .สมุทรปราการ. หนา 70-73 .
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พรรณศิริ จุลกาฬ.(2541) . การศึกษาขอมูลเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 15.
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บานแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบานเรียกวา หลวงพอบานแหลม อีกองคหนึง่ ลอยไปถึงแมน้ํา
บางประกง และไดอัญเชิญขึ้น ณ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนเรียกวา หลวงพอโสธร
สวนอีกองคหนึ่งที่มีขนาดใหญที่สุดวกจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูคลองสําโรงและไดอัญเชิญขึ้น
ประดิษฐานทีว่ ัดบางพลีใหญใน อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนเรียกวาหลวงพอ
โต พระพุทธรูปทั้ง 3 องคนี้เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เปนทีเ่ คารพสักการะของประชาชนทัว่ ไป 1 และ
วัดไดมีงานนมัสการเปนประจําทุกปในระยะใกลเคียงกับงานประเพณีรบั บัวของชาวอําเภอบางพลี จึง
นับไดวาเปนแหลงทองเที่ยว ที่มนี ักทองเทีย่ วเดินทางเขามาสักการะมาก เนื่องดวยความศักดิ์สทิ ธิข์ อง
หลวงพอโต
1.3.3. ทรัพยากรการทองเทีย่ วประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม
ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง วิถีการ
ดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม และการประพฤติปฏิบัติทยี่ ึดถือสืบทอดกันมา รวมทัง้ กิจกรรมที่จัดขึน้
อยางนาสนใจและเปนเอกลักษณ เชน วิถชี ีวิตริมน้ํา ตลาดน้ํา เรือนแพ หมูบา นชาวเขา งานเทศกาล
ประเพณี ศูนยวัฒนธรรม และสวนสนุก เปนตน 2
จังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดหนึ่งที่มกี ารตั้งถิน่ ฐานของชาวไทยเชือ้ สายตาง ๆ ปะปนอยู
โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายรามัญ ที่อพยพเขามาตั้งบานเรือนอยูอําเภอพระประแดง ดังนั้นประเพณี
และการละเลนหลายอยางจึงเปนแบบชาวรามัญ และประเพณีสว นใหญเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับ
พระพุทธศาสนา ประเพณีที่ถือเปนเอกลักษณ เปนที่รูจักของทัง้ ชาวสมุทรปราการและนักทองเทีย่ ว
ทั่วไป คือ งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย งานสงกรานตพระประแดง และงานประเพณีรบั บัวที่
อําเภอบางพลี เปนตน ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดในชวงเทศกาล
นอกเหนือจากชาวจังหวัดสมุทรปราการเอง
งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย
องคพระสมุทรเจดียสรางขึน้
พ.ศ.2367 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย และไดรับการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั พรอมทั้งมีการสรางศาลา
เกงจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร รวมทัง้ พระพุทธรูปปางหามสมุทร กับหลักผูกเรือริมน้ําและได
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจุ
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และจัดใหมงี านสมโภชครั้งใหญ ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2403 1 จากนัน้ งานนมัสการองคพระสมุทร
เจดียไดกลายเปนงานประจําปของจังหวัดสมุทรปราการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 2 งานนมัสการพระสมุทร
เจดีย จัดขึ้นในวันแรม 2 ค่าํ เดือน 11 จะมีพทุ ธศาสนิกชนพรอมใจกันชวยเย็บผาแดงผืนใหญสาํ หรับ
หมองคพระสมุทรเจดีย ใชเวลา 2 วัน ในวันแรม 5 ค่ําเดือน 11 คณะกรรมการจะอัญเชิญขึ้นตั้งบน
บุษบกโดยใชรถยนตแหไปรอบเมือง มีขบวนแหของสถานศึกษา หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
เขารวมขบวน
และอัญเชิญผาแดงลงสูเรือแหไปตามลําน้ําเจาพระยาไปอําเภอพระประแดงแลว
อัญเชิญขึ้นรถแหไปรอบตัวเมืองพระประแดงเพื่อใหชาวพระประแดงไดรวมอนุโมทนาแลวอัญเชิญลง
เรือกลับมายังพระสมุทรเจดียมาทําพิธที ักษิกณาวัตรรอบองคพระสมุทรเจดียแลวจึงอัญเชิญผาแดงขึ้น
หม เมื่องานแหผาหมองคพระสมุทรเจดียผานพนไปจะเปนงานสมโภชมีมหรสพ การออกรานตลอด
ระยะเลา 7 วัน 7 คืน ภายหลังไดรวมงาน กาชาดไปดวย รวม 10 วัน 10 คืน 3
งานสงกรานตอําเภอพระประแดง (สงกรานตปากลัด)
วันสงกรานตตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปคือเปนประเพณีขึ้นปใหมของไทยแตโบราณ ใน
แตละภูมิภาคจะจัดงานสงกรานตที่แตกตางกันออกไป สําหรับประเพณีสงกรานตที่พระประแดงหรือ
เรียกวาสงกรานตปากลัด แตกตางจากทีอ่ ื่นๆ ตรงที่เปน ประเพณีสงกรานตแบบรามัญ ประเพณี
สงกรานตทพี่ ระประแดง ไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ขั้นตอนการจัดงานเปน
การผสมผสานระหวางวัฒนธรรมไทยกับรามัญ สงกรานตพระประแดงของชาวรามัญ เริ่มตนตั้งแต
เดือนตนเดือนเมษายน เริ่มดวยการทําความสะอาดบาน เตรียมเสื้อผา กวนขนมประเพณี เชน กา
ละแม ขาวเหนียวแดง ขาวเหนียวแกว ไวสําหรับทําบุญและแจกจายไปตามบานญาติ เพื่อนบาน และ
หนุมสาวจะชวยกันปรับพืน้ ที่ๆ จะเลนสะบา เมื่อถึงวันสงกรานต ชาวบานเชื้อสายรามัญแตงกายแบบ
รามัญ จะไปทําบุญที่วัด แหธงตะขาบ แตละหมูบา นมีกิจกรรมยอย ๆ ภายในชุมชน เชน สรงน้ําพระ
กอเจดียทราย จากนัน้ หลังจากวันที่ 13 เมษายนไปแลวประมาณ 1 สัปดาหและตองเปนวันอาทิตย มี
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การจัดขบวนแหจากหมูบ านตาง ๆ ขบวนตกแตงอยางสวยงาม มีเทพีสงกรานต ขบวนแหนกแหปลา
การละเลนสะบา การสาดน้าํ เปนที่รูจกั ของทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ 1
ประเพณีรับบัว
ประเพณีรับบัว จัดขึ้นทุกปในวัน 14 ค่ํา เดือน 11 กอนออกพรรษา 1 วันชวงเดือนตุลาคม ที่
ตําบลบางพลี เปนที่ตั้งของวัดบางพลีใหญกลาง ซึ่งประดิษฐานของหลวงพอโต ประเพณีรับบัวเปน
ประเพณีของชาวอําเภอบางพลี ที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยไมไดปรากฏวามีมาแตสมัยใด
ประเพณีรับบัวมีขอสันนิษฐานความเปนมาได 3 ประการคือ ประการแรก ในสมัยกอนในแถบอําเภอ
บางพลี มีประชากรอาศัยอยู 3 พวก คือ คนไทย คนรามัญ และลาว และทั้ง 3 พวกไดปรึกษาจะชวยกัน
หักลางถางปาเพิ่มขึ้นเพื่อทํานาทําสวน จนถึงทางแยก 3 ทางคือ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ
คลองสลุด ทางเหนือคือคลองชวดลากขาว และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนคลองลาดกระบัง ทั้ง 3
พวกจึงตกลงแยกกันไปประกอบอาชีพ โดยพวกคนลาวไปทางคลองสลุด คนไทยไปทางคลองชวด
ลากขาว และพวกรามัญไปทางคลองลาดกระบัง พวกรามัญประกอบอาชีพอยู 2 – 3 ป ไมไดผลพวก
รามัญจึงปรึกษากันอพยพกลับถิ่นเดิมที่ปาดลัด และเริม่ อพยพในตอนเชามืดของเดือน 11 ขึน้ 14 ค่ํา
กอนไปไดเก็บดอกบัวทีม่ ีมากบริเวณนี้เพื่อเอาไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัด และไดสั่งคนไทยที่สนิทให
เก็บดอกไวในปตอมาจะมารับในเดือน 11 ขึ้น 14 ค่ํา ใหรวบรวมไวที่วัดบางพลีใหญกลาง ปตอ มาถึง
กําหนด เดือน 11 ขึ้น14 ค่ํา คนไทยทีบ่ างพลีจะเก็บรวบรวมดอกบัวไวทวี่ ัด พวกรามัญจะมารับทุกป
การมาของพวกรามัญจะมากันในเวลากลางคืน มาถึงวัดประมาณตี 1 – 4 และมีการตีฆองรองเพลง
อยางสนุกสนาน คนไทยไดทําอาหารไวเลีย้ งและรองเพลงกันอยางสนุกสนาน ชาวรามัญจะนําดอกบัว
ไปนมัสการหลวงพอโต และนํากลับไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัด ประการที่สอง ชาวรามัญทีป่ ากลัด
มาทํานาที่อําเภอบางพลี เนือ่ งจากไดทําความดีความชอบไดรับพระราชทานทีน่ าทีบ่ างพลี ชาวรามัญ
จะทํานาที่บางพลีเฉพาะฤดูทํานา และจะกลับไปที่ปากลัด เมื่อออกพรรษาชาวรามัญจะกลับไปทําบุญ
ที่วัดบานของตน จึงเก็บดอกบัวที่มีมากบริเวณตําบลบางพลีใหญ ครั้งแรกชาวรามัญจะเก็บกันเองซึ่ง
ตอมาชาวบางพลีชวยเก็บดอกบัวใหชาวรามัญระยะแรกสงมือตอมือตอมาเกิดความคุนเคยถาใกลสง
มือตอมือถาไกลก็โยนใหกัน เรียกวา โยนบัว หรือ รับบัว ประการที่สาม เดิมที่ตาํ บลบางพลีใหญเปน
ตําบลที่มีดอกบัวมาก อําเภอตาง ๆที่อยูใกลเคียง เมื่อถึงออกพรรษาจะมาเก็บดอกบัวทีน่ ี่ เพื่อบําเพ็ญ
กุศลในเทศการออกพรรษา ในสมัยแรกจะมาเก็บกันเองแตในสมัยตอมาชาวบางพลีจะเตรียมไวเพื่อ
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บําเพ็ญกุศลรวมกัน ตอมา พ.ศ. 2478 ไดจัดแหหลวงพอโตจําลองไปตามลําคลองสําโรงในวันขึ้น
13 ค่ํา เดือน 11 กอนวันรับบัว 1 วัน ประชาชนริมสองฝง คลองสําโรงจะโยนดอกบัวลงในเรือ เพื่อเปน
การนมัสการองคหลวงพอโต และมีการละเลนตาง ๆ เชน การแขงเรือ การประกวดเรือแตละตําบล
มหรสพสมโภช 4 คืน รวมทั้งนมัสการหลวงพอโตที่วดั บางพลีใหญกลาง ที่จดั ขายสินคาตาง ๆ
มากมาย
ในป พ.ศ.2536 นายวงศ เลิศไพศาล อดีตนายอําเภอบางพลีไดประสานงานกับการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ไดรับเงินงบประมาณมาสนับสนุนในการจัดประเพณีรับบัวเพือ่ เผยแพรใหชาวไทย
และชาวตางประเทศรูจักประเพณีรับบัวและจัดกิจกรรมเสริมในวันขึ้น 13 ค่าํ เดือน 11 โดยเนน
เอกลักษณของชาวบางพลี เชน อาหาร การละเลนโบราณและวิถชี ีวิตของชาวอําเภอบางพลี 2
ประเพณีนมัสการหลวงพอปาน
หลวงพอปาน เปนชาวอําเภอบางบอ จําพรรษาที่วัดมงคลโคธาวาส เปนพระภิกษุที่ปฏิบัติพระ
ธรรมวินัยอยางเครงครัดและทําประโยชนแกชาวบางบอมากมาย รวมทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ อภินิหารเปน
ที่เลื่องลือตัง้ แตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาหัวอยู เครื่องรางของขลังเปนที่ศรัทธาของ
ประชาชน และดวยคุณความดีรวมทัง้ อภินิหารสวนตัวของทานสงผลใหเมื่อทานมรณภาพไปแลว ชาว
บางบอจึงไดประกอบพิธนี มัสการรูปหลอของทาน เปนงานประจําปของชาวอําเภอบางบอ จัดขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงคุณความดีของหลวงพอปาน ในวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 12 ประชาชนกับหนวยงานตาง ๆ รวมกัน
จัดขึ้น เดิมจัดขึ้นที่วัดมงคลโคธาวาส ตําบลคลองดานกอน 2 – 3 วัน แลวอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพอ
ปานลงเรือลองไปตามลําคลองสําโรง ในเวลาเชามีขบวนเรือตกแตงอยางสวยงามไปที่วา การอําเภอ
บางบอ ซึ่งจัดมณฑปไวเตรียมรับ จากนั้นจะเริ่มแขงเรือ สวนกลางคืนจะมีมหรสพสมโภช และมี
การละเลนทีม่ เี ฉพาะที่อาํ เภอบางบอ คือ การทายโจก ปจจุบันไดหลอรูปเหมือนหลวงพอปานขึ้นไวทวี่ า
การอําเภอบางบอ จึงยกเลิกการอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพอปานไป ในงานจะมีการแขงเรือยาว การ
ประกวดหนุมสาวพายเรือและมหรสพตาง ๆ และจําหนายสินคาพืน้ บาน ที่เปนเอกลักษณของชาวบาง
บอ คือ ปลาสลิดแหง 3
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บานสาขลา
บานสาขลา ตั้งอยูริมคลองสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย ซึง่ เปนหมูบาน
เกาแกริมทะเลอาวไทย ตัง้ แตสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยา เดิมชาวบานมีอาชีพทํานาเกลือและเผาถาน
แตเนื่องจากการขนเกลือไปขายทําไดลําบากและเกลือมีราคาไมดี ชาวนาเกลือ จึงเปลี่ยนมาทําอาชีพ
เลี้ยงกุง และเลีย้ งปูทะเล
บริเวณทะเลแถบบานสาขลาคอนขางสงบ ชายฝง เปนปาโกงกางและ
ปลาโลมามาปรากฏใหเห็นบอย ๆ บริเวณชายฝง ในชวงเชาและเย็น ภายในหมูบานนักทองเทีย่ ว
สามารถเดินเยี่ยมชม บานเรือนไทยปนหยาที่มีตลอดทางและชมพระปรางคเอนวัดสาขลา รวมทัง้
สามารถซื้ออาหารทะเลบริเวณทาเรือตรงขามวัดสาขลา และกุงเหยียดของฝากหมูบา นสาขลาทัง้ ที่
หมูบานสาขลายังมีทพี่ ักใหนักทองเที่ยวไดพักคางคืนในลักษณะโฮมสเตย 1
ตลาดบางพลีใหญ
ตลาดบางพลีใหญ ตัง้ อยูริมคลองสําโรง ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี ติดกับวัดบางพลี
ใหญใน เดิมชื่อตลาดโสภณ สรางขึน้ โดยชาวจีนทีม่ าตั้งถิน่ ฐานยานบางพลี เพื่อทําการคา เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2400 ในอดีตตลาดแหงนี้มีความคึกคักมากเนื่องจากเปนตลาดขนถายสินคาจากภาค
ตะวันออกเขาสูกรุงเทพฯ โดยใชเสนทางคลองสําโรงเปนหลัก และตลาดบางพลีใหญเปนตลาดโบราณ
เพียงแหงเดียวในลําคลองสําโรงที่ยงั คงสภาพเหมือนเมือ่ แรกสราง ลักษณะเปนตลาดเรือนไมสองชั้น
หลายคูหาเรียงตามลําคลองสําโรง ขายสินคาตาง ๆ เชน เครื่องมือเกษตร เครื่องใชในครัวเรือน ราน
ขายยาไทย เปนตน ปจจุบนั ตลาดไดซบเซาลงไป ในชวงสัปดาหหนึง่ กอนประเพณีรบั บัว ทางอําเภอจะ
จัดงานตลาดน้ํารําลึกอดีตบางพลีขึ้น แสดงวิถีชวี ิตชุมชนในตลาดใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมตลาด 2
ตลาดคลองสวน 100 ป
ตลาดคลองสวนตั้งอยูระหวาง เขตตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ กับ
ตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว โดยตลาดคลองสวนมีลกั ษณะเปนตลาดบกแบบโบราณ เรือนหองแถวจีนยาวขนานกับลํา
คลองประเวศนบุรีรมย ในตอนเชาชาวสวนจะออกมาซือ้ สินคา ภายในตลาดมีโรงเจ วัด สุเหรา อยู

1

กฤษกร วงคกรวุฒิ . (2543). สมุทรปราการ.หนา 99 – 102.

2

แหลงเดิม. หนา 78 – 80 .
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บริเวณเดียวกัน เปนการผสมผสานวัฒนธรรมอยางลงตัว นอกจากนี้ยงั มีการแสดง งิว้ ใหชมอีกดวย
ปจจุบันตลาดคลองสวนอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
เทศบาลตําบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ ไดสนับสนุนใหชมุ ชนรวมกันอนุรักษบา นเรือน การ
ดําเนินชีวิตความเปนอยูทเี่ รียบงาย และสงเสริมใหตลาดคลองสวนเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ซึ่งนักทองเทีย่ วสามารถเรียนรูดูวิถีชวี ิตและสิ่งกอสรางสมัยรัชกาลที่ 5 2
ตลาดน้ําบางน้ําผึง้
ตั้งอยูที่ ต.บางน้าํ ผึ้ง อ.พระประแดง ตลาดน้ําบางน้าํ ผึ้ง จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือของชาว
ตําบลบางน้าํ ผึ้ง รวมกับผูน ําทองถิ่นและ องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึง้ ใน พ.ศ. 2547 เพื่อ
สงเสริมการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ และสนับสนุนใหชาวบาน มีรายไดจากการนําผลผลิตในทองถิ่นมา
จําหนาย ภายในตลาดน้าํ มีสินคาและผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นภายในชุมชน ตาง ๆ ไดแก การทําขนม
หวาน การทําธูปหอมสมุนไพร ดอกไมเกล็ดปลา เปนตน และมีสภาพแวดลอมทีเ่ ปนธรรมชาติ วิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม ทัง้ มีบริการเรือพายใหเชา บริการนวดผอนคลายไวบริการนักทองเที่ยว ตลาดน้ําบาง
น้ําผึง้ ไดรับความนิยมและเปนที่รูจักของนักทองเทีย่ ว โดยมีเฉพาะชวงวันเสารและวันอาทิตย 3

1

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ .(2547). สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู. หนา 105 -

2

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลางเขต 8 .(2549). ตลาดคลองสวน 100 ป. (Online)

3

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ .(2547). เลมเดิม .หนา 57 – 58

106 .
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ตาราง 6 แสดงประเภทแหลงทองเทีย่ วที่สาํ คัญของจังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอ

ธรรมชาติ

ประวัติศาสตร
โบราณสถานวัตถุ และศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม

เมืองสมุทรปราการ - ฟารมจระเข และ - พิพธิ ภัณฑทหารเรือ
สวนสัตว
- เมืองโบราณ
สมุทรปราการ
- พิพธิ ภัณฑชา งเอราวัณ
- สถานตากอากาศ - วัดอโศการาม
บางปู
- วัดกลางวรวิหาร
- สวางคนิวาส
- พิพิธภัณฑเปลือกหอย
พระสมุทรเจดีย - ปาภูมิรักษ
- เกาะคางคาว

-

อุทยานประวัติศาสตร
ทหารเรือปอมพระจุล ฯ
พระสมุทรเจดีย
วัดสาขลา

- งานนมัสการองค
พระสมุทรเจดีย
- บานสาขลา

พระประแดง

- สวนศรีนครเขื่อนขันธ - ปอมแผลงไฟฟา
- วัดโปรดเกศเชษฐาราม
- วัดไพชยนตพลเสพย
- วัดทรงธรรม

- สงกรานต
พระประแดง
- ตลาดน้ําบางน้ําผึง้

บางพลี

- ฟารมงูหนองงูเหา

- ประเพณีรับบัว
- ตลาดโบราณ
บางพลีใหญ

- วัดบางพลีใหญกลาง
- วัดบางพลีใหญใน
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ตาราง 6 ตอ
อําเภอ

ธรรมชาติ

บางบอ

ประวัติศาสตร
โบราณสถานวัตถุ และศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม
- ตลาดรอยป
คลองสวน
- นมัสการหลวง
พอปาน

2.ปจจัยภายนอก
นอกจากปจจัยภายใน คือ สถานที่ตั้งทีใ่ กลกรุงเทพมหานคร การคมนาคมที่สะดวก และ
ทรัพยากรการทองเที่ยวทีห่ ลากหลายเปนปจจัยที่สง เสริมทําใหเกิดการทองเที่ยว นอกจากนี้ยงั มีปจจัย
ภาคนอกที่มีสว นทําใหเกิดการทองเที่ยวขึน้ ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งคือ สํานักงานจังหวัด องค
บริหารสวนจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด
อันเปนหนวยงานภายในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยงั ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภายนอก
จังหวัด คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวขึน้ ในจังหวัด
สมุทรปราการ
2.1 การสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ
2.1.1 รัฐบาล
ป พ.ศ.2520 รัฐบาลไดรวมแผนพัฒนาการทองเที่ยวเขาไวในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) ซึ่งถือไดวา เปนครั้งแรกที่ไดบรรจุเรื่องการ
ทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใน พ.ศ.2523 รัฐบาลยังประกาศใหเปนป
ทองเที่ยวไทย 1 รัฐบาลไทยใหความสําคัญของการทองเทีย่ วและสนับสนุนให การทองเทีย่ วแหง
ประเทศไทยมีบทบาทอยางชัดเจน ในการพัฒนาการทองเทีย่ วไทย ตัง้ แต พ.ศ. 2530 ซึ่งเปนปที่
1

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2543) อลังการแผนดินวัฒนธรรม. หนา 31 – 38
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ประเทศไทยประชาสัมพันธ “ ปทองเทีย่ วไทย “ ( Visit Thailand Year ) ในระยะเวลาดําเนินการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 รัฐบาลมีมติ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 กําหนดให พ.ศ. 2541 – 2542 เปน “ปทอ งเทีย่ วไทย” ( Amazing
Thailand 1998 – 1999 ) เนือ่ งในโอกาสพิเศษ 2 ประการ คือ การเปนเจาภาพแขงขันเอเชียนเกมส
ครั้งที่ 13 ใน พ.ศ. 2541 และวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
ปพ.ศ. 2542 ซึ่งเคยประสบความสําเร็จมาแลว ใน พ.ศ. 2530 2
ตามแผนแมบทพัฒนาการทองเทีย่ วของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 ซึง่ มีนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธตา งๆ ทั้งนโยบายระดับประเทศ เปาหมายระยะยาว ( ป
พ.ศ. 2555) และเปาหมายระยะสัน้ ( ป พ.ศ.2541 – 2546 ) เปาหมายป พ.ศ.2541 – 2546 กําหนด
นโยบาย “ เทีย่ วไทย...รักษไทย ” สรุปคือ มุงเนนใหพัฒนาการทองเทีย่ วไทยในทิศทางที่จะชวยอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม และสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน รัฐบาลใหความสําคัญกับทองถิ่นไดมีบทบาทรวมกัน
ในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว รัฐบาลมีนโยบายและสงเสริมใหทกุ จังหวัดรับนโยบายเพื่อการ
พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในแตละจังหวัด โดยมีองคการบริหารสวนทองถิ่น เขามามีบทบาทใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สถานที่
ทางประวัติศาสตร เพื่อสนองตอบนโยบาย “เทีย่ วไทย...รักษไทย ” 3
2.2.2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) กอตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ตอนที่ 74 เลมที่ 36 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ในสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต เปนนายกรัฐมนตรี ใหเปน องคการสงเสริมการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย ใชตัวยอ อสท. และ
ประกอบพิธีเปดสํานักงานเปนทางการ เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 ตอมาไดรับการยกฐานะตาม
มติสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 96 ตอนที่ 72
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ยกฐานะองคการสงเสริมการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย ขึ้นเปน
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
ใชตัวยอ ททท. 4 โดยมีวัตถุประสงคของการจัดตั้ง ตาม

