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 งานวิจยันี้มจีดุมุงหมายที่จะศึกษาถึงพัฒนาการการทองเทีย่วในจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.

2489 – 2549  วาเกิดขึน้จากปจจัยใดและมีพัฒนาการมาอยางไร ตลอดจนผลการดําเนนิงานการ

ทองเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการ 

 จากการศึกษาพบวา พัฒนาการการทองเทีย่วในจังหวัดสมุทรปราการเกิดขึ้นเนื่องจากปจจัย

ภายใน คือ ทีต่ั้ง  เสนทางคมนาคมที่สะดวก และทรพัยากรการทองเที่ยวทีห่ลากหลาย  และจากปจจัย

ภายนอก คือ การสนับสนนุจากหนวยงานราชการและเอกชนที่เกีย่วของ โดยการทองเที่ยวในจงัหวัด

สมุทรปราการเกิดขึ้นตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่ 3 เมื่อครั้งเสด็จแหพระ
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เปนตนมา ซึ่งในระยะแรกแหลงทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการสวนใหญเปนแหลงทองเทีย่วเชงิ

ประวัติศาสตร  ตอมารัฐบาลไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) เปนฉบับแรก แตจังหวัดสมุทรปราการยังไมเร่ิมดําเนนิการ

พัฒนาการทองเทีย่วอยางจริงจัง จนตอมาในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 

(พ.ศ.2540 – 2544) จังหวัดสมุทรปราการเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล คือ การจัดงาน

แสดง แสง สี เสียง มหัศจรรยเมืองปากน้ําขึ้น เมื่อ พ.ศ.2541 จังหวัดสมุทรปราการจงึเปนที่รูจักมากขึ้น

ของนักทองเทีย่ว จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) 

จังหวัดสมุทรปราการไดจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเทีย่วของจังหวัด ทั้งยังได

รวมกลุมการทองเทีย่ว เรียกวา  กลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  ประกอบดวย  5 จังหวัดคือ จังหวัด

สมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจงัหวัดสระแกว โดย

เชื่อมโยงแหลงทองเทีย่วเขาดวยกนั ทาํใหมีนกัทองเทีย่วเดินทางมาทองเที่ยวมากขึ้นและสรางรายได

ใหกับจังหวัดอีกทางหนึง่  จังหวัดสมทุรปราการยังไดจัดสรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ

จัดทําโครงการตางๆ เพื่อรองรับและสงเสรมิการทองเที่ยวที่จะเพิม่มากขึ้นในอนาคต    
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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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ประกาศคุณูปการ 

 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พิสณุพงศ  

ประธานควบคุมสารนิพนธที่เมตตาใหคําปรึกษา และขอแนะนาํอันเปนประโยชนในการวิเคราะหขอมูล 

ตลอดจนกรุณาแกไขขอบกพรองตางๆมาโดยตลอด ผูวิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ณ ทีน่ี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผศ.ชมพนูุท  นาครัีกษ และคณาจารยในภาควิชาประวัติศาสตรทุกทาน

ที่ใหคําแนะนาํ ใหความรูและเปนกาํลงัใจเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ นายบุญชัย  ทันสมยั  ผูอํานวยการศูนยการทองเที่ยว กฬีาและ

นันทนาการจังหวัดสมทุรปราการ ที่ไดสละเวลาอนัมีคามาเปนกรรมการสอบสารนพินธ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผอ.ศภุฤกษ เกิดดี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร รองผูอํานวยการ

และคณะครูโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร ที่ใหความเขาใจ เห็นใจ และใหการสนับสนนุในทุกๆเรื่อง ทุก

โอกาสมาโดยเสมอ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ครอบครัวที่เปนกําลังใจที่ดีและใหการสนับสนนุ และขอขอบคุณเพื่อนๆ

ทุกคนที่คอยเปนกาํลังใจทีด่ีและชวยเหลอืมาโดยตลอด 

 ประโยชนและคุณคาอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้  ผูวจิัยขออุทิศความดีใหแด  ครู  อาจารย 

บิดา  มารดา ผูประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย  จนสามารถสรางสรรคงานชิน้นี้และสามารถสําเร็จ

การศึกษาได และในงานวิจยัหากมีส่ิงใดบกพรอง ผูวิจยัขอนอมรับผิดทุกประการ 
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บทนํา 
 

 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูริมฝงแมน้าํเจาพระยาตอนปลายสุดเหนอือาวไทย อยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร หางประมาณ 25  กิโลเมตร 1 แบงออกเปน 5 อําเภอ 1 กิ่ง

อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ 

อําเภอพระสมทุรเจดีย และกิ่งอําเภอบางเสาธง  

 ประวัติความเปนมาเมืองสมทุรปราการปรากฏขึ้นในสมยัอยุธยามีความสําคัญในฐานะเมือง

หนาดานทางทะเล 2 สรางขึน้บริเวณคลองบางปลากดในสมัยพระเจาทรงธรรม( พ.ศ. 2136 – 2171) 

โดยทรงโปรดใหสรางขึน้แทนเมืองพระประแดงเดิมเนื่องจากเมืองพระประแดงอยูหางไกลทะเล และ

ทรงเลง็เหน็ความสําคัญดานการคากับฮอลันดาที่เขามาติดตอคาขายกับไทยบริเวณบางปลากดจึงทรง

โปรดใหสรางเมืองสมทุรปราการขึ้นครั้นตอมาเมืองสมทุรปราการกลายเปนเมืองรางเมื่อกรุงศรีอยุธยา

เสียแกพมาครั้งที ่2 3

 ในสมัยรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกทรงเหน็วากรุงเทพฯยังไมมีปอม

ปราการปองกนัขาศึกทางทะเล จงึโปรดใหสรางเมืองพระประแดงขึ้นมาใหม บริเวณทางใตของคลอง

ลัดโพธิ์แตยังไมสําเร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดดําเนินการสรางเมืองและปอม

ปราการทีย่ังคงคางอยูโดยใหชื่อวาเมืองนครเขื่อนขันธพรอมทั้งอพยพชาวมอญมาอยู  ขณะเดยีวกนั

ทรงบูรณะเมืองสมุทรปราการขึ้นมาใหม โดยโปรดเกลาฯใหกรมหมืน่เจษฎาบดินทรและเจาพระยาพระ

คลัง (ดิศ)  ควบคุมการกอสรางและยายมาตั้งทีบ่ริเวณบางเจาพระยาแลวเสร็จ พ.ศ. 2365  ในระหวาง

สรางเมืองสมทุรปราการ  รัชกาลที่ 2 ยังโปรดใหสรางพระมหาเจดียข้ึนบนเกาะกลางน้าํตรงบริเวณทาย

ปอมผีเสื้อสมทุร ทรงพระราชทานนามวา พระสมุทรเจดยี 4  
 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดใหยกฐานะเมืองสมุทรปราการเปนจังหวัด

สมุทรปราการ และยกฐานะเมืองนครเขื่อนขันธเปนจังหวัดพระประแดงตามชื่อที่เรียกมาแตเดิม5 
ตอมาในสมยัรัชกาลที ่ 7 ทั่วโลกเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ารัฐบาลตองการประหยดัคาใชจาย 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 
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พระประแดงไดถูกลดฐานะเปนอําเภอหนึง่ขึ้นอยูกับจังหวัดสมุทรปราการ ตอมาระหวางสงครามโลก

คร้ังที่ 2  เนือ่งจากประเทศไทยประสบภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้นใน พ.ศ.2486 จังหวัด

สมุทรปราการถูกยุบไปข้ึนกบัจังหวัดพระนคร หลังสิน้สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไดตราพระราช

กฤษฎีกาตั้งจงัหวัดสมุทรปราการขึ้นมาใหมอีกครั้ง เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ.2489  

จังหวัดสมุทรปราการเปนเมืองตั้งอยูปากแมน้ําเจาพระยาเหนืออาวไทยยังคงมีแหลงธรรมชาติ

ที่สวยงาม เชน ปาชายเลน นอกจากนีย้ังเปนจังหวัดที่มปีระวัติความเปนมาที่สําคัญจังหวัดหนึ่ง เห็นได

จากโบราณสถาน  โบราณวัตถุที่มีคุณคาทางประวัตศิาสตรรวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีตาง ๆทั้งของชาวไทยและชาวมอญอันเหมาะแกการทองเทีย่ว 

ซึ่งพัฒนาการของการทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการกลาวไดวามีจุดเริ่มตนตั้งแตในสมัย

รัชกาลที ่3 ทรงจัดใหมงีานสมโภชพระสมทุรเจดีย ในพ.ศ. 2371 และนับเปนครัง้แรกมีพระมหากษัตริย

และเจานาย ไดเสด็จพระราชดําเนนิไปมนสัการองคพระสมุทรเจดีย งานสมโภชพระสมุทรเจดียดําเนิน

เร่ือยมาทุกปจนกลายเปนงานเทศกาลระดบัประเทศในเวลาตอมา1 ภายหลงัจงัหวัดสมุทรปราการเกิด
แหลงทองเที่ยวอื่นๆตามมา เชน สถานตากอากาศบางปูสรางขึ้นใน พ.ศ.2482 สมัยจอมพล ป.พิบูล

สงครามเพื่อเปนทีพ่ักผอนหยอนใจดวยอยูไมไกลจากกรุงเทพ 2จึงเปนแหลงทองเทีย่วที่ไดรับความ

นิยมเรื่อยมาจนถึงปจจุบนั 

 จังหวัดสมุทรปราการเปนเปาหมายหนึง่ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในการพัฒนาเพื่อ

ดึงดูดนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศดวยมศีักยภาพในการทองเที่ยวทัง้แหลงทองเทีย่ว

ทางธรรมชาต ิ  เชน สถานตากอากาศบางปู  ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ  แหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร เชน  พระสมุทรเจดีย  ปอมพระจุลจอมเกลา  พพิธิภัณฑทหารเรือ    เมืองโบราณ  

และแหลงทองเที่ยวทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม   เชน ประเพณีสงกรานตพระประแดง 

งานประเพณีรับบัว  โดยมีหนวยงานทีท่ําหนาที่สงเสริมการทองเทีย่วในจงัหวัดทัง้ภาครัฐและเอกชน  

เชน สํานกังานวัฒนธรรมจงัหวัด  ศูนยวฒันธรรมอําเภอ  สํานกังานการทองเทีย่วแหงประเทศไทยภาค

กลางเขต 3 ทําใหจงัหวดัสมุทรปราการเปนที่รูจักในดานการทองเที่ยวนอกจากนี้ยังมีปจจัยทีส่งเสริม

การทองเทีย่วคือ  เปนเมอืงที่อยูไมไกลจากกรงุเทพมหานครสะดวกในการเดินทางไป-กลับ ซึ่งสวน

ใหญเปนนักทองเทีย่วจากกรุงเทพมหานคร และนักทองเที่ยวในจงัหวดัสมุทรปราการเอง นักทองเที่ยว

เปนชาวไทยประมาณรอยละ 90  สวนชาวตางประเทศประมาณรอยละ 10  มีสวนแบงนักทองเทีย่ว

                                                 
 
1 วิเชียร  โรจนุตมะ .(2539). พระสมุทรเจดียจังหวัดสมุทรปราการ . หนา 27-30 
2 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ .(2547). สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู. หนา 26 
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รอยละ 2 ของประเทศ 1 ปจจุบันภาครัฐไดจัดแผนการพฒันาการทองเที่ยวในลักษณะการรวมกลุมเขต

การทองเทีย่วขึ้นโดยจังหวัดสมุทรปราการไดรวมกลุมกบัจังหวัดฉะเชงิเทรา  นครนายก  ปราจีนบุรี 

สระแกว เรียกวา กลุมจงัหวดัเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ คือการรวมกลุมของทั้งภาครัฐและเอกชน 2 เปน

แนวทางการสงเสริมการทองเทีย่วใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั

สมุทรปราการยังกาํหนดเปาหมายการพัฒนาการทองเทีย่วใหเปนแหลงทองเทีย่วที่มคีุณภาพเชิงนิเวศ

ที่ใกลเมืองหลวง (One day tour ) 3  

 จากการดําเนนิงานของหนวยงานในจังหวดั ภาคเอกชน ทําใหอัตราการขยายตัวของ

นักทองเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการเฉลีย่รอยละ 6.18 ตอป การทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ

สามารถทํารายไดใหกับผูประกอบการ  และประชาชนในพื้นที่ไดมากพอสมควร   ถงึแมวา  

ภาคอุตสาหกรรมจะกอใหเกิดมลภาวะแวดลอม แตแหลงทองเที่ยวในจงัหวัดสมทุรปราการก็สามารถ

ดึงดูดใจนักทองเทีย่วในทองถิ่นและตางถิน่ตลอดจนชาวตางชาติเขามาเทีย่วได 4

 จากความสําคัญของจังหวดัสมุทรปราการตลอดจนความหลากหลายของทรัพยากรการ

ทองเที่ยวทาํใหผูวิจยัตองการศึกษาปจจัยและพัฒนาการการทองเที่ยวรวมทั้งผลการดําเนินงานการ

ทองเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการตั้งแต พ.ศ. 2489 จนถงึ พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนปส้ินสุดแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่9 

 
งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 การศึกษาเรื่องพัฒนาการการทองเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการ ในปจจุบนัยงัไมมีผูใดศึกษา  

แตพบวามเีอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของดังนี ้

 

                                                 
 
1 คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . (2546). โครงการ

พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุกกลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . หนา 9 
2 แหลงเดิม  . หนา 1 
3 สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ .(2547). สรุปสําหรับผูบริหาร: ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สมุทรปราการ. หนา 1-5  
4 คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . (2546).  เลมเดิม. 

หนา 42 
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อภินภัส    ไวทยกุล.( 2546). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดนิทางมาใชบริการ

สถานตากอากาศบางปู. สารนิพนธ  บธ.ม.(การจัดการ) กรุงเทพฯ:บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลยั     

ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร. งานวิจยันี้แสดงใหเหน็ พฤติกรรมของนักทองเทีย่ว และแรงจงูใจของ

นักทองเที่ยวทีเ่ดินทางมาใชบริการสถานตากอากาศบางปู รวมทัง้การบริหารและการจัดการสถานตาก

อากาศบางปูเพื่อสนองความตองการของนักทองเที่ยว 

 อรวรรณ  ศรีอุดม.(2543).  การศึกษาเรื่องการทองเทีย่วในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหวั ( พ.ศ.2453 – 2468).  ปริญญานิพนธ ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย) กรุงเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร . งานวิจยันี้แสดงใหเห็นวา  การทองเทีย่วในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  แตกตางจากปจจุบันอยางไร สาเหตทุําใหเกิดการ

ทองเที่ยว  การดําเนนิงานและผลการดําเนินงานเปนอยางไร  และไดกลาวถงึเมอืงทองเทีย่ว  การ

ดําเนนิงานและผลการดําเนนิงานเปนอยางไร   

  
จุดมุงหมายของการศึกษา 
1. ศึกษาปจจัยทีท่ําใหเกิดการทองเที่ยวของจังหวัดสมทุรปราการ (พ.ศ.2489 – 2549) 

2. ศึกษาพัฒนาการการทองเทีย่วของจงัหวัดสมทุรปราการ (พ.ศ.2489 – 2549) 

3. ศึกษาผลการดําเนนิงานการทองเทีย่วของจังหวัดสมทุรปราการ (พ.ศ.2489 – 2549) 

 
ความสาํคัญของการศึกษา 
1. ทราบถึงผลที่ทาํใหเกิดการทองเที่ยวของจังหวัดสมทุรปราการ (พ.ศ.2489 – 2549) 

2. ทราบถึงพฒันาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2489 – 2549) 

3. ทราบถึงผลการดําเนินงานการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ(พ.ศ.2489 – 2549) 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 งานวิจยันี้มุงศกึษาคนควาปจจัยที่เกื้อหนนุและพัฒนาการการทองเทีย่วตลอดจนการ

ดําเนนิงานการทองเที่ยวของจังหวัดสมทุรปราการโดยเนนศึกษาตั้งแต  พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ.2549 ซึ่ง

เปนปส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 

 
วิธีการดําเนนิการศึกษาคนควา 
 การศึกษาคนควาเรื่องนี้ใชวธิีทางประวิศาสตร ( Historcat  Approach )  และเสนอรายงาน

แบบพรรณนาวิเคราะห ( Analytical  Description )       ขอมูลที่ใชในการศึกษาคนควาจะใชขอมลูที่

เปนเอกสารชัน้ตน( Primary  Sources )   และขอมูลที่เปนเอกสารชั้นรอง  ( Secondary  Sources ) 



 จ 

แหลงศึกษาคนควาขอมลู 
1. สํานักหอสมุดแหงชาติ 

2.  สํานกัหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. สํานักงานวฒันธรรมจงัหวัดสมุทรปราการ 

4.  หองสมุดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

5. หองสมุดประชาชนจังหวดัสมุทรปราการ 

6. หองสมุดโรงเรียนสมุทรปราการ  อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 

7.  หองสมุดโรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 

8. สํานักวิทยบริการ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 

9. สํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 



บทที่ 1 
ภูมิหลังและสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
1. ความรูทั่วไปของจังหวดัสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูในพืน้ที่ภาคกลางระหวางเสนละติจูด 13 -14 องศาเหนือ และ

ลองติจูด 100 -101 องศาตะวนัออก มีเนื้อที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 

627,557.50 ไร นับเปนพืน้ที่ รอยละ 0.2 ของพืน้ที่ประเทศไทย ตั้งอยูปากแมน้ําเจาพระยา เหนอือาว

ไทย มพีื้นที่ครอบคลุมทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวนัออกเปน

ระยะทางประมาณ 29 กโิลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 55.00 กิโลเมตร 

ทิศใต  ติดตอกับอาวไทย  ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 

ทิศตะวนัออก  ติดตอกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร 

ทิศตะวนัตก ติดตอกับกรุงเทพมหานคร(เขตบางขุนเทียน)  ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร  1

 จังหวัดสมุทรปราการ มีความหมายดงันี ้สมุทร แปลวา ทะเล  และปราการ แปลวา กําแพง  

สมุทรปราการ จึงหมายความวา กาํแพงชายทะเล หรือกําแพงริมทะเล ซึ่งหมายถงึเมืองหนาดานทาง

ทะเล หรือริมทะเลที่มีกาํแพงมัน่คงสาํหรับปองกันขาศึก  

ภาพประกอบ 1 ตราประจําจงัหวัดสมุทรปราการ 

ตราประจําจังหวัดสมทุรปราการ ประกอบดวย รูปพระสมุทรเจดีย และพระวหิารซึง่ภายใน

พระวหิารประดิษฐานพระพทุธรูปยนืปางหามสมุทรและพระพทุธประติมาชัยวัฒน 2

 

                                                 
  

 1 สมุทรปราการ .  (2548) .  ที่ตัง้และอาณาเขต. ( Online ) 
2
  ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2546) .  แผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  หนา (13 – 1). 
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2. คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ 
ปอมยุทธนาว ี พระเจดียกลางน้ํา  ฟารมจระเขใหญ   งามวิไลเมืองโบราณ  สงกรานตพระ

ประแดง   ปลาสลิดแหงรสด ี ประเพณีรับบัว  ครบถวนทั่วอุตสาหกรรม 

คําขวัญประจาํจังหวัดสมทุรปราการ  มีความหมายดงันี ้

ปอมยุทธนาว ี นับแตคร้ังโบราณสมุทรปราการเปนเมืองหนาดาน มีปอมปราการที่สรางขึ้น

เพื่อปองกันการรุกรานทางน้าํของขาศึกศัตรูมาโดยตลอด ทัง้ที่อยูในอําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอ

พระสมุทรเจดยี และอําเภอพระประแดง ซึ่งมีจาํนวนถึง 24 ปอม 

พระเจดียกลางน้าํ  เปนปูชนียสถานที่สําคัญและเปนทีสั่กการบูชาของชาวจังหวัด

สมุทรปราการและชาวไทยทัว่ประเทศ องคพระสมทุรเจดีย เดิมตั้งอยูบนเกาะกลางน้ําแตในปจจุบัน

แมน้ําตืน้เขินเนื่องจากกระแสน้ําเปลีย่นทศิทางทาํใหพระสมุทรเจดียไมไดตั้งอยูกลางน้าํอีก แตชาว

สมุทรปราการยังคงเรยีกพระสมุทรเจดียวา พระเจดียกลางน้ํา 

ฟารมจระเขใหญ  มีชื่อเต็มวาฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ  ตั้งอยูที่ตาํบลทายบาน 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ ขนาดของฟารมจระเขในปจจุบนัเปนฟารมจระเขทีใ่หญที่สุดในโลก มี

นักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางเดนิทางมาทองเที่ยวเปนจาํนวนมาก 

งามวิไลเมืองโบราณ  เปนแหลงรวบรวมศิลปกรรมและสถาปตยกรรมทั้งของจริงและ

แบบจําลอง มาจัดแสดงในภาพรวมของโบราณสถานทีสํ่าคัญของจังหวัดตางๆในประเทศไทย  เปน

สถานทีท่องเทีย่วที่รูจกัทัว่โลกเหมาะสาํหรบัผูสนใจศึกษา เกี่ยวกบัศิลปกรรม สถาปตยกรรม 

วัฒนธรรมและวิถีชวีิตไทย  

สงกรานตพระประแดง  เปนเทศกาลที่ประกอบดวยประเพณหีลายอยางของชาวไทยเชื้อสาย

มอญ ในงานมีประเพณีการแหหงสธงตะขาบ การแหนกแหปลา การเลนน้ําสงกรานต และในชวง

กลางคนืจะมกีารเลนสะบา ในชวงเทศกาลสงกรานตมนีักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศให

ความสนใจเดนิทางมาทองเที่ยวเปนจาํนวนมาก 

ปลาสลิดแหงรสดี  ปลาสลดิแหง เปนสนิคาที่มีชื่อเสยีงของชาวอาํเภอบางบอ โดยแหลงเลี้ยง

ปลาสลิดมีมากทัง้ในอําเภอบางพลี และกิ่งอาํเภอบางเสาธง นกัทองเทีย่วที่ไดมาเยือนยงัจงัหวัด

สมุทรปราการ มักจะซื้อไปเปนของฝาก ดวยรสกลมกลอมและไมเค็มเกินไปจงึกลายเปนสินคาที่มีชื้อ

เสียงและของฝากของจงัหวดัสมุทรปราการ 

ประเพณีรับบัว  เปนประเพณีของชาวอาํเภอบางพล ี และกิ่งอําเภอบางเสาธง จัดขึ้นเปน

ประจําทกุปตัง้แตวันขึน้ 13 ค่ํา เดือน 11 และ วันขึน้ 14 ค่ํา เดือน 11 กอนออกพรรษา 1 วนั  ณ 

บริเวณคลองสาํโรง หนาวัดบางพลีใหญถึงทีว่าการอําเภอบางพล ี มีขบวนแหหลวงพอโตจาํลอง 
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พระพทุธรูปศักสิทธิ์ของชาวอําเภอบางพลแีละขบวนเรือที่ตําบลตาง ๆ ตกแตงเขาประกวดอยาง

สวยงาม 

ครบถวนทั่วอตุสาหกรรม  จงัหวัดสมุทรปราการ เปนแหลงของอุตสาหกรรม มีนิคม

อุตสาหกรรมซึง่เปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เปนแหลงที่มีประชาชนทัว่ประเทศเขามา

ประกอบอาชพีมาก 

จากคําขวัญจงัหวัดสมุทรปราการจะเหน็วาจังหวัดสมทุรปราการประกอบดวยแหลงทองเที่ยว

ตาง ๆ ทั้งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลงทองเทีย่วทางศลิปวัฒนธรรม แหลงทองเทีย่วทาง

ธรรมชาติและของดีประจําจงัหวัด ซึง่ลวนเปนทรัพยากรที่ทาํใหจงัหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาการ

ทองเที่ยวขึ้นมาเปนลาํดับและเปนที่รูจักมากขึ้นในปจจุบนั 

 
3. ประวัติศาสตรความเปนมาของจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 เมืองสมทุรปราการสรางขึ้น ในสมัยสมเดจ็พระเจาทรงธรรม กษัตริยองคที่ 21  แหงกรุงศรี

อยุธยา (พ.ศ.2136 - 2171)  โดยทรงโปรดฯใหสรางเมืองสมทุรปราการขึ้นบริเวณคลองบางปลากด 

ตั้งอยูทางฝงขวาหรือฝงตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยา เพราะทรงเลง็เห็นถึงความสาํคัญ ในการควบคุม

การคาขายกับฮอลันดา   ซึ่งเปนฝร่ังที่เขามาทาํการคาขายกับกรุงศรีอยุธยาและตั้งสถานกีารคาบรเิวณ

นั้น อีกทั้งทรงเห็นถึงความจําเปนที่จะตองสรางเมืองหนาดานทางทะเลแทนเมืองพระประแดงเดิมที่

หมดความสําคัญทางยุทธศาสตรลง ดวยอยูหางไกลปากแมน้ําไปทุกขณะเนื่องจากชายฝงไดงอก

ออกไป 1  ตอมาเมืองสมุทรปราการกลายเปนเมืองรางในสมัยเมื่อคราวเสียกรงุศรีอยุธยาครั้งที ่2 (พ.ศ.