1

ทวีศักดิ์ ทิพยมหิงษ . (2546) . โครงการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
พื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสระแกว . หนา 1 .
2
แหลงเดิม. หนา 2
3
แหลงเดิม. หนา 3 .
4

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.(2548). ประวัติ . (Online)
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พระราชบัญญัติการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 8 กําหนดให การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. สงเสริมการทองเทีย่ วและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ของคนไทยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2. เผยแพรประเทศไทยในดานความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมอยางอืน่ อันเปนการชักจูงให
มีการเดินทางทองเที่ยว
3. อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
4. สงเสริมความเขาใจอันดี และความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชน ระหวางประเทศ
โดยอาศัยการทองเที่ยว
5. ริเริ่มใหมีการพัฒนาการทองเทีย่ ว และเพื่อพัฒนาปจจัยพืน้ ฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกนักทองเที่ยว
อนึ่งตาม มาตรา 9 ในพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได
กําหนดให การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีอํานาจทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงค
ตามมาตรา 8 ดังตอไปนี้
1. ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมมือ และประสานงานกับหนวยราชการ องคการ สถาบัน
นิติบุคคล และเอกชน ทัง้ ภายใน และภายนอกราชอาณาจักร
2. สงเสริมรวมมือ หรือดําเนินการในการฝกอบรมและใหการศึกษาวิชาการตาง ๆ เพื่อ
สรางบุคคลากรใหไดมาตรฐาน และเพียงพอในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โฆษณาเผยแพร หรือการ
ดําเนินการอื่นใด โดยมีความมุงหมาย หรือชักนํา หรือสงเสริมใหมกี ารเดินทางทองเที่ยว
การดําเนินงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)ในปจจุบัน
หลังจากที่รัฐบาลไดการปฏิรูประบบราชการ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 และจัดตั้งกระทรวง
การทองเทีย่ วและกีฬา เพื่อมารับผิดชอบงานดานการทองเที่ยวเพิม่ เติม โดยมีการโอนงานจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยดานการพัฒนา และดานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
ไป
ดําเนินงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงมีบทบาทเฉพาะดานตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การผลิตเครื่องมือ การสงเสริมกิจกรรมหลัก ๆ เพื่อใหเกิดกระแสการเดินทาง
ทองเที่ยวทัง้ จากตางประเทศ และภายในประเทศ 1

1

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2548). นโยบาย .(Online)
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สําหรับวิสยั ทัศนและพันธกิจของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจากการศึกษาเพื่อ
ทบทวนแผนวิสาหกิจของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2546 – 2549 ) กําหนดไวดงั นี้
วิสัยทัศน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มุงสูความเปนเลิศ ในการสงเสริม และ
พัฒนาตลาดการทองเทีย่ ว
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนการดําเนินนโยบาย และแผนแมบทการพัฒนา และสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว
พันธกิจที่ 2 กําหนดและดําเนินกลยุทธดานการตลาดเชิงรุก เพื่อใหเกิดการตัดสินใจในการเดินทางมา
ทองเที่ยวประเทศไทย อันจะนําไปสูการเพิม่ รายไดตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
พันธกิจที่ 3 สงเสริม และขยายตลาดทองเที่ยวภายในประเทศ
พันธกิจที่ 4 พัฒนาองคกร และระบบบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศในการบริหารจัดการ และการ
ใหบริการ
จังหวัดสมุทรปราการ อยูในเขตความรับผิดชอบของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลาง
เขต3 (พัทยา) ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ มีหนาที่สง เสริมการตลาดและบริการ
ขอมูลดานการทองเที่ยว โดยมีสํานักงานจังหวัดทําหนาที่กาํ หนดยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลางเขต 3 จะรวมกับจังหวัดสมุทรปราการในการเผยแพรกิจกรรมการ
ทองเที่ยวและการสงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ เชน ประเพณีสงกรานตพระ
ประแดง ประเพณีรับบัว รวมทั้งเผยแพรใหขอมูลความรูเกีย่ วกับการทองเทีย่ วโดยจัดทํา เว็บไซต
แนะนําการทองเทีย่ ว คือ www.tat3.com
ภายหลังจังหวัดสมุทรปราการเขารวมในกลุม จังหวัดเบญจบรูพาสุวรรณภูมิ ซึ่งทําใหอยู
ภายใตการรับผิดชอบของ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8 โดยไดจัดทํา
ขอมูลแนะนําแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน
2.2 การสงเสริมการทองเที่ยวจากหนวยงานในจังหวัดสมุทรปราการ
2.2.1 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดปรับปรุงบทบาทและ
อํานาจหนาทีข่ ององคการบริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสมแทนพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
สวนจังหวัด พ.ศ. 2498 โดยกระจายอํานาจใหแกองคกรสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 ไดกาํ หนดการ
ทองเที่ยวไวในอํานาจหนาที่ คือ การสงเสริมการทองเทีย่ ว 1 ดังนัน้ องคการบริหารสวนจังหวัด

1

หนา 62

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ ( 2544 ). ผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ.
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สมุทรปราการ
ไดกาํ หนดเรื่องการทองเทีย่ ว ในวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการ
โดยในวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการ ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) ไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ เมืองทีน่ าอยู คุณภาพชีวิต
ที่ดี เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมสดใส การทองเทีย่ วกาวไกล โดยประเด็นการทองเที่ยว คือ
การทองเทีย่ วกาวไกล จะสนับสนุนการจัดศูนยจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึง่ ผลิตภัณฑ เพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว ทําการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลเพื่อเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ
และพัฒนาแหลงทองเทีย่ วเดิมที่มีอยูใหเปนทีน่ ิยมแพรหลาย 1
2.2.2 สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ เปนผูจ ัดทํากําหนดแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป พ.ศ. 2545 – 2549 ไวดังนี้ 2
1. พัฒนาแหลงทองเทีย่ วทองถิ่นหลากรูปแบบ ทัง้ การทองเทีย่ วเชิงเกษตรกรรม เชิง
อนุรักษธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรมประเพณี อาทิเชน การฟนฟูวถิ ีชีวิตริมฝงคลอง และการสัญจรทางน้ํา
แบบดั้งเดิมในลักษณะของตลาดน้ําในคลองสําโรงบริเวณหนาตลาดเกาบางพลี เพื่อทัศนาไรนาสวน
ผสมตัวอยาง ชมสาธิตวิธีการเลี้ยงปลาสลิด และผลงานกลุมแมบาน เปนตน
2. การทองเที่ยวในรูปแบบวันเดยทวั รในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซึง่ ไดรับความสนใจการ
นักทองเที่ยวในขณะนี้ คือ การทองเที่ยวภายใตชื่อ โครงการกินปู ดูทะเล ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได
มีนโยบายที่จะจัดการทองเที่ยวแบบ Home Stay ( 1 วัน 1 คืน)
3. สนับสนุนแหลงทองเทีย่ วอื่น ๆ เชน ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ เมือง
โบราณ พิพิธภัณฑชางเอราวัณ วัดอโศการาม วัดกลางวรวิหาร วัดบางพลีใหญ สถานตากอากาศบาง
ปู
4. การสนับสนุนเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดสมุทรปราการ เชน งานนมัสการองค
พระสมุทรปราการและกาชาดประจําป งานเทศกาลสงกรานตปากลัด (พระประแดง) ประเพณีรบั บัว
หรือโยนบัว
5. สนับสนุนสงเสริมสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก เชน ขนมจาก ปูไข ปลาสลิด

1

กองแผนและงบประมาณ.(2547) . แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการประจําป พ.ศ.
2547 .หนา 61
2
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .(2546) แผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล . หนา 3 - 17
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6. กระจายแหลงสันทนาการสูชุมชน สรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในแหลง
ทองเที่ยวมากขึ้น โดยเพื่อเฉพาะคนพิการ คนชรา และผูด อยโอกาสทางสังคมไดรวมใชประโยชน
7. ปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว ใหแสดงความเปนเจา
บานที่ดี ตอนรับผูมาเยือนดวยน้าํ ใจไมตรีอยางจริงใจและซื่อสัตย สงเสริมชุมชนใหไดมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการธรรมชาติ แหลงทองเทีย่ ว และสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ
8. เสริมสรางวินัยคนในพืน้ ที่ ใหรวมกันรณรงคอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมดวยการประชาสัมพันธ
9.การสรางเครือขายความสัมพันธเชือ่ มโยงระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับการทองเที่ยว
และการพักผอนหยอนใจ
การทองเทีย่ วไดถูกกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดเบญจ
บูรพาสุวรรณภูมิ อันประกอบดวยกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว และจังหวัดนครนายก ไดรวมกันจัดทําแผนยุทธ
ศาสตรการทองเทีย่ วเชิงรุก ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงในกลุมจังหวัด
2.2.3 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
จัดตั้งตามคําสัง่ สํานักปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 21 และ 31 แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ
ที่ 5 ) พ.ศ. 2545 1 โดยแบงออกเปน 4 กลุม 12 ภารกิจ กลุม งานทีม่ ีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยว คือ กลุมงานที่ 4 กลุมสงเสริม และปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวย 4
ภารกิจ คือ
ภารกิจที่ 9 สงเสริมสนับสนุน และประสานการดําเนินงานแหลงเรียนรู ทางดานศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ( โบราณสถาน / พิพธิ ภัณฑ / หอสมุดแหงชาติ / หอจดหมายเหตุ / หอไทยทัศน /
ศูนยพฒ
ั นาจิต / โรงเรียนพุทธศาสนา)
ภารกิจที่ 10 จัดกิจกรรมดําเนินการดานพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภารกิจที่ 11 งานประสาน สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานการอนุรักษ สรางสรรค
พัฒนาและสืบสานจารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย ทางดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ.(2545,ธันวาคม). แนะนําสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ.ขาว ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม.1(1):1
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ภารกิจที่ 12 งานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาเครือขายดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 1
2.2.4 ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 21
แหงพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยศูนยการทองเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ มีภารกิจ คือ เปนศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานกับหนวย
ตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเทีย่ วในจังหวัด และการจัดกิจกรรม
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 2

1

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.(2546). ภารกิจและแนวทางบริหารของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ.หนา ข
2
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.(2546,15 มกราคม) คําสั่งที่ กก 0202/343 เรื่อง ภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด.

บทที่ 3
พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ
พัฒนาการการทองเที่ยวกอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1
การทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มปรากฏในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หลังจากการ
สราง พระสมุทรเจดีย เมือ่ พ.ศ. 2371 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จจาก
พระบรมมหาราชวังโดยทางชลมารค พรอมดวยขาราชบริพาร ขาราชการ แหพระบรมสารีริกธาตุและ
พระปฏกธรรม มาบรรจุไวที่คอระฆังขององคพระสมุทรเจดีย ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทําการสมโภช
ครั้งใหญ 1 นับเปนจุดเริ่มตนของการเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเปนที่รูจักของประชาชน
และเดินทางมาเพื่อจาริกแสวงบุญ คือนมัสการองคพระสมุทรเจดีย ดังปรากฏในนิราศถลาง ของนายมี
( หมืน่ พรหมสมพัตรสร) ประพันธขึ้น เมือ่ พ.ศ. 2382 ไดกลาวถึงการเดินทางผานเมืองตาง ๆ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ และกลาวถึงการสักการะ พระสมุทรเจดีย ไวดังนีว้ า
มาถึงบางหัวเสือพี่เหลือพรั่น
ใจหวัน่ หวั่นหวาดเสือริบเรือหนี
ไมหยุดหยอนจรมาในวารี
ถึงเจดียก ลางน้ําพอค่ําเย็น
พี่นงั่ นบอภิวาทพระธาตุบรรจุ
วาสาธุชวยดับระงับเข็ญ
ใหฉันวางเวลาน้าํ ตากระเด็น
อยาใหมที ุกขโศกมีโรคภัย
รําพันแลวแคลวคลาดลีลาศลอง
มาตามทองคงคาชวาไหล
เห็นเมืองสมุทรปราการอันชาญชัย
พระภูวไนยสรางสรรไวมนั่ คง
ดูสงาหนาแนนแสนสาหัส
เห็นถนัดหอคอยลอยระหง
มีเชิงเทินเดินพลรณรงค
กําแพงวงปอมประตูดูพิลึก
มีปนใหญใสประจําไวทกุ อยาง
จะคอยปองลางผลาญสังหารศึก 2
แสดงใหเห็นถึงการเคารพบูชาสักการองคพระสมุทรเจดียซึ่งเปนที่รูจกั กันดีในสมัยนัน้
ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ประเทศไทยเริม่ เปดประเทศอยางเปน
ทางการ โดยประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง เมื่อ พ.ศ. 2398 กับอังกฤษใหยกเลิกการคา
ผูกขาดในระบบพระคลังสินคามาเปนระบบการคาเสรีมสี ัมพันธไมตรีกับตางประเทศ ถือไดวาเปนการ
เริ่มรากฐานของการทองเทีย่ วของไทยในยุคใหม และชาวตางประเทศเริ่มเดินทางเขาออกประเทศไทย

1

บรรจง ศศิธรากูร .(2539) . พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับองคพระสมุทรเจดีย . หนา 20 –

2

สุนทรภู. (ม.ป.ป.). วรรณคดีบางเรื่องของสุนทรภูและนายมี.หนา 93
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1

เพื่อดําเนินธุรกิจและการเมืองมากขึ้น ในพ.ศ.2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาล
ที่ 4 ไดเสด็จประพาสเมืองสมุทรปราการและนมัสการพระสมุทรเจดียทงั้ ยังทรงโปรดใหสรางมหาเจดีย
ใหมเปนแบบเจดียลอมฟางตามแบบอยุธยาครอบพระเจดียองคเดิม ที่มีขนาดเล็กและเพื่อเปนศรีสงาคู
เมื่อแลวเสร็จไดจัดงานสมโภชพระสมุทรเจดียขึ้น ดังปรากฏในพระราช
กับเมืองสมุทรปราการ 2
พงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 4 ของเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี ดังนี้
ในปวอกนัน้ เจาพระยารวิวงษมหาโกษาธิบดีกราบทูลวาพระสมุทรเจดียไดกอพอก
เสริมขึ้นแลวเสร็จ ขอเชิญเสด็จบรรจุพระบรมธาตุ จึ่งโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ประทานฤกษ วันอาทิตย เดือนยี่ แรม 3 ค่าํ เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค
แหพระ บรมธาตุพระไชยพระหามสมุทรลงเรือไปจังหวัดสมุทรปราการพระราชา
คณะฐานา [ นุกรม ] เปรียญแหไปดวย รุงขึ้น ณ วันจันทร เดือนยี่ แรม 4 ค่ํา
ไดบรรจุพระบรมธาตุ พระไชย พระหามสมุทรในหองแผนศิลาใหญทที่ ําไว ไดลงรัก
ปดทองไวเปนอันดี ไดทรงจารึกแผนศิลาดวยพระหัตถที่ผนังหอง พระบรมธาตุทั้ง
สี่ดาน แลขางลางขางบนดวยขาดหรคุณเปนคาถาตาง ๆ ครั้นเสด็จแลวก็ปดแผน
ศิลาขางดานทักษิณ แลวกออิฐสมทบปดชองนัน้ เสีย แลวโปรดใหยงิ ปนสลุดที่เรือ
พระทีน่ ั่งแลเรือกลไฟที่ตามเสด็จ ลําละ 21 นัดทุกลํา แลวเสด็จขามมามีละครขาง
ในสมโภช ประทับ ณ พระทีน่ ั่งทําใหม จึ่งประทานชื่อวา พระทีน่ ั่งสมุทาภิมุข ทีพ่ ระ
บรรทม ชื่อวา พระทียุศุขไสยาศ ทีพ่ ระสนมเอกอยูชื่อ หออนงคนาฎสําราญรมย
ตึกแถวชื่อ สนมนิกร โรงละครชื่อ สันถาคาระสภา โรงทหารใหชื่อวา โรงศึกษาสงคราม
ครั้นเสด็จการสมโภชพระสมุทรเจดียว ันหนึ่งกับคืนหนึง่ แลว เสด็จกลับมายังพระนคร 3
ซึ่งเปนการเดินทางมานมัสการองคพระสมุทรเจดียของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั
ทําใหองคพระสมุทรเจดียเปนที่รูจักของประชาชน
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ศรัญยา วรากุลวิทย . (2546) . ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว. หนา 81
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บรรจง ศศิธรากูร .(2539) . พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับองคพระสมุทรเจดีย .

หนา 22
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ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) , เจาพระยา.(2548). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
ที่ 4. หนา 153-154.
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การทองเทีย่ วของไทยเริ่มเปนระบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู ซึ่ง
พระองคไดเสด็จประพาสยุโรปสองครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2440 ซึง่ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
มหาอํานาจอังกฤษและฝรั่งเศสที่เขามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ รวมทั้งเปนการสรางสัม
พันธไมตรีและเผยแพรชื่อเสียงของประเทศสยาม ครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2450 เปนการเสด็จประพาสแบบ
ทองเที่ยวตากอากาศเพื่อรักษาพระวรกายและเพื่อใหทรงสําราญพระราชหฤทัย 1 สําหรับการทองเที่ยว
ภายในประเทศ รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสตนไปตามหัวเมืองตาง ๆ หลายหัวเมือง เพื่อเยี่ยมเยียน
ราษฎร และสํารวจสภาพทั่วไปของประเทศ โดยรัชกาลที่ 5 และคณะไดเที่ยวชมสถานที่ตงั้
โบราณสถานและธรรมชาติในหัวเมืองตาง ๆ
การเสด็จประพาสจังหวัดสมุทรปราการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ
ครั้งเสร็จประพาสจังหวัดจันทบุรี พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ ทรงทอดพระเนตรและ
นมัสการองคพระสมุทรเจดีย และทรงพระราชนิพนธ โคลงกระทูพ ระสมุทรเจดียขึ้น ดังปรากฎใน พระ
ราชนิพนธ เสด็จประพาสจันทบุรี ใน วันอาทิตย ขึ้น 9 ค่ํา เดือน ยี่ อัฐศก 1239 ( พ.ศ.2419) กลาวคือ
...เวลาเทีย่ ง 40 นิมิต เรือผานหนาปอมเสือซอนเล็บมาทอดตรงพระเจดียกลางน้าํ
คือพระสมุทรเจดียเหนือปอมผีเสื้อสมุทร เกาวนาสมุทร 2 มาหา ไดพูดกันดวยเรื่อง
โทรเลขปากน้าํ สองสามคํา แลวมอบเทียนไปบูชาพระสมุทรเจดีย 8 เลม เพราะจะ
ไปทะเล แตเดิมมาก็ยังไมเคยขาดสักครั้งหนึ่ง ตองบูชาทุกเทีย่ ว…
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ โครงกระทู พระสมุทรเจดีย
พระ สถูปธิราชสราง
ในสถาน
สมุทร ปราการตรง
เกาะนี้
เจ
ดียท ิศไพหาร
ทรงเพิ่ม ใหมแฮ
ดีย
ลกพระเกียยรติชี้
เชิดใหบูชา
...เรือเดินรอเบาๆ หรือวาลอยมาก็ได จนถึงเวลาบายโมงกับ 13 นิมิต จึงไดออกเดิน
อนึ่งในแมนา้ํ ตั้งแตหนาปอมผีเสื้อสมุทรมาถึงปากอาว มีนกนางนวลชุมกวาแตกอน
ลอยน้ํามาจนใกลๆเรือประมาณ 3 เสน 4 เสนดูงามนัก เมื่อเรามาถึงปากน้าํ 2 คราว
แลวดูไมใครจะมีมาก มีแตทโี่ พงพาง คราวนี้เห็นปลาจะชุมมากกวาแตกอน
1

ปรีชา แดงโรจน. (2544). อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูศตวรรษที่ 21 .หนา 109 – 117.
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พระยาสมุทรบุรานุรักษ (เนตร) ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
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นกจึงชุมขึ้น ที่จริงนกนางนวลนีง้ ามจริง ๆ ดีกวานกยางมาก ...

1

ภาพประกอบ 4 พระสมุทรเจดียในอดีต
การเสด็จประพาสเมืองสมุทรปราการในครั้งที่เสด็จออกตางประเทศหรือเสด็จตามหัวเมือง
ตางๆ ที่ออกทางปากแมนา้ํ เจาพระยา จะตองเสด็จนมัสการองคพระสมุทรเจดียท กุ ครั้งทําใหองคพระ
สมุทรเจดียเปนแหลงทองเทีย่ วที่สาํ คัญ รวมทัง้ นกนางนาลบริเวณปากอาวกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับความนิยมตอมาคือ สถานตากอากาศบางปู
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ซึ่งถือเปนจุดเริ่มของการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อพระบรมวงศเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อดํารงตําแหนง
ผูบัญชาการรถไฟ ไดจัดตั้งแผนกโฆษณาของรถไฟขึน้ ใน พ.ศ.2467
เพือ่ ทําหนาทีโ่ ฆษณา
ประชาสัมพันธประเทศ การสงเสริมการทองเทีย่ วเริ่มอยางเปนทางการ เมื่อ พ.ศ. 2479 โดยกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม เสนอโครงการบํารุงอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วในประเทศตอคณะรัฐมนตรี โดย
วางแผนและวัตถุประสงคของอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไว 3 ประการ คือ งานโฆษณาชักชวน
นักทองเที่ยว งานรับรองนักทองเทีย่ ว และงานบํารุงสถานที่ทองเทีย่ วและที่พกั 2 พ.ศ.2492
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม โอนกิจการสงเสริมการทองเที่ยวมาขึ้นอยูก ับกรมโฆษณาการ สํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยเรียกหนวยงานนีว้ า สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว ตอมาไดสถาปนาสํานักงาน

1

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ .(2514). เสด็จประพาสจันทบุรี. ใน . ชุมนุมเรื่องจันทบุรี.
หนา 87 – 93
2