2310)  2

 ตอมาในสมยักรุงรัตนโกสนิทร พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 

ทรงเลง็เหน็วาไทยยงัไมมีหวัเมืองชายทะเลที่มั่นคงแข็งแรงพอไวรับขาศึกทางทะเล จึงโปรดฯใหสราง

เมืองใหมและปอมปราการขึน้ 1 ปอม บริเวณคลองลัดโพธิ์แตการสรางเมืองยังไมแลวเสร็จ

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลกเสด็จสวรรคต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลา

นภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดฯ ใหสรางเมืองตอจากทีย่ังคางอยูแลวและพระราชทานชื่อวา 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

ปองกนัขาศึกทางทะเล จงึโปรดฯใหสรางปอมข้ึนอีก 3 ปอม ดังปรากฎในพระราชพงศาวดาร กรุง

รัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2  ดังนี้  

   

เมื่อ ณ เดือน  5  ปจอ  ฉศก  จุลศักราช 1176 พ.ศ. 2357  ทรง 

พระราชดําริวาที่ลัดตนโพธิน์ั้นเมื่อในรัชกาลที ่1 สมเด็จพระพทุธเจาหลวง 

ไดโปรดใหกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท        เสดจ็ลงไปกะการที่จะ 

สรางเมืองขึ้นไวปองกนัขาศกึที่จะมาทางทะเลอีกแหงหนึ่ง   การยงัคางอยู 

เพียงไดลงมือทําปอมยังไมทันแลว   จะไวใจแกการศึกสงครามทะเลมิได 

ควรจะตองทาํขึ้นใหสําเร็จ    จึงโปรดใหสมเด็จพระอนุชาธิราช 

กรมพระราชวงับวรสถานมงคล  เปนแมกองเสด็จลงไปทําเมืองขึ้นที่ปากลัด 

ตัดเอาแขวงกรุงเทพมหานครบาง  และแขวงเมืองสมทุรปราการบาง  รวม 

กันตั้งเปนเมืองใหมอีกเมืองหนึง่ พระราชทานชื่อวาเมืองนครเขื่อนขันธ ให 

ยายครัวมอญเมืองปทุมธานพีวกพระยาเจง มีจาํนวนชายฉกรรจสามรอยคน 

ลงไปอยู ณ เมอืงนครเขื่อนขนัธ แลวทาํปอมข้ึนขางฝงตะวันออกสามปอม ... 

การสรางเมืองนครเขื่อนขันธสําเร็จ ไดตั้งพธิีฝงอาถรรพณปกหลักเมืองเมื่อ  

ณ วันศกุร เดอืน 7 แรม 10 ค่ํา ปกนุ สัปตศก จุลศักราช 1177 พ.ศ. 2357...1

 

และใหขุดคลองลัดใหมข้ึนเหนือคลองลัดโพธิ์ใหชื่อวาคลองลัดหลวง เมืองนครเขื่อนขันธจงึ

ตั้งอยูระหวางปากคลองลัดโพธิ์กับคลองลัดหลวง   ประชาชนจงึนิยมเรียกชื่อเมืองนีว้า ปากลัด 2

นอกจากนีพ้ระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยั ยงัโปรดฯใหบูรณะเมืองสมุทรปราการ

ข้ึนมาใหมใหเปนเมืองหนาดานปากน้าํเจาพระยาดังเดมิ ดวยเกรงญวนจะยกทัพเรือเขาตีถึงกรงุเทพฯ

ไดงาย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทรและ

เจาพระยาพระคลัง(ดิส)เปนแมกองควบคมุการกอสรางเมืองสมทุรปราการพรอมปอมปราการสรางขึ้น

                                                 
 

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 ฝงแมน้าํรวม  6 ปอม เมืองสมทุรปราการใหมถูกสรางขึ้นที่บริเวณ บางเจาพระยา  โดยแลวเสร็จ 

พ.ศ. 2365 1  ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 2 ดงันี ้ 

 

  ไดขาวเขามาถึงกรงุเทพ ฯ ตั้งแตปเถาะ เอกศก จุลศักราช 1181 วา  

องตํากนุเจาเมืองไซงอนเกณฑไพรญวนบาง เขมรบาง  ผลัดละ  10,000   คน 

ใหมาขุดคลองแตทะเลสาบออกมาเมืองไผทมาศ    เปนคลองกวาง 12 วา ลึก  

7 ศอก  การทีญ่วนขุดคลองนี้   เปนเหตุใหคิดเห็นในกรุงเทพ ฯ วา  ถาคลองที ่

ญวนขุดสําเร็จแลว   ญวนอาจยกกองทพัเขามาตหีัวเมืองทางทะเลไดงายกวา 

แตกอน    ทรงพระราชดําริเห็นวาที่เมืองสมุทรปราการยงัไมมีที่ปองกนัมั่นคง  

 จึงโปรดให   พระเจาลกูยาเธอ    กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร     เปนแมกองกับ  

พระยาสุริยวงศโกษา ซึ่งไดเลื่อนเปนเจาพระยาพระคลงั     ลงไปจัดการสราง 

เมืองสมทุรปราการใหเปนปอมปราการสาํหรบัปองกนัขาศึก    ในครั้งนั้นสราง 

ปอมข้ึนทางฝงตะวนัออก 4 ปอม ... การสรางเมืองสมุทรปราการ  ไดทําพิธีฝง 

หลักเมืองเริ่มเมื่อ ณ วนัอาทติย เดือน 4 ข้ึน 7 ค่าํ ปมะเมีย จัตวาศก ณ วันพุธ 

เดือน 4 ข้ึน 10  ค่ํา  ย่าํรุงแลว  4  นาฬิกา  6  บาท  ไดฤกษเอาผานยันต  ทอง ,  

เงิน , ทองแดง , ดีบกุ และศลิา ลงสูภูมิบาท แลวยกเสาหลักเมือง...2

 

ในระหวางสรางเมืองสมทุรปราการใหมพระองคยังโปรดใหสรางมหาเจดียข้ึนบริเวณทายปอม

ผีเสื้อสมุทร และพระราชทานนามวา พระสมุทรเจดีย แตยังสรางไมสําเร็จพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศ

หลานภาลัยทรงเสด็จสวรรคตกอนเมื่อ พ.ศ.2367 3      คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที ่ 3 ทรงโปรดใหดําเนนิการสรางพระสมุทรเจดียตอใหแลวเสร็จทั้งยังโปรดใหขยาย

เมืองและปอมปราการเพิ่มจากเดิมจนถงึรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  

 

                                                 
 

 ปจจุบัน คือ ตําบลปากน้ํา 

1
 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. 



 6 

คร้ันสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่5  ทรงเหน็ถงึความทรุดโทรม

ของปอมปราการที่ไมมัน่คงแข็งแรง รวมทัง้ขณะนัน้ไทยมีขอพิพาทกับฝร่ังเศส จึงโปรดฯใหสรางปอม

ข้ึนใหมที่ตําบลแหลมฟาผา ทรงพระราชทานชื่อปอมวา ปอมพระจุลจอมเกลา  จัดเปนปอมปนที่

ทันสมยั ซึง่ปอมพระจุลจอมเกลามีสวนในเหตุการณสําคญั เชน  กรณพีิพาทระหวางไทยกับฝร่ังเศสใน 

ร.ศ .112 (พ.ศ.2436) 1

ในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกลาฯใหตราพระ

ราชกฤษฎีกาเลื่อนฐานะเมืองสมุทรปราการขึ้นเปนจงัหวดัสมุทรปราการประกอบดวย 4 อําเภอไดแก

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางเหีย้  อําเภอบางพล ีและอําเภอเกาะสีชงั  พรอมกับเปลี่ยนชื่อ

เมืองนครเขื่อนขันธและเลื่อนฐานะขึน้เปนจังหวัดพระประแดง ประกอบดวย 3 อําเภอไดแก อําเภอพระ

ประแดง อําเภอพระโขนง  และอําเภอราษฎรบูรณะ  

ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่7  ทั่วโลกเกิดวกิฤตเศรษฐกิจตกต่ํา 

รัฐตองประหยดัคาใชจาย ทรงโปรด ฯ ใหยุบจังหวัดพระประแดงลงไปเปนอําเภอหนึ่งขึน้กับจังหวัด

สมุทรปราการ สวนอําเภอราษฎรบูรณะไปข้ึนกับจังหวัดธนบุรี และอาํเภอพระโขนงขึน้กับจังหวัดพระ

นคร   

ในสมัยรัชกาลที่ 9  ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  พ.ศ. 2486   รัฐบาลไดยุบรวมจังหวัด

สมุทรปราการใหไปข้ึนกับจังหวัดพระนคร เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบ รัฐบาลไดตราพระราช

กฤษฎีกาประกาศตั้งจงัหวัดสมุทรปราการขึ้นใหม เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 2

 
4. ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสวนใหญเปนทีร่าบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลางพื้นที่ แยก

เปนดานตะวนัตกและดานตะวันออก ไมมีภูเขา แตมลํีาคลองสาขามากมาย และมีพืน้ที่ปาชายเลน 

บริเวณที่ราบแบงไดเปน 3 สวนไดแก 

1. บริเวณริมแมน้ําเจาพระยา  ที่ราบทัง้สองฝงเปนที่ราบลุมทัง้หมด แตเดิมใชในการทาํนา 

ทําสวน และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา แตปจจุบันเปลี่ยนเปนชุมชนเมือง 

                                                 
 
1 ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล.  (2536).   ปอมพระจุลจอมเกลา .หนา 4. 

                 ปจจุบันคือ อําเภอบางบอ 

                  ปจจุบันเปนอําเภอเกาะสีชัง ขึ้นกับจังหวัดชลบุรี 
2 ศึกษาธิการจังหวัด .  (2542).  วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิปญญา จังหวัด

สมุทรปราการ .หนา 60. 
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2. บริเวณตอนใตติดกับชายทะเล  เปนบริเวณที่ไดรับอิทธิพลของน้าํทะเล  สวนใหญเปนที่

ราบลุม พื้นดนิเค็มจัดในฤดูแลง  เหมาะแกการทําปาจาก ปาชายเลน และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

เชน   ทํานากุง  และเลี้ยงหอยแครง 

 3. บริเวณที่ราบตอนเหนือและตะวันออก  เปนพืน้ที่ราบกวางใหญ มีความสาํคัญกับจังหวัด

มาก เนื่องจากมีประตูระบายน้ําและเก็บกักน้ํา เหมาะแกการทาํนาและเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ1

จังหวัดสมุทรปราการเปนจงัหวัดชายทะเล มีปาชายเลน ทั้งปาจาก ไมปรงไมโกงกาง ทีท่ี่เกิดขึ้นเองและ

ปลูกขึ้นตามชายฝงทะเล จงึทําใหเกิดอาชพี  เชน  เผาถาน  เยบ็จาก  ทําขนมจาก  ทําแสปดยงุ  

 

5. ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดชายทะเล ไดรับอิทธิพลของลมบกลมทะเลจงึทําใหอากาศ

ไมรอนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิอยูระหวาง 21.8 – 35.6 องศาเซลเซียส ในฤดูรอนอากาศมีความชืน้

สูง เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเลของอาวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ฤดูฝนมีฝนตกมากชวง

เดือนกันยายนถงึเดือนธนัวาคม ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดป 1,175.72  มิลลิเมตร เฉล่ียฝนตกตลอดป 

37 วัน  2

 

6. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูบนที่ราบลุมแมน้ํา ติดชายฝงทะเล มีแมน้าํเจาพระยาไหลผาน ทาํ

ใหทรัพยากร น้ํา ดิน และปาชายเลน เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของจังหวัด 
 
6.1 ทรัพยากรน้ํา 

 จังหวัดสมุทรปราการอยูปากแมน้ําและปากอาวไทย จึงอุดมสมบูรณไปดวยน้ํา และลํา

คลองหลายสาย ทีน่ําไปใชเพื่อการเกษตรและใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง ทรัพยากรน้าํสามารถแบง

แหลงน้ําออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

 6.1.1 แหลงน้าํธรรมชาติ  ประกอบดวย แหลงน้ําผิวดนิ เนื่องจากสภาพพืน้ที่ทัว่ไปเปนที่ราบ

ลุม จึงมีแมน้ํา      ลําคลองและแหลงน้าํผิวดินอื่น 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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นอกจากนีย้ังมีแหลงน้ําใตดิน เปนน้าํใตดินประเภทน้ําบาดาลในหินพรุน แตปจจุบันมีการสูบน้ํา

บาดาลมาใชประโยชนมาก ทาํใหชัน้พืน้ดนิทรุดตัว 

6.1.2  แหลงน้าํชลประทาน แบงตามพืน้ทีอ่อกไดเปน  2  ประเภท  คือ  

 6.1.2.1 พื้นทีช่ลประทานในเขตโครงการสงน้าํและบํารุงรักษา  เปนโครงการเก็บรักษาน้ํา

และระบายน้ํา การชะลางดินเค็ม และการบรรเทาปญหาน้ําทวม คลอบคลุมพื้นที่ของจงัหวัด

สมุทรปราการฝงตะวนัออก รวม 405,800 ไร มีดวยกนั 2 โครงการคือ โครงการสงน้ําและบาํรุงรักษา

คลองดาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอเมอืงสมุทรปราการ อําเภอบางพลี อําเภอบางบอ กับบางสวน

ของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชงิเทรา และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพระองคไชยานุชติ 

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอบางบอและบางสวนของจงัหวัดฉะเชงิเทรา โดยทัง้สองโครงการรับน้าํจาก

แหลงน้ําตอนบนของประเทศ 

 6.1.2.2 พืน้ทีก่ารชลประทานนอกเขตโครงการสงน้ําและบํารุงรักษา มพีื้นที่จาํนวน 

150,600ไร สวนใหญเปนพืน้ที่ฝงตะวนัตกของจังหวัด จํานวน 115,700 ไร ที่เหลือเปนฝงตะวนัออก 

สวนใหญอยูระหวางแนวถนนสุขุมวทิกับแมน้ําเจาพระยาและชายฝงทะเลอาวไทย   
 
6.2 ทรัพยากรดิน 
 ลักษณะดินสวนใหญเปนดนิเค็ม เนื่องจากอยูติดทะเล มีความสูงจากระดบัน้ําทะเลปาน

กลางไมเกิน 1 เมตร ทาํใหน้าํทะเลสามารถทวมถงึไดทุกพื้นที่  พืน้ดินเดิมเคยเปนทะเลมากอน  เนื้อดิน

เปนดินเหนียวมีโครงสรางหนาทึบ ดนิชั้นบน สีเทาเขมหรือสีน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินชัน้บนเปนกรด

ปานกลางถึงกรดเล็กนอย สวนดนิชั้นลางสเีทาเขมหรือสีเทาอมเขียวปฏิกิริยาดินชัน้ลางเปนกรด

เล็กนอยถึงเปนดาง  ศักยภาพของดนิเหมาะสําหรับการทํานาปลกูขาว สภาพพืน้ที่ราบเรียบเนื้อดินเปน

ดินเหนียว การระบายน้ําเลวในชวงฤดูฝนจะมนี้ําขงัทีผิ่วดินนาน 4- 5 เดือน พื้นที่ทีเ่หมาะแกการ

เพาะปลูก คือดินบริเวณอําเภอบางพล ี  อําเภอบางบอ และตอนกลางของอาํเภอบางเสาธง  ดินบาง

บริเวณยังมีลักษณะของดนิเค็มและดินกรด เนื่องจากมนี้ําทะเลทวมถงึ ทําใหเปนอปุสรรคตอการใชดิน

เพื่อการเกษตรกรรม  
 
6.3 ทรัพยากรปาชายเลน 
  สมุทรปราการมีพื้นที่ตอนลางติดกับอาวไทย เปนระยะทาง 47.20 กิโลเมตร มนี้ําทะเล

ข้ึนมาปนกับน้าํจืดเปนน้ํากรอย จึงมีปาชายเลนมาก ในปจจุบันพบวาพื้นที่ในจงัหวดั ไมมีการประกาศ

เปนเขตพืน้ทีป่าสงวนแหงชาติ สภาพพืน้ที่ชายฝงทะเลตะวันออก ตั้งแตตําบลปากน้าํ อําเภอเมือง

สมุทรปราการ ไปจนถงึตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ สภาพโดยทั่วไปบางแหงถูกน้ําทะเลกดัเซาะ

พังทลาย บริเวณตั้งแตหาดอมราถึงคลองดานตลอดแนวชายฝงมีไมโกงกาง ไมโปรงและไมแสมข้ึนเปน
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หยอม ๆ เฉพาะบริเวณบางปู มีพืน้ทีป่าชายเลนประมาณ 487 ไร อยูในความดูแลของกองทพับก 

ทางดานชายฝงตะวนัตก ตั้งแตปอมพระจุลจอมเกลา อําเภอพระสมทุรเจดีย      ริมทะเลมีแนวไม

โกงกางขึ้นอยูประปรายตลอดแนว โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,650 ไร อยูในความดูแลของกองทัพเรือ เนื้อ

ที่ปาชายเลนทัง้หมดของจังหวัด ในป พ.ศ.2544 มีจํานวน 1,856.25 ไร 1

 

7. สภาพสังคม การเมือง การปกครอง 
 

7.1 การปกครอง 
 จังหวัดสมุทรปราการ แบงการปกครองเปน    5 อําเภอ   1  กิ่งอาํเภอ    50  ตําบล               

399 หมูบาน  องคการสวนทองถิน่ตาง ๆ จํานวน  49  แหง ไดแก องคการบริหารสวนจงัหวัด1 แหง 

เทศบาล  16  แหง องคการบริหารสวนตําบล 32  แหง  

 

 

 

ภาพประกอบ 2  การแบงเขตการปกครองในจังหวัดสมทุรปราการ 

 

 

 

                                                 
 

1
  ศิริพร  กิตติสุขเจริญ.  (2543) .  สมุทรปราการ . หนา 35-39. 
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ตาราง 1 การแบงเขตการปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

  อําเภอ   ตําบล  หมูบาน  เทศบาล  อบต. 

 

 เมืองสมุทรปราการ 13      95      6    6 

พระประแดง  15      67      3    6 

บางพล ี    6      83      1    6 

บางบอ    8      74      3    7 

พระสมุทรเจดยี   5      42      2    4 

กิ่งอําเภอบางเสาธง  3      38      1    3 

รวม   50     399     16  32 

 

ที่มา : ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ.(2548). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมทุรปราการ. หนา 4 
 
7.2 ประชากร 

 จังหวัดสมุทรปราการ เปนจังหวัดที่รองรับการขยายตวัจากกรุงเทพมหานคร  คือ

ภาคอุตสาหกรรม ทาํใหมปีระชากรยายถิน่เขามาเปนจาํนวนมาก สาเหตุสวนใหญมาจากการยายตาม

บุคคลในครอบครัวและเพื่อเขามาหางานทํา ประชากรทีย่ายเขามามทีัง้ยายเขาและไมยายเขาใน

ทะเบยีนราษฎร สงผลทาํใหประชากรทีม่ีอยูจริงสูงกวาจาํนวนประชากรในทะเบยีนราษฎร   

 

ตาราง 2 จํานวนประชากรในจังหวัดสมทุรปราการ  

 

อําเภอ       ชาย            หญิง               รวม  

    

เมืองสมทุรปราการ  225,471                 239,392  464,863  

พระประแดง    98,501           105,209  203,710   

บางพล ี      74,689           81,077  155,766 

พระสมุทรเจดยี    45,241          46,458    91,699 

บางบอ     43,482               44,849    88,331 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

อําเภอ       ชาย            หญิง               รวม  

    

กิ่งอําเภอบางเสาธง  24,340          25,077    49,417 

รวม                511,724          542,062  1,053,786 

 

ที่มา : ศูนยบริการกรมการปกครอง.(2548).รายชื่ออําเภอ. สืบคนขอมลูเมื่อ 4 กรกฎาคม 2548, จาก 

http://www.amphoe.com/menu.php 

 

ในดานเชื้อชาติ ประชากรสวนใหญในจังหวัดสมทุรปราการเปนชาวไทย นอกจากนี้ยงั

ประกอบดวยคนไทยเชื้อสายอื่นอีก คือชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึง่อพยพเขามาตั้งหลักแหลงตั้งแตสมัย

กรุงศรีอยุธยาจนถงึสมัยรัตนโกสนิทร โดยชาวมอญที่อาศัยอยูในอาํเภอพระประแดงปจจุบันอพยพเขา

มา 2 คร้ัง คือคร้ังแรกใน พ.ศ. 2316  สมัยกรุงธนบุรี โดยมีเจาพระยามหาโยธา (เจง) เปนหัวหนาไดตั้ง

หลักแหลงทีเ่มอืงสามโคกและปากเกร็ด  ซึ่งตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 

2) ทรงโปรด ฯ ใหยายครัวมอญ ของเจาพระยามหาโยธา (เจง) ไปดูแลปอมและเมืองนครเขื่อนขันธ    

การอพยพของมอญที่เกี่ยวของกับพระประแดง คร้ังที ่ 2 เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย (รัชกาลที่2) พ.ศ. 2385 ซึ่งครั้งนีเ้กิดขึ้นจากการที่ชาวมอญไมพอใจพระเจาประดุงของ

พมา เกณฑแรงงานกอสรางพระเจดียใหญ จงึกอกบฏเมืองเมาะตะมะภายหลงัถูกปราบปรามอยาง

ทารุณ  ตองหนีเขามายังประเทศไทย ซึง่การอพยพครั้งนี้นับเปนการอพยพครัง้ใหญที่สุดใน

ประวัติศาสตร โดยมีจํานวนทัง้สิ้นราว  40,000 คน และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

(รัชกาลที ่ 2 )  โปรดฯ พระราชทานที่ทาํกินใหกับชาวมอญ ทีป่ากเกร็ด สามโคกและพระประแดง  ซึง่

ชาวมอญที่อพยพมาทัง้ 2 คร้ังนี้สืบทอดมาเปนชาวไทยเชื้อสายมอญปากลัดในปจจุบัน 1 นอกจากนี้ยงั

ประกอบดวยชาวไทยเชื้อสายลาว โดยไดถูกกวาดตอนมาหลงัจากปราบกบฏเจาอนุวงศและมาตั้งถิ่น

ฐานอยูที่อําเภอบางพลีจนถงึปจจุบนั 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

ในระบบและนอกระบบในทกุระดับและทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถใหการศึกษาแกประชาชน

อยางเพียงพอ โดยจังหวัดสมุทรปราการ แบงพืน้ทีก่ารศึกษาออกเปน 2 เขต  ไดแก เขตพืน้ทีก่ารศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง และอําเภอพระ

สมุทรเจดีย  เขตพื้นทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 2  ประกอบดวย อําเภอบางพล ี อําเภอบางบอ และ

กิ่งอําเภอบางเสาธง   มีสถานศกึษาที่เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาแบงออกเปนสายสามัญและสายอาชพี มีโรงเรียนพระปรยิัติธรรมแผนกสามัญ  มีโรงเรียน

สังกัดเทศบาล และมีมหาวทิยาลยัเอกชน  2  แหง คือ มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ และ

มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

 

ตาราง 3 จํานวนโรงเรียน  จาํนวนครู และจํานวนนักเรยีนในจงัหวัดสมุทรปราการ 

 

อําเภอ         จาํนวนโรงเรียน                 จาํนวนครู                   จาํนวนนักเรียน 

  

เมืองสมทุรปราการ   95       3,446          81,529 

พระประแดง  58       1,545     32,166 

พระสมุทรเจดยี  24          646    14,682 

บางพล ี   40       1,309    32,381 

บางบอ   43          626    15,476 

กิ่งอําเภอบางเสาธง 20          384    11,303 

รวม              280       7,956               187,538 

 

ที่มา : ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ.(2548). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมทุรปราการ. หนา 20 
 
7.4 ศาสนา 

 ประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการนับถือศาสนาตาง ๆ ไดแก ศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาคริสต และศาสนาอืน่ๆ คือ ศาสนาพราหมณ-ฮินดู ศาสนาซิกข โดยประชากรสวนใหญนับถือ

ศาสนาพทุธ รอยละ 93.30 โดยเฉพาะอยางยิง่ประชากรมีเชื้อสายมอญ จะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
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และมีพิธกีรรมมากกวาพทุธศาสนิกชนทั่วไป1 สวนศาสนาอืน่ๆ มปีระชาชนนับถือเฉลี่ยดังนี้ศาสนา

อิสลาม 4.43 % ศาสนาคริสต 2.06 % และศาสนาอื่นๆ 0.21 % 

 

8. สภาพเศรษฐกิจ 
 ในป  2545 จังหวัดสมุทรปราการ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวดั ( GPP ) ประมาณ 

230,776 ลานบาท ซึง่มูลคาการผลิตนัน้เพิม่ข้ึนทกุ ๆป ประมาณรอยละ 81.10 ของผลิตภัณฑจังหวัด

มาจากการผลิตอุตสาหกรรมโดยมีมูลคาผลิตภัณฑเฉล่ียตอหัว 338,326 บาทตอคนตอป 

 

ตาราง 4 มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดในแตละสาขาการผลิต 

 

 สาขาการผลิต    มูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (ลานบาท) 

     

ภาคเกษตร             รวม 5,229 

เกษตรกรรม               311 

การประมง       4,918 

ภาคนอกเกษตร             รวม      225,547 

การผลิตอุตสาหกรรม                         187,164 

การไฟฟา กาซ และการประปา                 6,380 

การกอสราง                   1,727 

การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนต จักรยานยนต 

ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน             10,308 

โรงแรมและภัตตาคาร                 1,436 

การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม               7,099 

ตัวกลางทางการเงนิ                 2,801 

บริการดานอสงัหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจ             4,798 

การบริหารราชการแผนดินและการปองกนัประเทศ การประกันสงัคม              644 

 

                                                 
 
1  ศิริพร  กิติสุขเจริญ .  (2543).  สมุทรปราการ. หนา  60. 
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ตาราง 4 ( ตอ ) 

 

 สาขาการผลิต    มูลคาผลิตภัณฑจังหวัด (ลานบาท) 

     

การศึกษา                     965 

การบริการดานสุขภาพและสังคมสงเคราะห                  993 

การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ                 992 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล                   240 

รวมทัง้สิ้น             230,776 
 
ที่มา : ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ.(2548.). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมทุรปราการ. หนา 24 
 
8.1 ภาคอุตสาหกรรม 

 ดานอุตสาหกรรมเปนสาขาที่สรางรายไดสูงสุดของจังหวัด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ

ผลิตที่สําคัญ คือ อาหารแปรรูป ส่ิงทอ ชิน้สวนอิเล็กทรอนิกส  เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑโลหะ  พลาสติก 

เครื่องจักร โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งกระจัดกระจายอยูตามอําเภอตาง ๆ คือ อําเภอเมือง

สมุทรปราการและอําเภอพระประแดงจะมโีรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูหนาแนนกวาอาํเภออื่นๆ มีนิคม

อุตสาหกรรมภายในจงัหวัด 2 แหง  คือนคิมอุตสาหกรรมบางพลี   และนิคมอุตสาหกรรมบางปู ผลผลิต

จากโรงงานอตุสาหกรรมของจังหวัดสมทุรปราการสงไปจําหนายภายในประเทศและสงไปจําหนาย

ตางประเทศ สําหรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตนําเขาจากตางประเทศ ประมาณ 80 % วัตถุดิบทีม่ีอยูใน

ประเทศ 20% อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบในประเทศมักจะเปนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารกระปอง เชน 

การผลิตผักและผลไมกระปอง 1

 
8.2 การเกษตรกรรม 

 ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดสมทุรปราการ เปนลักษณะ

การเกษตรแบบผสมผสานและไรนาสวนผสม เปนการใชพื้นที่เกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ  จังหวัด

สมุทรปราการมีสภาพพื้นที่เหมาะแกการเกษตรกรรม เพราะสภาพเปนที่ราบลุมแมน้ํา และเปนแหลง

                                                 
 

1
  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสมุทรปราการ .  (2542).  สมุทรปราการ. หนา 139 - 141 . 
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ขนถายสินคาทางเรือ รวมทัง้โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก ปจจุบันพืน้ทีเ่พาะปลูกมี

แนวโนมลดลง เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทีพ่ักอาศัย การคาและพาณิชยกรรมมาก

ข้ึน  
 
8.2.1 กสิกรรม 
ขาว เปนพชืเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของจังหวัด  การปลูกขาวในจังหวัดจะทาํตลอดป ทั้งขาว

นาป และขาวนาปรัง การปลูกในสวนใหญอยูในพื้นที่อําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ โดยทําการ

เพาะปลูกแบบนาหวาน   ปจจุบันการทาํนาของจังหวดัสมุทรปราการมีแนวโนมลดลง อันเนื่องมาจาก

ปจจัยหลายประการ เชน น้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหลงชมุชน  การขาดแรงงาน เนื่องจาก

แรงงานภาคการเกษตรหนัไปทํางานภาคอุตสาหกรรม และจากการทีป่จจัย   การผลิตที่มีราคาสูงขึ้น  

ไมผล เปนพชืเศรษฐกิจอีกอยางหนึ่งของจังหวัด  ผลไมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ คือ 

มะมวงน้าํดอกไม ปลูกมากในอําเภอบางพลี  อําเภอบางบอและอําเภอเมืองสมุทรปราการ นอกจากนี้

ยังมีมะพราว ปลูกมากในอาํเภอพระสมทุรเจดีย  
  
8.2.2 ปศสุัตว 

 ปริมาณการเลีย้งสัตวมจีํานวนนอยมาก เนื่องจากสภาพแวดลอมโดยทั่วไปไมเหมาะสมกับ

การเลี้ยงสัตว การเลีย้งสัตวสวนใหญเปนสัตวขนาดเลก็ ปญหาการเลี้ยงสัตวที่สําคัญ คือที่ดินมีราคา

สูง เปนสาเหตุที่ทาํใหเกษตรกรลงทนุเลี้ยงสัตวแลวไมคุมคา เมื่อเปรียบเทยีบกับการใชที่ดินในรูปอ่ืนๆ 

ประกอบกับตนทนุอาหารสตัวมีราคาสงู เกษตรกรมกัประสบปญหาขาดทุนจงึตองเลิกกิจการไป การ

เลี้ยงสัตวที่สําคัญ คือ สุกร ไก เปด และหาน 

 

ตาราง 5 แสดงปริมาณและมูลคาของสัตวเลี้ยง ป พ.ศ. 2547 

 

 ชนิด     ปริมาณเลีย้ง (ตัว)          ราคาเฉลี่ย(บาท/ตัว)          มูลคารวม (ลานบาท) 

     

1.  สุกร              4,292         4,000      19.892 

2.  ไก            62,813              68      17.432 

3.  เปด            33,434              80      4,122.88 

4.  หาน            27,714            220       17.754 

5.  โค                 673       15,000         8.580 
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ตาราง 5 ( ตอ ) 

 

 ชนิด     ปริมาณเลีย้ง (ตัว)          ราคาเฉลี่ย(บาท/ตัว)          มูลคารวม (ลานบาท) 

     

6.  กระบือ                  23       20,000        1,140 

7.  แพะ    247         2,200        0. 818 
 
ที่มา :สํานกังานจังหวัดสมทุรปราการ. (2548).  บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 22 

 
 8.2.3 การประมง  

 จังหวัดสมุทรปราการเหมาะแกการทําประมงทั้งประมงน้ําจืดและประมงน้าํกรอย หรือการ

เพาะเลี้ยงชายฝงทะเล  เนือ่งจากเปนจงัหวัดที่ตั้งอยูปากแมน้าํเจาพระยาติดชายฝงทะเลดานอาวไทย

และมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน  การประมงน้าํจืดที่สําคัญและมีการเลี้ยงมากที่สุด   คือ    ปลาสลิด 

สวนใหญอยูในพืน้ที่อําเภอบางบอ อําเภอบางพล ี และอําเภอเมืองสมทุรปราการ ปจจุบันการ

เพาะเลี้ยงปลาสลิดมีแนวโนมลดลง  เนื่องจากการขยายตัวอยางรวดเรว็ของเมืองและภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากปลาสลิดแลวยังมปีลาชนิดอืน่ ๆอีก ไดแก ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาดุก  ดานการประมง

น้ํากรอย เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมชีายฝงทะเลยาวถงึ 47.20 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอเมือง

สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางบอ ลักษณะเปนดนิโคลนเหลวเกิดจากอทิธพิลของ

การตกตะกอนของน้าํในแมน้ํา โดยแมน้ําเจาพระยาไดนําเอาแรธาตุอาหารจากในแมน้าํตอนบนมา

ตกตะกอนบริเวณปากแมน้ํา นอกจากนี้บริเวณปากแมน้ํายังมีบริเวณพื้นทีน่้ําจืดไหลมาบรรจบกับ

น้ําเค็มกลายเปนน้าํกรอย เหมาะเปนแหลงที่อยูอาศัยและแหลงอาหารของสัตว บริเวณที่ตดิชายฝง

ทะเลดังกลาวจึงกลายเปนแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงหลายชนิด เชน  กุงแชบวย กุงกุลาดํา  

หอยแครง  ปลากระพง  ปทูะเล หอยแมลงภู เปนตน  การประมงอกีประเภทที่สรางรายไดใหกับจังหวัด

สมุทรปราการ คือ การประมงน้าํเค็ม มีมลูคาและผลผลิตในปริมาณสูง เนื่องจากมีเรือประมงพาณิชย

ขนาดใหญที่ออกไปจับสัตวน้ํานอกนานน้าํไทยโดยสัตวน้ําที่สําคัญคือ ปลาท ู  ปลาลัง กุง เคย ป ูหอย 

ปลาหมกึและสัตวน้ําอ่ืน ๆ โดยมีหนวยงานของรัฐอํานวยประโยชนตอการทําประมงทะเล เชน กอง

ประมงนอกนานน้ํา และสํานักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 1

                                                 
 
1
   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ.  (2542).   วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิ

ปญญา จังหวัดสมุทรปราการ .หนา 4-7. 
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8.3 การพาณชิยกรรม 

 ในภาคการคาของจังหวัดมีความเกี่ยวพนักบัภาคอุตสาหกรรมมาก เนื่องจากผลิตผลสวน

ใหญเปนสนิคาอุตสาหกรรม   และผูบริโภคหรือประชากรสวนใหญเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทาํ

ใหการขยายตวัดานพาณิชยกรรมขึ้นอยูกบัการขยายตัวดานอุตสาหกรรม  ในป พ.ศ.2546  จังหวดั 

สมุทรปราการมีจํานวนผูจดทะเบยีนธุรกิจการคาจํานวน 21,017 ราย ซึ่งมีจาํนวนเพิ่มข้ึนเฉลีย่รอยละ 

10 ตอป  โดยมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น  เนื่องจากจงัหวดัสมุทรปราการมีโอกาสเปนศูนยกลางการคา 

เพื่อรองรับความเจริญจากการเปนที่ตั้งของสนามบนิสุวรรณภูมิที่สรางแลวเสร็จและเปดใหบริการในป 

พ.ศ. 2549 1

 

9. การบริการขั้นพื้นฐาน 
 9.1 การคมนาคมขนสง 
 9.1.1 การคมนาคมทางบก  เดิมจงัหวัดสมุทรปราการใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลกั 

เพื่อการขนสงสินคาและวัตถุดิบสูโรงงานแตปจจุบันเปลี่ยนมาใชการคมนาคมทางบกเปนสวนใหญ 

เพราะความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากเปนจังหวัดปริมณฑลทีม่ีบทบาทสาํคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ทีร่องรับการขยายตัวของประชากรจากกรุงเทพมหานคร และเปนทีต่ั้งของ

โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก นอกจากนี้เปนเมืองทาสําคัญในการขนสงสนิคาเขาและสนิคาออก  

ทําใหเมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งยังมหีมูบานจัดสรรชุมชนเกิดใหม จึงมีการปรับปรุงและ

ซอมแซมถนนเปนประจาํ ทัง้ยังมีปญหาการจราจรคับค่ัง  เสนทางถนนมีถนนหลายสายตัดผานจงัหวัด

สมุทรปราการไปยังจังหวัดใกลเคียง และมีถนนเชื่อมระหวางอาํเภอหลายเสนทาง โดยถนนทุกสายใน

จังหวัดสมุทรปราการมีรถโดยสารประจําทางทัง้ขนาดใหญและขนาดเล็กบริการผูโดยสารทัง้เวลา

กลางวันและกลางคืน  และไดรับการสรางโครงขายการเดินทางทางบกเพิ่มข้ึนเมื่อสนามบนิสวุรรณภูมิ

                                                

แลวเสร็จ ซึง่คณะอนุกรรมการประสานโครงการขนสง เพื่อรองรับการใชประโยชนทาอากาศยาน  ไดมี

มติ เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2545 ดังนี้  

 1.การพฒันาระบบโครงขายทางถนน กรมทางหลวงพจิารณาปรับปรุงจัดสรางถนนทางเขา

ทางเชื่อมเพื่อรองรับการใชทาอากาศสวุรรณภูมิ  

 2.การพฒันาระบบโครงขายทางราง โดยการรถไฟแหงประเทศไทย และองคการรถไฟฟามหา

นครและกรุงเทพมหานคร กอสรางสวนขยายรถไฟฟา BTS 

 
1
  สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรปราการ.  (2548 ).   ขอมูลเศรษฐกิจการพาณิชยและการตลาด 

(Online) 
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 3.การพฒันาระบบขนสงมวลชน โดยกรมการขนสงทางบก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

และบริษัทขนสงจํากัด  ไดรวมพิจารณาจดัระบบขนสง 1

  9.1.2 การคมนาคมทางน้าํ  เนื่องจากจงัหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูสองฝงแมน้าํเจาพระยา 

การเดินทางหรือการติดตอธุรกิจจึงจําเปนตองอาศัยเรือขามฝง และมีแพขนานยนตขนสงสินคา หรือ

วัตถุดิบใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองฝง  โดยจังหวดัสมุทรปราการมีแมน้ําเจาพระยาเปนเสนทาง

คมนาคมที่สําคัญ และมลํีาคลองอยูทัว่ไป โดยแมน้ําและคลองนอกจากจะใชในการคมนาคมแลว

ประชาชนยังใชประโยชนทางดานการเกษตรกรรม การประมง อีกดวย การคมนาคมในแมน้าํลําคลอง 

สวนมากจะเปนเรือยนตโดยสาร เรือยนตบรรทุกสินคา เรือหางยาว เรือแจว เรือพาย ผานไปมา 

ระหวางตําบล อําเภอ จังหวดั เปนประจาํ ปจจุบันการคมนาคมทางน้าํสะดวกรวดเร็ว เพราะมีเรือหาง

ยาวรับสงผูโดยสาร ประชาชนที่ตัง้บานเรอืนอยูริมน้าํทีม่ีถนนเขาจงึอาศัยทางน้ําเปนเสนทางคมนาคม

ดวย 

  9.1.3 การคมนาคมทางอากาศ  จังหวดัสมุทรปราการเปนที่ตัง้ของสนามบนิสวุรรณภูมิ 

ซึ่งเปดใชในป พ.ศ. 2549 ซึ่งสนามบนิสวุรรณภูมิ จะกลายเปนสนามบินหลักของประเทศ และจะเปน

ศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางอากาศในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตในอนาคต โดยมีศักยภาพ 

คือ มีทางวิ่ง 2 เสน กวางเสนละ 60 เมตร ยาว 4,000 และ 3,700 เมตร หางกนั 2.2 กิโลเมตร มทีางขับ

ขนานกับทางวิ่งทั้ง 2  เสน เมื่อพัฒนาสมบูรณแลว จะมีทางวิง่ทั้งหมด 4 เสน รองรับผูโดยสาร 45 ลาน

คนตอป เมื่อพัฒนาเต็มที่จะรองรับผูโดยสาร 100 ลานคนตอป รองรับอากาศยานได  76 เที่ยวบินตอ

ชั่วโมง  ใหบริการขนถายสนิคา 3 ลานตันตอป และสามารถขยายไดสูงสุด 6.4 ลานตันตอป 2

 9.2 การประปา 
  การใหบริการทางดานการประปาในจงัหวดัสมุทรปราการ  อยูในความควบคุมดูแลของ

การประปานครหลวง สํานกังานประปา สาขาสมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบดานทิศเหนือจรด

คลองพระโขนง ทิศใตจรดเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทิศตะวันออกจรดเขตจังหวัดสมุทรปราการและทิศ

ตะวันตกจรดแมน้ําเจาพระยา สําหรับฝงอําเภอพระประแดงและอําเภอพระสมุทรเจดีย ซึ่งอยูอีกฟาก

ของแมน้ําเจาพระยาอยูในการควบคุมดูแลของ สํานกังานประปา สาขาตากสนิ นอกจากนี้ยงัมีประปา

อิ

                                                

สระ ที่อําเภอบางบอ ซึง่ผลิตน้ําจากโรงกรองน้าํขนาดเล็กและบอน้ําบาดาลใหกับประชาชนสําหรับ

 
 
1 กองแผนและงบประมาณ.  (2547).  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ ประจําป พ.ศ.

2547. หนา 18. 
2 ทาอากาศยานไทย.  (ม.ป.ป.).  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ.(แผนพับ).ไมปรากฎเลขหนา 
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ผูใชน้ําสวนใหญเปนประเภททีพ่ักอาศัยและธุรกิจตางๆ  ภาคอุตสาหกรรมยังมกีารใชประปาในโรงงาน

นอย  แหลงน้าํดิบที่ใชผลิตน้ําประปา ไดแก แมน้าํเจาพระยา และแมน้ําแมกลอง  

  
 9.3 การไฟฟา 
  การใหบริการดานไฟฟาในเขตจังหวัดสมทุรปราการ ไดขยายขอบเขตออกไปครอบคลุม

ทุกหมูบานแตยังไมครบทุกครัวเรือน โดยอยูในความควบคุมดูแลของการไฟฟานครหลวง แบงเขต

ใหบริการ 2 แหง คือ

                                                

 สํานักงานเขตสมทุรปราการ และสํานักงานเขตบางพล ี ยกเวนไฟฟาในเขตอําเภอ

พระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย อยูในความควบคุมดูแลของการไฟฟานครหลวง สํานกังาน

เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร และมีบางแหงทีป่ระชาชนปลกูบานตามแนวริมคลองทาํใหไฟฟา

ยังไมสามารถเขาไปใหบริการได 

 
 9.4 การสื่อสาร 
  จังหวัดสมุทรปราการมทีี่ทาํการไปรษณียโทรเลขทั้งหมด 14 แหง โดยมีอยูทุกอําเภอซึ่ง

สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทัว่ถงึ ในการสงจดหมาย โทรเลข พัสดุภัณฑและธนาณัติ  สวน

โทรศัพท มีชมุสายโทรศัพททัง้สิ้น 41 ชุมสาย และใหบริการหมายเลขบริการ 71,514 สาย  การ

ใหบริการหมายเลขในจังหวดัสมุทรปราการ นอกเหนือจากการใหบริการจากองคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย ยังมีบริการโทรศัพท จากบรษิัท เทเลคอมเอเชีย จาํกัด อีกดวย จึงทําใหมีบริการหมายเลข

อยางเพยีงพอ  1

 
 
1
  ฝายนโยบายและแผนกองแผนและงบประมาณ.  (ม.ป.ป).   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 18 – 20. 



บทที่ 2  
ปจจัยที่ทําใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 การทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการกําลังเจริญเติบโตขึ้นตามลําดบั ดวยเหตทุี่มีทรพัยากร

การทองเทีย่วหลากหลายประเภทใหนักทองเทีย่วไดเลือกเทีย่วชม และยังไดการสนับสนุนจาก

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สงผลใหการทองเที่ยวในจงัหวัดสมทุรปราการเขามามี

บทบาททางดานเศรษฐกิจและทําใหรายไดกับจังหวัดสมุทรปราการมากขึ้นในแตละป  ปจจัยทีท่ําให

เกิดการทองเทีย่วในจงัหวดัสมุทรปราการมดีังนี ้

 

1. ปจจัยภายใน 
 ปจจัยภายในที่ทาํใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ  เปนจุดเดนของจังหวัด

สมุทรปราการ โดยจากรายงานของศนูยบริการวิชาการแหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั คือ1

1. เปนเมืองที่อยูไมไกลจากกรงุเทพมหานคร ซึ่งมกีารเดนิทางสะดวก 

2. มีระบบสาธารณูปการที่ดี และกระจายอยูตามแหลงทองเทีย่วตาง ๆ 

3.  มีสถานทีท่องเทีย่วที่มีความสนใจหลายแหง ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตร 

ซึ่งกลาวไดวาปจจัยภายในที่ทาํใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบดวย ที่ตั้ง การ

คมนาคม และทรัพยากรการทองเที่ยว     

 
1.1 ที่ต้ัง 

จงัหวัดสมุทรปราการตั้งอยูติดกับกรุงเทพมหานครทางดานทิศตะวนัออกเฉียงเหนอื 

เปนจังหวัดในเขตปริมณฑล จึงสะดวกตอการเดินทางของนักทองเที่ยวในเขตกรงุเทพมหานครและ

จังหวัดใกลเคยีง  นกัทองเทีย่วสวนใหญนยิมเดินทางแบบไป – กลับ ไมพักคางคืน เนื่องดวยระยะทาง

ไมไกล 2 สามารถเดินทางเยีย่มชมสถานทีต่าง ๆ ไดสะดวกภายในระยะเวลาไมนาน   

 

 

 

                                                 
 

1
  ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  (2546).  แผนแมบทพัฒนาการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. หนา (5-5). 
2
  แหลงเดิม. หนา (5-4). 
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ดวยระยะทางไมไกลจากกรงุเทพมหานคร จงัหวัดสมุทรปราการจึงไดจัดทําโครงการ และ

รูปแบบการทองเทีย่วตาง ๆ ข้ึนเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว โดยอาศัยปจจัยการเดนิทางที่สะดวกและไมไกล

จากกรงุเทพมหานคร เชน  “ โครงการ มหัศจรรย วันเดียวทองเที่ยวทัว่ปากอาวจงัหวัดสมุทรปราการ    

( One day tour)” 1 “ โครงการ กินปู ดทูะเล รูปแบบการทองเที่ยวภายใน 1 วนั”  2 รวมทัง้จัดเสนทาง

การทองเทีย่วทางบกและทางน้ําขึ้น เชน การทองเทีย่วเชิงอนุรักษ ณ เมืองปากน้ํา 3  การจัดกิจกรรม

การทองเทีย่วตาง ๆ เปนลกัษณะสําคัญทีส่งเสริมใหเกิดการทองเทีย่วขึ้นในจังหวัด 

 
1.2 เสนทางคมนาคม 
การเดินทางจดัเปนปจจัยทีสํ่าคัญที่ทาํใหเกิดการทองเทีย่ว จงัหวดัสมุทรปราการมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก เชื่อมตอกัน ทัง้ทางบก  ทางน้ํา และทางอากาศ คือสนามบนิสวุรรณภูมิ  ทีจ่ะนํา

นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดนิทางเขามาในจังหวัดสมทุรปราการ รวมทั้งในอนาคตรัฐบาลจะสราง

เสนทางรถไฟ และรถไฟฟาขึน้ เพื่อเชื่อมโยงกับสนามบนิสุวรรณภูมิ 

1.2.1 การคมนาคมทางบก 

 การเดินทางทางบกสามารถเดินทางเชื่อมติดตอกันไดทุกอําเภอในจงัหวัดและระหวางจงัหวัด

ใกลเคียง โดยมีถนนสายสําคัญไดแก 

 ถนนสุขุมวทิ (ทางหลวงหมายเลข 3) เปนถนนสายเกาที่ทางราชการสรางจากกรุงเทพมหานคร

เขาสูจังหวัดสมุทรปราการ เลียบชายฝงทะเล มาบรรจบกับถนนสาย บางนา - ตราด ที่อําเภอบางประ

กง จงัหวัดฉะเชิงเทรา ผานไปยังจงัหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และไปสิน้สุดที่จงัหวัดตราด 

 ถนนบางนา – ตราด  (ทางหลวงหมายเลข 34) เปนเสนทางไฮเวย เร่ิมจากสี่แยกบางนา เขต

พระโขนง กรุงเทพมหานคร ตัดเขาสูจังหวดัชลบุรี ผานจงัหวัดสมุทรปราการในทองทีอํ่าเภอบางพลแีละ