ศรัญยา วรากุลวิทย .(2546). ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว. หนา 81 - 82
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สงเสริมการทองเทีย่ วใหมีฐานะเทียบเทากองเรียกวา สํานักงานทองเที่ยว ตามพระราชกฤษฎีกาจัด
วางระเบียบราชการ กรมโฆษณาการ ในสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 1
การทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการชวงกอนเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการไดเกิดแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักกันดีโดยมีสถานที่ทองเทีย่ วที่สาํ คัญ
เกิดขึ้น อาทิเชน สถานตากอากาศบางปู ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ สรางขึ้น พ.ศ.2480
และ พ.ศ. 2493 ตามลําดับ
สถานตากอากาศบางปู
สรางขึ้นใน พ.ศ. 2480 โดยการริเริ่มของจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น
โดยหวังใหเปนสถานที่พกั ผอนสําหรับประชาชน ทัง้ นีเ้ นื่องจากเปนบริเวณที่ติดชายทะเล และไมไกล
จากกรุงเทพมหานคร โดยไดดําเนินการสรางและแลวเสร็จเปดใหบริการแกประชาชน เมื่อ พ.ศ. 2482
โดยมีสํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย เปนผูร ับผิดชอบ และเรียกชื่อวา สถานตากอากาศ
ชายทะเล บางปู
สถานตากอากาศบางปูไดหยุดดําเนินการใน ป พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปนุ ยกพลขึ้น
บกในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดเปดกิจการอีกครัง้ หลังเหตุการณสงบ เมื่อ พ.ศ. 2490 กิจการ
ของสถานตากอากาศบางปูไดอยูในความดูแลของกองทัพบก และไดเปดใหบริการขายอาหารและ
เครื่องดื่ม จัดแสดงดนตรีและลีลาศรวมทั้งมีทพี่ ักบริการ ในป พ.ศ.2505 กองทัพบกไดจัดตั้งสถานตาก
อากาศบางปูใหเปนสถานพักฟน และสถานตากอากาศ สําหรับทหารที่บาดเจ็บจากการสูรบ จนถึง
พ.ศ. 2542 กองทัพบกไดยบุ สถานพักฟน เหลือไวเพียงสถานพักผอน ปจจุบัน สถานตากอากาศบางปู
ยังเปนแหลงเรียนรูเกีย่ วกับปาชายเลนและสัตวน้ําใหแกสถานศึกษาและประชาชนทัว่ ไป 2
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญีป่ ุนไดยกพลขึน้ บกที่บริเวณสะพานสุขตา เพื่อใชเปน
เสนทางผานไปสูรบกับฝายสัมพันธมิตร ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 พรอม ๆ กับยกพลขึ้นบกที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร สงขลา และปตตานี สถานตากอากาศบางปูจึงมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ทัง้ ยังสรางอนุสรณสถานเครื่องหมายทางประวัติศาสตรสงครามหาเอเชียบูรพา เพือ่ เปน
ที่ระลึกถึงเหตุการณที่ญี่ปนุ ยกพลขึน้ บก ณ สถานที่แหงนี้ โดยเปนแทงหินแกรนิตสีดําสูง 2 เมตร
ลักษณะเปนรูปเสมาฐานยอมุมไมสิบสองหันหนาออกทะเล แสดงถึงความมัน่ คงและการเตรียมพรอม
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เสรี วังสไพจิตร . (2534) . จุดหักเหของอุตสาหกรรมทองเที่ยวชนวนใหเกิดการนิเวศวิทยาทางการเมือง .
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สถานตากอากาศบางปู.(2548). ประวัติสถานตากอากาศบางปู. (Online)
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ที่จะตอสูกับศัตรูของคนไทย
ดานหนาและดานหลังสลักเหตุการณในครั้งนัน้ ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 1
สถานตากอากาศบางปูเคยเปนสถานที่เตนลีลาศอันเกาแกหรูหราของบุคคลในสังคมชั้นสูง
ของเมืองไทย ดังมีปรากฏใน ฉากนวนิยาย เรื่องบานทรายทอง ประพันธโดย ก.สุรางคนางค (กัณหา
เคียงศิริ) ซึ่งพิมพครั้งแรกในนิตยสารรายปกษ ชื่อ ปยมิตร ประมาณป พ.ศ.2493 โดยกลาวถึงนางเอก
พจมาน สวางวงค และบรรดาสาวสังคมผูม ีชื่อเสียงที่ไดมายังสถานตากอากาศบางปูเปนประจํา และ
เปนสถานที่ ๆ จอมพล ป. พิบูลสงคราม โปรดปรานบางปูมากถึงกับสรางบานพักสวนตัวไว
นอกจากนี้สถานตากอากาศบางปู ยังมีคุณคาทางดานจิตใจเพราะเคยเปนสถานพักฟน ของ
ทหารที่บาดเจ็บจากการรบโดยกองทัพบกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 แตปจจุบันไดเปลี่ยนไปเปนเพียง
สถานพักผอนหยอนใจและรับประทานอาหาร ทัง้ เปนสถานที่เตนรําสําหรับขาราชการและประชาชน
ทั่วไป รวมทัง้ เปนแหลงรวมนกน้ําที่ยา ยถิน่ มาในฤดูหนาว จึงเปนสถานที่ ๆ มีผูแวะเวียนมาเสมอ
สถานตากอากาศบางปูเปนแหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล
เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษทมี่ ีทรัพยากรทางดานปาชายเลนที่
สมบูรณ ไดรับความคุมครองและดูแลโดยกองทัพบก เปนสถานที่ราชการที่เปดใหประชาชนเขามาใช
บริการ สวัสดิการรายไดตาง ๆ จะนําเขาสวัสดิการของกองทัพบก และบริการโดยไมแสวงหากําไรและ
การแขงขันในเชิงธุรกิจ 2
ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ
สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยนายอุทยั ยังประภากร ซึ่งเริ่มตนเลีย้ งจระเข เมื่อ พ.ศ.2488 ใน
บานแถวสี่พระยา และยายมาตั้งอยูห นาวัดราฟาเอล สมุทรปราการ มีเนื้อที่ 1 ไร ภายหลังยายมาตั้งที่
ตําบลทายบาน อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีพนื้ ที่ 400 ไร และเปดเปนฟารมจระเขและสวนสัตว
สมุทรปราการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2517 โดยมีการเพาะพันธจระเข ทัง้ พันธน้ํา
จืด พันธนา้ํ เค็ม และพันธผสม รวมทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากจระเข นอกจากนี้ฟารม
จระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ ยังเปนแหลงอนุรกั ษพันธสัตวปา โดยจัดบรรยากาศใหเปนธรรมชาติ
เพื่อเพาะเลีย้ งสัตวปาประเภทตาง ๆ เชน ชาง เสือโครง เปนตน และมีการแสดงการตอสูและจับจระเข
ดวยมือเปลา การแสดงของชางแสนรู การแสดงกายกรรม การเชิดสิงโตตามเทศกาลตาง ๆ ในวันหยุด

1
2

สมุทรปราการ . (2548). วีรกรรมชาวสมุทรปราการ.( Online)

อภินภัส ไวทยากุล .(2546). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการสถานตาก
อากาศบางปู. หนา 1 - 2
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สําคัญตาง ๆ ทางฟารมจระเขจะจัดกิจกรรมตาง ๆเชน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสําคัญนัน้ ๆ การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในปจจุบนั ยังมีพิพิธภัณฑไดโนเสาร ซึง่ ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมทรัพยากรธรณี
ซึ่งเปนสิง่ ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศใหเขามาเที่ยวชม ในอนาคตฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการมีโครงการจะขยาย
พื้นที่พกั ผอนเพิ่มขึ้นอีก 100 ไร และมุงใหเปนธรรมชาติมากที่สุดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ 1
ทั้งสถานตากอากาศบางปูและฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการเปนแหลงทองเทีย่ วที่
รูจักของนักทองเทีย่ วตัง้ แตสมัยเมื่อเริ่มสรางเปนแหลงทองเทีย่ วที่นยิ มและเปนแหลงทองเที่ยวหลักของ
จังหวัดจนถึงปจจุบัน โดยการทองเที่ยวในชวงกอนมีแผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี
ลักษณะเปนไปตามศักยภาพของสถานทีท่ องเที่ยวนัน้
โดยไมมีหนวยงานใดเขามาสงเสริมการ
ทองเที่ยว
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 3
(พ.ศ.2504- 2519 )
การทองเทีย่ วในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1- 3 เปนชวงที่ยงั ไมมีการ
บรรจุเรื่องการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาฯ
โดยการทองเที่ยวนัน้ ไดดําเนินไปตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี ในสมัยตาง ๆ คือ ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.25022506) ไดใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วของประเทศไทย และมีการจัดตั้งองคการ
สงเสริมการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) ขึ้นเมื่อพ.ศ.2503 แตยังไมไดบรรจุเรื่องการทองเทีย่ วไว
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 3 (พ.ศ.2503 – 2519) โดยการทองเที่ยวดําเนิน
ไปตามนโยบายของผูนาํ ในแตละสมัย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดมุงสงเสริมและเผยแพรใหมี
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยโดยพยายามรณรงคใหประเทศไทยเปนที่รูจกั ของชาว
ตางประเทศ ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2506 -2516) ไดดําเนิน
นโยบายการทองเทีย่ วเชนเดียวกับสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 2 แตเมื่อถึงรัฐบาลภายใตการนําของ
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2545) . ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. (CD – ROM)
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ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2518-2519) ไดแถลงนโยบายการทองเที่ยวอยาง
เปนทางการครั้งแรกตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2518 มีความตอนหนึ่งวา 1
“...จะดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจัง เพราะการทองเที่ยว
เปนอุตสาหกรรมที่สรางงานใหคนทําไดมากอยางและหลายแขนงทัง้ นี้โดยจะยก
ฐานะและขยายบทบาท ตลอดจนความรับผิดชอบขององคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเทียบเทาทบวง และจะกําหนดหนาที่ใหเนนหนักไปในการสรางงาน
อาชีพของประชาชนในชนบท โดยมอบหมายใหดาํ เนินการปรับปรุงบริการและ
พัฒนาสถานที่ทองเทีย่ วในตางจังหวัด เปาหมายของการสงเสริมการทองเทีย่ ว
ตามแนวทางดังกลาว ไมเพียงแตจะขยายงานอาชีพของประชาชนเทานั้น
แตจะมุงไปที่การแสวงเงินตราตางประเทศ เพื่อรักษาดุลการชําระเงิน
ไวมิใหตองเสียเปรียบอีก...”
ในระยะนั้น องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดพัฒนาการทองเทีย่ วใหเปน
ระบบมากขึน้ โดยรวมกับบริษัทที่ปรึกษาเนเธอรแลนด จัดทําแผนพัฒนาการทองเทีย่ วของประเทศ
( National Plan on Tourism Development )2 ทั้งไดบรรจุการทองเทีย่ วไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) เปนครั้งแรก และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตอ ๆ มาไดบรรจุเรื่องการทองเทีย่ วตลอดมา
สําหรับการทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 1- 3 ซึง่ เปนชวงที่รัฐยังไมกาํ หนดเรื่องการทองเทีย่ วไวในแผนพัฒนา ฯ ในจังหวัดสมุทรปราการ
นั้น การทองเที่ยวจะคลายคลึงกับระยะทีย่ ังไมมีการจัดทําแผนพัฒนา ฯ โดยเกิดขึ้นตามศักยภาพของ
แหลงทองเที่ยวแตละแหลง
ในชวงนี้จงั หวัดสมุทรปราการ เกิดสถานทีท่ องเที่ยวตาง ๆ ที่ไดรับความนิยมนัน้ ขณะนัน้ คือ
สวางคนิวาศ
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สวางคนิวาสเปนสถานที่พกั ฟนของสภากาชาดไทย ตั้งอยูที่ตาํ บลทายบาน อําเภอเมือง
สมุทรปราการ มีพื้นที่ 60 ไร เปนสถานีกาชาดที่ 5 ใหบริการรักษาผูปว ยและเปนสถานที่พกั ผอน
สรางบนพืน้ ทีข่ องนายอื้อจื่อเหลียงซึ่งเปนผูสรางและอุปการะโรงพยาบาลประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร โดยในป พ.ศ.2494 นายอื้อจื่อเหลียงคิดจะสรางสถานที่สําหรับรักษาผูปวยเปนวัณ
โรคขึ้น ที่ตาํ บลทายบาน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ขยายโรงพยาบาล
ประสานมิตร และใน พ.ศ. 2496 นายอื้อจื่อเหลียงไดเดินทางไปในประเทศแถบยุโรป ไดนําความคิด
การสรางสถานพักฟน ทีม่ ีอยูมากในยุโรป ซึ่งเปนประโยชนในการรักษาพยาบาลและยังไมมีในเมืองไทย
โดยบริเวณจังหวัดสมุทรปราการใกลทะเล อากาศสดชื่นและอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก
จึงเปลี่ยนความคิดจากการสรางโรงพยาบาลมาจัดสรางสถานที่พกั ฟน ขึ้นแทน การกอสรางอาคารตาง
ๆ เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2500 เมื่อแลวเสร็จ นายอื้อจือ่ เหลียงซึ่งมีอายุมากแลว จะดูแล
กิจการสถานพักฟน ใหรุงเรืองไดไมนานจึงตกลงมอบใหสภากาชาดไทยและจัดตั้งมูลนิธิอื้อจื่อเหลียงขึ้น
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลทั่วไปและดําเนินการอุปการะสถานพักฟน
และเมือ่ วันที่ 15 เมษายน
2503
โดยไดเขาเฝาทูลละอองธุลพี ระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชูปถัมภกและองคสภานายิกาสภากาชาดไทย นายอือ้ จื่อเหลียง ไดนอม
เกลา ฯถวายที่ดิน 60 ไร ทีจ่ ังหวัดสมุทรปราการรวมทัง้ สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยในที่ดิน เมื่อ
พระราชทานแกสภากาชาดไทย และไดพระราชทานนามสถานพักพืน้ นีว้ า สวางคนิวาส
โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถไดเสด็จพระราชดําเนิน
ประกอบพิธีเปดสถานพักฟนสวางคนิวาส เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2505
สวางคนิวาสมีตึกตรวจโรคพรอมอุปกรณ มีอาคาร 4 ชั้น ดาดฟาสําหรับชมทิวทัศน และอาคาร
แยกสําหรับครอบครัว 8 หลัง ภายในบริเวณมีสระน้ํา และคูยาว 2 กิโลเมตร ประกอบดวยสวนดอกไม
และพันธไมนานาชนิดปลูกไวเปนระเบียบสําหรับพักผอน ทางดานติดชายทะเลมีสะพานยืน่ ลงไปใน
ทะเล นอกจากนี้ยงั มีสัตวนา้ํ เลี้ยงไวในตูกระจก ภายในจัดรถราง 1 คัน ไวใหชมเปนที่ระลึกถึงรถรางใน
กรุงเทพมหานครในอดีต ทางหนวยราชการและองคการตาง ๆ ใชหอประชุมใหญของสวางคนิวาส
เปนทีจ่ ัดประชุมและสัมมนาเพราะมีทพี่ ักสะดวกและอยูไมไกลกรุงเทพมหานคร 1
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เมืองโบราณ
จัดเปนสถานที่ทองเทีย่ วที่สาํ คัญในจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มสรางขึ้น พ.ศ. 2506 โดยนาย
เล็กและนางประไพ วิริยะพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมศิลปกรรมที่โดดเดนของแตละภาคของไทย
มาถายแบบหรือยอสวนไว ประกอบดวยศิลปวัตถุ โบราณสถานและปูชนียสถาน ของไทยในยุคตาง ๆ
จัดเปนพิพิธภัณฑกลางแจงที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ 800 ไร รูปรางคลายประเทศไทยที่จัด
โบราณสถานตาง ๆ ตามแบบแผนที่ประเทศไทยโดยเริม่ จากใตสุดของประเทศขึ้นไปตอนเหนือ ทั้งยัง
มีการขุดคลอง สรางถนน ใหนักทองเที่ยวเขาถึงโบราณสถานทุกแหงไดสะดวก 1
ในปจจุบัน เมืองโบราณเปนสถานที่จัดงาน สงกรานตในชวงเทศกาลสงกรานต โดยเรียกวา
มหาสงกรานตเมืองโบราณ สมุทรปราการ เปนความรวมมือของจังหวัดสมุทรปราการ การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการทองเทีย่ วและเมืองโบราณ ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ เพื่ออนุรักษ
และสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหจังหวัดสมุทรปราการเปนแหลง
ทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานตอีกแหงหนึง่ รวมทัง้ สงเสริมใหเยาวชนไทยและชาวตางชาติไดเห็นถึง
ทัศนคติของชาวตะวันออก ในการใหความสําคัญตอสถาบันครอบครัว
รูปแบบการจัดงาน
มหาสงกรานตเมืองโบราณ สมุทรปราการ แสดงถึงการอนุรักษประเพณีไทยโบราณ 4 ภาค รวม 6 จุด
การแสดง โดยแตละภาคจะจัดแสดงวิถีชวี ิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย การแสดง
การละเลนพืน้ บาน อาหาร และประเพณีสงกรานตประจําทองถิน่ ที่มีแตโบราณโดยนักทองเทีย่ วได
สัมผัสอยางใกลชิด รวมทัง้ มีของดีประจําจังหวัดสมุทรปราการใหเลือกซื้อ 2
พิพิธภัณฑทหารเรือ
สรางเมื่อ พ.ศ 2515 เปนพิพิธภัณฑสถานแบบพิเศษ ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท อําเภอเมือง
สมุทรปราการ ซึ่งอยูตรงขามโรงเรียนนายเรือ และมีโบราณวัตถุทเี่ กีย่ วของกับกิจการทหารเรือเทานั้น
โดยริเริ่มจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2466 ไดนําเอาวัตถุของกรมกองตาง ๆ ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี มาจัดตั้งกองประวัติศาสตรขึ้นในกรมเสนาธิการทหารเรือในพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี
พ.ศ.2496 กองประวัติศาสตรไดเปลี่ยนสังกัดไปขึ้นกับกรมธุรการทหารเรือ ( กรมสารบรรณ
ทหารเรือ) พ.ศ.2497 กองประวัติศาสตรไดยายไปตั้งอยูทชี่ ั้นลางของราชนาวิกสภา ซึ่งไดจัดแผนก
พิพิธภัณฑ 2 หองทางดานเหนือและไดขออนุมัติกองทัพเรือเปดใหประชาชนเขาชมเปนครั้งแรกใน พ.ศ.
2498 จนกระทั่ง พ.ศ.2501 กองทัพเรือไดยายสถานทีข่ องกองประวัตศิ าสตรกลับมาอยูในพระราชวัง
1
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เดิมและยายแผนกพิพิธภัณฑไปอยู ณ ปอมพระจุลจอมเกลา และใหกองประวัติศาสตรไปขึ้นตรงกับ
กรมยุทธการทหารเรือ พ.ศ.2514 กองทัพเรือไดดําเนินการจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑทหารเรือขึ้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ ฝงตรงขามโรงเรียนนายเรือมีเนื้อที่ 21 ไร เปนอาคาร 2 ขั้น เมื่อสรางแลวเสร็จได
ยายพิพธิ ภัณฑทหารเรือจากปอมพระจุลจอมเกลามาจัดแสดง ณ อาคารใหมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.
2515 ทําใหพพิ ิธภัณฑทหารเรือมีอาคารของตนเองและเปดใหประชาชนไดเขาชม
พิพิธภัณฑทหารเรือทําหนาที่เก็บรักษาและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑทมี่ คี ุณคาทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ เพื่อใชประกอบการศึกษาพิจารณายุทธศาสตร
ยุทธวิธี และหลักนิยมในการรบของกองทัพเรือ เพื่อใหขาราชการทหารเรือ ขาราชการทัว่ ไป นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไปไดเขาชม เขาศึกษาและไดรับความเพลิดเพลิน
การจัดแสดงวัตถุ
พิพิธภัณฑในปจจุบันดําเนินการเปน 2 ลักษณะ คือการจัดแสดงวัตถุพิพธิ ภัณฑเปนประจํา เชน การ
แสดงวิวัฒนาการของเรือรบไทย อาวุธของทหารเรือ เปนตน และการจัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง
เปนครั้งคราว เชน แสดงเหตุการณ ร.ศ.112 เรื่องการจับเรือเชลย เปนตน ซึง่ ทางพิพิธภัณฑทหารเรือ
เปดใหผูสนใจเขาชมโดยไมเก็บคาผานประตูทุกวันยกเวนวันจันทร 1
การทองเทีย่ วในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 3 ในจังหวัด
สมุทรปราการไดเกิดแหลงทองเทีย่ วที่นา สนใจขึ้นหลายแหง ซึง่ แหลงทองเที่ยวตาง ๆ เหลานี้มีผลตอ
การทองเทีย่ วในชวงตอมา โดยการทองเทีย่ วทีเ่ กิดขึ้นเปนผลพวงมาจากแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้น ซึ่ง
แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการกอสรางแหลงทองเทีย่ วของทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐบาล
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4
( พ.ศ.2520-2524 )
รัฐบาลไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเทีย่ วโดยวางนโยบายดังนี้
นโยบาย รัฐจะใหความสําคัญในดานการเพิ่มรายไดในรูปเงินตราตางประเทศจากการ
ทองเที่ยวใหสงู ขึ้น เพื่อชวยลดภาวการณขาดดุลการคาการชําระเงินระหวางประเทศ
เปาหมาย กําหนดใหมีนกั ทองเทีย่ วจากตางประเทศเพิม่ ขึ้น โดยเฉลีย่ รอยละ 11 คือ ใน พ.ศ.
2524 ใหมีนักทองเที่ยว 2.2 ลานคน มีวันพักเฉลี่ย 5.5 วัน ทําใหมีรายไดจากการทองเทีย่ วเพิ่มขึน้ โดย
เฉลี่ยรอยละ 19 เปนเงิน 11,700 ลานบาท
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แนวทางและมาตรการ ในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยพยายามรักษาตลาดการทองเที่ยว
ที่มีอยูเดิมและแสวงหาตลาดใหม รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว จัดรูปแบบธุรกิจ
ทองเที่ยว การยกมาตรฐานกําลังคนในธุรกิจทองเทีย่ ว 1
จังหวัดสมุทรปราการยังไมมีหนวยงานทีร่ ับผิดชอบเรื่องการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวตางๆ
ดําเนินไปตามหนวยงานหรือผูจัดสรางดําเนินการพัฒนา โดยจังหวัดสมุทรปราการเกิดแหลงทองเที่ยว
ในลักษณะนี้ คือ
สวนศรีนครเขือ่ นขันธหรือสวนบางกะเจา
สวนศรีนครเขือ่ นขันธสรางขึน้ โดยมติของคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ.2520 โดยไดมีมติใหอนุรักษ
พื้นที่เกษตรริมฝงแมนาํ้ เจาพระยา ฝง ตรงขามเขตคลองเตย ยานนาวา ใหเปนปอดกลางเมือง และได
มอบหมายใหสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ซื้อ
ที่สวนรกรางจากชาวบานในตําบลบางกะเจา จํานวน 148 ไร เพือ่ สรางเปนสวนสาธารณะ โดยใน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระราชกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานชื่อวา สวนศรี
นครเขื่อนขันธ แปลวา สวนสาธารณะที่เปนศรีแกนครเขื่อนขันธ นอกจากนี้รัฐบาลยังกําหนดใหพื้นที่ 6
ตําบลของอําเภอพระประแดง คือ ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางน้ําผึง้ ตําบลบาง
กระสอบ ตําบลทรงคะนอง และตําบลบางยอ ที่เรียกวา กระเพาะหมู เปนเขตสีเขียว ใหคงสภาพสวน
ผลไมแบบดั้งเดิมไว โดยควบคุมการสรางอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2
ในปจจุบันบริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ ไดจัดการทองเที่ยวใหเดินทางโดยรถจักร ยานนํา
เที่ยวบริเวณโดยรวมและสถานที่ใกลเคียงเชื่อมโยงแหลงทองเทีย่ วตาง ๆ เขาดวยกันในอําเภอพระ
ประแดงซึ่ง ในป พ.ศ. 2549 ไดจัดแนะนําเปดเสนทางการทองเที่ยวขึ้น โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ
แหงประเทศไทย รวมกับชมรมจักรยานนครเขื่อนขันธ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดรายการ
ไหวพระ ชมวัดที่พระประแดง เพื่อสงเสริมและแนะนําการทองเทีย่ วบริเวณอําเภอพระประแดง โดยมี
จุดตนที่วัดไพชยนตพลเสพย ซึง่ เปนวัดทีส่ รางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 จากนัน้ ขบวนจักรยานตอไปที่ วัด
โปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยูบ ริเวณตั้งอยูบ ริเวณปากคลองลัดหลวง เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนัง จากนัน้ ขี่
จักรยานตอไปยังวัดทรงธรรมวรวิหาร สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 พรอมกับการสรางเมืองนครเขื่อน
ขันธ เพื่อใหเปนวัดของชาวมอญ จากนัน้ ขบวนจักรยานจะขึ้นสะพานขามคลองลัดโพธิ์เขาสูบางกะเจา
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ที่เรียกวากระเพาะหมู เขาสูช มรมฟน ฟูอาชีพคนพิการพระประแดง และขี่จักรยานตอไปยังวัดปาเกด
ซึ่งสรางขึน้ สมัยรัชกาลที่ 3 ตอดวยวัดกองแกวและบานธูปสมุนไพร เขาสูวัดบางน้ําผึง้ นอก และไป
สิ้นสุดที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ ซึ่งภายในสวนจัดภูมทิ ัศนสวยงามเปนเอกลักษณและยังรักษาสภาพรอง
สวน มีจกั รยานและเรือใหเชาออกกําลังกาย บริเวณใกลเคียงยังเปนทีต่ ั้งของตลาดน้าํ บางผึ้งเปนตลาด
ริมคลองเปดจําหนายสินคาและอาหารในวันเสารและวันอาทิตยเปนที่นยิ มของนักทองเที่ยวซึ่งการเปด
เสนทางจัดกิจกรรมการทองเที่ยวนี้จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่รูจกั ของนักทองเที่ยวและ
ยังเพิ่มทางเลือกในการทองเที่ยวใหหลากหลายขึน้ 1 การทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการมีเพียงการ
ดําเนินการกอสรางสวนศรีนครเขื่อนขันธ
ดังนัน้ จะเห็นไดวาแหลงทองเที่ยวเมื่อเกิดขึน้ จะดําเนินการพัฒนาไปตามศักยภาพโดยไม
มุงเนนเพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเทีย่ วที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524)
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5
( พ.ศ.2525-2529 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ไดบรรจุเรื่องการทองเที่ยวไวดังนี้
นโยบาย รัฐจะทําการสงเสริมและชักจูงใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางมาสูป ระเทศ
ไทยมากขึ้น พักนานวัน และใชจายมากขึ้น ชะลอการเดินทางออกไปทองเทีย่ วของคนไทยใหนอยลง
สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ สรางความมัน่ ใจและความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินชองนักทองเทีย่ ว
เปาหมาย เพิม่ จํานวนนักทองเทีย่ วตางประเทศเฉลี่ยรอยละ 8.4 ตอป คือมีนักทองเที่ยวใน ป
พ.ศ.2529 จํานวน 2.9 ลานคน มีวันพักเฉลี่ย5.5 วัน รายไดจากการทองเทีย่ วประมาณ 50,000 ลาน
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ เฉลี่ยรอยละ 21.5 ตอป
มาตรการ
กําหนดมาตรการในการบํารุงรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยปรับปรุง
พระราชบัญญัติการทองเทีย่ วแหงประเทศไทยใหแขงขันกับประเทศอืน่ ๆไดรวมทั้งปรับปรุงแนวทางใน
การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อชักจูงนักทองเทีย่ วทั้งตางประเทศและในประเทศใหเทีย่ วเมืองไทยมาก
ขึ้น 2
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จากมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ ว
ภายในจังหวัดชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่5 จังหวัดสมุทรปราการยังไมมมี าตรการและแหลงทองเทีย่ วแหงใหมเกิดขึ้นโดยใน
แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นกอนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนินกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาแหลงทองเทีย่ วของตนเองไปตามศักยภาพโดยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 5 นี้ยงั ไมมีหนวยงานใดเขามาจัดการสงเสริมหรือสรางกิจกรรรมใดๆ เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยยังคงใชชื่อเสียงที่มีมาแตเดิมของแหลง
ทองเที่ยวในการดึงดูดนักทองเทีย่ วเทานัน้
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6
( พ.ศ.2530-2534 )
นโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 มีดังนี้
1. สรางระบบความสัมพันธระหวางการพัฒนาการทองเที่ยวและสงเสริมการตลาดใหเปนไป
ตลอดโดยสอดคลองและในทิศทางเดียวกัน
2. เนนการปรับปรุงคุณภาพของสินคาทองเที่ยวที่มีอยูแลวและดําเนินการที่ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 ใหดขี ึ้น
3. เสริมสรางสินคาทองเที่ยวใหเปนระบบและใหเดนเปนประจําป เพือ่ นําสินคานี้ไปเผยแพร
ตอไป
4. เสริมสรางการจัดระบบธุรกิจและการบริการทางการทองเที่ยวใหมมี าตรฐานที่ดขี ึ้น
5. เสริมสรางความมัน่ ใจ และความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของนักทองเทีย่ ว
6. เนนการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศที่มีคุณภาพและศักยภาพและมีสวน
แบงตลาดในระดับสูง และแสวงหาตลาดทองเที่ยวใหม โดยพิจารณาสภาวการณความผันผวนทาง
เศรษฐกิจของโลก
7. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในดานการสงเสริมการตลาด
8. สงเสริมและชักจูงชาวไทยและผูทพี่ ักอาศัยอยูในประเทศไทยใหเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น
9. สงเสริมความรูความเขาใจในคุณประโยชนของการทองเที่ยว และสรางภาพลักษณที่ดีของ
การทองเทีย่ วในทองถิน่
10. สงเสริมและประสานการลงทุน เพื่อพัฒนาการทองเทีย่ วของภาครัฐและเอกชนใหเปนไป
โดยสอดคลองกัน เพื่อปะโยชนทางการทองเทีย่ วของประเทศ
11. สนับสนุนการลงทุนการทองเที่ยวตาง ๆ ที่กอใหเกิดมูลคาเพิม่ ทางการทองเทีย่ ว
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12. สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน ใหมกี ารลงทุนขนาดกลาง ขนาดเล็ก เพื่อใหรับกับ
นักทองเที่ยวระหวางประเทศระดับกลางและนักทองเทีย่ วชาวไทย
13.สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ใหมกี ารพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 1
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 -2534) การทองเทีย่ ว
แหงประเทศไทยไดปรับกลยุทธการขยายแหลงทองเที่ยวใหม โดยเนนความสําคัญในการลดบทบาท
ของกรุงเทพฯ ในการเปนศูนยกลางกระจายนักทองเทีย่ ว
และเพิ่มบทบาทใหเมืองอืน่ ๆ มี
ความสําคัญในการเปนศูนยกลางเชื่อมตอดานการทองเที่ยวใหมากขึน้
โดยใหเกิด “วงจรเสนทาง
ทองเที่ยว”
มีการกระจายนักทองเที่ยวจากจังหวัดที่เปนแมขายศูนยกลางทองเทีย่ วไปสูจงั หวัด
ทองเที่ยวใกลเคียง
โดยใหแหลงทองเทีย่ วแตละแหลงมีลกั ษณะเปนทั้ง “จุดหมายปลายทาง”
ของเสนทางการทองเที่ยว และ ”จุดเชื่อมตอ” ไปยังแหลงทองเทีย่ ว อื่น ๆ
การกระจายศูนยกลางการทองเทีย่ วนี้ นอกจากจะเปนการสนับสนุนการกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคแลว ยังเปนแนวทางสําคัญที่จะใหนักทองเทีย่ วสามารถเลือกวงจรที่สนใจ
และสามารถพํานักอยูในแหลงทองเทีย่ วไดนานวัน ทําใหเกิดการใชจายเพิ่มขึ้น
ดังนัน้ รูปแบบ
วงจรเสนทางการทองเทีย่ วจึงเปนกลยุทธสําคัญ
ที่เปนจุดแข็งในการจูงใจใหนักทองเที่ยวชาวไทย
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการทองเที่ยวภายในประเทศ และลดความสําคัญในการออกไปทองเที่ยว
ในตางประเทศลง
ขณะทีน่ ักทองเที่ยวตางประเทศใหความสนใจในความหลากหลายของเสนทาง
ทองเที่ยวที่เปนขอบขายสมบูรณ 2
การทองเทีย่ วชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2530 – 2534 )
จังหวัดสมุทรปราการไดเริ่มจัดทํา แผนการลงทุน โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ของ
จังหวัดสมุทรปราการ และภาคเอกชน โดยมีบริษัท เอส.เจ.เอ. ทรีดี จํากัด เปนผูทาํ การวิจัย ซึ่งใน
แผนการลงทุนไดจัดทําโครงการสงเสริมการลงทุนในจังหวัดรวมทัง้ ไดจัดทําโครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพดานการทองเทีย่ วรวมทัง้ รายไดจากการ
ทองเที่ยว โดยจัดทําโครงการ ชื่อวา โครงการฟน ฟู พัฒนา และปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 3
โดยมีวัตถุประสงค คือ