อําเภอบางบอ ไปบรรจบกับถนนสุขุมวทิทีอํ่าเภอบางประกง 

 ถนนเทพารกัษ  (ทางหลวงหมายเลข 3268 )  แยกจากถนนสุขุมวิทฝงใตคลองสําโรง ใกล

สถานีตาํรวจภธูรตําบลสําโรงเหนือ ถนนสายนีมุ้งหนาไปทิศตะวนัออก ผานอําเภอบางพลีไปบรรจบ

ถนนปานวถิีทีอํ่าเภอบางบอ 

                                                 
 

1สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ.  (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) แยกจากถนนสุขุมวิท ผานตําบลสําโรง

เหนือ  อําเภอเมืองสมทุรปราการไปทางทศิตะวันตก เขาสูตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง ส้ินสุดที่

ริมฝงแมน้าํเจาพระยาตรงขามกับที่วาการอําเภอพระประแดง 

 ถนนศรีนครินทร (ทางหลวงหมายเลข 3344) แยกจากถนนสุขุมวทิ ที่ตําบลบางปง อําเภอ

เมืองสมทุรปราการไปทางทศิเหนือตัดกับถนนเทพารกัษ และถนนบางนา – ตราด ไปบรรจบกับถนน

ลาดพราว เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 

 ถนนปานวถิี หรือ สายคลองดาน – บางบอ (ทางหลวงหมายเลข 3117) แยกจากถนนสุขุมวทิ 

ผานโรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ ไปทางทิศเหนือบรรจบ

กับถนนเทพารักษที่อําเภอบางบอ 

 ถนนเพชรหึงส – บางกอบัว เร่ิมจากทีว่าการอําเภอพระประแดง เลยีบแมน้าํเจาพระยาขึ้นไป

ทางตอนเหนือผานตําบลทรงคะนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระเจา ถงึตําบลบางกอแกว ตรงขาม

ทาเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 ถนนสุขสวัสด์ิ (ทางหลวงหมายเลข 303) เร่ิมจากวงเวยีนใหญ กรุงเทพมหานคร ผานอาํเภอ

พระประแดง แยกซายเขาสูองคพระสมทุรเจดีย แยกขวาผานอาํเภอพระสมุทรเจดียและตรงไปปอม

พระจุลจอมเกลา 

 การคมนาคมทางบกนอกจากจะใชรถยนตสวนตัวแลว ยังสามารถใชรถประจําทางของ

องคการขนสงมวลชน หรือบริษัทเอกชนตางๆ ที่บริการระหวางจงัหวัด ระหวางอาํเภอและในเขตพื้นที่

ชุมชนในจังหวดัสมุทรปราการ สวนในตรอกซอยตาง ๆ  จะมีรถสามลอถีบ และจกัรยานยนตรับจาง

บริการรับสงตลอดเวลาจงึทาํใหการคมนาคมทางบกสะดวก อันทาํใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดใน

แยกสําคัญ 

 

 1.2.2  การคมนาคมทางน้าํ 

 จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยูริมสองฝงแมน้ําเจาพระยา มีลําคลองหลายสาย  

การคมนาคมทางน้าํใชในการเดินทางติดตอธุรกิจ และขนถายสินคาทัง้ในประเทศและตางประเทศ ที่

บริเวณปากอาวไทยมีประภาคารขนาดใหญชื่อ สกุณา ทําหนาทีบ่ริการนํารอง และมีกองตํารวจน้าํชวย

ดูแลคุมครองใหเกิดความปลอดภัยในการคมนาคมและขนสงทางน้าํ  บริเวณสองฝงแมน้าํเจาพระยามี

แพขนานยนตใหบริการบรรทุกรถยนตและสินคาขามฝงแมน้ําเจาพระยา รวมทัง้มีเรือ 
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ไวบริการทัง้ทางดานการจางเหมาเพื่องานตาง ๆ และเพื่อการทองเทีย่ว 1 เสนทางน้าํที่สําคัญ มีดงันี ้

 แมน้ําเจาพระยา   เร่ิมจากปากน้ําโพ จงัหวัดนครสวรรค ผานจงัหวัดตางๆ แลวไหลลงสูทะเลที่

ตําบลทายบาน อําเภอเมอืงสมุทรปราการและตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมทุรเจดีย แมน้ํา

เจาพระยาใชในการสัญจรทัว่ไป และมีเรือเดินสมุทรแลนผานเพื่อขนถายสนิคาเขา – ออก ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

 คลองสําโรง   แยกจากแมน้าํเจาพระยา ที่วัดสําโรงเหนือ ตาํบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง 

ไปทางทิศตะวนัออกเลียบถนนปูเจาสมงิพราย ตอเนื่องดวยถนนเทพารักษผานอาํเภอเมอืง

สมุทรปราการ อําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ ไปบรรจบกับแมน้ําบางประกง ที่ตําบลทาสะอาน 

อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยคลองนี้ใชเปนเสนทางติดตอกับหลายอาํเภอ เปนลาํคลอง

สายหลกัทีม่ีคลองแยกออกไปอีกหลายสาย และยงัใชประโยชนดานการเกษตรและการพาณิชย 

 คลองสรรพสามิต   เปนคลองที่กรมสรรพสามิตเปนผูขุดขึ้น เพื่อลําเลียงเกลือ  เริม่จากแมน้ํา

เจาพระยาที่ตาํบลแหลมฟาผา ผานตําบลนาเกลือ ผานคลองพทิยาลงกรณ ผานเขตบางขนุเทยีน 

กรุงเทพมหานคร ไปออกคลองขุนราชพนิิจใจ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยในอดีตใชประโยชนในการ

ลําเลียงเกลือสงขาย  เปนคลองหลักทางฝงตะวนัตกของจังหวัดสมทุรปราการ 

 คลองดาน เปนคลองที่แยกจากคลองสําโรงตรงทีว่าการอําเภอบางบอ ไหลผานตําบลบาง

เพรียง ตําบลคลองดาน ผานประตูน้าํชลหารพจิิตร ไหลผานขามคลองดานที่ถนนสุขุมวิทสูบริเวณอาว

ไทย  ใชประโยชนดานการคมนาคม การเกษตร และการประมงเปนอยางมาก 

 คลองพระองคเจาไชยานุชิต  เปนคลองชลประทานที่ขุดเชื่อมตอระหวางคลองประเวศรมยกับ

คลองสําโรงทีอํ่าเภอบางบอผานตําบลเปร็ง  และตําบลบางบอใชประโยชนในการคมนาคมและ

การเกษตร 

 คลองจระเข  แยกจากคลองสาํโรงขึ้นทางดานเหนือ มีประโยชนในการคมนาคมและ

การเกษตรของชาวบานเปนอยางมาก 

 คลองบางน้ําจดื  แยกจากคลองบางโฉลงและเชื่อมกับคลองสําโรง ใชประโยชนในการ

คมนาคมและการเกษตร 

 คลองบางโฉลง มีปากคลองที่เชื่อมกับคลองสําโรงถึง 3 คลอง  คือ ปากคลองที่ใกลกับตลาด

บางโฉลง ปากคลองที่อยูขางวัดบางโฉลง และปากคลองที่เชื่อมกับคลองบางน้ําจดื  ใชประโยชนใน

ดานการคมนาคมและการเกษตรมาก 

                                                 
 
1
 ศึกษาธิการจังหวัด.  (2542).  วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณภูมิปญญา จังหวัด

สมุทรปราการ.  หนา 9. 
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 คลองบางปลา  ขุดแยกจากคลองสําโรง เยื้องกับคลองบางโฉลง คลองนี้ผานบานบางปลาไป

ยังบานตาเจี่ย จรดคลองชลประทานคลองดานที่ริมถนนสุขุมวทิ(สายเกา)ฝงน้ําจืด 1 มีประโยชนในการ

คมนาคมทางน้ํามากสามารถใชสัญจรเชื่อมโยงจากคลองบางโฉลง คลองบางน้าํจืด และคลองอืน่ๆ  ที่

แยกตัดกับคลองสําโรง  เชน คลองพอเฒา ซึ่งแยกจากคลองสาํโรงทีว่ัดมงคลนมิิตร เขามาบรรจบกับ

คลองบางกะสทีี่แยกจากคลองบางปลา มีคลองซอยทีใ่ชในการชลประทานขุดตรงกันทั้งฝงตะวนัออก

และฝงตะวนัตกนับจากบานตาเจี่ยถงึบางปลา มี 9 คลองรวม 18 คลอง เปนแหลงเพาะเลีย้งสัตวน้าํ 

โดยเฉพาะปลาสลิด และมะมวงพนัธุน้ําดอกไม ปจจุบันเปนคลองที่รองรับการระบายน้ําเสยี และน้ํา

ทวมกรุงเทพมหานคร ออกสูทะเลที่บานตาเจี่ย ตําบลบางป ูอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

 คลองบางปลารา  แยกจากคลองสําโรงที่เขตติดตอตําบลบางพลีใหญกบัตําบลบางปลา คลอง

นี้มีประโยชนในการสัญจรทางน้ําของเกษตรกรและยังทาํหนาที่ระบายน้ําจากคลองสําโรงออกสูทะเลที่

ตําบลบางป ู

 คลองบางปง  แยกจากคลองสําโรงในเขตพื้นที่ติดตอบางเมือง เดิมชาวบานใชสัญจรทางน้ํา

จากคลองสาํโรงไปยงับางปงและปากน้าํ ปจจุบันทําหนาที่ระบายน้ําออกสูทะเล 

 คลองบางพล ี  ปากคลองติดตอกับคลองสําโรง ที่ตลาดบางพล ีปลายคลองขึ้นไปทางทิศเหนือ 

มีคลองมาบรรจบหลายคลอง ใชประโยชนในการคมนาคมและการเกษตร 

 คลองบางปลากด แยกจากแมน้ําเจาพระยาทีว่ัดแค  เปนคลองที่คดเคี้ยวมาก  ผานบานคุง

บางปง คุงสามเรือน บานคลองคู บานคลองนาเกลือนอย บานคลองกระออม บานปากคลองนาเกลือ

นอย บานคลองนาเกลือ บานคลองลัดจนถงึบานสาขลาออกสูทะเล แตเดิมเปนคลองที่ใชคมนาคมทาง

น้ําที่สําคัญแตปจจุบันเปลีย่นมาใชคลองสรรพสามิตที่สะดวกมากกวา 

 คลองลัดโพธิ์  หรือคลองลัดตนโพธิ์ ขุดขึ้นเปนคลองลัด สมัยพระเจาอยูหัวทายสระ แหงกรงุศรี

อยุธยา โดยขดุขึ้นบริเวณคอคอดทั้งสองของแมน้ําเจาพระยาในพืน้ที่อําเภอพระประแดง  ปากคลองอยู

ที่ตําบลทรงคนอง สวนปลายคลองอยูที่ตําบลบางยอ  เปนคลองที่ชวยยนระยะทางการเดินเรือ 

 คลองลัดหลวง  ขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยั  โปรดฯใหขุดคลองลัด

บริเวณดานหลังเมืองนครเขื่อนขันธ 

 คลองเหลานีน้อกจากจะใชประโยชนทางคมนาคมแลว ยงัใชประโยชนในการระบายน้ําลงสู

ทะเล  ทั้งนี้ยงัมีคูคลองอีกหลายสาย และเนื่องดวยจงัหวัดสมทุรปราการมีลําน้าํเจาพระยาไหลผานจงึ

                                                 
 

1
  ถนนสุขุมวิท(สายเกา) คือเสนทางเชื่อมจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนถนนที่กั้นระหวาง

น้ําเค็มจากอาวไทยกับน้ําจืดซึ่งติดริมคลองชลประทานยาวขนานกับถนนสุขุมวิท และรับน้ําจืดจากคลองตางๆเพื่อ

ไหลลงสูอาวไทย 
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ทําใหมีทาเทียบเรือขามฟากเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางแกประชาชนและนักทองเที่ยวที่

เดินทางมาจงัหวัดสมทุรปราการ โดยมทีาเทียบเรือในจังหวัดทั้งหมด 7 ทา ทาเทียบเรือทีสํ่าคัญใน

จังหวัด เชน ทาเรือวิบูลยศรี  ทาเรือพระประแดง   และทาเรือขามฟากนาวาสมทุร   

 ปจจุบันทางจงัหวัดสมุทรปราการไดเหน็ความสาํคัญทางน้าํโดยไดหนัมาสงเสริมการทองเที่ยว

ดวยเสนทางการทองเที่ยวทางน้ําขึ้น  คือ ที่อําเภอเมืองสมุทรปราการประกอบดวย 2 เสนทาง ไดแก

เสนทางที ่ 1 เร่ิมตนทีศ่าลากลางจงัหวัดสมทุรปราการ ลองเรือสูปากอาวไทยเลียบปอมพระ

จุลจอมเกลาเขาสูคลองสรรพสามิต คลองพระราม ถึงวัดสาขลา และลองเรือตอไปองคพระสมทุรเจดีย  

และเสนทางที ่ 2  เร่ิมตนทีอ่งคพระสมทุรเจดียสูปากอาวไทย ถึงปอมพระจุลจอมเกลา และตอไปบาน

สาขลา  1

 

 1.2.3 การคมนาคมทางอากาศ 

จังหวัดสมุทรปราการ มีสนามบินพานิชยแหงที่ 2  คือ สนามบนิสวุรรณภูมิ  ซึง่เปดดําเนินการ

ใน พ.ศ. 2549   สนามบินสุวรรณภูมิจะเปนทาอากาศยานสากลหลกัของประเทศรวมทัง้คาดหมายให

เปนศูนยกลางการบินของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   สนามบนิสุวรรณภูมิ ตั้งอยูบนถนนบางนา 

– ตราด กิโลเมตรที่ 15  อยูในพืน้ที่อําเภอบางพลี  มเีนื้อที่ประมาณ  20,000 ไร มีศักยภาพรองรับ

ผูโดยสาร 45 ลานคนตอป รองรับเที่ยวบนิ 76 เทีย่วบนิตอช่ัวโมง และขนถายสินคาทางอากาศ 3 ลาน

ตันตอป  2

ทั้งยังมโีครงการพัฒนาระบบโครงขายทางถนน เพือ่รองรับการใชทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

พัฒนาระบบโครงขายทางราง โดยพิจารณากอสรางสวนตอขยายรถไฟฟา BTS  และพัฒนาระบบ

ขนสงมวลชน เพื่อบริการประชาชน ดังนัน้สนามบนิสุวรรณภูมิจึงมีความสาํคัญตอการสงเสริมพฒันา

ความเจริญดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการทองเทีย่วและดานอืน่ๆของประเทศอยางมาก จังหวัด

สมุทรปราการจะมีบทบาทเปนศูนยกลางทางการคมนาคมขนสงทางอากาศ การเดินทางของ

นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศในอนาคต  

 

 

 

                                                 
 

1
  กองแผนและงบประมาณ. (2548).   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. 

หนา 29 . 
2
  ทาอากาศยานไทย.  (ม.ป.ป).   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ. (แผนพับ). ไมปรากฏเลขหนา 
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1.3 ทรัพยากรการทองเทีย่ว 

 ทรัพยากรการทองเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการมมีากมายหลายรูปแบบเปนปจจัยสาํคัญอีก

ประการหนึ่งทีด่ึงดูดใหนักทองเทีย่วเดนิทางมายงัจังหวดัสมุทรปราการ ทรัพยากรการทองเที่ยวจาํแนก

ตามลักษณะเฉพาะและเปาหมายของนักทองเที่ยว ได 3 ประเภท คือ  

1. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาติ  

2. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัตศิาสตร โบราณสถานวัตถุ และศาสนา 

3. ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม 1

 โดยในแหลงทองเที่ยวแตละประเภทมีลักษณะทีน่าสนใจและดึงดูดใจใหนักทองเทีย่วเดินทางมายงั

จังหวัดสมุทรปราการทีม่ีทรพัยากรการทองเทีย่วทั้ง 3 ประเภท คือ 

 1.3.1 ทรัพยากรการทองเทีย่วประเภทธรรมชาติ 

  ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทธรรมชาต ิ หมายถงึ  ธรรมชาติที่สวยงามนาเดินทางไป

เที่ยวชม เชน ภูเขา  น้ําตก แมน้ํา ทะเล ทะเลสาบ เกาะแกง น้ําพุรอน ฯลฯ รวมทัง้ธรรมชาตทิี่มนุษย

ปรุงแตงเพิ่มเติมในบางสวน เชน เขื่อน สวนสัตว  สวนพฤกษชาติ เปนตน 2  

 จังหวัดสมุทรปราการเปนจงัหวัดที่มพีืน้ทีต่ิดกับทะเลทางปากอาวไทยที่มีลักษณะเปนปาชาย

เลน และปากแมน้ําเจาพระยา จงึทําใหมีธรรมชาติที่สวยงาม แตเนือ่งดวยจงัหวัดสมุทรปราการเปน

จังหวัดที่มีแหลงอุตสาหกรรมหนาแนน แหลงทองเที่ยวประเภทธรรมชาติจึงมีไมมากนัก แตกม็ีลักษณะ

เฉพาะที่แตกตางจากแหลงอืน่ ๆ สงผลใหเปนที่สนใจของนกัทองเทีย่ว โดยแหลงทองเทีย่วเชงิธรรมชาติ

ของจังหวัดสมทุรปราการที่นาสนใจมีดงันี ้ คือ 

 

ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ 

 ฟารมจระเข สรางขึ้นเปนแหงแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2493  ตั้งอยูในเขตตําบลทายบาน 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ  โดยผูริเร่ิมจดัทําและเปนเจาของคือ คณุอุทัย  ยงัประภากร ปจจุบันเปน

ฟารมจระเขทีใ่หญที่สุดในโลก  มีเนื้อทีท่ี่ใชเลี้ยงจระเขและเปนสวนสัตวตลอดจนบริเวณทีพ่ักผอนรวม 

400 ไร มีจระเขเลี้ยงประมาณ 100,000 ตัว ทัง้จระเขน้ําจืด จระเขน้ําเค็ม   จระเขพนัธผสม และจระเข

พันธุตางๆทั่วโลก  ฟารมจระเขเปนสถานที่เพาะพันธุจระเขที่มีกจิกรรมการเพาะเลีย้งเพื่ออุตสาหกรรม

ที่ครบวงจร ตัง้แตการเพาะเลี้ยง ขยายพนัธุ     การนาํผลผลิตมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ มากมาย 

เชน นาํหนังจระเขมาผลิตเปนกระเปา เข็มขัด พวงกุญแจ และอ่ืน ๆ รวมทัง้นาํเนื้อจระเขมาปรุงอาหาร

                                                 
 

1  สาวิตรี  พิสณุพงศ.   (2543).  โบราณสถานกับการทองเที่ยว. หนา 16. 
2 แหลงเดิม . หนา 16. 
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ชนิดตาง ๆ ที่มีราคาสงู และเนื้อจระเขแหง  เนื้อบรรจุกระปอง ซึง่ถือวาเนื้อจระเขเปนอาหารบาํรุง

รางกาย   

ภายในฟารมจระเขยังมีกจิกรรมการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจอืน่ ๆ  อีก  เชน  การแสดง

จับจระเขดวยมือเปลา การตอสูกับจระเข การใหอาหารจระเขดวยตนเองของนกัทองเที่ยว พรอมทัง้การ

แสดงของชางแสนรู  นอกจากนี้ภายในฟารมยังมีสัตวประเภทอื่น ๆ  เชน อูฐ เสือ ลิง เปนตน  รวมทัง้มี

รานคาจาํหนายของที่ระลกึ ทั้งยงัสามารถเขาชมพพิิธภัณฑไดโนเสาร ซึง่จัดแสดงกระดูกและ

หุนจาํลองไดโนเสารขนาดเทาตัวจริงกวา 13 ชนิด พรอมทั้งฉายสไลดมัลติวิชั่น เร่ืองของมนษุยและ

สัตวดึกดําบรรพ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00 – 

18.00 น. เปนแหลงทองเที่ยวทีน่ักทองเที่ยวที่เดนิทางมาจงัหวดัสมุทรปรากการจะตองมาเที่ยวยงั

ฟารมระเขแหงนีท้ั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเทีย่วชาวตางชาติที่นิยมเดินทางมาเปนหมูคณะ 1

 

สถานตากอากาศบางปู  

 สถานตากอากาศบางปู ตั้งอยูตําบลบางปู อําเภอเมืองสมทุรปราการ ริมถนนสุขุมวทิ 

กิโลเมตรที ่37 มีเนื้อที ่582 ไร  เริ่มสรางขึ้นในพ.ศ. 2480 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

ขณะนั้น  ไดดําริใหสรางเปนสถานที่พกัผอนสําหรับประชาชนทั่วไปเนื่องดวยมพีื้นที่ติดชายทะเลและ

ระยะทางไมไกลจากกรุงเทพมหานคร  จึงใหกระทรวงมหาดไทยติดตอซ้ือที่ดิน และใชงบประมาณจาก

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย และไดเปดทําการเมื่อ พ.ศ.2482 ตอมาตองหยุดลงเพราะเกิด

สงครามโลกครั้งที ่ 2 ไดเร่ิมดําเนนิการใหม เมื่อวนัที ่ 4 พฤษภาคม 2491  และไดโอนใหกรมพลาธิการ

ทหารบกรับผิดชอบเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2501  

สถานตากอากาศบางปูมพีืน้ที่ตัง้อยูริมทะเล มทีิวทัศนที่สวยงาม มีสะพานยาวยื่นออกไปใน

ทะเลหลายรอยเมตรซึ่งเมื่อน้ําทะเลขึน้เตม็ฝงสถานตากอากาศบางปูจึงดูเหมือนเกาะอยูกลางทะเล  

สถานตากอากาศบางป ู เปนสถานทีท่ี่ใหประชาชนไดเขาเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติปาชายเลน และ

ในชวงเดือนตลุาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะเปนชวงที่นกนางนวลอพยพมาเปนจํานวนมาก รวมทัง้นก

อ่ืนๆ อีกหลายชนิด บนิวนเวียนกนิอาหาร ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาชมธรรมชาติที่สวยงาม

ยามเย็น และนักทองเที่ยวยงัไดศึกษาพฤติกรรม และลักษณะของนกนางนวลที่อพยพมา  

                                                 
 
1
  พรรณศิริ  จุลกาฬ.  (2541) .  การศึกษาเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 223 – 

224. 
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ภายในสถานตากอากาศบางปูยงัมีสวนไมดอกไมประดับ รานอาหาร บานพกัไวบริการ

นักทองเที่ยว 1 สถานตากอากาศบางปูเปนสถานทีท่องเที่ยวที่ไดรับความนยิมมายาวนานตั้งแตสมัย

เร่ิมแรกตั้งจนถึงปจจุบนัเปนทีน่ิยมของนกัทองเทีย่วที่เดินทางมา เพือ่ชมทิวทัศน  

และรับประทานอาหาร รวมทัง้ยงัเปนแหลงศึกษาธรรมชาติแหลงเรียนรูที่สําคัญแหงหนึง่ของจงัหวัด

โดยเฉพาะปาชายเลนที่สมบูรณ 2

 

สวางคนิวาส 

 สวางคนิวาส  ตั้งอยูบนถนนสุขุมวทิ  กโิลเมตรที่ 31  สรางขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2505      โดยนาย

อ้ือจื่อเหลียง ไดยกที่ดินจาํนวน 180 ไร ใหกับสภากาชาดไทย สรางสถานพักพื้นแกผูปวยซึง่เนือ่งดวย

สมัยกอนมีนอย และยงัไดสรางอาคารและหอประชุมขนาดใหญซึง่ในสมัยนั้นถือเปนหอประชมุที่ใหญ

ที่สุดในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล หนวยราชการและเอกชนสมยันัน้เกือบทุกแหงตองใช

สวางคนิวาสเปนที่จัดประชมุ มีทีพ่ักผอนหยอนใจและมีที่พกับริการ เปนสถานทีท่ี่มีอากาศดี ทิวทัศน

สวยงาม รวมทั้งตึกที่สรางขึ้นดวยรูปทรงทีส่วยงาม และพันธไมดอกไมประดับตกแตงเปนรูปสัตวตาง ๆ 

ภายในยงัมพีพิิธภัณฑปลา ทางดานติดทะเลมีสะพานสาํหรับชมทิวทศันริมทะเล สวางคนิวาสมีบริเวณ

กวางขวางเหมาะสาํหรับเปนสถานที่ทองเที่ยว 3

 

พิพิธภัณฑเปลือกหอย 

 เปนพพิิธภัณฑของเอกชน โดยนายสมนกึ ปทมคนัธนิ  ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ 

ติดกับพิพิธภณัฑทหารเรือ เปดใหเขาชมเมื่อเดือนธนัวาคม พ.ศ.2540 จัดเปนพิพิธภัณฑเปลือกหอย