1

ศิริ ฮามสุโพธิ์ .(2543). สังคมวิทยาการทองเที่ยว. หนา 57 - 58

2

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย .(2545) . โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวภาค
กลางฝงตะวันออก . หนา (2 -1)
3

จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา. (2534) . แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 13
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1. สงเสริมการจัดนําเที่ยวทัง้ ในจังหวัดสมุทรปราการ และแหลงทองเทีย่ วในจังหวัดใกลเคียง
2. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัด ทั้งสถานทีท่ องเทีย่ วธรรมชาติ สถานทีพ่ ักผอนหยอน
ใจ โบราณสถานศาสนสถานตาง ๆ
3. ฟน ฟูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อจูงใจใหเกิดการทองเทีย่ ว
4. สงเสริมใหมีสินคาพื้นเมือง ผลิตภัณฑพื้นบาน ทัง้ ดานอาหาร สินคาที่ระลึกของจังหวัด
เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว
โดยพืน้ ที่ดําเนินการคือ สถานทีท่ องเที่ยวในอําเภอตาง ๆ ทั้งสถานทีท่ อ งเทีย่ ว พักผอนหยอน
ใจ ทั้งบริเวณชายฝง ทะเล โบราณสถาน ศาสนสถาน และบริเวณอื่น ๆ เชน ฟารมจระเข เมืองโบราณ
เปนตน
โดยสิ่งที่โครงการจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ คือ
1. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเทีย่ วและพักผอนหยอนใจ ไดแก สถานตากอากาศบางปู
สวางคนิวาส เมืองโบราณ ฟารมจระเข
2. ปรับปรุงโบราณสถาน ศาสนสถาน เชน พระสมุทรเจดีย วัดกลางวรวิหาร
วัดอโศการาม เปนตน
3. ฟน ฟู ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบานที่มชี อื่ เสียง เชน งานสงกรานตปากลัด การเลนสะบา
ประเพณีแขงเรือของอําเภอพระประแดง และงานประเพณีรับบัว อําเภอบางพลี
เนื่องจากสถานทีท่ องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพ ฯ นักทองเทีย่ ว
สามารถเดินทางไป กลับภายในวันเดียวได จึงมีความประหยัดคาใชจา ยในการเดินทางทองเที่ยว
โดยมีการฟนฟูแหลงทองเทีย่ วทีน่ า สนใจ คือ อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระ
จุลจอมเกลา
ปอมพระจุลจอมเกลา สรางขึ้นในสมัยพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โดยปรารภ
ถึงปอมปราการตาง ๆ ทีเ่ มืองสมุทรปราการซึ่งใชเปนที่มนั่ ในการปองกันและตั้งรับขาศึกทางทะเล ลวน
แตเกาลาสมัยและชํารุดทรุดโทรมมากไมสามารถใชปองกันบานเมืองได อีกทัง้ ในชวงเวลานั้นประเทศ
ตาง ๆ แถบยุโรปขยายอํานาจทําใหเกิดลัทธิลาอาณานิคม รัชกาลที่ 5 จึงทรงมีพระบรมราชโองการให
ปรับปรุงและซอมแซมปอมปราการเกา ๆ และทรงมีกระแสรับสั่งใหจัดการสรางปอมปราการทีท่ นั สมัย
ขึ้นอีกแหงหนึง่ บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา ณ ตําบลแหลมฟาผา เริม่ สรางในพ.ศ. 2427 แลวเสร็จลง
เมื่อ พ.ศ. 2436 โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ไดเสด็จ
ทอดพระเนตรและพระราชทานชื่อวาปอมพระจุลจอมเกลา หลังจากกอสรางและติดตั้งปนแลวเสร็จไม
นานเกิดเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นคือ ในวันที่13 กรกฎาคม 2436 เมื่อหมูเรือรบฝรั่งเศสลวงล้ําเขามาใน
นานน้าํ ไทย
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การสูรบระหวางไทยกับฝรั่งเศสจึงเริ่มขึ้นทีบ่ ริเวณปอมพระจุลจอมเกลา และทวีความรุนแรง
จนกลายเปนวิกฤตการณที่เรียกวา วิกฤตการณ ร.ศ. 112 1
เมื่อเวลาผานไปปอมพระจุลจอมเกลา อยูในสภาพทรุดโทรมมาก ถูกปลอยใหรกรางและน้ํา
ทวมสูงและมีตนไมปกคลุมอยูทั่วบริเวณ จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 กองทัพเรือไดดําเนินการบูรณะ
ปรับปรุง ใหปอมพระจุลจอมเกลามีสภาพดีขึ้น เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
และเปนอนุสรณสถานเพื่อระลึกถึงการสูรบและการปองกันบานเมืองใน
เหตุการณ ร.ศ.112 นอกจากการปรับปรุงบริเวณโดยรอบปอมพระจุลจอมเกลาใหกลับมาสมบูรณแลว
กองทัพเรือยังไดจัดสรางพระบรมราชานุสาวรียพ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวขึน้ เพือ่ เปน
พระราชานุสรณและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และยังตรงกับเหตุการณสําคัญ 2 เหตุการณ คือ
ประการแรก ในป พ.ศ. 2535 เปนปทพี่ ระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา ประการที่สอง คือ เปนปที่ปอมพระจุลจอมเกลามีอายุครบ 100 ป ในวันที่ 10
เมษายน พ.ศ.2536 นับเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดสราง โดยพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห ัว ทรงฉลองพระองคเครื่องแบบเต็มยศจอมพลเรือสวมพระมาลา มีความสูง 4.20
เมตร หรือ 2 เทาครึ่งของพระองคจริง สวนฐานของพระบรมรูปมีขนาด 935 ตารางเมตร โดยใตฐาน
ของพระบรมรูปไดจัดเปนหองโถง สําหรับจัดกิจกรรมตางๆของกองทัพเรือและจัดเปนพิพิธภัณฑแสดง
ประวัติความเปนมาของปอมพระจุลจอมเกลา ดวยงบประมาณ 32 ลานบาท โดยวันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานประกอบพิธีวาง
ศิลาฤกษ และเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดเสด็จพระราชดําเนิน
พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปนประธานในพิธีเปดพระบรม
ราชานุสาวรีย 2
ภายหลังการบูรณะปอมและกอสรางพระบรมราชานุสาวรียแลวเสร็จ มีประชาชนและผูสนใจ
เดินทางเขาเยีย่ มชมสถานทีแ่ ละสักการะพระบรมราชานุสาวรียเปนจํานวนมาก
กองทัพเรือจึง
ดําเนินการพัฒนาพืน้ ที่บริเวณปอมพระจุลจอมเกลาและเรงซอมแซมปรับปรุงปนเสือหมอบ ตลอดจน
จัดทําพื้นที่แสดงวิวฒ
ั นาการของทหารเรือไทย
โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิดานภูมสิ ถาปตย
ดาน
ประวัติศาสตร ตลอดจนดานการทองเทีย่ ว เขารวมปรึกษา สํารวจพืน้ ที่ และตรวจสอบประวัติของอาวุธ
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แหลงเดิม. หนา 8 – 11
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ตาง ๆ ทีน่ าํ มาแสดงในรูปแบบของพิพธิ ภัณฑอาวุธกลางแจง บริเวณดานหนาของพระบรมราชานุ
สาวรีย โดยใชชื่อวา อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จเนื่องในวโรกาสทีท่ รงมีพระชนมายุครบ 6 รอบใน พ.ศ.2542 และไดทําพิธีเปดอุทยาน
ประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2542 รูปแบบของอุทยาน ฯ เปน
การจัดวางและตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ แสดงถึงวิวัฒนาการของกองทัพเรือในการปองกันประเทศ
ตั้งแตอดีตจนถึงบทบาทในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในปจจุบนั
นอกจากนีท้ างดาน
ตะวันออกของหมูปน เปนปาชายเลนที่เสือ่ มโทรม กองทัพเรือไดดําเนินการเรงปลูกปาชายเลนขึ้นใหม
ใหมีความอุดมสมบูรณ รวมทั้งไดสรางทางเดินและซุมพักผอนสําหรับผูเขาเยี่ยมชม ซึ่งปจจุบนั บริเวณ
ปาชายเลนเต็มไปดวยพันธุไมปาชายเลนและเปนแหลงทีอ่ ยูอาศัยของสัตวตาง ๆ ทั้งนกน้ําหลายชนิด
ซึ่งในชวงเย็นนักทองเที่ยวทีม่ าเที่ยวชมสถานที่แหงนี้จะไดเห็นนกน้ําชนิดตาง ๆ เชน นกกระเต็น นก
กาน้าํ นกกระสา ภายในปอมพระจุลจอมเกลา ยังมีสถานทีน่ าสนใจทางประวัติศาสตรทหารเรือ คือ
เรือหลวงแมกลอง ซึง่ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 เปนเรือทีป่ ฎิบัติหนาที่สาํ คัญตาง ๆ เชน เปนเรือพระที่นั่ง
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 ในคราวเสด็จพระราชดําเนินไปศึกษาตอ ณ
เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนตน เรือหลวงแมกลองมีอายุการใชงานถึง 60 ป เนือ่ งใน
มหาวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในพ.ศ. 2539 เปน
ปกาญจนาภิเษก จึงไดนาํ เรือหลวงแมกลองจัดเปนพิพิธภัณฑกลางแจง ใหประชาชนไดเขาชม โดย
ภายในลําเรือจัดแสดงหองตาง ๆ เชน หองสะพานเดินเรือ หองควบคุม หองแสดงประวัติความเปนมา
เรือหลวงแมกลอง เปนตน ภายในลําเรือยังมีอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ และภาพเหตุการณในอดีต ซึ่ง
เปนสถานทีท่ คี่ วรไปเยี่ยมชมอีกแหงหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ 1
โดยอุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา ไดปรับปรุงและพัฒนาสิ่งตาง ๆ
ภายในอุทยาน ฯ จนสงผลใหอุทยาน ฯ กลายเปนแหลงทองเทีย่ วที่สาํ คัญอีกแหงหนึง่ ของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยจะเห็นวา จังหวัดสมุทรปราการไดเริ่มดําเนินการบรรจุเรื่องการทองเทีย่ วไวใน
แผนพัฒนาจังหวัด คือมีการดําเนินงาน โครงการรองรับและสงเสริมการทองเที่ยวรวมกัน
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7
( พ.ศ.2535-2539 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 -2539) ไดเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ซึง่ เนนการขยายตัวของ
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ตลาดนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่มีรายไดสูง
เปนการกระจายการผลิตและการบริการการ
ทองเที่ยวไปสูสวนภูมิภาค
ซึ่งจากการพยากรณการเพิ่มขึน้ ของจํานวนนักทองเทีย่ วทั้งชาวไทย
และชาวตางประเทศวาจะมีอัตราการขยายตัว รอยละ 5.8 ตอป เมื่อเปนเชนนี้จะสงผลใหเกิด
ความตองการดานหองพักที่เพิ่มขึ้นตามสัดสวนของนักทองเทีย่ วที่เพิม่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั สงผลตอการ
พัฒนาองคประกอบอื่น ๆ อาทิ การเพิม่ ความหลากหลายของสินคาและของที่ระลึก
และการจัด
นิทรรศการอันจะกอใหเกิดรายไดแกทองถิน่
จากลักษณะดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาตอทรัพยากร
การทองเทีย่ วและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยงั มุงใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร และปจจัยที่เกี่ยวของกับแหลง
ทองเที่ยว รวมทัง้ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพกําลังคนดานการทองเที่ยว 1 โดยมีแนวทางและ
มาตรการดังตอไปนี้
1. ดําเนินการใหเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1.1 รวมมือกับประเทศในอาเซียน เพื่อพัฒนาวงจรการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนมาก
ขึ้น โดยเนนการรวมมือทางการตลาดแทนการแขงขันระหวางประเทศในภูมิภาคนี้
1.2 กําหนดแนวทางสนับสนุนใหไทยเปนประตูทางออกสูการพัฒนาวงจรการทองเทีย่ ว
ในกลุมประเทศอินโดจีน และประเทศเพือ่ นบาน
1. 3 สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชน ในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวประเภท
ใหม ๆ เพือ่ เพิ่มจุดดึงดูดความสนใจ นอกจากอาศัยแหลงศิลปวัฒนธรรม เชน การทองเที่ยว
ทางทะเล และการทองเทีย่ วเพื่อการกีฬาและ สุขภาพ
2. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรและปจจัย
2.1 ใหมีแผนแมบทเพื่อพัฒนาฟนฟูสภาพแหลงทองเที่ยว
และระบบสาธารณูปโภค
บริการพืน้ ฐานตาง ๆ ทั้งในแหลงทองเทีย่ วหลัก และแหลงทองเทีย่ วใหมทมี่ ีศักยภาพในระบบ
เดียวกับการพัฒนาเมืองหลัก ไดแก เมืองพัทยา ภูเก็ต เชียงใหม หาดใหญ ชะอํา หัวหิน เชียงราย
เกาะสมุย สุราษฎรธานี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และพืน้ ที่อีสานตอนลาง
2.2. นํามาตรการทางกฎหมายควบคุมอาคาร ผังเมือง อุทยานแหงชาติ และ
โบราณสถานมาใชกาํ กับใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ของธุรกิจเอกชนในบริเวณรอบ ๆ
แหลงทองเที่ยว เพื่อปองกันผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการลงทุนประกอบธุรกิจตาง ๆ
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2.3 สนับสนุนองคกรของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในระดับทองถิ่นเขามีสวนรวม
ในการบริหาร บูรณะ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติ เชน น้าํ ตก เกาะ
และหาดทราย ตลอดจนอนุรกั ษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรม เชน โบราณสถาน แหลงประวัติศาสตร
2.4
สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพืน้ ทีแ่ หลง
ทองเที่ยวตาง
ๆ
มากขึ้นพรอมกับการปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวของใหเอือ้ ตอการลงทุนของ
ภาคเอกชน
โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงจร
ทองเที่ยวในภูมิภาค
2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยมุงการใช
ประโยชนในระยะยาวและความปลอดภัยของนักทองเทีย่ ว รวมทัง้ การปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ เพื่อ
คุมครองนักทองเทีย่ วและผูป ระกอบธุรกิจที่เกีย่ วของใหดําเนินการอยูใ นกรอบ
ไมเอาเปรียบ
นักทองเที่ยว จนเกิดภาพลบตอประเทศโดยรวม
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพกําลังคนดานการทองเทีย่ ว
3.1 ขยายการผลิตกําลังคน ทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพใหไดปริมาณ และมี
คุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาดของธุรกิจทองเทีย่ ว ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
3.2 สนับสนุนภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุนผลิต และฝกอบรมกําลังคนดาน
ตาง ๆ ใหมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานการบริการในระดับสูง พรอมทั้งปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
แกไขพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2476 เพื่อเปดโอกาสใหใชโรงแรมที่มีมาตรฐานสูงเปนสถานทีผ่ ลิต
และฝกอบรมไดมากขึ้น 1
จากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7
การทองเทีย่ วของประเทศไทยไดเปนที่รูจกั ของนักทองเที่ยวตางประเทศและทํารายไดเขาสูประเทศ
อยางสูง ทําใหเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวไปยังจังหวัดตาง ๆ อยางมีแนวทางที่แนนอนมากขึ้น
โดยเฉพาะ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดรวมกับจังหวัดจัดการสงเสริมฟน ฟูแหลงทองเทีย่ วและจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเทีย่ วในจังหวัดตาง ๆ โดยในจังหวัดสมุทรปราการเปนครั้งแรกที่การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) มารวมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดการสงเสริมและประชาสัมพันธประเพณี
รับบัวของอําเภอบางพลีใหเปนที่รูจกั ของประชาชนทัว่ ไปมากขึน้ ซึง่ ประเพณีรับบัวเกิดขึ้นมาเนือ่ งจาก
การรับและโยนดอกบัวกันระหวางชาวอําเภอบางพลีกับชาวบานตางอําเภอ และกลายเปนที่มาของ
ประเพณีรับบัว ตอมาสมัยนายชื้น วรศิริ ( เพชรบูรณะ วรศิริ) เปนนายอําเภอบางพลี ระหวาง พ.ศ.
2473 -2481 ไดกลับมาฟน ฟูประเพณีรบั บัวขึ้น โดยรวมกับ พอคา ประชาชนและขาราชการ โดยทาง
1
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อําเภอบางพลีไดตกลงจัดงานประเพณีรับบัวขึ้น คือเริ่มงานวันขึ้น 13 ค่ํา เดือน 11 และรุงขึ้น 14 ค่ํา
เดือน 11 เปนวันรับบัวซึง่ เปนครั้งแรกทีท่ างราชการเขามามีสว นรวมกับประเพณีรบั บัวของชาวอําเภอ
บางพลี ในการจัดงานรับบัวของทางราชการอําเภอบางพลี ไดมีการแตงเรือประกวด เริ่มเมื่อ พ.ศ.
2480 และกํานัน ผูใหญบาน จะนําดอกบัว และขาวตมมัดมาแจกแกผูมารวมงานและผูจัดเรือเขา
ประกวด ในวันขึ้น 13 ค่ํา เดือน 11 ประชาชนตางถิ่นและชาวอําเภอบางพลีจะลงเรือลองไปตามคลอง
สําโรง รองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน ในงานประเพณีรับบัวมีองคประกอบที่สาํ คัญคือ การแหหลวง
พอโต โดยใชรูปหลวงพอโต จนพ.ศ.2485 ไดทําหุนจําลองหลวงพอโต สานดวยโครงไมปดกระดาษสี
ทอง ชวงกลางคืนมีงานมหรสพฉลอง จนสมัยพระครูพศิ าลสมณวัตต เปนเจาอาวาสวัดบางพลีใหญใน
ไดจัดหลอรูปหลวงพอโตจําลองขึ้น ในพ.ศ. 2497 จัดขบวนแหไปตามลําคลองสําโรงในวันขึ้น 13 ค่ํา
เดือน 11 เปนการประกาศขาวงานรับบัวใหประชาชนทราบและวิธนี ี้กลายเปนประเพณีแหหลวงพอโต
กอนงานรับบัว ประชาชนที่อยูริมสองฝง คลองสําโรงทีข่ บวนหลวงพอโตผานจะประดับธงทิว ตกแตง
บานเรือนและตั้งโตะหมูบูชา เชาวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 มีการประกวดเรือตาง ๆ ของตําบลใกลเคียง
ซึ่งเริ่มขึ้น เมื่อ พ.ศ.2500 โดยเริ่มตั้งแต เวลา 6.00 -11.00 น. 1 ในงานประเพณีรับบัวซึ่งจะตรงกับชวง
เดือนตุลาคมของทุกป โดยเฉพาะหลังจาก พ.ศ.2535 เปนตนมา หนวยงานตางๆไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดงานรวมทัง้ ยังจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การแขงขันกีฬาพื้นบาน การประกวดทําอาหาร
โบราณ เปนตน เพื่อดึงดูดนักทองเทีย่ วมากขึ้น
การทองเทีย่ วในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยเริม่ เขามีบทบาทในการวางแผนการทองเทีย่ โดยรวมกับทองถิ่นจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวเพื่อใหการทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการเปนที่รูจกั และแพรหลายของประชาชนทัว่
ประเทศมากขึน้
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
( พ.ศ.2540-2544 )
นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในชวงของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2540
-2544 ) มุงเนนใหการพัฒนาทางการทองเทีย่ วเปนไปอยางมีคุณภาพและยัง่ ยืน เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคหลักของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 ที่ให คน เปนจุดมุง หมายหลักในการพัฒนาประเทศ
โดยใหประชาชนทุกกลุมมีสว นรวมในการพัฒนาการทองเทีย่ วในทุกระดับ ทัง้ ดานการวางแผนและ
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การจัดการทรัพยากรการทองเทีย่ วอยางเปนระบบ และเกิดความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดลอมโดยตรง 1 นโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวจึงไดกําหนดไวดังนี้
1. สงเสริมการอนุรักษ ฟน ฟูศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเทีย่ วควบคูกับ
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณภาพของการพัฒนาการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน เพื่อใหสามารถรองรับการ
ขยายตัวของนักทองเทีย่ วในระยะยาวและคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณและมรดกของชาติสืบไป
2. สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนรวมทัง้ ประชาชนในทองถิน่ ใหเขามามี
บทบาทในการรวมกันแกไขปญหาทางการทองเที่ยวมีสว นรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวใหมคี ุณคา ชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเทีย่ วมากขึน้
3. สนับสนุนการพัฒนาปจจัยการใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหสอดคลอง
กับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบการใหบริการขอมูลขาวสารดวยโครงขาย
คอมพิวเตอรทงั้ ภายในและระหวางประเทศ
4. สงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานทั้งในดานการพัฒนา และสงเสริมการตลาด
ทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบเครือขายการคมนาคมขนสงและสื่อสิง่ อํานวยความสะดวกเกีย่ วกับการ
บริการทองเทีย่ วตางๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการทองเทีย่ วของภูมิภาคนี้
5. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในชาติใหเปนนักทองเทีย่ วที่ดี มีความรักความหวงแหน
และชวยทํานุบํารุงทรัพยมรดกทางการทองเทีย่ วและสิง่ แวดลอม ตลอดจนมีความโอบออมอารีใหมี
การตอนรับนักทองเทีย่ วดวยน้ําใจไมตรีอนั ดีงามสืบไป
6. สงเสริมการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีปริมาณสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับนโยบายการเปดเสรีดานการคา
บริการตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรชาวไทยมีงานทําในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเพิม่ มากขึ้น
7. กํากับดูแลใหนกั ทองเทีย่ วและผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดรับการคุมครอง
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ผลักดันใหมกี ารกวดขันในมาตรฐาน
ตาง ๆ ในการใหความคุมครองรักษาความปลอดภัยแกนกั ทองเทีย่ วอยางจริงจังตอเนือ่ งตอไป
8. สงเสริมใหมีการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สงผลดีตอการพัฒนาสังคมทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน และสังคมสวนรวมของประเทศสืบไป

1

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย . (2544) . โครงการศึกษาเพื่อจัดทํา แผนปฏิบัติการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9. หนา 4-5
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9. สงเสริมเชิญชวนใหนกั ทองเทีย่ วชาวตางประเทศทีม่ คี ุณภาพเดินทางเขามาทองเที่ยว
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น พักอยูน านวัน ใชจายเพิ่มมากยิ่งขึน้ และเดินทางกระจายไปทั่วภูมิภาค
โดยคํานึงถึงขีดความสามารถหรือขอจํากัดในการรองรับไดของแหลงทองเที่ยวแตละแหง
10. สรางคานิยมใหชาวไทยเพิ่มการเดินทางทองเที่ยว และจับจายใชสอยภายในประเทศ
กระจายไปทั่วภูมิภาคตลอดป เพื่อเพิม่ ดุลการทองเที่ยวใหมมี ากขึ้น และเปนการกระจายความ
เจริญไปสูทองถิ่นอันจะเปนผลดีตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไป
11. พิจารณาประกอบธุรกิจการทองเทีย่ วเทาที่จําเปนและเหมาะสมในลักษณะของการลงทุน
รวมทุน หรือใหการสงเสริมสนับสนุนการลงทุนเพื่อประโยชนโดยรวมของชาติและองคกร 1
ในชวงระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหป พ.ศ.2541 – 2542 (Amazing
Thailand 1998 - 1999) เนือ่ งในโอกาสพิเศษ 2 ประการคือ การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาเอเชียน
เกมส ครั้งที่ 13และเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ในปพ.ศ.
2542 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อรณรงคใหมีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยและใหนักทองเที่ยวคนไทย
เดินทางทองเที่ยวในประเทศใหมากขึน้ 2
และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดปการทองเที่ยวไทย พ.ศ.2541 – 2542 (Amazing
Thailand 1998 - 1999) จังหวัดสมุทรปราการจึงไดจัดการแสดง แสง สี เสียง ภายใตชื่อวา
มหัศจรรย...เมืองปากน้าํ จัดแสดงเรื่องราวจังหวัดสมุทรปราการในเชิงประวัติศาสตรเชื่อมตอจนถึงเปน
อุตสาหกรรมในปจจุบนั
โดยมุง หวังสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการใหเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศใหมากขึ้น
ซึง่ งานไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 1 – 10
พฤษภาคม 2541 ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน การจัดแสดง แสง สี เสียง มหัศจรรย...เมือง
ปากน้ํา การจัดเทศการอาหารทะเล การจัดจําหนายและแสดงสินคาอุตสาหกรรม การจัดแสดง
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การทําขนมอาหารพื้นบาน และการจัดนําเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
( One Day Tour ) 3 จากการจัดงานทําใหการทองเทีย่ วของจังหวัดเปนที่รูจักของประชาชนทัว่ ไป
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 จังหวัดสมุทรปราการยังไดจัด
โครงการเพื่อสงเสริมการทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสฉลององคพระสมุทรเจดีย
1

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.(2545). โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยวภาค
กลางฝงตะวันออก. หนา (2 – 4) – (2 – 5)
2

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย .(2543) . อลังกาแผนดินวัฒนธรรม . หนา 37

3

สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ. (2541). มหัศจรรย...เมืองปากน้ํา. หนา 8 – 9
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ครบ 175 ป คือ โครงการ กินปู ดูทะเล จัดขึ้นใน พ.ศ. 2544 โดยความรวมมือของกองทัพเรือ จังหวัด
สมุทรปราการ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โครงการ กินปู ดูทะเล รวมสมโภชองคพระสมุทร
เจดีย 175 ป จัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 และวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหา
รายไดในการบูรณปฏิสังขรณองคพระสมุทรเจดียและศาลาทรงยุโรป ทั้งสงเสริมการทองเทีย่ วสถานที่
ตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกจิ กรรม อาทิเชน ลองเรือชมปากอาวและโบราณสถานบริเวณ
ปอมพระจุลจอมเกลาและอุทยานประวัติศาสตรทหารเรือ ชมวิถีชวี ติ ของชาวประมง นมัสการองคพระ
สมุทรเจดีย เปนตน โดยกําหนดการบริการวันละ 2 รอบ 1 ซึ่งตอมาเสนทางการทองเที่ยวที่จัดขึ้นใน
โครงการกินปูดูทะเล ไดกลายเปนเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecoloical Tourism) เปนเสนทาง
การทองเทีย่ วแบบ เชาไป – เย็นกลับ จัดขึ้นในทุกวันเสารและวันอาทิตย เวลา 14.00 – 19.00 น. โดย
มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ออกเดินทางโดยลงเรือจากทาเรือหนาศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
2. ลองเรือชมทัศนียภาพของแมนา้ํ เจาพระยา
3. จอดเรือชมปากอาวและปอมพระจุลจอมเกลา
4.ขึ้นเรือทีท่ าเรือเอเชียมารีนา
เดินทางตอไปยังปอมพระจุลจอมเกลาเยี่ยมชมอุทยาน
ประวัติศาสตรทหารเรือ เรือรบหลวงแมกลอง
5. ลองเรือหางยาว ชมวิถีชวี ติ ชาวตําบลแหลมฟาผา
6. พักรับประทานอาหาร เมนูจากอาหารทะเลสด ในบรรยากาศธรรมชาติ
7. เดินทางโดยรถยนตไปนมัสการองคพระสมุทรเจดีย เยี่ยมชมนิทรรศการรัชกาลที่ 2 ซื้อขนม
จากของที่ระลึก
8. ลงเรือกลับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สิ้นสุดการเดินทาง 2
ซึ่งการทองเทีย่ วในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 การจัดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวตาง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการทําใหการทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการไดรับความสนใจ
มากขึ้น ทั้งยังมีสวนทําใหเกิดการทองเทีย่ วในจังหวัดและเปนที่รูจักของนักทองเทีย่ ว
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยยังไดเขามามีสว นรวมกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะการเขามีสวนใน
การจัดงานสงกรานตพระประแดง ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและจัดงานสงกรานตพระประแดงไวใน
เดือนแหงการทองเที่ยวไทย

1

กองทัพเรือ. (2548). ขาวทหารเรือ. (Online)

2

องคการบริหารสวนจังหวัด.(ม.ป.ป.) . หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ. หนา 45
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พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
( พ.ศ.2545-2549 )
นโยบายในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ วในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่9 ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8 โดยองคกรการปกครองทองถิ่นมีสว นรวมในการกําหนดและควบคุมการ
กอสรางสิง่ อํานวยความสะดวกบริการใหแกนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม ทัง้ นีเ้ พื่อใหทรัพยากรใน
ทองถิน่ เหลานัน้ ไดรับการพัฒนาอยางยัง่ ยืน การสรางคานิยมใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน
ศิลปะวัฒนธรรมทองถิน่ จะกอใหเกิดการหวงแหนในทรัพยากรเหลานัน้ และเปนวิถที างที่ถูกตองใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหยงั่ ยืน 1 โดยในแผนพัฒนา ฯ ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนา
และสงเสริมการทองเที่ยวไวดังนี้
1. พัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มการจางงาน กระจายรายไดสูชุมชน และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
โดยดําเนินการพัฒนาทองเที่ยวเชิงกลุมพืน้ ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วในระดับรอง
ที่มีศักยภาพ พรอมทั้งสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ไมมผี ลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เชนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศน อยางถูกวิธี การทองเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการทองเที่ยว
เพื่อการกีฬา สวนสุขภาพและสวนสนุกเปนตน เพื่อใหเกิดความนากลับมาเยีย่ มเยือนของแหลง
ทองเที่ยว
2. ปรับปรุงคุณภาพบริการทางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและเพียงพอ โดยใหความสําคัญ
ตอการเพิ่มและกวดขันมาตรฐานดานความปลอดภัยของนักทองเทีย่ ว การแกไขปญหาการ
หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
โดยเฉพาะดานการเขา- ออก นอกประเทศ การเดินทางในประเทศ การใหบริการขอมูลขาวสารที่
ทันสมัยรวมทัง้ การพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและปริมาณสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด
3. สงเสริมบทบาทชุมชนและองคกรชุมชนในทองถิน่ ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวอยางครบวงจร ทัง้ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การบํารุงรักษา และการพัฒนาสิง่ อํานวย
ความสะดวกดานการทองเที่ยว โดยรณรงคสรางจิตสํานึกและเสริมสรางความรูเ ขาใจที่ถกู ตองแก
ชุมชนและทองถิน่ ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
4. เนนกลุมเปาหมายนักทองเทีย่ วที่มีคณ
ุ ภาพจากตางประเทศใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวกลุมการประชุม การจัดนิทรรศการนานาชาติ และการทองเที่ยวเพือ่ เปนรางวัล เพื่อ

1

ศรัญยา วรากุลวิทย .(2546). ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว.หนา 329
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เพิ่มสัดสวนของรายไดตอนักทองเทีย่ วและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนทรัพยากรการ
ทองเที่ยว โดยใหมีระบบบริหารจัดการเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบ 1
การทองเทีย่ วในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เนื่องจากแนวทางและ
มาตรการสงเสริมการทองเที่ยว สนับสนุนการดําเนินการทองเที่ยวในลักษณะกลุมพื้นที่ จังหวัด
สมุทรปราการ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเทีย่ วเชิงรุกขึ้น ในลักษณะการรวมกลุมจังหวัด โดยมี
ชื่อวา กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดวยจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสะแกว เปนความพยายามรวมกันของภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุม อนุภูมิภาค โดยความรวมมือในลักษณะพหุภาคี
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใหเชื่อมโยงถึงกัน พึง่ พาอาศัยกันปฎิบัติการสูความสําเร็จรวมกัน โดยจัดตั้ง
คณะประสานงานการทองเที่ยว คือ คณะ กรอ.จังหวัด หรือ คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน
ซึ่งไดรวม จัดทํา แผนยุทธศาสตรการทองเทีย่ วเชิงรุกขึน้ เพื่อพัฒนาการทองเทีย่ วและตลาด พ.ศ.
2547 – 2549 ขึ้น โดยกําหนดไวดังนี้ คือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเทีย่ วในระยะ 3 ป ของกลุมเบญจบรูพาสุวรรณภูมิ
1. วิสัยทัศน
กลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิรวมกันพัฒนาคุณภาพการทองเทีย่ วสูมาตรฐาน
2. พันธกิจ
2.1 ดําเนินการพัฒนาโดยมุง เนนผลประโยชนของนักทองเทีย่ วและชุมชนทองถิน่
โดยสวนรวมเปนสําคัญ
2.2 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือหรือการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทองเทีย่ ว
2.3 มุงพัฒนาคุณภาพการทองเทีย่ วดวยความรูอยางตอเนื่อง
3. เปาหมาย
3.1จัดใหมีเครือขายพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะพหุภาคีไวเปนแกนหลักใน
การประสานพัฒนาทองเทีย่ วในทุกจังหวัดและของกลุมจังหวัดอยางเขมแข็ง
3.2 เพิ่มจํานวนกลุม หรือ องคกรชุมชนเพือ่ การพัฒนาดานทองเที่ยว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในทีท่ เี่ ปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของแตละทองถิน่
เพื่อสรางการมีสวนพัฒนาคุณภาพการ
ทองเที่ยว ตลอดจนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงทองเที่ยวของตนไดอยางตอเนื่อง
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คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . (2546). โครงการ
พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุกกลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . หนา 8
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3.3. ยกระดับความรูความเขาใจใหกับบุคลากรชุมชน ทองถิ่น ผูประกอบการ
แรงงาน อาสาสมัครเยาวชน ผูใหบริการ และผูเกีย่ วของ ใหมีจิตสํานึกดานตาง ๆ และมีทักษะ
ความสามารถในการบริหาร การบริหารการทองเที่ยวของตนไดอยางมีคุณภาพยั่งยืน
3.4 เพิ่มขีดความสามารถผูป ระกอบการรายยอย และ วิสาหกิจชุมชน ใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการทางการทองเที่ยวไดตรงกับความตองการของนักทองเทีย่ ว
นักทองเที่ยวไดรับการบริการทางการทองเที่ยวที่ดีขึ้น
3.5 มีเรื่องราว เรื่องเลา และตํานานทองถิน่ ในแตละจังหวัดไวเปนหลักฐาน
เพิ่มขึ้น เพื่อสารประโยชนแกนักทองเทีย่ ว
3.6 เพิ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวกพืน้ ฐานทางการทองเทีย่ ว
ที่ยงั ขาดอยู เชน ศูนยใหบริการทองเทีย่ ว ปายบอกทางขนาดตาง ๆ เสนทางการทองเที่ยวที่สะดวก
ขายขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ อื่น ๆ ใหอยูในระดับที่นกั ทองเทีย่ วสามารถเดินทางทองเที่ยวในพืน้ ที่
ดวยตนเองไดอยางมั่นใจและปลอดภัย
3.7 เพิ่มจํานวนนักทองเทีย่ วรายจังหวัดปละไมนอยกวารอยละ 10 และ
นักทองเที่ยวเดินทางเยี่ยมเยือนชุมชนมากขึ้น
3.8 มีสื่อใชในการเผยแพรขอ มูลประชาสัมพันธการทองเทีย่ วของ 5 จังหวัดอยาง
พอเพียงแหลงทองเที่ยวใน 5 จังหวัดเปนทีร่ ูจักและสนใจของนักทองเทีย่ วเพิ่มขึ้น
3.9 มีแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองเที่ยวในกลุม 5 จังหวัดตอเนื่อง หลังจาก
ป พ.ศ.2549
4.กลยุทธและกระบวนการพัฒนา
4.1 กลยุทธสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน
แนวทางการพัฒนา
4.1.1 สงเสริมการรวมกลุม จัดตั้งองคกร เครือขายของชุมชน และสนับสนุนใหชมชนมี
สวนรวมในการวางแผน จัดและกําหนดรูปแบบการทองเทีย่ วที่เหมาะสม
4.1.2 ปลูกสรางจิตสํานึกรวมกันของชุมชนใหตระหนักถึงทรัพยากรและมรดกชมชน
4.1.3 สงเสริมจัดใหมีแผนแมบทการทองเที่ยวชุมชน บนพืน้ ฐานความตองการของ
ชุมชน
4.2 กลยุทธการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก
แนวทางการพัฒนา
4.2.1 สงเสริมกระบวนการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารและเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน
4.2.2 สงเสริมการดูงาน เพื่อเปดโลกทัศนทางวิชาการและอาชีพแกประชาชน
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4.2.3 สนับสนุนการศึกษาสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตร วัฒนธรรม แหลง
ทองเที่ยวเพื่อสรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นชุมชน
4.2.4 ผลักดันใหสถาบันการศึกษากําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อสรางจิตสํานึก และสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพได
4.2.5 สงเสริมใหเยาวชนเขามามีบทบาทในการรวมพัฒนาการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับ
วัย
4.3 กลยุทธการวิจัยศึกษา คนควา สํารวจ
แนวทางการพัฒนา
4.3.1 สงเสริมการผนึกกําลังความรวมมือระหวางองคกร ชุมชน นักวิชาการ เพือ่ สราง
ความเขมแข็งของระบบการวิจัยทางการทองเทีย่ วอยางมีสวนรวม
4.3.2 ควรมีการศึกษาวางกรอบการวิจัยอยางเปนองครวมและมีระบบรวมกันโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางรากฐานพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชน งานวิจัยเพื่อสรางความรูทองถิ่น
งานวิจยั รูปแบบการจัดการทองเทีย่ วในแตละพื้นที่ และความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรทองเที่ยวใน
พื้นที่ งานวิจยั เพื่อการตลาด และศึกษาติดตามพฤติกรรมนักทองเที่ยวภายในประเทศ งานวิจยั เพือ่
สรางแนวนโยบายการพัฒนา ฯลฯ
4.3.3 การพัฒนาบุคลากรชุมชนเพื่อเปนนักวิจัยชุมชนทองถิ่น
4.4 กลยุทธการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.4.1 พัฒนาองคความรูท ุกสาขาแกบุคคลที่เกีย่ วของ
4.4.2 จัดทําแผนพัฒนาและกําหนดมาตรฐานสิง่ อํานวยความสะดวกที่ใหบริการใน
แหลงทองเที่ยว
4.4.3 ดึงองคกรอาสาสมัครพัฒนาทองเทีย่ วและชุมชนเขามามีสว นรวมในการวางแผน
ดูแล
4.4.4 มีแผนแมบทการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งในระดับกลุม จังหวัด จังหวัด และชุมชน
ทองถิน่
4.4.5 ผลักดันใหพื้นที่ทองเที่ยวที่เสีย่ งตอการถูกทําลายหรือความเปราะบาง ได
ประกาศและบังคับใช Zoning เชน ละลุ
4.4.6 ขยายกําลังการรองรับของสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกใหทนั กับ
จํานวนนักทองเทีย่ วที่เพิ่มขึน้ เพื่อไมใหเกิดมลภาวะ เชน ขยะ น้ําเสีย
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4.5 กลยุทธสง เสริมการลงทุนแกผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชน
การสงเสริมการลงทุน เปนมาตรการที่รัฐพึงจัดขึ้นเพื่อกระตุน และพัฒนาคุณภาพการ
ทองเที่ยวใหมศี ักยภาพเกิดขึ้นในทุกระดับของการบริการ ซึ่งในทีน่ ี้เนนที่ ผูประกอบการรายยอย และ
วิสาหกิจชุมชน เปนเพราะทั้งสองกลุมนีถ้ ือไดวาเปนคลื่นลูกใหมของหวงโซดานเศรษฐกิจ ที่ขยาย
จํานวนเพิ่มขึน้ อยางรวดเร็วทัง้ กระจายอยูในทุกพืน้ ที่ ซึง่ หากปลอยใหดําเนินการโดยปราศจากการ
สงเสริมการลงทุน ก็จะมีสภาพที่ไมสามารถแขงขันได เกิดการลงทุนแบบเสี่ยงภัย ตลอดจนการสราง
ผลิตภัณฑและบริการที่ดอยคุณภาพขึ้นเกลื่อนภูมิภาค โดยไมไดตั้งใจ ซึ่งสงกระทบตอหลักการผลิตที่ดี
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมอยางหลีกเลีย่ งไมได
แนวทางการพัฒนา
4.5.1 เพิ่มสาขาการใหคําปรึกษาการลงทุนในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการลงทุน และ
พัฒนาหนวยดังกลาวใหสามารถรองรับการขยายตัวธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว
ของ
ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชน
4.5.2 ใหการศึกษาอบรม คําปรึกษา ผูป ระกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชน ใหมี
ความรูดานการจัดทําแผนลงทุนธุรกิจของตนไดดวยตนเอง กอนตัดสินใจลงทุน
4.5.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการมีทักษะบริหารจัดการธุรกิจ และเกิด
ประสบการณที่สามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4ชวยเหลือทางวิชาการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและการบริการทองเทีย่ ว ที่
ตรงกับความตองการของตลาด
อํานวยการดานสินเชื่อการลงทุนใหกระจายและครอบคลุมในทุกสาขากิจการ
4.5.5 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการเดิมที่อยูในสภาวะตองการความ
ชวยเหลือ เพื่อฟนฟูกิจการสูค วามสําเร็จ
4.5.6 จัดใหมสี ิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานทางการประกอบการ ที่เอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนการลดและขจัดปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการลงทุนประกอบการ
4.5.7 ติดตามความกาวหนาและใหความชวยเหลือ ดวยการสงเสริมกระบวนการพึง่ พา
กันเองในลักษณะการจัดตั้งกลุมอาชีพ
4.6 กลยุทธสง เสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
ในปจจุบัน การระดมหรือการผนึกกําลังจากผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเทีย่ วทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั้งหมด ยังไมไดถูกนําออกมาใชประโยชนเพื่อขังเคลื่อนในดานการสงเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธอยางเต็มที่ เปนเพราะดวยการพัฒนาแบบตางคนตางทํา รวมทัง้ ภาครัฐมีทัศนาคติวา
เรื่องการตลาดเปนเรื่องเอกชนเทานั้น
ทําใหพลังความรวมมือในการพัฒนาจํานวนนักทองเที่ยว
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ตลอดจนความเขาใจเกี่ยวกับสินคาและบริการทองเทีย่ วในทองถิน่ ไมเปนที่รับรูท ั่วถึงเทาที่ควร และ
รวมถึงแผนพัฒนาการทองเที่ยวในดานนีก้ ็ถูกจํากัดสงเสริมอยูแตในจังหวัดทองเทีย่ วหลัก ๆ ของ
ประเทศ ขอมูลที่จํากัดแคบ และการใชเครื่องมือการตลาดและประชาสัมพันธที่อยูอยางไมเต็ม
ศักยภาพ ถือเปนอุปสรรคทีส่ ําคัญตอการพัฒนาที่ตอไปนี้ควรจะไดรับการปฏิรูปอยางจริงจัง
แนวทางการพัฒนา
4.6.1 รับฟงความคิดเห็นของนักทองเทีย่ วอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
กําหนดแผนกลยุทธการพัฒนา
4.6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลึกกําลังของสื่อเผยแพร และหนวยประชาสัมพันธทั้ง
ระบบเขารวมพัฒนาการจัดการทองเทีย่ ว
4.6.3 รวมกันคนหา IMAGE และพัฒนาแนวความคิดและเรื่องราวของภูมิภาค เพื่อ
ดึงดูดความสนใจและนํามาเปนจุดขายสําหรับแหลงทองเที่ยว กอนที่จะทําแผนปฏิบัติการการตลาด
และแผนพัฒนาดานกายภาพ
4.6.4 พัฒนาสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของตลาด
4.6.5 จัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวตามจุดผานสําคัญของนักทองเทีย่ ว
4.6.6 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการทองเทีย่ วชวงเทศกาล รวมถึงการจัดโปรแกรม
กิจกรรมการทองเทีย่ วราคาพิเศษตาง ๆเพื่อกระตุนการเดินทาง
4.6.7 พัฒนาระบบขอมูล กลไก และการประชาสัมพันธกาจกรรม ใหเอื้ออํานวยการ
ทองเที่ยวพหุประสงค ( Multti Purose หรือ Combination Tour ) ในประเทศไทย
4.6.8 สงเสริมใหเกิดความเขาใจในการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธใหไดกลุม
นักทองเที่ยวทีเ่ หมาะสม ตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ
4.6.9 มีการดําเนินการประชาสัมพันธที่ตอ เนื่องและจัดสรรงบประมาณดานพัฒนาให
เพียงพอ
4.6.10 ใชนวัตกรรมทางการตลาดเขาชวย
4.7 กลยุทธการบริหารจัดการที่ดี
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น เปนกระแสความเปลีย่ นแปลงที่ชว ยใหเกิดกระจาย
ความเจริญ และลดความแออัดของแหลงทองเทีย่ วหลักและเมืองใหญออกสูพนื้ ที่เสริมอื่นๆ ในชนบท
แตทวาองคกรทองถิน่ ซึง่ เปนองคหลักในการพัฒนาการทองเทีย่ วในทุกพื้นที่ของประเทศ ยังขาดความรู
ความเขาใจ และยังไมมีความตระหนักในภารกิจในระยะที่ผานมาอยางชัดเจน นอกจากนี้ชุมชน
ทองถิน่ เองยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องบริหารจัดการ และการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ดังนัน้
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หากจะสรางการบริหารการจัดการที่ดี ควรมีการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร หรือองคกร
เครือขายเปนสําคัญ
แนวทางการพัฒนา
4.7.1 เตรียมพรอมและพัฒนาศักยภาพดานการจัดการทองเที่ยวใหแกผูบริหารและ
ปฏิบัติการในองคการทองถิน่ รวมทัง้ การจัดตั้งศูนยฝกอบรมและศูนยบริการขอมูลทางวิชาการให
บุคลากรทองถิ่น
4.7.2 จัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับกับทองถิน่ โดยกําหนดนโยบาย วางแผน
ดําเนินการและประเมินผลการดําเนินงานดานการทองเที่ยวใหชัดเจนและโปรงใส
4.7.3 จัดการประสานงานเชื่อมโยงกับเครือขายการทองเทีย่ วที่มีในภูมิภาคเพื่อสราง
พลังการพัฒนา
4.7.4 จัดหางบประมาณเพือ่ สงเสริมและพัฒนาการทองเทีย่ วเปนหมวดงบกลาง โดยจะ
ใชเปนแหลงทุน หรือกองทุนที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยรวม
4.7.5 มีการวัดและประเมินผลรายไดที่มาจากการทองเที่ยว
4.7.6 สนับสนุนใหรางวัลสําหรับแหลงทองเทีย่ วดีเดน
4.7.7 สนับสนุนใหมกี ารศึกษาดูงาน และสัมมนากับทองถิน่ ที่มีความสําเร็จในดานการ
บริหารจัดการทองเที่ยว
4.7.8 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สินคาชาวบาน อุตสาหกรรมชนบท ( OTOP )
อุตสาหกรรมในครัวเรือนรวมถึงสิง่ แวดลอมชุมชน เพื่อเปนการสรางฐานพัฒนาการทองเที่ยวในระดับ
ทองถิน่ พรอมทั้งรองรับการกระจายรายไดและความเจริญเติบโตทางการทองเทีย่ วแผนโครงการ ใน
ระยะ 3 ป โดยกลุมจังหวัด 1
สําหรับจังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2547 - 2549 โดยกําหนดกลยุทธและมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ ว ซึ่งเปนกลยุทธพัฒนาเพื่อ
สรางขีดความสามารถและศักยภาพการทองเทีย่ วใหเขมแข็งและยั่งยืนโดยการปรับกระบวนการจัดการ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ทั้ง 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและประชาชนเพื่อให
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางการทองเทีย่ วที่มีอยูใ หมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สําคัญ ไดแก