แหงแรกของประเทศ ภายในมีเรือนไทยจดัแสดงเปลือกหอยชนิดตาง ๆ ทีน่าสนใจมากมาย มีชือ่และ

คําบรรยายประกอบ เชน หอยนางรมลานป นอกจากนี้ยังมีการแสดงซากฟอสซิลใหชมดวย เปน

พิพิธภัณฑขนาดเล็ก จึงเหมาะสําหรับนักทองเที่ยวทีม่ีความสนใจเฉพาะเรื่องและรองรับนักทองเทีย่ว

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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 สวนศรีนครเขือ่นขันธ (สวนบางกระเจา) 

 สวนศรีนครเขือ่นขันธ ตั้งอยูที่ ตําบลบางกระเจา อําเภอพระประแดง สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 

สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ตณิสูลานนท ซึ่งมีมติใหอนุรักษพืน้ทีเ่กษตรกรรมริมฝงแมน้ําเจาพระยา ฝง

ตรงขามเขตคลองเตย และเขตยานนาวา เปนสวนสาธารณะ โดยใหสํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงวทิยาศาสตรและส่ิงแวดลอมดําเนินการ 

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาพระราชทาน ชื่อวา สวน

ศรีนครเขื่อนขันธ มีพืน้ทีท่ั้งหมด 148 ไร โดยภายในสวนสาธารณะ ประกอบดวย พื้นที่สองสวน  คือ

สวนที่ปรับปรุงจากพืน้ที่สวน จัดทาํเปนสนามหญาปลูกไมดอกไมประดับ มีสระน้ํา ศาลารมิน้ําและ

พื้นที่เกษตรสาธิต ประกอบดวยสวนหมาก มะพราว และพรรณไมที่ปลูกไวเพื่อการศึกษา  

สวนที่สอง คอื สวนดานในทีย่ังสภาพพืน้ที่รองสวน มีสะพานไมทอดยาวเพื่อเดนิชมพื้นที่ บรรยากาศ 

และสภาพตางๆที่ยงัคงสภาพเดิมไว ภายในมีสวนหิง่หอยใหนักทองเทีย่วไดชมหิง่หอยในชวงใกลค่ํา  

สวนศรีนครเขือ่นขันธยังมหีอชมวิวมีความสูงประมาณ 7 เมตร โดยสามารถชมทิวทัศนโดยรอบของ

สวนสาธารณะและเปนจุดดนูกตางๆ เชน นกกระเต็น นกกระยาง ที่อยูรอบบริเวณนี้ไดอีก 1

 

ปาภูมิรักษ 

บริเวณปาภูมรัิกษ ตั้งอยูภายในโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ ตําบลนาเกลือ อําเภอพระ

สมุทรเจดีย  โดยทางโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ จัดตั้งศูนยการศึกษาธรรมชาติปาชายเลน ชื่อวา  

ปาภูมิรักษ เพือ่เปนแหลงเรยีนรูของนักเรยีนและผูสนใจ  ซึง่ภายในประกอบดวย พันธุไมชายเลน  เชน  

แสม  ตะบูน  ลําพนู โกงกางใบเล็ก  โกงกางใบใหญ เปนตน  เปนแหลงนิเวศนที่สมบูรณ โดยผูเขาชม

จะรูจักพนัธุไมชนิดตาง ๆ ประโยชนของปาชายเลน วิธกีารปลูกปา การอนุรักษปาชายเลน ที่อยูบริเวณ

ปาภูมิรักษ  2

 

 ฟารมเสือ (ฟารมงูหนองงูเหา) 

 ตั้งอยู ต.บางโฉลง  อ.บางพลี  บริเวณกิโลเมตรที่ 15 ถนนบางนา – ตราด ทางเขาสนามบนิ

สุวรรณภูมิ เมื่อเร่ิมแรกไดสรางฟารมงูข้ึนกอนตอมาจงึสรางฟารมเสอืข้ึน  โดยนักทองเที่ยวจะไดรู

                                                 
 
1
 กฤษกร  วงคกรวุฒิ.  (2543).  สมุทรปราการ. หนา 51-57.  

2
  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ.  (2547).  สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู.  

หนา 73 -74. 
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เร่ืองราวของพนัธุเสือชนิดตาง ๆ     ทัง้ยงัไดศึกษาถงึพฤติกรรมและลักษณะที่สําคัญของเสือประเภท

ตาง ๆ รวมทัง้มีการแสดงของเสือ เชน เสือลอดบวง  ดานหลังของสวนเสือ เปนอาคารแสดงพนัธุงู

ประเภทตาง ๆ ซึ่งภายในอาคารมีการแสดง การจับงูดวยมือเปลาและแสดงการรีดพิษง ูนอกจากนี้ยงัมี

การจัดแสดงงปูระเภทตางๆใหนักทองเทีย่วไดศึกษา  การเดนิทางมายงัฟารมเสือนอกจากมาทาง

รถยนตแลวยงัสามารถเดนิทางโดยสารเรือที่มีบริการนักทองเที่ยว บริเวณทาเรือวัดบางพลีใหญใน ซึง่

นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสบรรยากาศริมคลองสําโรง วิถชีีวิตริมฝงคลอง  โดยบริการในชวงวนัวนัเสาร

และวันอาทิตย 1

 

 เกาะคางคาว 

 เกาะคางคาวตั้งอยู ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย ทางทิศตะวนัตกของแมน้าํเจาพระยา  

ตรงขามกับองคพระสมุทรเจดีย บนเกาะมีปอมผีเสื้อสมุทร ซึง่ยาวไปถึงกองทพัเรอื มพีื้นที่ประมาณ 

16,000 ตารางเมตร  เกาะคางคาวเกดิจากการตกตะกอนของดนิที่ทับถมเปนเวลานานและปกคลุม

ดวยปาชายเลน ลําพูลําแพน และตนจาก เปนที่อยูของคางคาวจํานวนมากกวา 20,000 ตัว ส

                                                

วนใหญดู

เหมือนแมไกสีน้ําตาล เรียกวาคางคาวแมไก ในเวลาเยน็ระหวา 18.00-19.00 น คางคาวจะบนิออกไป

ยังแผนดนิใหญและกลับมาในชวงเชา ซึง่นกัทองเทีย่วจะไดเห็นชวีิตที่เปนธรรมชาติของคางคาวอยาง

ใกลชิด จากการนั่งเรือชมทีท่าเรือพระสมทุรเจดีย 2

 

 1.3.2. ทรัพยากรการทองเทีย่วประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานวตัถุ และศาสนา 

  ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถ ุ และศาสนาหมายถงึ  

ส่ิงที่เปนมรดกในอดีตที่มนษุยสรางสรรคข้ึน อันมีคุณคาในทางประวัติความเปนมา ลักษณะทาง

ศิลปกรรมและความเชื่อถือศรัทธา เชน พระราชวงั วัด อุทยานประวัติศาสตร  แหลงโบราณคดี 

พิพิธภัณฑ  อนุสรณสถาน เปนตน 3  

 จังหวัดสมุทรปราการเปนจงัหวัดที่มีประวตัิศาสตรยาวนานตั้งแตอดีตในฐานะเมืองหนาดาน

ทางทะเลที่สําคัญ เปนชุมชนที่มีความเจรญิทางดานตางๆดังเหน็ไดจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

วัดตาง ๆ ทีม่คีุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมในอดีต กลายเปนแหลงทองเทีย่วที่สําคญั

 
  

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 ดงึดูดนักทองเทีย่วเขามาเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวประเภทประวัติศาสตรทีน่าสนใจ

ประกอบดวย 

 

อุทยานประวตัิศาสตรทหารเรือปอมพระจลุจอมเกลา 

 ปอมพระจุลจอมเกลา หรือที่เรียกวา ปอมพระจุล ฯ  ตั้งอยูริมฝงขวา บริเวณปากแมน้ํา

เจาพระยา บนถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย สรางขึ้นแลวเสร็จใน พ.ศ. 2436  

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหวั ถือเปนปอมปนทีท่นัสมัยทีสุ่ดสมัยนัน้ และไดมีสวนรวมใน

คราวเกิดวกิฤตการณ ร.ศ.112  ภายในบริเวณอุทยานมพีระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา ประทับยนือยูบริเวณหนาปอม สรางขึ้นในพ.ศ. 2536 โดยสวนฐานภายใตรูปปน จัดทํา

เปนหองแอร เรียกวา พิพธิภัณฑใตฐาน เปนหองนาํเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวตัิการกอต้ังปอมพระ

จุลจอมเกลา และประวัติการตอสูที่เกิดขึ้นบริเวณนี้  สวนทางดานหลงัพระบรมราชานุสาวรีย เปนสวน

ของกลุมปนเสอืหมอบหรือกลุมปนหลุมเปนปนประจาํปอมพระจุลจอมเกลา ซึง่เคยตอสูกับฝร่ังเศส 

ชวง ร.ศ. 112 มีลักษณะเปนปนหลมุจํานวน   7 หลุม ดานในหลุมปนมลัีกษณะคลายอุโมงคกอดวยอิฐ

เดนิทะลุถึงกันได  โดยแตละหลุมจะมีรายละเอียดความเปนมาเพื่อใหความรูแกประชาชน 1  

เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป กองทพัเรือไดจัดสรางพิพิธภัณฑเรือรบไทยขึ้น 

โดยนาํเรือหลวงแมกลอง มาจัดแสดงเปนพิพิธภัณฑเรือรบหลวงกลางแจงบริเวณริมฝงแมน้าํ เพื่อเปน

ประโยชนในการคนควาทางประวัติศาสตรการพัฒนาทางทหาร  โดยปอมพระจุลจอมเกลาเปดใหเขา

ชมทุกวันโดยไมตองเสียคาใชจาย  อยูในความดูแลของกองทัพเรือ จึงเปนแหลงทองเที่ยวทีน่าสนใจ

ทางประวัติศาสตรรวมทั้งยังเปนสถานที่พกัผอนหยอนใจ  และเนื่องจากมกีารบูรณะปอมและกอสราง

อนุสาวรียข้ึน ปอมพระจุลจอมเกลามปีระชาชนและผูใหความสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่และ

สักการะพระบรมราชนุสาวรียเปนจาํนวนมาก กองทัพเรือจงึดําเนินการพฒันาพื้นที่บริเวณปอมพระ

จุลจอมเกลา  จัดเปนอทุยานประวัติศาสตรทหารเรือ โดยภายนอกไดจัดแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ

ตาง ๆ ทัง้กลุมปน สมยัรัชกาลที่ 5 และสมัยรัชกาลที่ 6  กลุมปนและอาวธุสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 

และครั้งที่ 2 เปนตน  โดยมขีอมูลของอาวธุชนิดตาง ๆและเรื่องราวทางประวัติศาสตรประกอบ  สวน

ภายในอาคารแสดงถึงววิัฒนาการของกองทพัเรือ ในการปองกนัประเทศตั้งแตอดีตจนถึงบทบาทใน

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในปจจุบนั ภายในอทุยานยังมีปาชายเลนที่ไดรับการฟนฟูให

สมบูรณ มีทัง้พันธไมปาชายเลน และแหลงที่อยูอาศัยสัตวชนิดตาง ๆ รวมทัง้นกน้าํชนิดตาง ๆ  ซึ่งมี

                                                 
 
1
  กฤษกร  วงคกรวุฒิ.  (2543).  สมุทรปราการ. หนา 57. 
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การสรางทางเดินและซุมพกัผอนหยอนใจ จึงเปนสถานทีท่ี่นกัทองเที่ยวใหความสนใจ ทัง้ศึกษาหา

ความรูและพกัผอนโดยสามารถเขาชมเปนหมูคณะหรือมาเปนครอบครัว 1

 

ปอมแผลงไฟฟา 

 ปอมแผลงไฟฟา ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง บริเวณที่วาการ

อําเภอพระประแดง เปนโบราณสถานทีม่ปีระวัติคูกับเมอืงพระประแดง โดย เปน 1 ใน 24 ปอมทีต่ั้งอยู

ริมแมน้ําเจาพระยาที่สรางขึน้ระหวางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช จนถงึ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั  เพื่อปองกนัขาศึกศัตรูที่รุกรานทางปากแมน้ํา

เจาพระยา โดยปอมแผลงไฟฟาสรางขึน้ในคราวเดียวกบัการสรางเมอืงนครเขื่อนขนัธ ใน พ.ศ.2357 ใน

ปจจุบันปอมแผลงไฟฟาเปนปอมปนที่ยังคงเหลือสภาพเกาอยูบางสวน และไดข้ึนทะเบียนเปน

โบราณสถานของกรมศิลปากร  โดยเทศบาลไดเขามาบรูณะเปนทีพ่ักผอนหยอนใจของประชาชน และ

จัดบริเวณขางปอมเปนที่ตั้งของปอมปนใหญโบราณหลายกระบอกตั้งไวใหชม   บริเวณรอบ ๆจัดปลูก

ตนไม 2  และในอนาคตมีโครงการสรางถนนวงแหวนรอบนอกจะทําใหการเดนิทางทองเทีย่วเชื่อมกัน

สะดวกยิง่ขึ้นจะทําใหปอมแผลงไฟฟาเปนจุดทองเที่ยวทีน่าสนใจแหงหนึ่ง เชื่อมโยงกับพระสมทุรเจดีย

และปอมพระจุลจอมเกลา 3

 

พิพิธภัณฑทหารเรือ 

 พิพิธภัณฑทหารเรือต้ังอยูในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ริมถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ  ตั้งอยูตรงขามโรงเรียนนายเรือ พิพิธภัณฑทหารเรือเร่ิมจัดตั้งขึ้น ใน พ.ศ.

2466 โดยนําเอาวัสดุจากกรมกองตาง ๆ ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี มาจัดตั้งกอง

ประวัติศาสตรข้ึนในกรมเสนาธิการทหารเรอื ในพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี และพ.ศ.2496 กอง

ประวัติศาสตรไดเปลี่ยนสังกดัขึ้นกับกรมธรุการทหารเรือ  และยายไปตั้งอยูราชนาวิกสภาชัน้ลาง จึง

ไดจัดแผนกพพิิธภัณฑ เปดใหประชาชนเขาชมครั้งแรกในพ.ศ.2498  ตอมากองทพัเรือไดยายสถานที่

ของกองประวตัิศาสตรไปอยูบริเวณปอมพระจุลจอมเกลาและกองประวัติศาสตรไดยายไปขึ้นกับกรม

                                                 
 
1
   จิราภรณ  เชื้อไทย .(ม.ป.ป.).   อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือ ปอมพระจุลจอมเกลา. หนา 2 – 22. 

2
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ. (2547) .สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู. หนา52-53 

3
 สํานักบริการวิชาการแหงจุฬาลงมหาวิทยาลัย. (2535). การศึกษาเบื้องตน เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. หนา (4-71) 

 ปจจุบัน คือกรมสารบรรณทหารเรือ 
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ยุทธการทหารเรือ  ในพ.ศ. 2515 จึงไดจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑทหารเรือข้ึน เปนที่ตั้งจนถงึปจจุบัน 

มีเนื้อที่ 21 ไร เปนพิพิธภณัฑสถานแบบพิเศษ มีโบราณวัตถทุี่เกีย่วของกับกจิการราชนาวีเทานั้น จัด

แสดงทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยจัดแสดงแบงตามประเภทของวัสดุ เชน ววิัฒนาการของเรือรบ

ไทย เครื่องแตงกายของทหารเรือ  อาวธุของทหารเรือ การแสดงประวตัิยุทธนาว ีสามารถเขาชมไดทุก

วันในวนัเวลาราชการโดยไมตองเสียคาเขาชม เปนสถานที่นยิมของนักทองเที่ยวที่เดนิทางมายงัจงัหวัด

สมุทรปราการ เนื่องจากอยูในเสนทางทีจ่ะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวอืน่ คือฟารมจระเขและเมือง

โบราณ ทัง้มีความพรอมในการรองรับนักทองเทีย่ว 1

 

พระสมุทรเจดยี 

 พระสมุทรเจดยี หรือ พระเจดียกลางน้าํ ตั้งอยูตําบลบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ริม

แมน้ําเจาพระยาฝงตรงขามศาลากลางจงัหวัดสมทุรปราการ แตเดิมพระสมุทรเจดยีตั้งอยูบนเกาะปาก

แมน้ําเจาพระยา ทายปอมผีเสือสมุทร ตอมาชายตลิง่ฝงขวาของแมน้ําต้ืนเขินงอกออกมาเชื่อมติดกับ

เกาะพระสมทุรเจดีย สรางขึน้ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลานภาลัย  

เนื่องจากในระหวางสรางเมืองสมุทรปราการ พระองคไดเสด็จพระราชดําเนนิทอดพระเนตรการสราง

เมืองสมทุรปราการอยูเสมอและไดทอดพระเนตรเหน็หาดทายปอมผีเสื้อสมุทร ทรงมพีระราชดําริจะ

สรางมหาเจดยีข้ึนเพื่อเปนอนุสรณ  2 เมือ่สรางเมืองสมุทรปราการแลวเสร็จทรงโปรดเกลา ฯ ใหกรม

หมื่นเจษฎาบดินทรกับเจาพระยาพระคลงั (ดิศ) เปนแมกองดําเนนิการสรางในพ.ศ.2369 แตยังไม

สําเร็จก็ส้ินรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวัไดดําเนนิการสราง ตอแลวเสร็จใน พ.ศ. 2371 

องคพระเจดียเดิมสรางแบบยอเหลี่ยมไมสิบสองสูง 20 เมตร ตอมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหวั โปรดเกลาใหปฏิสังขรณและไดสรางเจดยีแบบเจดียลอมฟางครอบองคเดิมโปรดใหชาง

ถายแบบอยางเจดียกรุงเกามาสราง โดยมีเจาพระยาทิพากรวงคโกษาธิบดีเปนแมกอง พรอมทั้งทรง

สรางวหิาร หอระฆงั ประดิษฐานพระชัยวัฒนและพระพุทธหามสมทุรพรอมทั้งอัญเชญิพระบรม

สารีริกธาตุมาบรรจุไว องคพระสมุทรเจดยีสูง 37.25 เมตร3นับเปนเจดียที่มีความสงางามริมฝงแมน้ํา

เจาพระยา ถือเปนสัญลักษณของจังหวดัสมุทรปราการที่ประชาชนใหความนับถือ และจะจัดงาน

นมัสการประจาํทุกปชวงเดือนตุลาคม ระหวาง แรม 5 ค่าํถึงแรม 14 ค่าํ เดือน 11 เปนเวลา 9 วนั 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 
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มีการประดับตกแตงไฟอยางสวยงามทัว่บริเวณองคพระสมุทรเจดีย  การออกรานและพิธกีารเปลีย่น

ผาแดงซึ่งพันรอบองคพระเจดียเปนงานทีย่ิง่ใหญประจําปมีนักทองเทีย่วเดินทางมานมัสการเปน

จํานวนมากในทุก ๆ ป  1

 

เมืองโบราณ 

 ตั้งอยูในเขตตาํบลบางปูใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ ริมถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 33 หาง

จากตัวจงัหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร จัดเปนพพิิธภณัฑกลางแจงที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก มีเนื้อที่

ประมาณ 800 ไร เร่ิมกอสรางเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยคณุประไพ วิริยะพันธุ ที่ตองการใหประชาชนชาว

ไทยและชาวตางชาติไดรูจักประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทยรวมทั้งโบราณสถาน โบราณวตัถุของ

ไทย โดยเปนศูนยรวมปูชนยีสถานที่สําคญั ๆของแตละจังหวัด เชน  เขาพระวิหาร  ปราสาทหนิพนมรุง 

วัดมหาธาตุสุโขทัย  พระธาตุเมืองนคร พระบรมธาตุไชยา  เปนตน โดยจําลองขนาดใหมีขนาดเลก็ลง 3 

ใน 4 สวน ดวยฝมือที่ประณีต  ใหเหมือนกับไดไปทองเที่ยวสถานที่นัน้จริงๆ  ภายในเมืองโบราณไดจัด

วางสถานที่โบราณตาง ๆ ไวเปนสัดสวน โดยแบงเปนภาคตางๆ ของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และภาคใต  ในแตละภาคจะมีส่ิงสําคัญตางๆของแตละภาคสรางไว 

และเนื่องจากเมืองโบราณมพีื้นที่กวางขวางมากจึงสามารถนํารถยนตสวนตัวเขาเที่ยวชมไดสะดวก 

เมืองโบราณนบัเปนสถานทีท่องเที่ยวสําคญัของจังหวัดสมุทรปราการทุกๆวนัจะมนีกัทองเทีย่วทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศเดนิทางมาเที่ยวชมเปนจาํนวนมากเพราะนอกจากจะเปนการพักผอนหยอน

ใจแลวยังปรียบเสมือนไดเทีย่วทัว่ทุกภาคของประเทศไทย ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 2

 

พิพิธภัณฑชางเอราวัณ 

 ตั้งอยูริมถนนสุขุมวิท หางจากแยกบางนา ประมาณ 3 กิโลเมตร  โดยเกิดจากความคิดของ

คุณเล็ก วิริยะพันธุ  ผูกอต้ังเมืองโบราณ นอกจากเปนสถานที่แสดงงานประติมากรรมขนาดใหญแลว

ยังมีจุดประสงคเพื่อจัดทําเปนพพิิธภัณฑเก็บรักษา ศลิปวัตถ ุ โบราณวัตถุสวนบคุคลที่เก็บสะสมมา

นาน  โดยตัวชางเอราวัณมคีวามสงูจากพื้นดนิถงึโหนกหัวชาง 43.60 เมตร  สวนตัวชางเอราวัณ มี

ความสงู 29 เมตร กวาง 12 เมตร  ยาว 39 เมตร น้าํหนกัชาง 250 ตัน และทองแดงบริสุทธิ์เคาะดวยมือ

ทําผิวชาง  ภายในอาคารพพิิธภัณฑชางเอราวัณ แบงเปน 3 สวน ตามลักษณะไตรภูมิ คือ ชั้นลางสุด

                                                 
 
1
  หอการคาจังหวัดสมุทรปราการ.(2539).รายงานประจําปหอการคาจังหวัดสมุทรปราการ.  