1

คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ.(2546) . โครงการ
พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุก กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ. หนา 96-103
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1. ดานการประชาสัมพันธ โดยประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับแหลง
ทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดไปยังจังหวัดตาง
ๆ
โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในทุกรูปแบบ ใชสื่อทุกประเภท และจัดให
มีศูนยบริการขอมูลขาวสารการทองเทีย่ วของจังหวัดในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยเฉพาะตาม
สถานที่สาํ คัญหรือสถานทีเ่ หมาะสม
2. สนับสนุนบทบาทขององคกรการปกครองทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด ให
เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ วในเขตทองถิ่นของตนเองโดยเฉพาะการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อเพิม่ รายไดกับประชนในทองถิน่ โดย
ใชอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลัก ในลักษณะของการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
3. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเทีย่ วของจังหวัดที่สาํ คัญ ทัง้ แหลงทองเที่ยวประเภททาง
ธรรมชาติ และแหลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตรหรือศิลปกรรม ใหมีสภาพภูมิทัศนทสี่ วยงาม เปน
ระเบียบ ตามสภาพทางธรรมชาติหรือสภาพทางประวัตศิ าสตรดั้งเดิม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวหรือเปน
จุดขายที่สาํ คัญของจังหวัด
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว ทั้งเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และบริการตาง ๆ สําหรับนักทองเทีย่ วโดยเฉพาะ
แหลงทองเที่ยวสําคัญ ไดแก ทีจ่ อดรถ รานคา บานพัก เปนตน ใหอยูใ นสภาพดีไดมาตรฐาน
5. ฟนฟูบูรณะโบราณสถานหรือแหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตรหรือศิลปกรรมที่สําคัญของ
จังหวัด โดยใหความสําคัญในเรื่องการดูแลรักษารูปแบบทางสถาปตยกรรม
6. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือเชิงนิเวศน สําหรับแหลงทองเทีย่ วทาง
ธรรมชาติ แหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร รวมทั้งการทองเที่ยวแบบ โฮมสเตย ซึ่งตองมีการอบรม
สรางความเขาใจหรือสรางจิตสํานึก ใหประชาชนในทองถิ่นทีน่ ักทองเทีย่ วนิยมนิยมไปทองเที่ยวและ
พักคางแรม เขาใจหลักการเปนเจาบานทีด่ ี เพื่อสรางความประทับใจใหแกนกั ทองเทีย่ ว
7. พัฒนาการคมนาคมขนสง โดยเฉพาะเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ใหอยูใ นสภาพดีได
มาตรฐาน เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
8. สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีเทศกาลประจําปที่สาํ คัญของจังหวัด
เชน งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย เทศกาลสงกรานตปากลัด (พระประแดง) งานประเพณีรับบัว
9. สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการรานคา หรือประชาชนทองถิน่ พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพสินคา ของที่ระลึกใหมีคุณภาพ ตลอดจนสรางจิตสํานึกหรือคานิยมเรื่องการบริการ
นักทองเที่ยว
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10. พัฒนาบุคลลากรในดานการทองเที่ยวหรือเกีย่ วของกับการทองเที่ยว ทั้งในภาครัฐและ
เอกชนใหมีความรูความเขาใจ ทักษะในอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว ตลอดจนการสรางจิตสํานึก
และมีความรับผิดชอบในหนาที่และการเปนเจาบานทีด่ ี ใหกับนักทองเทีย่ ว
11. สงเสริมและสนับสนุนกิจการตํารวจทองเทีย่ ว เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิ นักทองเทีย่ วในขณะที่พกั หรือทองเทีย่ วในจังหวัด
12. ใหองคกร กรอ.จังหวัด ( คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน) ใหเปนองคกรที่มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด ทั้งดานการกําหนดนโยบายแนวทาง
การพัฒนา การแกปญหา ตลอดจนการสรางการลงทุนเรื่องการทองเทีย่ วในจังหวัด
13. สงเสริมความรวมกับจังหวัดใกลเคียงในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
14. สนับสนุนการรวมตัวกันเปนชมรมหรือสมาคมดานการทองเที่ยวเพือ่ รวมดําเนินงานดาน
การพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับภาครัฐ
15. จัดใหมีแผนแมบทในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ วของจังหวัด ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2545 – 2549) 1
และจากแนวทางการรวมกลุมการพัฒนาการทองเทีย่ ว จังหวัดสมุทรปราการจึงถูกรวมอยูใน
ความดูแลของการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8 ประกอบดวยจังหวัดในกลุมเบญจบูรพา
สุวรรณภูมิ คือจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว และจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีสาํ นักงานตั้งอยูที่ 182/88 หมู 1 ถนนสุวรรณศร ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ซึง่ ดูแลการทองเที่ยวในกลุม จังหวัด
จากกลยุทธและมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ ว การทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการไดรับ
การสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน การบริการ การจัดสาธารณูปโภค การประชาสัมพันธ ทั้งยังเปนความ
รวมมือทัง้ ภาครัฐ เอกชนและประชาชน เขามีสวนรวมดูแล จากการกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยว
จังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวในลักษณะ One Day Trip in Samutprakan ขึ้น
โดยมีเสนทางที่สําคัญ คือ
เสนทางที่ 1 “ ลองเรือชมวิถีชีวิตปากแมน้ําเจาพระยา – ยลอุทยานประวัติศาสตรเขตทหาร
ชมปู ดูทะเลที่บานสาขลา “ เสนทางฝง อําเภอพระประแดง โดยเริม่ จากการนมัสการองคพระสมุทร
เจดีย และลงเรือที่ทาเรือพระสมุทรเจดีย เพื่อลองเรือชมวิถีชีวิต บริเวณปากแมนา้ํ เจาพระยา ชมปาชาย
เลน และปอมพระจุลจอมเกลา ฯ ขึ้นฝงที่อทุ ยานประวัติศาสตรทหารเรือ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร

1

คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ.(2546) . โครงการ
พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุก กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ. หนา 43 - 44
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จากนั้นเดินทางโดยรถยนตไปยังหมูบานสาขลา รับประทานอาหารทะเลสดจากทะเล ชมหมูบา นสา
ขลาทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมชมวิถชี าวประมง เลือกซื้ออาหารทะเล และนั่งเรือไปตามลําคลองตาเพิ่ม
ชมวิถีชวี ิตชาวประมงพืน้ บาน การจับหอยแครง การเลี้ยงหอยแมลงภู วังกุง วังปู
เสนทางที่ 2 “ศึกษางานวิจติ รศิลป ดูตะโขงอาบน้าํ ยลเมืองโบราณ ชมพระอาทิตยอัสดงที่
บางปู “ เสนทางสูปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ
เริ่มตนโดยชมพิพธิ ภัณฑชางเอราวัณ
ประติมากรรมลอยตัวรูปชางสามเศียร เดินทางชมการแสดงจับจระเขดวยมือเปลาที่ฟารมจระเขและ
สวนสัตวสมุทรปราการ จากนัน้ ขับรถชมเมืองโบราณ รับประทานอาหารกลางวันในบรรยากาศของ
ตลาดน้ําไทย ชมพิพธิ กลางแจงขนาดใหญกับงานประติมากรรมเลื่องชื่อกวา 116 แหง และเดินทาง
ตอไปยังบางปู ชมทัศนียภาพและฝูงนกตาง ๆ ชมพระอาทิตยตกที่ปากอาวไทย
เสนทางที่ 3 “อิ่มบุญ – สุขใจ บนเสนทางสายธรรมะ สัมผัสวิถีชวี ิตริมสวน ชมสวนเสือแหง
แรกของประเทศไทย “ ใชเสนทางอําเภอบางพลี ซึง่ เริ่มจากการนมัสการ พระพุทธรูปปางไสยาสน ที่วัด
บางพลีใหญกลาง และเดินทางตอมานมัสการหลวงพอโตทีว่ ัดบางพลีใหญใน และทุกปจะมีงาน
ประเพณีรับบัวในเชาวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป และรับประทานอาหารกลางวัน จากนัน้ ลองเรือ
ชมวิถีชวี ิตสองฝงคลองตามลําคลองสําโรงสูบางโฉลง ชมวิถีชวี ิตชาวสวนมะมวง การเลี้ยงปลาสลิด
ชมฟารมงูเหาและฟารมเสือที่บางโฉลง
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2549 นัน้ ไดเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยางเปนทางการ โดยรัฐบาล
กําหนดใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลักของประเทศและเปนศูนยกลางการบินใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานนานาชาติที่มคี วามสําคัญตอการ
สงเสริม เศรษฐกิจ สังคม และการทองเทีย่ ว สําหรับผูท ่เี ดินทางโดยสารเครื่องบิน ผูทมี่ าสงญาติขึ้น
เครื่องบิน และนักทองเทีย่ วที่รอตอเครือ่ งบินไปยังจุดหมายมีเวลาวาง ตั้งแต 4 – 7 ชั่วโมงนั้น
ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคกลาง เขต 8 ไดจัดแนะนําเสนทางทองเทีย่ วรอบ ๆ ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 5 เสนทาง เพื่อใชเปนแนวทาง
การเดินทางทองเทีย่ ว
ในโอกาสที่เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเสนทางทองเทีย่ ว
ประกอบดวย
เสนทางที่ 1 ใชเวลารวม 7 ชั่วโมง 50 นาที ประกอบดวย
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – พิพิธภัณฑชางเอราวัณ – พิพิธภัณฑทหารเรือ – เมืองโบราณ –
ฟารมจระขและสวนสัตวสมุทรปราการ
เสนทางที่ 2 ใชเวลารวม 4 ชั่วโมง ประกอบดวย
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ – สถานตากอากาศบางปู
– เมืองโบราณ
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เสนทางที่ 3 ใชเวลารวม 4 ชั่วโมง 45 นาที ประกอบดวย
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ตลาดโบราณบางพลีใหญ – วัดบางพลีใหญใน – วัดบางพลีใหญ
กลาง
เสนทางที่ 4 ใชเวลารวม 4 ชั่วโมง 40 นาที ประกอบดวย (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ตลาดคลองสวน 100 ป – วัดโสธรวรารามวรวิหาร - ลองเรือชม
แมน้ําบางปะกง – ตลาดบานใหม – วัดจีนประชาสโมสร – วัดอุภัยภาติการาม
เสนทางที่ 5 ใชเวลารวม 6 ชั่วโมง ประกอบดวย
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ตลาดคลองสวน – ลองเรือชมโลมา – ชิมปลากะพง – เที่ยวดงนก
(ปลายเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ ) 1
การทองเทีย่ วที่เกิดขึ้นในระยะนีม้ ีลักษณะบูรณาการเชือ่ มโยงการทองเทีย่ ว ทั้งยังรวมมือกัน
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และรูปแบบการทองเที่ยวชนิดแบบวันเดียว( One day Tour ) การ
ทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ชวงที่มกี ารกําหนด รูปแบบการจัด
กิจกรรมและสงเสริมการทองเทีย่ วอยางจริงจังและเปนระบบไวในแผนพัฒนาจังหวัด ทัง้ ยังไดกําหนด
รูปแบบกลุมการทองเที่ยวขึน้ เพื่อเชื่อมโยงการทองเทีย่ วในจังหวัดใกลเคียง คือกลุมเบญจสุวรรณภูมิ
ทั้งแยกแผนพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดไวอยางมีรูปแบบและเปนระบบมากขึ้น
รวมทั้งไดเริ่ม
จัดเก็บชอมูลการทองเทีย่ วตาง ๆ เชน รายได จํานวนนักทองเที่ยว แสดงใหเห็นถึงการเห็นความสําคัญ
ของการทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับจังหวัด

1

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคกลาง เขต 8 .(2549 ). เที่ยวเมืองไทยใกลกรุงเทพ ฯ รอบทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ .( Online)
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ตาราง 7 แสดงพัฒนาการการทองเทีย่ วของจังหวัดสมุทรปราการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

เกิดแหลงทองเที่ยวที่สาํ คัญคือ พระสมุทรเจดีย
สถานตากอากาศบางปู ฟารมจระเขและสวนสัตว
สมุทรปราการ และแหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร
ซึ่งเปนแหลงทองเทีย่ วหลักในปจจุบนั

แผนพัฒนา ฯ ฉ.1-3
(พ.ศ.2504 – 2519)

การทองเทีย่ วยังไมถกู บรรจุในแผนพัฒนาฯ แตมีแหลง
ทองเที่ยวที่สาํ คัญเกิดขึ้น คือ พิพิธภัณฑทหารเรือ
เมืองโบราณ สวางคนิวาส

แผนพัฒนาฯ ฉ. 4
(พ.ศ.2520 – 2524)

เริ่มบรรจุเรื่องการทองเทีย่ วไวในแผนพัฒนาฯ แต
จังหวัดสมุทรปราการยังไมมีหนวยงานทีร่ ับผิดชอบเรื่อง
การทองเทีย่ วโดยตรง

แผนพัฒนาฯ ฉ. 5
(พ.ศ.2525 – 2529)

จังหวัดสมุทรปราการยังไมมีมาตรการและแหลง
ทองเที่ยวใหมเกิดขึ้นโดยยังใชชื่อเสียงที่มมี าแตเดิมของ
แหลงทองเที่ยวนัน้ ในการดึงดูดนักทองเทีย่ ว

แผนพัฒนาฯ ฉ.6
(พ.ศ.2530 – 2534)

จังหวัดสมุทรปราการ จัดทําแผนลงทุน โดยจัดทํา
โครงการสงเสริมการทองเทีย่ วบรรจุไว ชือ่ วา
โครงการฟน ฟู พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเทีย่ ว
โดยจังหวัดสมุทรปราการไดจัดฟนฟูแหลงทองเที่ยว
ตางๆ เชน อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลฯ
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ตาราง 7 (ตอ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

แผนพัฒนา ฯ ฉ.7
(พ.ศ.2535 -2539)

การทองเทีย่ วแหงประเทศไทยไดเขามารวมจัดกิจกรรม
สงเสริมและประชาสัมพันธประเพณีรับบัวของชาว
อําเภอบางพลีใหนักทองเทีย่ วทัว่ ไปรูจัก

แผนพัฒนา ฯ ฉ.8
(พ.ศ.2540 – 2544)

พ.ศ.2541 จังหวัดสมุทรปราการจัดงานแสดง แสง สี
เสียง มหัศจรรยเมืองปากน้าํ เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาลในปทอ งเทีย่ วไทย พ.ศ.2541 – 2542
(Amazing Thailand 1998 -1999 ) และจัดนําเที่ยว
ลักษณะ One Day Tour
พ.ศ.2544 จังหวัดสมุทรปราการจัดงาน โครงการ
กินปู ดูทะเล รวมสมโภชองคพระสมุทรเจดีย 175 ป
ตอมากลายเปนเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

แผนพัฒนาฯ ฉ.9
(พ.ศ.2545 – 2549)

เกิดหนวยงานเกี่ยวกับการทองเทีย่ วขึ้น หลังจาก
ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 คือ ศูนยการทองเทีย่ ว กีฬาและ
นันทนาการจังหวัดเพื่อดูแลดานการทองเที่ยวในจังหวัด
และจังหวัดสมุทรปราการไดจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยว
เชิงรุกขึ้นในลักษณะรวมกลุม จังหวัด เรียกวา
กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดวย 5
จังหวัด คือ นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรี
และสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใหเชื่อมโยง
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ตาราง 7 (ตอ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ

แผนพัฒนาฯ ฉ.9 (ตอ)
(พ.ศ.2545 – 2549)

ถึงกัน จังหวัดสมุทรปราการจึงเขามาอยูในความดูแล
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8
จังหวัดสมุทรปราการจัดทํายุทธศาสตรการทองเที่ยว
ขึ้นในปงบประมาณ 2547 – 2549 โดยความรวมมือ
ของ 3 ฝาย คือภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อ
พัฒนาการทองเทีย่ วใหยงั่ ยืน รวมทัง้ กําหนดรูปแบบ
การทองเทีย่ วในลักษณะแนะนําเสนทางการทองเที่ยว
เรียกวา One Day Trip in Samutprakan เกิดขึ้น
3 เสนทาง รวมทัง้ เกิดการทองเที่ยวแบบ โฮมสเตย ขึน้
ทั้งเกิดโครงการ มหัศจรรย...วันเดียวเทีย่ วทั่วปากอาว
จังหวัดสมุทรปราการ ตอมาเมื่อเปดทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ใน พ.ศ.2549 เกิดเสนทางการทองเที่ยว
รอบทาอากาศยานขึน้ โดยใชชื่อวา เทีย่ วทั่วเมืองไทย
ใกลกรุงเทพฯ รอบทาอากาศยานขึน้
ทั้งยังเกิดแหลงทองเทีย่ วที่สาํ คัญคือ พิพิธภัณฑชางเอราวัณ
และตลาดน้ําบางน้ําผึง้

บทที่ 4
ผลการดําเนินงานการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
การทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการอาจกลาวไดวา เริม่ ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในสมัยนัน้ คือ พระสมุทร
เจดีย หรือพระเจดียกลางน้ํา
โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 5 ไดเคยเสด็จมานมัสการองคพระสมุทรเจดียแหง
นี้ดวยจากนั้นจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เปนตนมาจึงเกิด
แหลงทองเที่ยวดานอืน่ ๆ ตามมา เชน เมือ่ พ.ศ.2480 เกิดแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ คือสถานตาก
อากาศบางปู พ.ศ.2493 จัดสรางฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ พ.ศ.2506 จัดสรางเมือง
โบราณ และเปดใหเขาชมเมื่อ พ.ศ.2515 เปนตน ซึ่งในชวงหลังทําใหการทองเที่ยวในจังหวัด
สมุทรปราการพัฒนาขึ้นตามลําดับ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีพนื้ ที่ติดกับกรุงเทพมหานคร และเปนจังหวัดรองรับการขยายตัว
ดานอุตสาหกรรมจากกรุงเทพ ฯ ในระยะแรกหนวยงานราชการในจังหวัดยังไมใหความสนใจในเรื่อง
การทองเทีย่ ว ทั้งเรื่องการจัดเก็บขอมูล สถิติ จํานวนรายไดและจํานวนนักทองเทีย่ ว การดําเนินงานที่
ผานมาเปนเพียงการประเมินการรายไดและประเมินจํานวนนักทองเทีย่ วเทานั้น อีกทั้งสถานทีท่ องเทีย่ ว
ที่มีการเก็บรวบรวมสถิตินกั ทองเที่ยว เชน เมืองโบราณ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ ก็ไม
อาจเปดเผยขอมูลได แตหลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ในหมวด 4 และมาตรา 15 ไดกําหนดสวนราชการของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และกฎกระทรวงเรื่องการแบงสวนราชการ สงผลใหเกิดหนวยงานตาง ๆ ขึ้นใน
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการจัดตั้งศูนยการทองเทีย่ วกีฬาและนันทนาการจังหวัด ซึ่งมี
ภารกิจและอํานาจหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกีฬาในจังหวัดตางๆ 1 ศูนยการทองเทีย่ วกีฬา
และนันทนาการจังหวัดสมุทรปราการจึงไดเกิดขึ้น เริ่มมีการจัดทําขอมูล สถิตินกั ทองเทีย่ วและประเมิน
รายไดจากการทองเที่ยวขึน้ อยางเปนระบบ โดยเริ่มดําเนินการจัดเก็บขอมูลเมื่อพ.ศ.2547 และ
ดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบันตามปงบประมาณ

1

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.(2546,15 มกราคม) คําสั่งที่ กก 0202/343 เรื่อง ภารกิจและอํานาจ
หนาที่ของศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด.
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ผลการดําเนินการทองเทีย่ วของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแบงออกไดเปน 4 หัวขอดังนี้
1. จํานวนนักทองเที่ยวและรายได
การเก็บขอมูลจากแหลงทองเทีย่ วของจังหวัดสมุทรปราการกระทําอยู 7 แหง คือ พิพิธภัณฑชาง
เอราวัณ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู ปอมพระ
จุลจอมเกลา พระสมุทรเจดีย-บานสาขลา
และการทองเทีย่ วเชิงคุณภาพบางกระเจา ( สวนศรี
นครเขื่อนขันธ ) โดยมีลักษณะการจัดเก็บขอมูล โดยขอความรวมมือจากแหลงทองเที่ยวทัง้ 7 แหง
ดําเนินการจัดเก็บขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากนักทองเที่ยวสงใหศนู ยการทองเที่ยว กีฬา
และนันทนาการในแตละเดือน เพื่อรวบรวมเปนสถิติจาํ นวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว
ดังตาราง 8 และตาราง 9 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเก็บขอมูลเพื่อดูแนวโนมนักทองเที่ยวในจังหวัด
ตาราง 8 จํานวนนักทองเทีย่ วประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2549
เดือน

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม

ปงบประมาณ 2547
จํานวนนักทองเทีย่ ว(คน)
81,462
71,337
84,516
176,405
81,323
65,710
180,413
142,259
113,671
123,083
146,187
109,187
1,375,553

ปงบประมาณ 2548
จํานวนนักทองเทีย่ ว(คน)
132,293
111,323
131,770
548,294
197,497
203,541
151,049
130,609
93,100
102,021
208,694
134,981
2,145,172

ปงบประมาณ 2549
จํานวนนักทองเที่ยว(คน)
106,939
145,774
161,423
190,187
190,286
130,071
173,148
186,616
149,374
129,043
165,084
141,005
1,868,950

ที่มา : ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ . (2549) . รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรปราการ(ตัวชี้วัดที่ 12)
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ตาราง 9 จํานวนรายไดจากการทองเที่ยวประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2549
เดือน

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม

ปงบประมาณ 2547
รายได(บาท)

ปงบประมาณ 2548
รายได(บาท)

ปงบประมาณ 2549
รายได(บาท)

14,029,604
13,286645
16,285796
20,648,820
10,300,815
12,671,018
14,872,128
15,702,607
13,172,930
13,448,367
17,789,500
13,844,500
176,061,730

15,404,100
12,215,905
14,452,995
20,201,634
23,820,468
25,661,408
17,385,686
15,629,703
11,325,900
12,410,854
19,033,140
16,908,842
204,450,665

12,574,091
16,783,140
17,457,915
18,728,786
16,408,286
10,569,598
18,184,853
21,129,211
17,419648
13,381,053
17,787,995
15,760,584
196,815,160

ที่มา : ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ . (2549) . รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมุทรปราการ(ตัวชี้วัดที่ 12)
จากจํานวนสถิตินักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการทีไ่ ดจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2549 แนวโนมรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นเปนลําดับ แตในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวนนักทองเทีย่ วและรายไดลดลง
เนื่องมาจากปญหาวิกฤตการณตางๆในประเทศ เชน ปญหาราคาน้าํ มันแพง ปญหาน้ําทวม และ
ปญหาความวุน วายทางการเมือง เปนตน จึงสงผลใหจํานวนนักทองเทีย่ วในปนนั้ ลดลง
แตใน
ขณะเดียวกันในปลาย พ.ศ. 2549 คือเมือ่ วันที่ 28 กันยายน ไดมกี ารเปดใหบริการทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิขึ้น
การทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการไดรับการสงเสริมมากขึ้นจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไดมีการประชาสัมพันธและเปดแหลงทองเที่ยวใหมๆใกลสนามบินสุวรรณภูมิขึ้น จาก
ปจจัยดังกลาวจึงสงผลใหจาํ นวนนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้น
สามารถสรางรายได
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ใหกับจังหวัดสมุทรปราการ
และเปนผลใหจงั หวัดสมุทรปราการใหความสําคัญกับรายไดจากการ
ทองเที่ยวอีกทางหนึง่ นอกเหนือจากรายไดจากภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมตามแบบเดิม
โดยจังหวัดสมุทรปราการไดพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงสูจังหวัดใกลเคียงและภูมิภาคอื่น
ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศไดสะดวกยิง่ ขึ้น มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความโดดเดน
และหลากหลายรองรับการเปนจังหวัดที่ตดิ กับเมืองหลวงและเปนที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ทําให
สามารถพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวระยะสัน้ เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและสนามบินสุวรรณภูมิไดเปน
อยางดี
2. แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการมีหลากหลาย
ทั้งแหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร
โบราณสถานวัตถุและศาสนา แหลงเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรม ดวยระยะทางที่ไมไกลจากรุงเทพ ฯ การเดินทางที่สะดวก จึงทําใหเกิดแหลง
ทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถดึงดูดนักทองเทีย่ วใหเดินทางมา
ทองเที่ยว โดยแหลงทองเทีย่ วทีเ่ กิดขึ้นแบงตามปการกอสรางและกิจกรรมการทองเที่ยวไดดังนี้
ตาราง 10 แหลงทองเทีย่ ว กอน พ.ศ.2489 – 2549

พ.ศ.
กอน พ.ศ. 2489

แหลงทองเทีย่ ว
- พระสมุทรเจดีย
-

กิจกรรมการทองเทีย่ ว
- งานสงกรานตพระประแดง
(สงกรานตปากลัด)
- งานประเพณีรับบัว
- งานนมัสการหลวงพอปาน

ปอมแผลงไฟฟา
ปอมพระจุลจอมเกลา
วัดกลางวรวิหาร
วัดโปรดเกศเชษฐาราม
วัดไพชยนตพลเสพยราชวรวิหาร
วัดทรงธรรมวรวิหาร
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ตาราง 10 (ตอ)

พ.ศ.

แหลงทองเทีย่ ว

กอน พ.ศ.2489 (ตอ)

- วัดสาขลา
- วัดบางพลีใหญกลาง
- วัดบางพลีใหญใน (วัดพระนอน)
- ตลาดโบราณบางพลีใหญ
- ตลาดคลองสวน 100 ป
- สถานตากอากาศบางปู
- เกาะคางคาว

พ.ศ.2493

- ฟารมจระเขและ
สวนสัตวสมุทรปราการ

พ.ศ.2505

- วัดอโศการาม
- สวางคนิวาส

พ.ศ.2506

- เมืองโบราณ
(เปดเปนทางการ พ.ศ.2515 )

พ.ศ.2515

- พิพิธภัณฑทหารเรือ

พ.ศ.2520

- สวนศรีนครเขือ่ นขันธ
(สวนบางกระเจา)

กิจกรรมการทองเทีย่ ว
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ตาราง 10 (ตอ)

พ.ศ.

แหลงทองเทีย่ ว

กิจกรรมการทองเทีย่ ว

พ.ศ.2525

- ฟารมเสือ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
ฟารมงูหนองงูเหา

พ.ศ.2535

- อุทยานประวัติศาสตร
ทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา

พ.ศ.2541

พ.ศ.2542

- งานมหัศจรรยเมืองปากน้ํา
( Amazing Paknam)
- พิพธิ ภัณฑเปลือกหอย

พ.ศ.2544

- งานเทศกาล กินปู ดูทะเล
รวมสมโภชองค
พระสมุทรเจดีย 175 ป
- One Day Trip in
Samutprakan

พ.ศ.2545

- พิพิธภัณฑชา งเอราวัณ

พ.ศ. 2547

- ตลาดน้ําบางน้ําผึง้
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ตาราง 10 (ตอ)

พ.ศ.

แหลงทองเทีย่ ว

กิจกรรมการทองเทีย่ ว

พ.ศ.2548

- โครงการ มหัศจรรย
วันเดียวเที่ยวทัว่ ปากอาว
จังหวัดสมุทรปราการ
(One Day Tour)

พ.ศ.2549

- โครงการเที่ยวเมืองไทย
ใกลกรุงเทพ ฯ
รอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด สมุ ท รปราการนั้ น ส ว นใหญ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร และเกิดขึ้นกอน พ.ศ.2489 ภายหลังจึงมีแหลงทองเที่ยวประเภทอื่น ๆเกิดขึ้นตามมา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมนําเที่ยวเปนลักษณะโปรแกรมทองเที่ยวในรูปแบบวันเดียวและเชื่อมโยงกับ
จังหวัดใกลเคียง ไดแก กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดวยจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ซึ่งลักษณะเดนของการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดนี้คือการเดินทางเชื่อมตอกันไดสะดวกและใชเวลาในการทองเที่ยวไดเพียงวันเดียว เชน
โครงการ เที่ยวเมืองไทย ใกลกรุงเทพฯรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย ภาคกลางเขต 8 จัดโปรแกรมทองเที่ยวขึ้น โดยจังหวัดสมุทรปราการรวมกับจังหวัดในกลุม เบญจ
บูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดวยเสนทางการทองเที่ยว 5เสนทาง ที่เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเขาดวยกัน
เปนตน
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3. โครงการกอสรางและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
จังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตาง ๆ รวมทั้งสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเดิ น ทางเพื่ อ ให นั ก ท อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข า ถึ ง ท อ งเที่ ย ว โดยการจั ด การสร า งระบบ
สาธารณูปโภค ทั้งการสรางถนน การปรับปรุงสภาพแมน้ําลําคลอง สงผลใหจังหวัดสมุทรปราการไดรับ
การพัฒนา ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐานสาธารณะตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปนการแกไขปญหา
เรงดวนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ คือ ปญหาการจราจร และปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเปน
ปญหาที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากมีโครงการกอสราง และพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกต า ง ๆ ที่ ผา นมาดั ง เช น จากการสรุปผลยุ ท ธศาสตรการพัฒ นาจั ง หวัด พ.ศ.2547 จัง หวัด
สมุทรปราการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการแกไขปญหาจราจรอันเปนปญหา
เรงดวนในวงเงิน 2,616 ลานบาท ซึ่งเปนเสนทางสายหลักของจังหวัด โดยแบงการดําเนินงานตาม
โครงการ คือ
1. งบประมาณเพิ่มเติม ป พ.ศ. 2547 จํานวน 750 ลานบาท ประกอบดวย
1.1 โครงการกอสรางถนนสุขสวัสดิ์ ตอนพระประแดง – บางปลากด งบประมาณ
400 ลานบาท
1.2 โครงการกอสรางสะพานลอยจุดตัดถนนศรีนครินทรกับถนนสุขุมวิท บริเวณ
สามแยกไฟฟา งบประมาณ 150 ลานบาท
1.3 โครงการกอสรางสะพานลอยจุดตัด ถนนศรีนครินทรกับซอยลาซาล งบประมาณ
200 ลานบาท
2. โครงการตามยุทธศาสตรศูนยกลาง ลอจิสติกส (Logistics) ที่ไดรับงบประมาณ ป 2548
จํานวน 3 โครงการ ไดรับงบประมาณ 1,250 ลานบาท
2.1 โครงการกอสรางทางหลวง ตอนแยกถนนบางนา – ตราด ตอนแยกบรรจบถนน
เทพารักษ ( ถนนกิ่งแกว) งบประมาณ 400 ลานบาท
2.2 โครงการกอสรางถนนบางนา – ตราด ตอนบางพลี – บางบอ งบประมาณ 500
ลานบาท
2.3 สะพานลอยจุดตัดถนนศรีนครินทรกบั ถนนเทพารักษ บริเวณสี่แยกศรีเทพา
งบประมาณ 350 ลานบาท
3. โครงการดานการกอสรางและปรับปรุงถนน
จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2547
ใหความเห็นชอบและอนุมัตงิ บประมาณ รวม 1,036.76 ลานบาท เพื่อกอสรางและปรับปรุงถนน รวม 4
เสนทาง ไดแก
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3.1 โครงการศึกษาการกอสราง แยกทางหลวงหมายเลข 3 - บานคลองกระบือ ไดรับ
งบศึกษาความเหมาะสม 20 ลานบาท โดยจะขยายถนนเปน 4 เลน มีเกาะกลางถนน กอสรางเขื่อน
กันดินตลอดแนว ยาวประมาณ 11 กิโลเมตร และจะสามารถเชื่อมโยงถนนเทพารักษ – บางนา ตราด โดยสรางสะพานขามถนนเทพารักษ คลองสําโรงบรรจบถนนบางนา – ตราด –ถนนกิง่ แกว –
สนามบินสุวรรณภูมิ
3.2 โครงการ ถนนสุขุมวิท งบประมาณ รวม 376 ลานบาท แยกเปน กิโลเมตรที่ 26- 40
กิโลเมตรที่ 54 – 57 และกิโลเมตรที่ 40 – 75 (ชวงที่เหลือ)
3.3 โครงการถนนสุขสวัสดิ์ ชวงบางปลากด – ปอมพระจุล ฯ งบประมาณ 240 ลานบาท
3.4 โครงการกอสรางทางหลวง ตอนแยกถนนบางนาตราด ตอนแยกบรรจบถนน
เทพารักษ (ถนนกิ่งแกว) งบประมาณ 400 ลานบาท
นอกจากนีย้ ังมีโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม งบประมาณ 8,000 ลานบาท ซึ่งดําเนินการ
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2545 แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2549 รวมทั้งโครงการวงแหวนดานใต
จากถนนบางนา – ตราด เชื่อมตอวงแหวนตะวันตกที่ถนนสุขสวัสดิ์ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
งบประมาณ 15,584 ลานบาท โครงการกอสรางถนนเลียบสองฝง คลองระบายน้าํ ที่เชื่อมโยงระหวาง
สนามบินสุวรรณภูมิ กับถนนสุขุมวิท ผาน ถนนบางนา – ตราด และ เทพารักษ ระยะทาง 11
กิโลเมตร งบประมาณ 9 ,000 ลานบาท และโครงการกอสรางถนนวัดศรีวารีนอย ระยะทาง 13.5
กิโลเมตร งบประมาณ 13,000 ลานบาท 1
และยังมีโครงการกอสรางและปรับปรุงถนน โดยการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) ที่ดูแลการกอสรางในระดับทองถิน่ ในชวงที่ผานมาอีกหลายเสนทาง เชน พ.ศ. 2546 องคการ
บริหารสวนจังหวัด ไดดําเนินการสรางและปรับปรุงถนน จํานวน 27 เสนทาง ดวยงบประมาณกวา
250 ลานบาท
เมื่อโครงการเหลานี้แลวเสร็จ จะสามารถแกไขปญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดสมุทรปราการ
และสามารถสงเสริมการทองเทีย่ วไดโดยนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวก
กอใหเกิดการเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการมากขึน้ ดวย

1

สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ. (2547). สรุปผลยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการประจําป
2547 . หนา 18 – 20.
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4. ปญหาสภาพแวดลอมการดําเนินโยบายและมาตรการรักษาสภาพแวดลอม
4.1 ปญหาสภาพแวดลอมในจังหวัดสมุทรปราการที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่ตั้งอยูในเขตปริมณฑล
จึงมีลักษณะการพัฒนาที่
ไดรับผลมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครโดยตรง พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมถูกพัฒนาเปนแหลงรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจการคา โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย นอกจากนี้โครงสรางการบริการขั้น
พื้นฐานของภาครัฐและเอกชนก็ไดรับการพัฒนาจนไดมาตรฐานในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกับ
กรุงเทพมหานคร ทัง้ ดานระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา ทําใหมีการ
ขยายตัวและเพิ่มจํานวนของประชากรอยางรวดเร็ว
ซึ่งจากสภาพดังกลาวกอใหเกิดปญหาสภาพ
สิ่งแวดลอมเสือ่ มโทรมตามมาเชนกัน ปญหาสภาพแวดลอมที่เกิดขึน้ ในจังหวัดสมุทรปราการทีส่ ําคัญ
ไดแก
1. ปญหาการทรุดตัวของดิน
โครงสรางทางธรณีวิทยาของจังหวัดสมุทรปราการ มีชั้นน้ําบาดาลหลายชัน้ ซึง่ ชั้นทีถ่ ูกขุด
เจาะ และนํามาใชมากที่สดุ อยูในชวงชั้นพระประแดง ชั้นนครหลวงและชั้นนนทบุรี โดยมีความลึกอยู
ระหวาง 100 – 300 เมตร จากพื้นดิน เนือ่ งจากความตองการน้ําเพื่อใชในอุตสาหกรรม และครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการประปานครหลวงไมสามารถขยายเขตบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ
จึงเปนสาเหตุสําคัญของการขุดเจาะน้ําบาดาลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
จากการตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรณี
กรมแผนทีท่ หารและสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
ระหวางพ.ศ. 2521 – 2535 พบวาบริเวณอําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ มี
ระดับน้ําบาดาลลดลงถึง 6 – 9 เมตร และยังมีอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยของพืน้ ดินมากกวา 10 เซนติเมตร
ตอป ซึ่งถือวาเปนเขตวิกฤต 1 ซึ่งจากการทรุดตัวของแผนดิน ทําใหเกิดปญหาที่ตามมา คือ ปญหาน้ํา
ทวมขังและปญหาน้ําทะเลหนุน เปนผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดสรางปญหาใหกับนักทองเทีย่ ว
ในการเดินทางมาทองเทีย่ วโดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่มีฝนตกชุก น้ํา
ทะเลหนุนสูง และน้ําเหนือทีไ่ หลมาจากตอนบนของแมนา้ํ เจาพระยา

1

จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา. (2535). แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 68 .
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2. ปญหาคุณภาพน้าํ
แมน้ําเจาพระยาเปนแมนา้ํ สายหลัก ที่ไหลผานภาคกลางของประเทศไทย เปนแมน้ําที่รองรับ
กิจกรรมการใชประโยชนจากประชาชนทัง้ การอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม น้ําเสีย
จากกิจกรรมตางๆไดไหลลงสูอาวไทยบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ
ดังนัน้ คุณภาพของน้ําตั้งแต
ปากอาวไทยถึงจังหวัดนนทบุรี จึงอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งที่สะสมมา
จากตนน้าํ เรื่อยลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งถือเปนจังหวัดทีม่ ีน้ําทิง้ จากโรงงาน
อุตสาหกรรมคอนขางสูง
ปญหาคุณภาพของน้ําจึงมีความรุนแรง
นอกจากน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมแลวยังมีแหลงน้ําเสียที่สาํ คัญอื่น ๆ ไดแก น้ําเสียจากชุมชน ซึ่งมาจากอาคารบานเรือน
ตลาดสด ภัตตาคาร โรงพยาบาล หมูบา นจัดสรร โรงแรม คอนโดมิเนียม ศูนยการคา และแพปลา
แหลงน้ําเสียจากเกษตรกรรม เชน จากการเพาะปลูก บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การปศุสัตว ซึ่งน้ํา
เสียจะประกอบดวยปุยสารเคมี ตลอดจนสารอาหารอืน่ ๆ สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําบริเวณปาก
แมน้ําและบริเวณชายฝง ทะเลอยางมาก ปญหาที่สาํ คัญอีกประการหนึง่ คือ การรุกล้ําของน้าํ เค็ม
เนื่องมาจากปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาไหลลงสูอา วไทยนอยลงโดยเฉพาะในชวงฤดูรอน ระหวาง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ทําใหนา้ํ ในแมนาํ้ และลําคลองที่ติดกับทะเลมีความเค็มมากกวาบริเวณ
อื่นๆไมสามารถนํามาอุปโภคและบริโภคได แหลงน้าํ เสียของจังหวัดสมุทรปราการยังมีความแตกตาง
จากบริเวณอืน่ ๆ คือ เรือสินคาตางๆ ที่ใชรองน้ําจากบริเวณอาวไทยเขาออกทาเรือกรุงเทพ ฯ สวนใหญ
มักมีการระบายน้ําเสียดวย
จากปญหาคุณภาพน้ําและน้ําเนาเสียจึงสงผลตอสภาพแวดลอมและ
ทัศนียภาพของจังหวัดดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะการทองเทีย่ วทางน้าํ ตามลําแมนา้ํ เจาพระยา
และรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูริมแมน้ําดวย
3. ปญหาคุณภาพอากาศ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนถึง 5,554 โรง1 ทําใหมกี ารจราจรคับ
คั่งจากการขนสงสินคาและวัตถุดิบ นอกจากนี้แหลงชุมชนและยานธุรกิจ ซึ่งรวมอยูใ นบริเวณเดียวกัน
ทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศอยางตอเนื่อง
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศพบวา
บริเวณอําเภอพระประแดงมีความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดสูงกวามาตรฐาน เนื่องมาจากการ
เผาไหมของเชือ้ เพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปญหาคุณภาพอากาศ เปนปญหาสําคัญที่สงผล

1

กองแผนและงบประมาณ. (2547). แผนยุทธศาสตรพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.
2547. หนา 21.
2

จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา. (2535). แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 68 .

104

กระทบตอการทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณตัวเมือง ทําใหนักทองเทีย่ วเลือกที่จะไมเดินทางมายังพืน้ ที่
ดังกลาว
4. ปญหาขยะมูลฝอย กากของเสีย และสารอันตราย
แหลงกําเนิดขยะมูลฝอย และกากของเสียที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก โรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชน ซึ่งยังไมมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิ์เพียงพอ ทําใหมีปญหาขยะ
ตกคาง 1 ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สงผลตอการทองเที่ยวในดานทัศนียภาพรอบๆบริเวณแหลง
ทองเที่ยวและตลอดเสนทางการเดินทางทองเทีย่ วทําใหขาดความสวยงาม
4.2 นโยบายและมาตรการรักษาสภาพแวดลอม
จากปญหาสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรม ที่สงผลกระทบตอจังหวัดสมุทรปราการในดานตางๆรวมทัง้
การทองเทีย่ ว ทําใหจงั หวัดสมุทรปราการมีนโยบายและมาตรการในการรักษาสิง่ แวดลอมขึ้นเพื่อไข
ปญหาเหลานัน้ และเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้นดวย ไดแก
1. การประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณอําเภอพระประแดง
เนื่องจากพื้นทีต่ ําบลบางกระเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึง้ ตําบล
บางกระสอบ และตําบลทรงคะนอง ในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนพืน้ ที่ทมี่ ีแมน้ํา
เจาพระยาลอมรอบจึงมีระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยในการทําการเกษตรกรรมประเภทสวนผลไม ประกอบ
กับมีปาชายเลนและพืน้ ที่สเี ขียวที่มีลกั ษณะความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศทางธรรมชาติสูง
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
จึงไดดาํ เนินการ
อนุรักษบริเวณบางกระเจาใหเปนเขตพื้นที่สีเขียว โดยไดเสนอคณะรัฐมนตรี ตั้งแต พ.ศ. 2520 2 ตอมา
พ.ศ. 2535 ไดจัดทําโครงการสวนกลางมหานคร เพื่อใหมีการวางแผนการใชที่ดนิ และดําเนินการใหเปน
รูปแบบ จัดทําเปนสวนสาธารณะและไดรับพระราชทานชื่อวา สวนศรีนครเขื่อนขันธ ซึ่งปจจุบนั ได
จัดเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงนิเวศขึ้น
โดยเมื่อปงบประมาณ 2548 ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดสมุทรปราการไดเขามาจัดทําโครงการที่ชื่อวา
“โครงการสงเสริมการ
โดยมี
ทองเที่ยวและออกกําลังกายในพืน้ ที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธจงั หวัดสมุทรปราการ” 3

1

จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา. (2535). แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 68.