 หนา 151 - 152   
2
 เมืองโบราณ.(2548). วัตถุประสงค.(Online) 
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เปนชัน้บาดาล มีรูปปนมนุษยนาคตั้งอยูเหนือน้าํเปนสัญลักษณและไดจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ

ตางๆ เชน เครื่องถวยชามสังคโลก พระพุทธรูป  รวมทัง้จดันิทรรศการแสดงความเปนมาของพิพิธภณัฑ 

ชั้นที่สองคือช้ันของมนุษยโลก มทีางเขา 8 ประตู ดานบนของแตละซุมแกะสลักปูนปนรูปเทวดา

ประจําวนัทัง้ 7 ภายในตกแตงดวยลวดลายปูนปนประดบัเบญจรงคและมีเกงจีนซึง่ภายในประดษิฐาน

พระโพธิสัตวกวนอิมอายุกวา 1,300  ปดานบนเพดาน ประดับดวย กระจกสี ออกแบบเปนรูปทวีปทั้ง 5 

และรูปกลุมจกัรราศี ชั้นที่สาม คือช้ันสวรรค ซึ่งอยูภายในตัวชาง ดานบนของเพดานเปนหมูดาวตางๆ 

ตรงกลางทองจักรวาล มพีระพุทธรูปปางลีลาเปนประธาน พืน้ทีโ่ดยรอบมีพระพทุธรูปและเทวรูปตางๆ

ที่คุณเล็ก วิริยะพันธสะสมไวจัดแสดง  ดานนอกพพิิธภณัฑซึ่งมพีืน้ที ่ 11 ไร จัดเปนอุทธยานพรรณไม 

อาคารสําหรับพักผอน และจัดแสดงประติมากรรมลอยตวั เร่ืองรามเกยีรติ์ รวม 134 ตอน ตั้งแตตอน

กําเนิดนางสีดาจนกระทัง้กรงุลงกาแตก ซึง่นกัทองเทีย่วที่มาชมพพิิธภณัฑจะไดรับความรูเชงิชางหลาย

อยาง และโบราณวัตถุทรงคุณคา รวมทัง้ยังไดสักการะองคชางเอราวัณตามความเชื่อ เหน็ไดจากถนน

หนาพพิิธภณัฑมีพอคาแมคานาํของมาขาย เชน พวงมาลัย ดอกไม ธูปเทียน และของแกบนที่เปน

อาหารของชาง  1

 

 วัดอโศการาม 

 วัดอโศการามตั้งอยูหลกักิโลเมตรที่ 31 ริมถนนสุขุมวิท ตาํบลทายบาย อําเภอเมือง

สมุทรปราการ หางจากตัวเมืองประมาณ  6 กโิลเมตร เปนวัดฝายธรรมยุตินิกาย  ดานทายวัดติดทะเล

อาวไทย สรางขึ้นตามปณิธานของพระสทุธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย (ฉายา ธมฺมธโร) หรือ ทานพอลี 

เดิมเปนชาวอบุลราชธานี เปนพระฝายวปิสสนาธุระ ศิษยของพระอาจารยมัน่ ไดธุดงคไปยังทีต่าง ๆ 

จนกระทั่งถึงบริเวณตําบลทายบาน เปนปาชายเลน เงียบสงบ และไดส่ังสอนธรรมเปนที่ศรัทธาของ

ชาวบาน ตอมานางกิมหงษและนายสุเมธ  ไกรกาญจน ไดถวายที่ดนิจํานวน 53 ไรสรางวัดขึ้น เมื่อ 

พ.ศ.2497 สถานที่โดยรอบเปนพืน้ที่ปาชายเลนมีบริเวณสงบเหมาะสําหรับใชเปนที่อบรมทางวปิสสนา

กรรมฐาน ภายในวัดมส่ิีงทีน่าสนใจ คือ พระธุตังคเจดยี 13 องค เปนเจดียหมูที่ระลึกถึงธุรงควัตร 13 

ประการ สรางเมื่อ พ.ศ. 2505  ตั้งอยูตรงขามพระวิหารวสุิทธิธรรมรังส ีที่ประดิษฐานสรีระทานอาจารย

ลี  บริเวณลานจอดรถยังมีรูปปนพระเจาอโศกมหาราช ตั้งเปนอนุสรณสถาน ในวนัอาทิตยและวันธรรม

สวนะจะมพีุทธศาสนกิชนเดนิทางมานั่งวิสสนาเปนจาํนวนมาก  ปจจุบันวัดอโศการามเปนสถานที่ที่

อุบาสก อุบาสิกา จากจงัหวัดตาง ๆเดินทางมาบาํเพญ็กุศลและสักการะทานพอลี ธุตังคเจดีย  หลวง

พอเศียร และวิหารวิสุทธิธรรมรังสี นอกจากนีย้ังเทีย่วชมธรรมชาติ ปาชายเลน ชมฝูงนก    และสัตว

                                                 
 

 1
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย .(2548). พิพิธภัณฑชางเอราวัณ.(Online) 
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ตางๆที่มาอาศยับริเวณปาชายเลนเปนจาํนวนมาก เนื่องจากเปนบริเวณที่วัดกาํหนดใหเปนเขต

อภัยทาน 1  

                                                                                                                           

วัดกลางวรวหิาร 

 วัดกลางวรวหิารเปนพระอารามหลวงชัน้โท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยูริมคลองปากน้ํา ตาํบลปากน้ํา

สรางขึ้นในพ.ศ. 2299 สมัยสมเด็จพระเจาอยูหวับรมโกศ เดิมเรียกวัดตะโกทอง ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนวัด

กลาง เนื่องจากอาณาเขตวดัตั้งอยูระหวางวัดนอก คือ วัดพิชัยสงคราม กับวัดใน คอืวัดสองวหิาร   วัด

นี้ไดรับการปฏิสังขรณในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และยกขึ้นเปนพระอารามหลวง

ในพ.ศ. 2459 สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ส่ิงทีน่าสนใจในวัดกลางวรวหิาร ไดแก 

พระอุโบสถทีส่รางขึ้นในพ.ศ. 2345 อาคารกออิฐถือปูน หลังคามงุกระเบื้องเคลอืบ หนาบนัประดับ

กระเบื้อง ไมมีชอฟาใบระกา ระเบียงดานหนาประดษิฐานพระพทุธรปูหินออนปางมารวิชัยแบบพมา 

และพระพทุธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธ ิ  ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงัเรื่องพระปฐมโพธกิถาหรือพทุธประวัติ 

นอกจากนีย้ังมีพระวหิาร มณฑปจัตุรมขุประดิษฐานพระพทุธบาทจําลอง ศาลาการเปรียญเปนเรือน

ไทยหมูไมสักทั้งหลัง ซึง่หนาบันมีลวดลายไมแกะสลักละเอียดออน งดงาม  เหมาะสําหรับผูทีม่ีความ

สนใจดานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมไทยโดยเฉพาะ  2

 

 วัดโปรดเกศเชษฐาราม 

 วัดโปรดเกศเชษฐาราม เปนวัดอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัง้อยูทางทิศตะวนัตกของคลอง

ลัดหลวง  ตําบลทรงคนอง ตรงขามวัดไพชยนตพลเสพ  เปนศาสนสถานของชาวไทยเชื้อสายไทย เพียง

แหงเดียวในเขตอําเภอพระประแดง เพราะวัดอื่น ๆ เปนวัดของชาวไทยเชื้อสายรามญั สรางขึ้นในสมัย 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหลานภาลัย พ.ศ.2365 โดยพระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เปนผูสรางและไดรับ

พระราชทานนามวา  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  แตชาวบานเรียกวา วัดปากคลอง เนือ่งจากอยูทิศเหนือ

ของคลองหลวง ภายในวัดมโีบราณสถานโบราณวัตถุที่สําคัญไดแก  พระอุโบสถ เปนสถาปตยกรรมที่

ไดรับอิทธิพลจีน ไมมีชอฟาใบระกา หนาบันทัง้สองดานประดับเครื่องถวยชามกระเบื้อง ภายในมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนังรูปพระอรหนัตในซุมเรือนแกว อยูเหนือบานหนาตาง ซึ่งคนพบระหวางการบูรณะ เมื่อ 

พ.ศ.2542 พระวิหารเปนรูปแบบสถาปตยกรรมจีน หนาบันประดับดวยเครื่องถวยชามกระเบื้องตกแตง

เปนลายดอกไม ภายในวัดยงัมีพระมณฑป แบบยอมุมไมสิบสอง ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย

                                                 
  

1
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ . (2545). ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. ( CD – ROM) 

 2
  พรรณศิริ  จุลกาฬ.(2541) .   การศึกษาเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 60 – 62. 
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และรอยพระพทุธบาทจาํลองทาํดวยศิลาประดับมุก ดานนอกมณฑป มีซุมพระฤาษีนาคสิทธิ์โคดก 

สลักดวยหินสเีขียวปดทอง เปนทีน่ับถือของประชาชน  1

 

 วัดไพชยนตพลเสพยราชวรวิหาร 

 วัดไพชยนตพลเสพยราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรวิหาร  ตัง้อยูริมคลองลัด

หลวง  ตําบลบางพึ่ง  อําเภอพระประแดง สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

โดยกรมพระราชวงับวรมหาศักดิพลเสพ เปนผูสรางตั้งแตคร้ังยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่นศกัดิพลเสพ 

เจาตางกรมกาํกับราชการพระกลาโหม และเปนแมกองสรางเมืองนครเขื่อนขันธ  และขุดคลองลัดหลัง

เมืองนครเขื่อนขันธมาทะเลออกคลองตาขาว  และสรางวัดไพชยนตพลเสพยบริเวณคลองขุดใหมข้ึน

พรอมกับวัดโปรดเกศเชษฐารามซึง่อยูใกลกัน  

 สถาปตยกรรมของวัดไพชยนตพลเสพย สรางเปนแบบราชนยิม โดยนาํเครื่องเคลือบทั้งจนีและ

ไทยมาประยุกตเขาดวยกนัทัง้บริเวณหนาบันและหนาตางของโบสถ  สวนบษุบกยอดปรางคทําจากไม

แกะสลักลวดลายประดับกระจก สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช ทรง

สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสหิงิค ที่พระทีน่ั่งพุทไธสวรรยตอมาไดอัญเชิญพระพทุธสิหิงคไป

ประดิษฐานณ.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กรมพระราชวงั

บวรมหาศักดพิลเสพยจึงโปรดฯใหยกบุษบกยอดปรางคมาตั้งประดษิฐานพระประธานในพระอโุบสถ

วัดไพชยนตพลเสพย ซึ่งเปนวัดที่พระองคทรงสราง 2  

 พระอุโบสถเปนรูปแบบสถาปตยกรรมจีน ไมมีชอฟาใบระกา หวับนัไดประดับดวยสิงโตหนิ

แบบจีน พระประธานในพระอุโบสถ เปนประพุทธรูป ปนูปนลงรักปดทอง ปางมารวิชัย ประดิษฐานบน

บุษบกยอดปรางค  พระวหิารตั้งอยูคูกับพระอุโบสถ มขีนาดและลักษณะคลายกนั หนาบนัไมมีชอฟา

ใบระกา ผนงัดานในพระวหิารมีซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปจํานวน 44 องค พระอุโบสถและวหิารมี

กําแพงแกวลอมรอบ ที่มมุกําแพงแกวมีวหิารนอยทัง้สี่ทิศ  3

  

 

 

                                                 
  

1
  วิรัช  ทศนนท.(2543). วัดโปรดเกศเชษฐาราม และทําเนียบสกุลวงค เกตุทัต หงสกุล บุษปะเกศ.หนา 19-

29 

 2
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.(2545). ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. (CD-ROM) 

 3
  กฤษกร  วงคกรวุฒิ.(2543) สมุทปราการ. หนา 91-94   
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 วัดทรงธรรมวรวิหาร 

 วัดทรงธรรมวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สรางขึน้ในสมยัพระบาทสมเด็จ

พระพทุธเลิศหลานภาลยั ทรงสรางขึ้นพรอมพรอมเมืองนครเขื่อนขันธระหวาง พ.ศ. 2357-2358 โดย

สมเด็จพระอนชุาธิราช กรมพระราชวงับวรสถานมงคล 1   วัดนี้เปนวัดรามัญ  เพื่อใหชาวรามัญที่อพยพ

มาพึง่พระโพธสิมภาร ไดใชเปนที่บําเพญ็กุศลทางศาสนา หลังจากกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 

เสด็จสวรรคต เมื่อพ.ศ. 2360 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยั ทรงโปรด ฯใหกรมพระราชวัง

บวรมหาศักดพิลเสพ คร้ังยังดาํรงพระยศเปนกรมหมื่นศักดิพลเสพ เจาตางกรมกํากับราชการพระ

กลาโหม เปนแมกองสรางเมืองนครเขื่อนขันธ และไดสรางปอมในเขตวัดทรงธรรม จึงโปรดฯใหยายวัด

เขามาอยูในกาํแพงปอม 2 วัดทรงธรรมมีอาณาเขตกวางขวางมากเนื่องจากในสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหวั ทรงโปรดใหยุบวัดกลางนา ซึง่อยูใกลเคียงรวมกับวัดทรงธรรม    วัดทรงธรรม

ไดรับการปฏิสังขรณและสรางเพิม่เติมเรื่อยมา พระอุโบสถภายในวดัเคยใชเปนทีถ่ือน้ําพพิัฒนสัตยา

ของขาราชการในพระประแดง ชวงพ.ศ. 2461-2475 ภายในมพีระพทุธรูปปางมารวชิัย สมยัสุโขทยัเปน

พระประธาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั โปรดฯใหอัญเชิญมาจากกรุงเทพ ฯ สวนพระ

วิหารสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455 – 2456 เปนวหิารประดับลายปนูปนมีชอฟาใบระกา นอกจากนี้

สถาปตยกรรมที่สําคัญภายในวัด คือ พระเจดียองคใหญ เปนเจดียแบบรามัญ เรียกวา พระมหารามัญ

เจดีย 3โดยรอบ ๆ มีพระเจดียองคเล็กแบบรามัญ ตั้งอยูที่ฐานทั้ง 4 มุมของเจดียใหญ ภายในวัดมี

อาคารทรงไทยประยุกต 2 ชัน้ โดยดานซายจัดเปนหองสมุด  สวนดานขวาจดัเปนหองพพิธิภัณฑ

รวบรวมศิลปวตัถุมีคา  ในปจจุบันวัดนี้เปนวัดรามญัที่มีทัง้ศาสนกิจทางสงฆและสําหรับผูศกึษาหา

ความรูเร่ืองเมอืงนครเขื่อนขนัธ  

 

 วัดสาขลา 

 ต้ั

                                                

งอยูริมคลองสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย สรางขึ้นใน พ.ศ. 2327 ภายในวัด 

มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทีน่าสนใจ คือ พระปรางควัดสาขลา สรางอยูใกลคลอง มีลักษณะทาง

สถาปตยกรรมแบบรัตนโกสินทร บริเวณประตูทางเขาประดับดวยชามสังคโลก ปจจุบันองคพระปรางค

เอียงไปทางทศิตะวันตก  หลวงพอโต สรางมาคูกับวัดสาขลา เปนศลิปะสมัยอูทอง ปางมารวิชยับน

ฐานบวั ศาลาการเปรียญ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเปนเรื่องราวชาดกตาง ๆ และภาพพทุธประวัติที่

 
  

1
  เฉลิม  สุขเกษม. (2515).  สมุทรปราการ.หนา 149 – 150 . 

 2
  พรรณศิริ  จุลกาฬ. (2541). การศึกษาเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ.หนา 97. 

 3
  เฉลิม  สุขเกษม . ( 2515). เลมเดิม. หนา 153 . 
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เพดานและคอสอง(แผงไมระหวางเสา) และที่บานสาขลายังอนุรักษขนบธรรมเนยีมประเพณี ภาษา

และการละเลนพืน้เมืองไวใหนกัทองเทีย่วไดเดินเที่ยวชม 1  

 

 วัดบางพลีใหญกลาง (วัดกลางหรือวัดพระนอน) 

 วัดบางพลีใหญกลาง ตั้งอยูตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี สรางเมื่อ พ.ศ. 2367  ชาวบาน

เรียก วัดกลาง เพราะตัง้อยูระหวางวัดบางพลีใหญในกับวัดคงคาราม  หรือ บางครั้งเรียกวา วดัพระ

นอน ที่เรียกตามลักษณะพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ ซึง่ความยาวขององคพระนอน ตั้งแตปลายเกศถึง

พระบาท ยาว 52 เมตร  กวาง 7 เมตร  หลอดวยคอนกรีต เสริมเหล็ก ลงรักปดทอง จัดเปนพระพทุธรูป

ปางไสยาสนองคใหญที่สุดของประเทศในปจจุบัน พระพุทธสหีไสยาสนหรือพระนอน มีความพิเศษ คือ 

ภายในองคพระแบงเปน 4 ชัน้ สามารถเขาชมภายในองคพระได โดยชัน้ทีห่นึง่ จัดเปนหองปฏิบัติธรรม

จํานวน 30 หอง ชัน้ที่สอง เปนที่ฝกกรรมฐานของพระและหองนรก หองสวรรค ชัน้ที่สาม มีภาพวาด

เร่ืองราวเกี่ยวกับพทุธประวตัิ ชั้นที่ส่ี เปนชั้นที่บรรจพุระสารีริกธาตุ ซึง่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา 

และมีหองประดิษฐานหัวใจพระนอน ใหประชาชนไดกราบไหว ปดทองที่หวัใจพระ จงึเปนสถานทีท่ี่

ประชาชนทัง้ในจังหวัดสมทุรปราการและนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดนิยมเดนิทางมาสักการะ 2

 

 วัดบางพลีใหญใน 

 วัดบางพลีใหญใน  ตั้งอยูทีต่ําบลบางพลใีหญ อําเภอบางพลี ริมคลองสําโรงหางจาก ประตูน้ํา

สําโรงประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อทีป่ระมาณ 40 ไร สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช เดิมชื่อวา วัดพลับพลาชยัชนะสงคราม ชาวบานเรียกวา วัดใหญหรือ วัดหลวงพอโต3 

พระพทุธรูปทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญปางมารวิชัย ชาวบานจงึเรียกอกีชื่อวา วัดหลวงพอโต  องคพระมี

ความสงูประมาณ 2 เมตร เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมทุรปราการ  ซึง่มตีํานานควบคูมากับ

หลวงพอวัดบานแหลม จงัหวัดสมทุรสงคราม และหลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชงิเทรา คือ เมื่อคร้ังเสีย

กรุงศรีอยุธยา คร้ังที่ 2 ประชาชนไดอพยพหนีภัยและไดนําพระพทุธรูปที่ตนนบัถือไปดวย แตเนือ่งจาก

พระพทุธรูปมขีนาดใหญเคลื่อนยายลําบาก พทุธศาสนิกชนไดทําแพขึ้น 3 แพ ใสพระพทุธรูปลอยไป

ตามลําน้ําเจาพระยา ซึ่งตอมาองคหนึง่ลอยตามแมน้าํแมกลองและไดอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัด

                                                 
  

1
 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ.(2544) . ผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ . 

หนา 50-51 . 

 2
  กนกพร  ทองมลีวรรณ . (2535) .สมุทรปราการ. หนา 70-73 . 

 3
  พรรณศิริ  จุลกาฬ.(2541) . การศึกษาขอมูลเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 15. 
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บานแหลม จังหวัดสมทุรสงคราม  ชาวบานเรียกวา หลวงพอบานแหลม อีกองคหนึง่ลอยไปถงึแมน้ํา

บางประกง และไดอัญเชิญขึ้น ณ วัดโสธรวราราม จงัหวัดฉะเชิงเทรา ประชาชนเรียกวา หลวงพอโสธร 

สวนอีกองคหนึ่งที่มีขนาดใหญที่สุดวกจากแมน้ําเจาพระยาเขาสูคลองสําโรงและไดอัญเชิญขึ้น

ประดิษฐานทีว่ัดบางพลีใหญใน อําเภอบางพลี         จงัหวัดสมุทรปราการ  ประชาชนเรียกวาหลวงพอ

โต  พระพทุธรูปทั้ง 3 องคนี้เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เปนทีเ่คารพสกัการะของประชาชนทัว่ไป 1 และ

วัดไดมีงานนมสัการเปนประจําทกุปในระยะใกลเคียงกับงานประเพณีรับบัวของชาวอาํเภอบางพล ี  จึง

นับไดวาเปนแหลงทองเที่ยว ที่มนีักทองเทีย่วเดินทางเขามาสักการะมาก เนื่องดวยความศักดิ์สิทธิข์อง

หลวงพอโต 

 

1.3.3. ทรัพยากรการทองเทีย่วประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและกิจกรรม 

  ทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง  วถิีการ

ดําเนนิชวีิตของผูคนในสงัคม และการประพฤติปฏิบัติทีย่ึดถือสืบทอดกันมา รวมทัง้กิจกรรมที่จัดขึน้

อยางนาสนใจและเปนเอกลกัษณ เชน วิถชีีวิตริมน้ํา  ตลาดน้ํา เรือนแพ  หมูบานชาวเขา งานเทศกาล

ประเพณี ศนูยวัฒนธรรม และสวนสนุก เปนตน 2

 จังหวัดสมุทรปราการเปนจงัหวัดหนึ่งที่มกีารตั้งถิน่ฐานของชาวไทยเชือ้สายตาง ๆ  ปะปนอยู

โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายรามัญ  ที่อพยพเขามาตั้งบานเรือนอยูอําเภอพระประแดง ดังนั้นประเพณี

และการละเลนหลายอยางจึงเปนแบบชาวรามัญ และประเพณีสวนใหญเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับ

พระพทุธศาสนา ประเพณีที่ถือเปนเอกลักษณ เปนที่รูจักของทัง้ชาวสมทุรปราการและนกัทองเทีย่ว

ทั่วไป คือ งานนมสัการองคพระสมุทรเจดีย  งานสงกรานตพระประแดง  และงานประเพณีรับบัวที่

อําเภอบางพล ีเปนตน ซึ่งเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจงัหวัดในชวงเทศกาล

นอกเหนือจากชาวจงัหวัดสมทุรปราการเอง 

 

งานนมัสการองคพระสมทุรเจดีย  

 องคพระสมทุรเจดียสรางขึน้ พ.ศ.2367 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา

นภาลัย และไดรับการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั พรอมทั้งมีการสรางศาลา

เกงจนี หอเทยีน หอระฆัง พระวหิาร รวมทัง้พระพทุธรูปปางหามสมุทร กับหลักผูกเรือริมน้ําและได

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจ ุ

                                                 
 

 1
  เฉลิม  สุขเกษม.(2515) .สมุทรปราการ. หนา 110 – 112. 

2 สาวิตรี  พิสณุพงศ (2543). โบราณสถานกับการทองเที่ยว. หนา 16. 
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 และจัดใหมงีานสมโภชครั้งใหญ ในวนัที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2403 1 จากนัน้งานนมสัการองคพระสมุทร

เจดียไดกลายเปนงานประจําปของจังหวัดสมุทรปราการเรื่อยมาจนถงึปจจุบัน2 งานนมัสการพระสมุทร

เจดีย จัดขึ้นในวนัแรม 2 ค่าํเดือน 11 จะมีพทุธศาสนกิชนพรอมใจกันชวยเยบ็ผาแดงผืนใหญสําหรับ

หมองคพระสมุทรเจดีย ใชเวลา 2 วัน  ในวนัแรม 5 ค่ําเดือน 11 คณะกรรมการจะอัญเชิญขึ้นตั้งบน

บุษบกโดยใชรถยนตแหไปรอบเมือง มีขบวนแหของสถานศึกษา หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

เขารวมขบวน และอัญเชิญผาแดงลงสูเรือแหไปตามลําน้ําเจาพระยาไปอาํเภอพระประแดงแลว

อัญเชิญขึ้นรถแหไปรอบตัวเมืองพระประแดงเพื่อใหชาวพระประแดงไดรวมอนุโมทนาแลวอัญเชญิลง

เรือกลับมายงัพระสมุทรเจดยีมาทําพิธทีักษิกณาวัตรรอบองคพระสมทุรเจดียแลวจงึอัญเชิญผาแดงขึ้น

หม เมื่องานแหผาหมองคพระสมุทรเจดยีผานพนไปจะเปนงานสมโภชมีมหรสพ การออกรานตลอด

ระยะเลา 7 วนั 7 คนื ภายหลังไดรวมงาน กาชาดไปดวย รวม 10 วัน 10 คืน 3

 

 งานสงกรานตอําเภอพระประแดง (สงกรานตปากลัด) 

 วันสงกรานตตรงกับวนัที ่13 เมษายนของทุกปคือเปนประเพณีข้ึนปใหมของไทยแตโบราณ ใน

แตละภูมิภาคจะจัดงานสงกรานตที่แตกตางกนัออกไป  สําหรับประเพณีสงกรานตที่พระประแดงหรือ

เรียกวาสงกรานตปากลัด แตกตางจากทีอ่ื่นๆ ตรงที่เปน ประเพณีสงกรานตแบบรามัญ  ประเพณี

สงกรานตทีพ่ระประแดง ไดรับการสนับสนนุจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ข้ันตอนการจัดงานเปน

การผสมผสานระหวางวฒันธรรมไทยกับรามัญ สงกรานตพระประแดงของชาวรามัญ เร่ิมตนตั้งแต

เดือนตนเดือนเมษายน เร่ิมดวยการทําความสะอาดบาน เตรียมเสื้อผา กวนขนมประเพณี เชน กา

ละแม ขาวเหนียวแดง ขาวเหนยีวแกว ไวสําหรับทําบุญและแจกจายไปตามบานญาติ เพื่อนบาน และ

หนุมสาวจะชวยกนัปรับพืน้ที่ๆ จะเลนสะบา เมื่อถงึวนัสงกรานต ชาวบานเชื้อสายรามัญแตงกายแบบ

รามัญ  จะไปทําบุญที่วัด แหธงตะขาบ แตละหมูบานมกีิจกรรมยอย ๆ ภายในชุมชน เชน สรงน้ําพระ 

กอเจดียทราย จากนัน้หลงัจากวนัที่ 13 เมษายนไปแลวประมาณ 1 สัปดาหและตองเปนวันอาทติย มี

                                                 
  

 1
  ทิพากรวงคมหาโกษาธิบดี (ขํา  บุนนาค),เจาพระยา. (2548). พระราชพงศวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ที่ 4 .หนา 295 – 296 . 
2
  ศิริพร  กิตติสุขเจริญ . (2543). สมุทรปราการ. หนา 100. 