2

แหลงเดิม. หนา 69.

3

ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ. (2548). สรุปการดําเนินงานของศูนยการทองเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ 2548 .
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วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและออกกําลังกาย นอกจากนี้โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและ
ออกกําลังกายฯยังประกอบดวยกิจกรรมตางๆอีกหลายประการ เชน การปรับปรุงพืน้ ที่ลานกีฬา
อเนกประสงค การปรับปรุงตกแตงสถานที่ การทําปายแสดงขอมูลเสนทางภายในสวนและจัดอุปกรณ
กีฬา การจัดกิจกรรมทางน้าํ ไดแก การพายเรือ การถีบจักรยานน้าํ รวมทัง้ การถีบจักรยานในสวน
เพื่อชมธรรมชาติ การจัดกิจกรรมการแขงขันไดแก การแขงขันพายเรือคยัค การแขงขันกีฬาฟุตซอล
วอลเลยบอล กิจกรรมการละเลนพื้นเมือง ไดแก การแขงขันสะบาทอย สะบาบอน การจัดตัง้ กลุม
การออกกําลังกายของชุมชน เชน การรํากระบอง การจัดตั้งกลุมเรียนรูและเที่ยวชมธรรมชาติในสวน
ซึ่งจากการดําเนินการโครงการดังกลาวทําใหมีการประชาสัมพันธสวนศรีนครเขื่อนขันธใหเปนที่รูจกั แก
ประชาชนทัว่ ไปทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอืน่ ๆ ทําใหจาํ นวนนักทองเทีย่ วเพิ่มขึ้นและเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวตอไป
2. การกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเปนเขตควบคุมมลพิษ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการประสบปญหาสิง่ แวดลอมหลายดาน กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของจังหวัด
สมุทรปราการตั้งแต พ.ศ.2521 และไดตระหนักถึงความจําเปนในการฟนฟูแกไขปญหา อยางเปน
ระบบ
เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณและแกไขปญหาไมซาํ้ ซอน
จึงกําหนดเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัด
สมุทรปราการทั้งจังหวัดเปนเขตควบคุมมลพิษและใหจงั หวัดสมุทรปราการประสานงานกับกรม
ควบคุมมลพิษ จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด
โดย
สาระสําคัญของการกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการใหเปนเขตควบคุมมลพิษ จะเปนการแกไข
ปญหามลพิษของจังหวัดสมุทรปราการซึง่ เปนปญหาตอเนื่อง โดยการจัดการดานมลพิษในลักษณะ
ผสมผสานอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการสํารวจแหลงกําเนิดมลพิษ การดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาและการดําเนินการตอเนื่องระยะยาว รวมถึงการบริการจัดการดานการเงินและงบประมาณเพื่อ
ผลักดันไปสูแผนปฏิบัติในทีส่ ุด 1
นอกจากนี้ในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ผานมา จังหวัดสมุทรปราการไดจัดทําโครงการ
เพื่อแกไขปญหาสิง่ แวดลอม เสริมสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนใหมกี ารจัดการ
สิ่งแวดลอมทีด่ ีและมีประสิทธิภาพรวมทัง้ การฟนฟูสิ่งแวดลอมภายในจังหวัด เชน
1. “โครงการสมุทรปราการ บานเมืองสะอาดนาอยู เชิดชูคุณธรรม” เปนโครงการที่จดั ทําขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มี
วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหประชาชนรักษาความสะอาด จัดสภาพแวดลอมของบานเรือน ชุมชน
1

จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา. (2535). แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 69.

106

หมูบาน ใหปราศจากขยะมูลฝอย น้ําเสีย อากาศเปนพิษ รวมทัง้ ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นนาอยู ทั้งยัง
จัดประกวด หมูบาน ชุมชน สะอาดนาอยู ทั้งในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนศรีนครินทร
ซึ่งเปนถนนสายหลักเขาสูจังหวัด
สมุทรปราการ จัดทําขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์พระบรมราชินนี าถ
ทรงเจริญพระชนมมายุ 72 พรรษา โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุน
งบประมาณ 19,440,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงคลองชลประทาน (คลองชายทะเล) บริเวณริมถนนสุขุมวิท - บางบอ
ระยะทาง 30 กิโลเมตร ซึ่งโครงการประกอบดวยกิจกรรม ตาง ๆ เชน การกําจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลบริเวณ
สองฝงคลอง สงผลใหคุณภาพน้าํ ในคลองดีขึ้น ขยะนอยลง นอกจากนี้ยังมีการผลักดันผูบุกรุกปลูก
สรางรานอาหารริมคลอง ทําใหสภาพภูมทิ ัศนริมคลองสะอาดเรียบรอยสวยงาม
4. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองสําโรง โดยจังหวัดสมุทรปราการ ไดจัดทําโครงการ
“คืนชีวิตใหกับคลองสําโรง” โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเปนหนวยงานประสานงานในการ
รณรงคกิจกรรม รวมกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน แบบ
บูรณาการ โดยใชงบประมาณทั้งสิน้ 1,849,000 บาท ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ เชน การเทสาร
จุลินทรียช ีวภาพลงในคลองสําโรง
การเดินรณรงค การตรวจสภาพคลองสําโรง ซึง่ จากผลการ
ดําเนินงาน สภาพน้าํ ในคลองสําโรงดีขนึ้ ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษน้ํามากขึ้น
และกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการตอคือ การจัดหากังหันชัยพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณกาซออกซิเจนใหน้ําใน
คลองสําโรง และการเทสารจุลินทรียช ีวภาพเพื่อปรับสภาพน้าํ ทุกเดือน รวมทัง้ การจัดเวทีประชาคม “
สภากาแฟริมคลองสําโรง ” เปนตน
5. การปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนสายหลัก โดยมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล เพื่อ
รองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยผูว า ราชการจังหวัดสมุทรปราการไดมอบหมายให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตพืน้ ที่ ทําขอตกลงกับแขวงการทางสมุทรปราการ เพื่อมอบความ
รับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาถนนในเขตความรับผิดชอบ
รวมทัง้ การตั้งงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทศั นและสิ่งแวดลอมบริเวณเกาะกลางถนนและไหลทาง การกําจัดวัชพืชและสิง่ ปฏิกูล
บริเวณทางระบายน้ํารองกลางถนนและไหลทางทัง้ สองขาง ใหมีความสวยงามอยางตอเนื่อง อาทิเชน
ถนนศรีนครินทร ถนนสุขุมวิท และถนนเทพารักษ เปนตน
6. โครงการปกไมรวกและปลูกปาชายเลนเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลและฟน ฟูระบบ
นิเวศชายฝง ในพืน้ ที่ อําเภอบางบอ และอําเภอเมืองสมุทรปราการ ซึง่ สามารถเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน
ตามแนวชายฝงได เฉลี่ยกิโลเมตรละ 10 ไร และยังทําใหปริมาณสัตวน้ําเพิ่มมากขึน้ ดวย ทําให
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทัง้ มีโครงการพื้นที่อนุรักษธรรมชาติ
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กองทัพบก(บางปู)เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี จัดทําเปนศูนยการเรียนรูใหแกสถานศึกษา
ตาง ๆ ที่สนใจ
7. โครงการจัดการน้าํ เสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรัฐบาลไดอนุมัติการ
กอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จากฝง ตะวันออกและฝง ตะวันตกของจังหวัดสมุทรปราการ
มาบําบัดที่ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชนและจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 1
จากมาตรการและโครงการตางๆเพื่อแกไขปญหาสภาพแวดลอมทีเ่ กิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ
จะสามารถชวยลดและบรรเทาปญหาสิง่ แวดลอมที่เกิดขึ้นได และมีสว นทําใหจงั หวัดสมุทรปราการเปน
จังหวัดทองเทีย่ วทางเลือกอีกแหงหนึง่ ของนักทองเทีย่ งทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ สามารถสราง
รายไดใหกับจังหวัดสมุทรปราการ และสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการใหดี
ขึ้น
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
หนวยงานทีท่ าํ หนาที่ดูแลการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการที่สาํ คัญ ประกอบดวย
1. สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
ทําหนาทีจ่ ัดทําแผนยุทธศาสตรดานการทองเทีย่ ว การดูแลโครงการตางๆ และจัดสรรงบประมาณ
2. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคกลาง เขต 8
เดิมสํานักงานการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 3 (ททท.ภาคกลาง เขต 3)ทําหนา
ประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วและเทศกาลประเพณี
รวมทัง้ ดําเนินงานดานการตลาดการ
ประชาสัมพันธของจังหวัดสมุทรปราการมากอน โดยสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาค
กลาง เขต 3 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เดิมชื่อ องคกรการสงเสริมการทองเที่ยว พัทยา ตอมาเมื่อ พ.ศ.
2522เปลี่ยนเปน ททท.พัทยาและในป พ.ศ.2540 ไดเปลี่ยนเปน ททท.ภาคกลาง เขต 3 ดูแลการ
ทองเที่ยวจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ 2 ตอมา พ.ศ. 2549 ททท.ภาคกลาง เขต 8 จึงเขามาทํา
หนาที่รับผิดชอบจังหวัดสมุทรปราการแทน เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเขารวมอยูในกลุมจังหวัด
เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ไดแก จังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก

1

สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ. (2547). สรุปผลยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการประจําป
2547. หนา 30-36.
2

สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 3. ( 2549). ประวัติสํานักงาน. (Online)
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และจังหวัดสมุทรปราการ โดย ททท.ภาคกลาง เขต 8 เขามาทําหนาหนาที่ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวและและจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงในกลุมจังหวัดดังกลาว
3. องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.)
เปนองคกรการปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ ในภารกิจและอํานาจหนาที่สวนหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา
17 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ตางๆ รวมทั้งการสงเสริมการทองเทีย่ ว 1 ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการไดดําเนินการตามนโยบายดังกลาว เชน เมื่อ พ.ศ.2549 องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรปราการไดจัดทําหนังสือชื่อ
แนะนําจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ จัดทําทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เปนตน และองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการยังไดรวมกับหนวยงานตางๆ จัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเทีย่ วอื่นๆ เชน พ.ศ.2541 ไดรวมกับหนวยงานตางๆ จัดงานแสดง แสง สี
เสียง มหัศจรรยเมืองปากน้ําขึ้น
4. เทศบาล
คือองคกรการปกครองสวนทองถิน่
โดยในจังหวัดสมุทรปราการมีเทศบาลที่มีสว นสงเสริม
กิจกรรมการทองเทีย่ วที่สําคัญ 2 เทศบาล คือ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองพระ
ประแดง ไดมีสวนรวมการจัดกิจกรรมประเพณีที่สาํ คัญของจังหวัด 2 ประเพณี คือ ประเพณีสงกรานต
พระประแดงหรือสงกรานตปากลัดจัดโดยเทศบาลเมืองพระประแดง
โดยดูแลการจัดกิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณรวมกับชุมชน และงานนมัสการองคพระสมุทรเจดียโดยเทศบาลนครสมุทรปราการ
รวมกับหนวยงานตาง ๆในจังหวัดจัดขึ้น
5. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
เปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบล
ที่สง เสริมการทองเที่ยวในระดับชุมชน
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืนและยังไดรับสงเสริมจัดทําผลิตภัณฑ OTOP เพื่อดึงดูดให
นักทองเที่ยวเดินทางมาเลือกซื้อสิ้นคาภายในตําบลและกอใหเกิดการทองเที่ยวในทองถิน่ เชน การ
สงเสริมการทองเทีย่ วของ อบต.บางน้ําผึง้ ไดรวมกับประชาชนในชุมชนจัดตั้ง “ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ ” เพื่อ

1

กองแผนและงบประมาณ. (2548). แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2548. หนา
41 – 42.
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จําหนายสินคาในชุมชน อันสามารถสรางรายไดและสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่รจู ักของนักทองเที่ยว
ทั่วไป
6. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545 โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมประจําอําเภอทีด่ ูแลดานการอนุรักษ
และสงเสริมวัฒนธรรมในทองถิ่น ทัง้ ยังไดเขารวมการอนุรักษประเพณีที่สําคัญในจังหวัดสมุทรปราการ
ใหเปนที่รูจักของประชาชนและนักทองเทีย่ ว
8. ศูนยการทองเทีย่ ว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ
เกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เปนหนวยงานที่ทาํ หนาที่
เปนศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานกับหนวยตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเทีย่ ว การพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัด และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

บทที่ 5
บทวิเคราะหสรุป
จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูใ นพืน้ ที่ภาคกลาง บริเวณปากแมนา้ํ เจาพระยาเหนืออาวไทย หาง
จากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 29 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่
ราบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลาง แยกพืน้ ที่ออกเปนฝง ดานตะวันตกและดานตะวันออก แบง
การปกครองเปน 5 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ มีพนื้ ที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 627,557.50 ไร
เมืองสมุทรปราการสรางขึ้นตั้งแตสมัยพระเจาทรงธรรม แหงกรุงศรีอยุธยา ตัง้ อยูบริเวณ
คลองบางปลากด เปนเมืองเพื่อการติดตอคาขายและเมืองหนาดานทางทะเล ตอมาไดกลายเปนเมือง
รางในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทรเมืองสมุทรปราการไดถูกสถาปนา
ขึ้นมาใหม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 บริเวณบางเจาพระยา และได
กลายเปนเมืองสําคัญในการปองกันขาศึกทางทะเลในรัชกาลตอๆมา เชน เหตุการณกรณีพิพาท
ระหวางไทยกับฝรั่งเศสใน ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาล
ที่ 5 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
กฤษฎีกายกฐานะเมืองสมุทรปราการเปนจังหวัดสมุทรปราการ จนกระทัง่ ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2
พ.ศ.2486 จังหวัดสมุทรปราการถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนคร และในพ.ศ.2489 ไดมีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศตั้งจังหวัดสมุทรปราการขึ้นใหมจนถึงปจจุบัน
ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการสวนใหญมีเชื้อสายเปนชาวไทยและยังประกอบดวยชาว
ไทยเชื้อสายมอญที่อพยพเขามาตัง้ แตสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จังหวัดสมุทรปราการ
เปนจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครในดานอุตสาหกรรมและการกระจายตัวของ
ประชากร ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 เปนตนมา จึงทําใหมีประชากรตาม
ภาคตางๆยายถิ่นเขามาจํานวนมากเพื่อมาประกอบอาชีพ
และมีการพัฒนาใกลเคียงกับ
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางดานระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอ าศัย โรงเรียน สถานศึกษาประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและบางสวนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะดานการประมง ทั้ง
ประมงน้าํ จืดและประมงน้ําเค็ม
ในสวนของรายไดจังหวัดสมุทรปราการนอกจากมีรายไดหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรมแลวยังมีรายไดจากภาคบริการ คือ รายไดจากการทองเที่ยว ถึงแมจงั หวัดสมุทรปราการ
ไมใชจังหวัดหลักของดานการทองเที่ยวแตจังหวัดสมุทรปราการก็มีแหลงทองเทีย่ วทีเ่ ปนที่รูจกั ของ
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นักทองเที่ยวโดยทั่วไปและสามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดสมุทรปราการอยางตอเนื่อง
โดยการ
ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการนั้นเกิดขึ้นไดดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
ปจจัยทีท่ ําใหเกิดการทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการประกอบดวย ปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก
ปจจัยภายในที่ทาํ ใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย
1. ที่ตงั้ เนื่องดวยเปนจังหวัดที่อยูติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทางในการเดินทางไมไกล
และแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการมีระยะทางไมไกลกันมากสามารถเดินทางทองเที่ยวไดทั่ว
จังหวัดภายใน 1 วันและจากระยะทางการเดินทางดังกลาวจึงไดมีการจัดเปนกิจกรรมการทองเทีย่ วขึ้น
เชน กิจกรรม มหัศจรรยวนั เดียวเทีย่ วทั่วปากอาวจังหวัดสมุทรปราการ (One Day Tour ) โครงการ
เที่ยวเมืองไทย ใกลกรุงเทพฯ รอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนตน
2. เสนทางคมนาคมที่สะดวก จังหวัดสมุทรปราการมีเสนคมนาคมทั้งทางบกที่มีเสนทาง
เชื่อมโยงติดตอกันทั้งภายในจังหวัดและสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคียงอยูห ลายสาย สวนการ
คมนาคมทางน้ํามีแมน้ําลําคลองที่ในสมัยกอนใชในการเดินทางติดตอกันและใชในการขนถายสินคา
มายังบริเวณทาเรือ ปจจุบันไดใชประโยชนจัดเปนเสนทางทองเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณริมสองฝง
แมน้ําดวย สวนเสนทางคมนาคมทางอากาศจังหวัดสมุทรปราการเปนที่ตงั้ ของสนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนานาชาติ เปนศูนยกลางการบินของประเทศจึงทําใหมนี ักทองเทีย่ วเพิ่มมากขึ้น
3. ทรัพยากรการทองเทีย่ ว จังหวัดสมุทรปราการมีแหลงทองเทีย่ วที่หลากหลาย ทัง้ แหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน สถานตากอากาศบางปู และสวนศรีนครเขื่อนขันธ(สวนบางกระเจา) แหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถุ และศาสนา เชน พระสมุทรเจดีย
อุทยาน
ประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา และแหลงทองเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
กิจกรรม เชน ประเพณีสงกรานตพระประแดง(สงกรานตปากลัด) ประเพณีรับบัว ซึง่ แหลงทองเทีย่ ว
ตาง ๆ ลวนเปนที่รูจักของนักเทีย่ วทั้งนักทองเทีย่ วชาวไทยและนักเที่ยวชาวตางชาติ
ปจจัยภายนอกทีท่ ําใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
โดยภาครัฐ รัฐบาลไดกําหนดเรื่องการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 4 ( 2520 – 2524 ) เปนตนมา และยังไดกําหนดมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ ว
อื่นๆ เชน กําหนดให พ.ศ. 2541 -2542 เปนปทองเทีย่ วไทย ( Amazing Thailand 1998 – 1999 )
ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการไดจัดนโยบายสนองกิจกรรมดังกลาว โดยไดจัดงานแสดง แสง สี เสียง
มหัศจรรย เมืองปากน้ํา ขึ้นในพ.ศ.2541 นอกจากนีจ้ ังหวัดสมุทรปราการยังมีหนวยงานตาง ๆใน
จังหวัดที่รวมกันจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอีก เชน องคการบริหารสวน
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จังหวัด สํานักงานจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด และศูนยการทองเทีย่ วกีฬาและนันทนาการ
จังหวัด เปนตน
จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดังกลาว
ทําใหจงั หวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มี
รายไดจากการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง ซึง่ จากปจจัยดังกลาว แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการการทองเที่ยวที่
เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการไดดังนี้
การทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการเริ่มเปนที่รูจกั ขึ้นหลังจากการสรางพระสมุทรเจดียแลว
เสร็จ โดยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3 ไดเสด็จแหพระบรมสารีริกธาตุและพระ
ปฎกธรรมมาบรรจุที่องคพระสมุทรเจดียและจัดงานสมโภชขึ้นเมื่อ พ.ศ.2371
ทําใหมีประชาชน
เดินทางมานมัสการองคพระสมุทรเจดียน บั เปนจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวในจังหวัดนอกจากนีว้ ดั และ
โบราณสถานที่มีมาแตอดีต เชน วัดทรงธรรม ปอมพระจุลจอมเกลาฯ ฯลฯ ก็นับเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
เปนที่รูจกั ของประชาชนจากทองถิน่ อืน่ ใหเดินทางเขามาดวยเชนกันแตแหลงทองเที่ยวดังกลาว
ยัง
ไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจัง แมจะมีการบรรจุแผนพัฒนาการทองเทีย่ วไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524)เปนฉบับแรก เปนตนมา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) รัฐบาลไดประกาศให พ.ศ.2541 – 2542 เปนป
ทองเที่ยวไทย จังหวัดสมุทรปราการไดจัดงาน แสดง แสง สี เสียง มหัศจรรย เมืองปากน้าํ ขึน้ ในพ.ศ.
2541 ซึ่งสงผลใหจังหวัดสมุทรปราการเปนที่รูจกั ของนักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศมาก
ขึ้น จนกระทั่งในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 ) จังหวัด
สมุทรปราการจึงไดใหความสําคัญในเรื่องของการทองเที่ยวอยางจริงจัง โดยเริ่มจัดทําแผนยุทธศาสตร
เรื่องการทองเที่ยวและรวมมือกับกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวรวมกัน
ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายกและจังหวัดสระแกว
แหลงทองเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยชวงกอนพ.ศ.2489(กอนตั้งจังหวัดสมุทรปราการ) แหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนแหลงทองเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตร เชน พระสมุทรเจดีย วัดทรงธรรม วัดบางพลีใหญกลาง หลังจาก พ.ศ.2489 แหลง
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งแหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร เชน พิพิธภัณฑ
ทหารเรือ เมืองโบราณ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ
สวนศรีนครเขือ่ นขันธ และแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เชน ตลาดน้าํ บาง
น้ําผึง้ ซึ่งภายหลังแหลงทองเทีย่ วเหลานี้ไดรับการสงเสริมจัดเปนรูปแบบทองเที่ยวที่สามารถทองเที่ยว
ไดทั่วจังหวัดภายในเวลาเพียง 1 วัน ( One Day Tour ) และสามารถทองเทีย่ วเชื่อมโยงกับจังหวัด
ใกลเคียงดวย จัดเปนกลุมจังหวัดทองเทีย่ ว เรียกวา กลุม จังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ
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จากการสงเสริมการการทองเที่ยว
สงผลใหการทองเทีย่ วจังหวัดสมุทรปราการไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยจากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนรายได ที่ไดเก็บรวบรวมขอมูล ตัง้ แต
พ.ศ. 2547 – 2549 เปนตนมา สงผลใหจังหวัดสมุทรปราการมีรายไดจากการทองเทีย่ วอีกทางหนึ่ง
โดยจังหวัดสมุทรปราการไดมีโครงการพัฒนาสิง่ กอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยเฉพาะ
เสนทางคมนาคมใหเขาถึงแหลงทองเที่ยวไดสะดวกยิ่งขึน้
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการประสบ
ปญหาการจราจรติดขัดซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาการทองเที่ยว
รวมทัง้ ปญหา
สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการทองเทีย่ ว คือ ปญหาการทรุดตัวของแผนดิน ปญหาคุณภาพของ
น้ํา ปญหาคุณภาพอากาศ ปญหาขยะมูลฝอย กากของเสียและสารอันตราย ทําใหจงั หวัด
สมุทรปราการไดดําเนินนโยบายและมาตรการรักษาสภาพแวดลอม เชน การกําหนดเขตพื้นที่จงั หวัด
สมุทรปราการเปนเขตควบคุมมลพิษ เพือ่ แกไขปญหาตางๆดังกลาว โดยมีหนวยงานตาง ๆ เขามามี
สวนรวมทําใหการทองเทีย่ วดําเนินมาอยางตอเนื่องตลอดมา อาทิเชน สํานักงานจังหวัด การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย หนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการทองเทีย่ วกีฬาและนันทนาการจังหวัด
เปนตน
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