 3
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.(2545). ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. (CD-ROM) 
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การจัดขบวนแหจากหมูบานตาง ๆ ขบวนตกแตงอยางสวยงาม มีเทพสีงกรานต ขบวนแหนกแหปลา 

การละเลนสะบา การสาดน้าํ เปนที่รูจกัของทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติ 1

 

ประเพณีรับบัว 

 ประเพณีรับบัว จัดขึ้นทกุปในวนั 14 ค่ํา เดือน 11  กอนออกพรรษา 1 วนัชวงเดือนตุลาคม ที่

ตําบลบางพล ี เปนที่ตั้งของวัดบางพลีใหญกลาง ซึ่งประดิษฐานของหลวงพอโต ประเพณีรับบัวเปน

ประเพณีของชาวอาํเภอบางพลี  ที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยไมไดปรากฏวามมีาแตสมัยใด  

ประเพณีรับบัวมีขอสันนิษฐานความเปนมาได 3 ประการคือ ประการแรก ในสมัยกอนในแถบอําเภอ

บางพลี มีประชากรอาศัยอยู 3 พวก คือ คนไทย คนรามญั และลาว และทั้ง 3 พวกไดปรึกษาจะชวยกัน

หักลางถางปาเพิ่มข้ึนเพื่อทํานาทําสวน จนถงึทางแยก 3 ทางคือ ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนอื คือ 

คลองสลุด ทางเหนือคือคลองชวดลากขาว และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนคลองลาดกระบงั ทั้ง 3 

พวกจึงตกลงแยกกนัไปประกอบอาชีพ    โดยพวกคนลาวไปทางคลองสลุด คนไทยไปทางคลองชวด

ลากขาว และพวกรามัญไปทางคลองลาดกระบัง พวกรามัญประกอบอาชีพอยู 2 – 3 ป ไมไดผลพวก

รามัญจึงปรึกษากนัอพยพกลับถิ่นเดิมที่ปาดลัด และเริม่อพยพในตอนเชามืดของเดือน 11 ข้ึน 14 ค่ํา 

กอนไปไดเก็บดอกบัวทีม่ีมากบริเวณนี้เพื่อเอาไปบูชาพระคาถาพนัที่ปากลัด และไดส่ังคนไทยที่สนิทให

เก็บดอกไวในปตอมาจะมารับในเดือน 11 ข้ึน 14 ค่ํา ใหรวบรวมไวที่วัดบางพลีใหญกลาง ปตอมาถงึ

กําหนด เดือน 11 ข้ึน14 ค่ํา คนไทยทีบ่างพลีจะเก็บรวบรวมดอกบวัไวทีว่ัด พวกรามัญจะมารับทุกป

การมาของพวกรามัญจะมากันในเวลากลางคืน มาถงึวดัประมาณตี 1 – 4 และมกีารตีฆองรองเพลง

อยางสนุกสนาน คนไทยไดทําอาหารไวเลีย้งและรองเพลงกนัอยางสนกุสนาน  ชาวรามัญจะนาํดอกบัว

ไปนมัสการหลวงพอโต และนํากลับไปบูชาพระคาถาพนัที่ปากลัด  ประการที่สอง ชาวรามัญทีป่ากลัด

มาทาํนาที่อําเภอบางพลี เนือ่งจากไดทําความดีความชอบไดรับพระราชทานทีน่าทีบ่างพลี ชาวรามัญ

จะทาํนาที่บางพลีเฉพาะฤดทูํานา และจะกลับไปที่ปากลัด เมื่อออกพรรษาชาวรามญัจะกลับไปทาํบุญ

ที่วัดบานของตน จึงเก็บดอกบัวที่มีมากบริเวณตําบลบางพลีใหญ  คร้ังแรกชาวรามัญจะเก็บกันเองซึ่ง

ตอมาชาวบางพลีชวยเก็บดอกบัวใหชาวรามัญระยะแรกสงมือตอมือตอมาเกิดความคุนเคยถาใกลสง

มือตอมือถาไกลก็โยนใหกัน เรียกวา โยนบัว หรือ รับบัว ประการที่สาม  เดิมที่ตาํบลบางพลีใหญเปน

ตําบลที่มีดอกบัวมาก อําเภอตาง ๆที่อยูใกลเคียง เมื่อถึงออกพรรษาจะมาเก็บดอกบัวทีน่ี่ เพื่อบําเพ็ญ

กุศลในเทศการออกพรรษา ในสมัยแรกจะมาเก็บกนัเองแตในสมัยตอมาชาวบางพลีจะเตรียมไวเพื่อ

                                                 
 

 1
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.(2545). ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. CD-ROM 
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บําเพ็ญกุศลรวมกนั 1 ตอมา พ.ศ. 2478 ไดจัดแหหลวงพอโตจาํลองไปตามลําคลองสําโรงในวนัขึ้น 

13 ค่ํา เดือน 11 กอนวันรับบัว 1 วัน ประชาชนริมสองฝงคลองสําโรงจะโยนดอกบัวลงในเรือ เพื่อเปน

การนมัสการองคหลวงพอโต  และมีการละเลนตาง ๆ เชน การแขงเรอื การประกวดเรือแตละตําบล  

มหรสพสมโภช 4 คืน รวมทั้งนมัสการหลวงพอโตที่วดับางพลีใหญกลาง   ที่จดัขายสินคาตาง ๆ    

มากมาย     

 ในป พ.ศ.2536 นายวงศ  เลิศไพศาล อดีตนายอาํเภอบางพลีไดประสานงานกับการทองเที่ยว

แหงประเทศไทย ไดรับเงินงบประมาณมาสนับสนนุในการจัดประเพณีรับบัวเพือ่เผยแพรใหชาวไทย

และชาวตางประเทศรูจักประเพณีรับบัวและจัดกิจกรรมเสริมในวนัขึ้น 13 ค่าํเดอืน 11 โดยเนน

เอกลักษณของชาวบางพล ีเชน   อาหาร     การละเลนโบราณและวิถชีีวิตของชาวอาํเภอบางพลี  2

 

ประเพณีนมัสการหลวงพอปาน  

 หลวงพอปาน เปนชาวอําเภอบางบอ จําพรรษาที่วัดมงคลโคธาวาส เปนพระภิกษุที่ปฏิบัติพระ

ธรรมวินัยอยางเครงครัดและทําประโยชนแกชาวบางบอมากมาย รวมทั้งมีความศกัดิ์สิทธิ์ อภินิหารเปน

ที่เลื่องลือตัง้แตสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาหวัอยู เครื่องรางของขลังเปนที่ศรัทธาของ

ประชาชน และดวยคุณความดีรวมทัง้อภินิหารสวนตัวของทานสงผลใหเมื่อทานมรณภาพไปแลว ชาว

บางบอจึงไดประกอบพิธนีมสัการรูปหลอของทาน   เปนงานประจําปของชาวอําเภอบางบอ จัดขึ้นเพื่อ

ระลึกถึงคุณความดีของหลวงพอปาน ในวนัขึ้น 8 ค่ํา เดอืน 12 ประชาชนกับหนวยงานตาง ๆ รวมกัน

จัดขึ้น  เดิมจดัขึ้นที่วัดมงคลโคธาวาส ตําบลคลองดานกอน 2 – 3 วัน แลวอัญเชญิรูปเหมือนหลวงพอ

ปานลงเรือลองไปตามลําคลองสําโรง ในเวลาเชามีขบวนเรือตกแตงอยางสวยงามไปที่วาการอาํเภอ

บางบอ ซึ่งจดัมณฑปไวเตรียมรับ จากนั้นจะเริ่มแขงเรือ สวนกลางคืนจะมีมหรสพสมโภช และมี

การละเลนทีม่เีฉพาะที่อําเภอบางบอ คือ การทายโจก ปจจุบันไดหลอรูปเหมือนหลวงพอปานขึ้นไวทีว่า

การอําเภอบางบอ จึงยกเลกิการอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพอปานไป    ในงานจะมกีารแขงเรือยาว การ

ประกวดหนุมสาวพายเรือและมหรสพตาง ๆ และจาํหนายสนิคาพืน้บาน ที่เปนเอกลักษณของชาวบาง

บอ คือ ปลาสลิดแหง 3

 

 

                                                 
 
1
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.(2545). ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. CD-ROM 

2
  พรรณศิริ  จุลกาฬ. (2541) .การศึกษาเบื้องตนวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ.หนา 159.   

3
  กนกพร  ทองมลีวรรณ.(2535) สมุทรปราการ. หนา 49-50. 



 

45 

 บานสาขลา 

 บานสาขลา ตั้งอยูริมคลองสาขลา  ตาํบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย ซึง่เปนหมูบาน

เกาแกริมทะเลอาวไทย ตัง้แตสมัยสุโขทยัถึงสมัยอยุธยา เดิมชาวบานมีอาชีพทาํนาเกลือและเผาถาน 

แตเนื่องจากการขนเกลือไปขายทาํไดลําบากและเกลือมรีาคาไมดี ชาวนาเกลือ จงึเปลี่ยนมาทําอาชีพ

เลี้ยงกุงและเลีย้งปทูะเล  บริเวณทะเลแถบบานสาขลาคอนขางสงบ ชายฝงเปนปาโกงกางและ

ปลาโลมามาปรากฏใหเห็นบอย ๆ บริเวณชายฝงในชวงเชาและเย็น ภายในหมูบานนักทองเทีย่ว

สามารถเดนิเยี่ยมชม บานเรือนไทยปนหยาที่มีตลอดทางและชมพระปรางคเอนวดัสาขลา รวมทัง้

สามารถซื้ออาหารทะเลบริเวณทาเรือตรงขามวัดสาขลา และกุงเหยียดของฝากหมูบานสาขลาทัง้ที่

หมูบานสาขลายังมีทีพ่ักใหนักทองเที่ยวไดพักคางคืนในลักษณะโฮมสเตย 1

 

 ตลาดบางพลีใหญ  

 ตลาดบางพลีใหญ ตัง้อยูริมคลองสําโรง ตําบลบางพลใีหญ อําเภอบางพล ี ติดกับวัดบางพลี

ใหญใน เดิมชื่อตลาดโสภณ  สรางขึน้โดยชาวจนีทีม่าตั้งถิน่ฐานยานบางพล ี เพื่อทาํการคา เมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2400 ในอดีตตลาดแหงนี้มีความคึกคกัมากเนื่องจากเปนตลาดขนถายสินคาจากภาค

ตะวันออกเขาสูกรุงเทพฯ โดยใชเสนทางคลองสําโรงเปนหลกั และตลาดบางพลีใหญเปนตลาดโบราณ

เพยีงแหงเดียวในลําคลองสาํโรงที่ยงัคงสภาพเหมือนเมือ่แรกสราง ลักษณะเปนตลาดเรือนไมสองชั้น

หลายคหูาเรียงตามลาํคลองสําโรง ขายสนิคาตาง ๆ เชน เครื่องมือเกษตร เครื่องใชในครัวเรือน ราน

ขายยาไทย เปนตน  ปจจุบนัตลาดไดซบเซาลงไป ในชวงสัปดาหหนึง่กอนประเพณีรับบัว ทางอาํเภอจะ

จัดงานตลาดน้ํารําลกึอดีตบางพลีข้ึน แสดงวิถีชวีิตชุมชนในตลาดใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมตลาด 2

  

 ตลาดคลองสวน 100 ป 

 ตลาดคลองสวนตั้งอยูระหวาง เขตตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จงัหวัดสมุทรปราการ กับ 

ตําบลเทพราช  อําเภอบานโพธิ ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว โดยตลาดคลองสวนมีลักษณะเปนตลาดบกแบบโบราณ เรือนหองแถวจีนยาวขนานกับลํา

คลองประเวศนบุรีรมย ในตอนเชาชาวสวนจะออกมาซือ้สินคา ภายในตลาดมีโรงเจ  วัด สุเหรา อยู

                                                 
 
1
  กฤษกร  วงคกรวุฒิ . (2543). สมุทรปราการ.หนา 99 – 102. 

2
  แหลงเดิม. หนา 78 – 80 . 
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บริเวณเดียวกนั เปนการผสมผสานวัฒนธรรมอยางลงตัว นอกจากนี้ยงัมีการแสดง งิว้ ใหชมอีกดวย 1 

ปจจุบันตลาดคลองสวนอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเทพราช จงัหวัดฉะเชงิเทรา และ

เทศบาลตําบลคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการ ไดสนับสนนุใหชมุชนรวมกันอนุรักษบานเรือน การ

ดําเนนิชีวิตความเปนอยูทีเ่รียบงาย และสงเสริมใหตลาดคลองสวนเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ซึ่งนกัทองเทีย่วสามารถเรียนรูดูวิถีชวีิตและสิ่งกอสรางสมัยรัชกาลที่ 5 2

 

 ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ 

 ตั้งอยูที่ ต.บางน้าํผึ้ง   อ.พระประแดง   ตลาดน้ําบางน้าํผึ้ง จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือของชาว

ตําบลบางน้าํผึ้ง รวมกับผูนําทองถิ่นและ องคการบรหิารสวนตําบลบางน้ําผึง้ ใน พ.ศ. 2547 เพื่อ

สงเสริมการทองเทีย่วเชงิอนรัุกษ และสนบัสนุนใหชาวบาน มีรายไดจากการนําผลผลิตในทองถิ่นมา

จําหนาย  ภายในตลาดน้าํมีสินคาและผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นภายในชมุชน ตาง ๆ ไดแก การทาํขนม

หวาน  การทําธูปหอมสมนุไพร  ดอกไมเกล็ดปลา เปนตน และมีสภาพแวดลอมทีเ่ปนธรรมชาติ วิถีชีวิต

แบบดั้งเดิม  ทัง้มีบริการเรือพายใหเชา บริการนวดผอนคลายไวบริการนักทองเที่ยว  ตลาดน้ําบาง

น้ําผ้ึงไดรับความนยิมและเปนที่รูจักของนกัทองเทีย่ว  โดยมีเฉพาะชวงวนัเสารและวนัอาทิตย 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ .(2547). สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู. หนา 105 - 

106 . 
2
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลางเขต 8 .(2549). ตลาดคลองสวน 100 ป. (Online) 

 3
  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ .(2547).  เลมเดิม .หนา 57 – 58  
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ตาราง 6 แสดงประเภทแหลงทองเทีย่วที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

   

อําเภอ     ธรรมชาต ิ   ประวัติศาสตร         ศิลปวัฒนธรรม 

      โบราณสถานวัตถ ุและศาสนา          ประเพณีและวัฒนธรรม 

  

 

เมืองสมทุรปราการ -  ฟารมจระเข และ - พิพธิภัณฑทหารเรือ 

 สวนสัตว  - เมืองโบราณ 

 สมุทรปราการ - พิพธิภัณฑชางเอราวัณ 

- สถานตากอากาศ - วัดอโศการาม 

บางป ู  -  วัดกลางวรวหิาร 

- สวางคนิวาส 

- พิพิธภัณฑเปลือกหอย 

 

พระสมุทรเจดยี -  ปาภูมิรักษ  -  อุทยานประวัติศาสตร  - งานนมัสการองค 

  -  เกาะคางคาว  -   ทหารเรือปอมพระจุล ฯ                พระสมุทรเจดีย 

     -  พระสมุทรเจดีย  - บานสาขลา 

     -  วัดสาขลา 

 

พระประแดง - สวนศรีนครเขื่อนขันธ    -  ปอมแผลงไฟฟา  - สงกรานต 

     -  วัดโปรดเกศเชษฐาราม    พระประแดง 

     -  วัดไพชยนตพลเสพย                - ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ 

     - วัดทรงธรรม 

 

บางพล ี  - ฟารมงูหนองงูเหา  - วัดบางพลีใหญกลาง  - ประเพณีรับบัว 

     - วัดบางพลีใหญใน  - ตลาดโบราณ 

  บางพลีใหญ 
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ตาราง 6  ตอ 

   

อําเภอ     ธรรมชาต ิ   ประวัติศาสตร         ศิลปวัฒนธรรม 

      โบราณสถานวัตถ ุและศาสนา          ประเพณีและวัฒนธรรม 

  

บางบอ         - ตลาดรอยป 

  คลองสวน 

- นมัสการหลวง 

   พอปาน 

 

 

2.ปจจัยภายนอก 

 นอกจากปจจัยภายใน คือ สถานที่ตั้งทีใ่กลกรุงเทพมหานคร  การคมนาคมที่สะดวก และ

ทรัพยากรการทองเที่ยวทีห่ลากหลายเปนปจจัยที่สงเสรมิทําใหเกิดการทองเที่ยว นอกจากนี้ยงัมปีจจัย

ภาคนอกที่มีสวนทําใหเกิดการทองเที่ยวขึน้ในจงัหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งคือ สํานกังานจงัหวัด  องค

บริหารสวนจังหวัด สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัด และศูนยการทองเที่ยว กฬีาและนนัทนาการจังหวัด 

อันเปนหนวยงานภายในจงัหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยงัไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภายนอก

จังหวัด คือ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เขามามีสวนรวมจัดกิจกรรมและประชาสัมพนัธการ

ทองเที่ยวรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งสงผลใหเกดิการพัฒนาการทองเที่ยวขึน้ในจงัหวัด

สมุทรปราการ 

 

 2.1 การสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ 

2.1.1 รัฐบาล 

ป พ.ศ.2520 รัฐบาลไดรวมแผนพัฒนาการทองเที่ยวเขาไวในแผนพัฒนาการ 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่4  (พ.ศ. 2520 – 2524)  ซึ่งถือไดวาเปนครั้งแรกที่ไดบรรจุเร่ืองการ

ทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และใน พ.ศ.2523 รัฐบาลยังประกาศใหเปนป

ทองเที่ยวไทย 1 รัฐบาลไทยใหความสาํคัญของการทองเทีย่วและสนับสนุนให การทองเทีย่วแหง

ประเทศไทยมบีทบาทอยางชัดเจน ในการพัฒนาการทองเทีย่วไทย ตัง้แต พ.ศ. 2530  ซึ่งเปนปที่

                                                 
 
1
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2543) อลังการแผนดินวัฒนธรรม. หนา 31 – 38  
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ประเทศไทยประชาสัมพนัธ “ ปทองเทีย่วไทย “ ( Visit Thailand Year ) 1 ในระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  รัฐบาลมมีติ 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540  กาํหนดให พ.ศ. 2541 – 2542 เปน “ปทองเทีย่วไทย” ( Amazing 

Thailand 1998 – 1999 ) เนือ่งในโอกาสพเิศษ 2 ประการ  คือ  การเปนเจาภาพแขงขันเอเชียนเกมส 

คร้ังที่ 13 ใน พ.ศ. 2541 และวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน

ปพ.ศ. 2542  ซึ่งเคยประสบความสาํเร็จมาแลว ใน    พ.ศ. 2530 2  

 ตามแผนแมบทพัฒนาการทองเทีย่วของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 ซึง่มนีโยบาย เปาหมาย และกลยุทธตางๆ ทั้งนโยบายระดับประเทศ เปาหมายระยะยาว ( ป 

พ.ศ. 2555) และเปาหมายระยะสัน้ ( ป พ.ศ.2541 – 2546 ) เปาหมายป พ.ศ.2541 – 2546 กาํหนด

นโยบาย “ เทีย่วไทย...รักษไทย ” สรุปคือ มุงเนนใหพัฒนาการทองเทีย่วไทยในทิศทางที่จะชวยอนรัุกษ

มรดกทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน รัฐบาลใหความสาํคญักับทองถิ่นไดมีบทบาทรวมกัน

ในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว รัฐบาลมีนโยบายและสงเสริมใหทกุจังหวดัรับนโยบายเพื่อการ

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในแตละจงัหวัด โดยมีองคการบริหารสวนทองถิ่น เขามามีบทบาทใน

การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม สถานที่

ทางประวัติศาสตร เพื่อสนองตอบนโยบาย “เทีย่วไทย...รักษไทย ” 3

 

 2.2.2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย (ททท.) กอต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา ตอนที่ 74 เลมที่ 36 ลงวนัที ่28  กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ในสมัยรัฐบาล จอมพลสฤษดิ ์  ธนะ

รัชต  เปนนายกรัฐมนตรี  ใหเปน องคการสงเสริมการทองเทีย่วแหงประเทศไทย  ใชตัวยอ อสท.  และ

ประกอบพิธีเปดสํานักงานเปนทางการ  เมือ่วันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2503 ต

                                                

อมาไดรับการยกฐานะตาม

มติสภานิติบญัญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  96  ตอนที ่  72  

ลงวนัที ่  4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522  ยกฐานะองคการสงเสริมการทองเทีย่วแหงประเทศไทย  ข้ึนเปน

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย   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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พระราชบัญญตัิการทองเทีย่วแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2522  มาตรา  8 กําหนดให  การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยมวีัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

1. สงเสริมการทองเทีย่วและอตุสาหกรรมการทองเที่ยว  ตลอดจนการประกอบอาชพี 

ของคนไทยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

2. เผยแพรประเทศไทยในดานความงามของธรรมชาติ  โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม  การกฬีา  และวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมอยางอืน่อันเปนการชกัจงูให

มีการเดินทางทองเที่ยว 

3. อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

4. สงเสริมความเขาใจอันดี และความเปนมิตรไมตรีระหวางประชาชน ระหวางประเทศ  

โดยอาศัยการทองเที่ยว 

5. ริเร่ิมใหมีการพัฒนาการทองเทีย่ว และเพื่อพัฒนาปจจัยพืน้ฐานและสิ่งอํานวยความ 

สะดวกใหแกนักทองเที่ยว 

อนึ่งตาม  มาตรา 9 ในพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได 

กําหนดให การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มีอํานาจทํากจิกรรมตาง ๆ ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงค

ตามมาตรา  8 ดังตอไปนี ้

1. ใหคําปรึกษา แนะนาํ รวมมอื และประสานงานกับหนวยราชการ  องคการ  สถาบนั  

 นิติบุคคล  และเอกชน  ทัง้ภายใน และภายนอกราชอาณาจักร 

2. สงเสริมรวมมอื หรือดําเนินการในการฝกอบรมและใหการศึกษาวิชาการตาง ๆ เพื่อ 

สรางบุคคลากรใหไดมาตรฐาน และเพยีงพอในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โฆษณาเผยแพร หรือการ

ดําเนนิการอื่นใด โดยมีความมุงหมาย หรือชักนาํ หรือสงเสริมใหมกีารเดินทางทองเที่ยว 

การดําเนินงานของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)ในปจจุบัน 

หลังจากที่รัฐบาลไดการปฏิรูประบบราชการ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 และจัดตั้งกระทรวง

การทองเทีย่วและกีฬา  เพื่อมารับผิดชอบงานดานการทองเที่ยวเพิม่เติม โดยมกีารโอนงานจากการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทยดานการพฒันา และดานทะเบยีนธุรกิจนําเที่ยวและมคัคุเทศก  ไป

ดําเนนิงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงมีบทบาทเฉพาะดานตลาด  การโฆษณา  ประชาสัมพันธ  

การสงเสริมการขาย  การผลิตเครื่องมือ การสงเสริมกิจกรรมหลกั ๆ เพื่อใหเกดิกระแสการเดินทาง

ทองเที่ยวทัง้จากตางประเทศ และภายในประเทศ 1

                                                 
 
1  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2548). นโยบาย .(Online) 
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 สําหรับวิสัยทศันและพนัธกจิของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจากการศึกษาเพื่อ

ทบทวนแผนวสิาหกจิของ  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2546 – 2549 ) กําหนดไวดงันี ้

วิสัยทัศน  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย มุงสูความเปนเลิศ ในการสงเสริม และ 

พัฒนาตลาดการทองเทีย่ว 

พันธกิจที่ 1 สนับสนนุการดําเนนินโยบาย และแผนแมบทการพัฒนา และสงเสริมอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว 

พันธกิจที่ 2 กาํหนดและดําเนินกลยทุธดานการตลาดเชงิรุก เพื่อใหเกดิการตัดสินใจในการเดนิทางมา

ทองเที่ยวประเทศไทย อันจะนําไปสูการเพิม่รายไดตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

พันธกิจที ่3 สงเสริม และขยายตลาดทองเที่ยวภายในประเทศ 

พันธกิจที่ 4 พฒันาองคกร และระบบบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศในการบริหารจัดการ และการ

ใหบริการ 

 จังหวัดสมุทรปราการ อยูในเขตความรับผิดชอบของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลาง 

เขต3 (พัทยา)  ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ  มหีนาที่สงเสริมการตลาดและบริการ

ขอมูลดานการทองเที่ยว  โดยมีสํานักงานจังหวัดทําหนาที่กาํหนดยทุธศาสตรดานการทองเที่ยว  การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลางเขต 3 จะรวมกับจังหวัดสมุทรปราการในการเผยแพรกิจกรรมการ

ทองเที่ยวและการสงเสริมการทองเที่ยวภายในจงัหวัดสมุทรปราการ เชน ประเพณีสงกรานตพระ

ประแดง ประเพณีรับบัว  รวมทั้งเผยแพรใหขอมูลความรูเกีย่วกับการทองเทีย่วโดยจัดทํา เวบ็ไซต

แนะนาํการทองเทีย่ว คือ www.tat3.com    

ภายหลงัจังหวดัสมุทรปราการเขารวมในกลุม จังหวัดเบญจบรูพาสุวรรณภูมิ ซึ่งทําใหอยู

ภายใตการรับผิดชอบของ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8  โดยไดจัดทํา

ขอมูลแนะนาํแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกนั 

2.2 การสงเสริมการทองเที่ยวจากหนวยงานในจงัหวัดสมุทรปราการ 

2.2.1 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ 

ตามพระราชบญัญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดปรับปรุงบทบาทและ 

อํานาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนจังหวัดใหเหมาะสมแทนพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ

สวนจงัหวัด พ.ศ. 2498 โดยกระจายอาํนาจใหแกองคกรสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542  ไดกาํหนดการ

ทองเที่ยวไวในอํานาจหนาที ่ คือ การสงเสริมการทองเทีย่ว 1 ดังนัน้องคการบริหารสวนจังหวัด

                                                 
 
1  องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ ( 2544 ). ผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ. 

หนา 62  
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สมุทรปราการ  ไดกาํหนดเรื่องการทองเทีย่ว ในวิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด

สมุทรปราการ  โดยในวิสัยทัศน ยทุธศาสตรและแนวทางการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรปราการ ระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2545 – 2549 ) ไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ เมืองทีน่าอยู  คุณภาพชีวิต

ที่ดี  เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง  ส่ิงแวดลอมสดใส  การทองเทีย่วกาวไกล   โดยประเดน็การทองเที่ยว คือ 

การทองเทีย่วกาวไกล จะสนับสนนุการจดัศูนยจําหนายสินคาหนึ่งตาํบล หนึง่ผลติภัณฑ เพื่อรองรับ

นักทองเที่ยว ทาํการปรบัปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลเพื่อเปนแหลงทองเทีย่วเชิงอนุรักษ 

และพัฒนาแหลงทองเทีย่วเดิมที่มีอยูใหเปนทีน่ิยมแพรหลาย 1

2.2.2 สํานักงานจงัหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงานจงัหวัดสมุทรปราการ เปนผูจัดทาํกําหนดแผนพัฒนาจงัหวัด ซึ่งสอดคลอง 

กับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดแผนพัฒนาการ

ทองเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 5 ป พ.ศ. 2545 – 2549 ไวดังนี ้2

  1. พัฒนาแหลงทองเทีย่วทองถิ่นหลากรปูแบบ  ทัง้การทองเทีย่วเชิงเกษตรกรรม เชิง

อนุรักษธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรมประเพณี  อาทิเชน การฟนฟูวถิีชีวิตรมิฝงคลอง และการสัญจรทางน้ํา

แบบดั้งเดิมในลักษณะของตลาดน้ําในคลองสําโรงบริเวณหนาตลาดเกาบางพลี เพื่อทัศนาไรนาสวน

ผสมตัวอยาง ชมสาธิตวธิีการเลี้ยงปลาสลดิ และผลงานกลุมแมบาน  เปนตน 

  2.  การทองเที่ยวในรูปแบบวันเดยทวัรในชวงวนัหยุดสุดสัปดาห ซึง่ไดรับความสนใจการ

นักทองเที่ยวในขณะนี้ คือ การทองเที่ยวภายใตชื่อ  โครงการกนิปู  ดูทะเล   ซึ่งจงัหวัดสมุทรปราการได

มีนโยบายที่จะจัดการทองเที่ยวแบบ  Home Stay  ( 1 วัน 1 คืน) 

  3.  สนบัสนนุแหลงทองเทีย่วอื่น ๆ เชน ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ เมือง

โบราณ พพิิธภัณฑชางเอราวัณ วัดอโศการาม วัดกลางวรวิหาร วัดบางพลีใหญ  สถานตากอากาศบาง

ปู 

  4. การสนับสนุนเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดสมทุรปราการ เชน งานนมัสการองค

พระสมุทรปราการและกาชาดประจําป งานเทศกาลสงกรานตปากลัด (พระประแดง) ประเพณีรับบัว

หรือโยนบัว 

  5.  สนับสนนุสงเสริมสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 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. กระจายแหลงสนัทนาการสูชุมชน สรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในแหลง

ทองเที่ยวมากขึ้น โดยเพื่อเฉพาะคนพกิาร คนชรา และผูดอยโอกาสทางสังคมไดรวมใชประโยชน 

  7. ปรับเปลีย่นทัศนคติของผูประกอบการธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว ใหแสดงความเปนเจา

บานที่ดี ตอนรับผูมาเยือนดวยน้าํใจไมตรีอยางจรงิใจและซื่อสัตย สงเสริมชุมชนใหไดมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการธรรมชาติ แหลงทองเทีย่ว และสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 

  8. เสริมสรางวนิัยคนในพืน้ที ่ใหรวมกันรณรงคอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ

และวัฒนธรรมดวยการประชาสัมพนัธ 

       9.การสรางเครือขายความสัมพันธเชือ่มโยงระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับการทองเที่ยว

และการพกัผอนหยอนใจ 

 การทองเทีย่วไดถูกกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดเบญจ 

บูรพาสุวรรณภูมิ อันประกอบดวยกลุมจงัหวัดภาคกลางตอนลาง คือ จังหวัดสมุทรปราการ จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจนีบรีุ จังหวัดสระแกว และจงัหวดันครนายก ไดรวมกันจัดทาํแผนยทุธ 

ศาสตรการทองเทีย่วเชงิรุก ข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงในกลุมจงัหวัด 

 2.2.3  สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งตามคําสัง่สาํนักปลัดกระทรวง

วฒันธรรม โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 21 และ 31 แหงพระราชบญัญัติบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ

ที่ 5 ) พ.ศ. 2545 1โดยแบงออกเปน 4 กลุม 12 ภารกจิ  กลุมงานทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการสงเสรมิการ

ทองเที่ยว คือ กลุมงานที่ 4  กลุมสงเสริม และปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบดวย 4 

ภารกิจ คือ 

  ภารกิจที ่ 9  สงเสริมสนับสนุน และประสานการดําเนินงานแหลงเรียนรู ทางดานศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม ( โบราณสถาน / พพิธิภัณฑ / หอสมุดแหงชาติ / หอจดหมายเหตุ / หอไทยทศัน / 

ศูนยพฒันาจติ / โรงเรียนพทุธศาสนา) 

  ภารกิจที่ 10  จัดกิจกรรมดําเนินการดานพทุธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ภารกิจที่ 11 งานประสาน สงเสริม สนบัสนุน การดาํเนนิงานการอนุรักษ สรางสรรค

พัฒนาและสบืสานจารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย ทางดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

                                                 
 
1 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ.(2545,ธันวาคม). แนะนําสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรปราการ.ขาว ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม.1(1):1 
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  ภารกิจที่ 12 งานสงเสริม สนับสนนุและพัฒนาเครือขายดําเนนิงานดานศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 1

 

2.2.4 ศูนยการทองเที่ยว กฬีาและนันทนาการจังหวัดสมทุรปราการ 

ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสมทุรปราการ  จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 21 

แหงพระราชบญัญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา โดยศูนยการทองเที่ยว

กีฬาและนนัทนาการ มีภารกิจ คือ เปนศนูยกลางในการสงเสริม สนบัสนุน และประสานงานกับหนวย

ตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเทีย่วในจงัหวัด และการจัดกิจกรรม

อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  2

 
  

                                                 
 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.(2546). ภารกิจและแนวทางบริหารของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สมุทรปราการ.หนา ข 
2  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.(2546,15 มกราคม) คําสั่งที่ กก 0202/343 เร่ือง ภารกิจและอํานาจ

หนาที่ของศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด. 



บทที่ 3 
พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ 

พัฒนาการการทองเที่ยวกอนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 1 
การทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการ เร่ิมปรากฏในสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน หลังจากการ

สราง พระสมุทรเจดีย เมือ่พ.ศ. 2371  โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดเสดจ็จาก

พระบรมมหาราชวงัโดยทางชลมารค พรอมดวยขาราชบริพาร ขาราชการ แหพระบรมสารีริกธาตแุละ

พระปฏกธรรม มาบรรจุไวที่คอระฆังขององคพระสมทุรเจดีย ทรงบาํเพ็ญพระราชกุศลทําการสมโภช

คร้ังใหญ1นับเปนจุดเริ่มตนของการเกิดการทองเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการเปนที่รูจักของประชาชน

และเดินทางมาเพื่อจาริกแสวงบุญ คือนมสัการองคพระสมุทรเจดีย ดงัปรากฏในนิราศถลาง ของนายมี 

( หมืน่พรหมสมพัตรสร) ประพันธข้ึน เมือ่ พ.ศ. 2382  ไดกลาวถงึการเดนิทางผานเมืองตาง ๆ ใน

จังหวัดสมุทรปราการ และกลาวถึงการสกัการะ พระสมุทรเจดีย ไวดังนีว้า 

   มาถงึบางหวัเสือพี่เหลือพร่ัน  ใจหวัน่หวั่นหวาดเสือริบเรือหน ี

  ไมหยุดหยอนจรมาในวาร ี   ถึงเจดียกลางน้ําพอค่ําเยน็ 

  พี่นัง่นบอภวิาทพระธาตุบรรจุ  วาสาธุชวยดับระงับเข็ญ 

  ใหฉันวางเวลาน้าํตากระเดน็   อยาใหมทีุกขโศกมีโรคภัย 

  รําพันแลวแคลวคลาดลีลาศลอง  มาตามทองคงคาชวาไหล 

  เห็นเมืองสมุทรปราการอันชาญชัย  พระภูวไนยสรางสรรไวมัน่คง 

  ดูสงาหนาแนนแสนสาหัส   เห็นถนัดหอคอยลอยระหง 

  มีเชิงเทินเดินพลรณรงค   กําแพงวงปอมประตูดูพิลึก 

  มีปนใหญใสประจําไวทกุอยาง  จะคอยปองลางผลาญสังหารศึก 2

แสดงใหเหน็ถงึการเคารพบชูาสักการองคพระสมุทรเจดยีซึ่งเปนที่รูจกักันดีในสมยันัน้ 

 คร้ันถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั ประเทศไทยเริม่เปดประเทศอยางเปน

ทางการ  โดยประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง เมื่อ พ.ศ. 2398 กับอังกฤษใหยกเลกิการคา

ผูกขาดในระบบพระคลังสนิคามาเปนระบบการคาเสรีมสัีมพันธไมตรีกับตางประเทศ ถือไดวาเปนการ

เร่ิมรากฐานของการทองเทีย่วของไทยในยุคใหม และชาวตางประเทศเริ่มเดินทางเขาออกประเทศไทย 

                                                 
 

1
  บรรจง  ศศิธรากูร .(2539) .  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับองคพระสมุทรเจดีย . หนา 20 – 

21  
2
  สุนทรภู. (ม.ป.ป.).  วรรณคดีบางเรื่องของสุนทรภูและนายมี.หนา 93 
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เพื่อดําเนินธุรกิจและการเมอืงมากขึ้น1 ในพ.ศ.2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที่ 4 ไดเสด็จประพาสเมืองสมุทรปราการและนมัสการพระสมุทรเจดยีทัง้ยังทรงโปรดใหสรางมหาเจดีย

ใหมเปนแบบเจดียลอมฟางตามแบบอยุธยาครอบพระเจดียองคเดิม ที่มีขนาดเล็กและเพื่อเปนศรีสงาคู

กับเมืองสมุทรปราการ 2   เมื่อแลวเสรจ็ไดจัดงานสมโภชพระสมุทรเจดียข้ึน ดังปรากฏในพระราช

พงศาวดาร กรุงรัตนโกสนิทรรัชกาลที ่4 ของเจาพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธิบดี ดังนี ้

 

 ในปวอกนัน้เจาพระยารววิงษมหาโกษาธบิดีกราบทูลวาพระสมทุรเจดียไดกอพอก  

 เสริมข้ึนแลวเสร็จ  ขอเชิญเสด็จบรรจุพระบรมธาตุ  จึ่งโปรดเกลาโปรดกระหมอม 

 ประทานฤกษ  วนัอาทิตย เดอืนยี่ แรม 3 ค่าํ  เสด็จพระราชดําเนนิทางชลมารค  

 แหพระ บรมธาตุพระไชยพระหามสมุทรลงเรือไปจังหวัดสมุทรปราการพระราชา 

 คณะฐานา [ นุกรม ] เปรียญแหไปดวย  รุงขึ้น ณ วนัจนัทร เดือนยี ่แรม 4 ค่ํา 

 ไดบรรจุพระบรมธาตุ พระไชย พระหามสมทุรในหองแผนศิลาใหญทีท่ําไว ไดลงรัก 

ปดทองไวเปนอันดี ไดทรงจารึกแผนศิลาดวยพระหัตถที่ผนงัหอง พระบรมธาตทุั้ง 

ส่ีดาน  แลขางลางขางบนดวยขาดหรคุณเปนคาถาตาง ๆ  คร้ันเสด็จแลวก็ปดแผน 

ศิลาขางดานทกัษิณ แลวกออิฐสมทบปดชองนัน้เสีย แลวโปรดใหยงิปนสลุดที่เรือ 

พระทีน่ั่งแลเรอืกลไฟที่ตามเสด็จ ลําละ 21 นัดทกุลํา  แลวเสด็จขามมามีละครขาง 

ในสมโภช  ประทับ ณ พระทีน่ั่งทําใหม จึ่งประทานชื่อวา  พระทีน่ั่งสมทุาภิมุข  ทีพ่ระ 

บรรทม ชื่อวา พระทยีุศุขไสยาศ ทีพ่ระสนมเอกอยูชื่อ  หออนงคนาฎสําราญรมย  

ตึกแถวชื่อ  สนมนกิร  โรงละครชื่อ สันถาคาระสภา โรงทหารใหชื่อวา โรงศึกษาสงคราม 

คร้ันเสด็จการสมโภชพระสมุทรเจดียวันหนึ่งกับคืนหนึง่แลว เสด็จกลบัมายงัพระนคร3

 

ซึ่งเปนการเดนิทางมานมัสการองคพระสมุทรเจดียของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั

ทําใหองคพระสมุทรเจดียเปนที่รูจักของประชาชน 

                                                 
 
1
  ศรัญยา  วรากุลวิทย . (2546) . ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว. หนา 81 

2
  บรรจง  ศศิธรากูร .(2539) . พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยกับองคพระสมุทรเจดีย .  

หนา 22 
3
  ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) , เจาพระยา.(2548). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

ที่ 4.  หนา  153-154. 
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 การทองเทีย่วของไทยเริ่มเปนระบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู   ซึ่ง

พระองคไดเสด็จประพาสยโุรปสองครั้ง โดยครั้งที ่ 1 เมื่อ พ.ศ.2440 ซึง่มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา

มหาอาํนาจอังกฤษและฝรั่งเศสที่เขามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ รวมทั้งเปนการสรางสัม

พันธไมตรีและเผยแพรชื่อเสยีงของประเทศสยาม คร้ังที ่ 2 ใน พ.ศ.2450 เปนการเสด็จประพาสแบบ

ทองเที่ยวตากอากาศเพื่อรักษาพระวรกายและเพื่อใหทรงสําราญพระราชหฤทยั1 สําหรับการทองเที่ยว

ภายในประเทศ รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสตนไปตามหัวเมืองตาง ๆ หลายหัวเมือง เพื่อเยี่ยมเยียน

ราษฎร และสํารวจสภาพทั่วไปของประเทศ โดยรัชกาลที ่ 5 และคณะไดเที่ยวชมสถานที่ตัง้

โบราณสถานและธรรมชาติในหวัเมืองตาง ๆ   

การเสด็จประพาสจงัหวัดสมุทรปราการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ

คร้ังเสร็จประพาสจงัหวัดจนัทบุรี พรอมดวยพระบรมวงศานวุงศและขาราชการ ทรงทอดพระเนตรและ

นมัสการองคพระสมุทรเจดยี และทรงพระราชนพินธ โคลงกระทูพระสมุทรเจดียข้ึน ดังปรากฎใน พระ

ราชนพินธ เสด็จประพาสจนัทบุรี ใน  วนัอาทิตย ข้ึน 9 ค่ํา เดือน ยี่ อัฐศก 1239 ( พ.ศ.2419) กลาวคือ 

 

...เวลาเทีย่ง 40 นิมิต เรือผานหนาปอมเสือซอนเล็บมาทอดตรงพระเจดียกลางน้าํ  

คือพระสมุทรเจดียเหนือปอมผีเสื้อสมุทร  เกาวนาสมุทร 2 มาหา ไดพูดกันดวยเรื่อง 

โทรเลขปากน้าํสองสามคํา แลวมอบเทยีนไปบูชาพระสมุทรเจดีย 8 เลม เพราะจะ 

ไปทะเล แตเดมิมากย็ังไมเคยขาดสักครั้งหนึ่ง ตองบูชาทกุเทีย่ว… 

และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนพินธ โครงกระทู พระสมุทรเจดีย  

  พระ    สถูปธิราชสราง  ในสถาน 

          สมทุร     ปราการตรง  เกาะนี ้

          เจ           ดียทิศไพหาร  ทรงเพิ่ม  ใหมแฮ 

          ดีย          ลกพระเกียยรติชี้  เชิดใหบูชา 

 

...เรือเดนิรอเบาๆ หรือวาลอยมาก็ได จนถงึเวลาบายโมงกับ 13 นิมิต จงึไดออกเดิน 

อนึ่งในแมน้าํตั้งแตหนาปอมผีเสื้อสมุทรมาถงึปากอาว มีนกนางนวลชุมกวาแตกอน 

ลอยน้ํามาจนใกลๆเรือประมาณ 3 เสน 4 เสนดงูามนัก เมื่อเรามาถึงปากน้าํ   2  คราว 

แลวดูไมใครจะมีมาก มีแตทีโ่พงพาง คราวนี้เหน็ปลาจะชมุมากกวาแตกอน 

                                                 
 
1
  ปรีชา  แดงโรจน. (2544).  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวสูศตวรรษที่ 21 .หนา 109 – 117. 

2
  พระยาสมุทรบุรานุรักษ (เนตร) ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
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นกจงึชุมข้ึน  ที่จริงนกนางนวลนีง้ามจรงิ ๆ ดีกวานกยางมาก ...1

 

 

               ภาพประกอบ 4 พระสมุทรเจดยีในอดีต 

การเสด็จประพาสเมืองสมทุรปราการในครั้งที่เสด็จออกตางประเทศหรือเสด็จตามหวัเมือง

ตางๆ ที่ออกทางปากแมน้าํเจาพระยา จะตองเสด็จนมัสการองคพระสมุทรเจดียทกุครั้งทาํใหองคพระ

สมุทรเจดียเปนแหลงทองเทีย่วที่สําคัญ รวมทัง้นกนางนาลบริเวณปากอาวกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่

ไดรับความนิยมตอมาคือ สถานตากอากาศบางป ู

 ตอมาในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ซึ่งถือเปนจุดเริ่มของการสงเสริมการ

ทองเที่ยวในประเทศไทย เกดิขึ้นเมื่อพระบรมวงศเธอกรมพระกาํแพงเพชรอัครโยธิน เมื่อดํารงตําแหนง

ผูบัญชาการรถไฟ ไดจัดตั้งแผนกโฆษณาของรถไฟขึน้ใน พ.ศ.2467  เพือ่ทําหนาทีโ่ฆษณา

ประชาสัมพันธประเทศ  การสงเสริมการทองเทีย่วเริ่มอยางเปนทางการ เมื่อ พ.ศ. 2479 โดยกระทรวง

พาณิชยและคมนาคม เสนอโครงการบํารุงอุตสาหกรรมการทองเทีย่วในประเทศตอคณะรัฐมนตรี โดย

วางแผนและวตัถุประสงคของอุตสาหกรรมการทองเทีย่วไว 3 ประการ คือ งานโฆษณาชักชวน

นักทองเที่ยว  งานรับรองนกัทองเทีย่ว  และงานบาํรุงสถานที่ทองเทีย่วและที่พกั 2  พ.ศ.2492  

กระทรวงพาณิชยและคมนาคม โอนกิจการสงเสริมการทองเที่ยวมาขึ้นอยูกับกรมโฆษณาการ สํานัก

นายกรัฐมนตรี โดยเรียกหนวยงานนีว้า  สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว  ตอมาไดสถาปนาสํานักงาน

                                                 
 
1
  จุลจอมเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ .(2514).   เสด็จประพาสจันทบุรี. ใน . ชุมนุมเรื่องจันทบุรี. 

หนา 87 – 93  
2
  ศรัญยา  วรากุลวิทย .(2546).  ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว. หนา 81 - 82 
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สงเสริมการทองเทีย่วใหมีฐานะเทยีบเทากองเรียกวา สํานักงานทองเที่ยว   ตามพระราชกฤษฎีกาจัด

วางระเบียบราชการ กรมโฆษณาการ ในสาํนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493 1

 การทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการชวงกอนเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการไดเกิดแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักกันดีโดยมีสถานที่ทองเทีย่วที่สําคัญ

เกิดขึ้น  อาทิเชน สถานตากอากาศบางป ู  ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ สรางขึ้น พ.ศ.2480 

และ พ.ศ. 2493 ตามลําดับ  

  สถานตากอากาศบางปู  

สรางขึ้นใน พ.ศ. 2480 โดยการริเร่ิมของจอมพล ป. พบิู

                                                

ลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น 

โดยหวังใหเปนสถานที่พกัผอนสําหรับประชาชน ทัง้นีเ้นื่องจากเปนบริเวณที่ติดชายทะเล และไมไกล

จากกรงุเทพมหานคร โดยไดดําเนินการสรางและแลวเสร็จเปดใหบริการแกประชาชน เมื่อ พ.ศ. 2482 

โดยมีสํานักงานทรพัยสินสวนพระมหากษตัริย  เปนผูรับผิดชอบ และเรียกชื่อวา สถานตากอากาศ

ชายทะเล บางปู 

สถานตากอากาศบางปูไดหยุดดําเนนิการใน ป พ.ศ. 2484  เนื่องจากกองทัพญี่ปุนยกพลขึ้น

บกในชวงสงครามโลกครั้งที ่ 2 และไดเปดกิจการอีกครัง้หลงัเหตกุารณสงบ เมื่อ พ.ศ. 2490  กิจการ

ของสถานตากอากาศบางปูไดอยูในความดูแลของกองทพับก และไดเปดใหบริการขายอาหารและ

เครื่องดื่ม จัดแสดงดนตรีและลีลาศรวมทั้งมทีีพ่ักบริการ  ในป พ.ศ.2505 กองทพับกไดจัดตั้งสถานตาก

อากาศบางปูใหเปนสถานพกัฟนและสถานตากอากาศ สําหรับทหารที่บาดเจบ็จากการสูรบ จนถงึ 

พ.ศ. 2542 กองทพับกไดยบุสถานพักฟนเหลือไวเพียงสถานพักผอน ปจจุบัน สถานตากอากาศบางปู

ยังเปนแหลงเรยีนรูเกีย่วกบัปาชายเลนและสัตวน้ําใหแกสถานศกึษาและประชาชนทัว่ไป 2

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทพัญีปุ่นไดยกพลขึน้บกที่บริเวณสะพานสุขตา เพื่อใชเปน

เสนทางผานไปสูรบกับฝายสัมพันธมิตร ในวนัที่ 8 ธนัวาคม พ.ศ.2484 พรอม ๆ กับยกพลขึ้นบกที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ชมุพร สงขลา และปตตานี   สถานตากอากาศบางปจูึงมีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร ทัง้ยงัสรางอนุสรณสถานเครื่องหมายทางประวัติศาสตรสงครามหาเอเชียบูรพา เพือ่เปน

ที่ระลึกถงึเหตุการณที่ญี่ปุนยกพลขึน้บก  ณ  สถานที่แหงนี้      โดยเปนแทงหนิแกรนิตสีดําสูง 2 เมตร  

ลักษณะเปนรูปเสมาฐานยอมุมไมสิบสองหันหนาออกทะเล แสดงถึงความมัน่คงและการเตรียมพรอม

 
 
1
  เสรี  วังสไพจิตร . (2534) .  จุดหักเหของอุตสาหกรรมทองเที่ยวชนวนใหเกิดการนิเวศวิทยาทางการเมือง . 

หนา 109  
2
 สถานตากอากาศบางปู.(2548).  ประวัติสถานตากอากาศบางปู. (Online) 
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ที่จะตอสูกับศัตรูของคนไทย ดานหนาและดานหลังสลกัเหตุการณในครั้งนัน้ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 1

 สถานตากอากาศบางปูเคยเปนสถานที่เตนลีลาศอันเกาแกหรูหราของบุคคลในสังคมชั้นสงู

ของเมืองไทย ดังมีปรากฏใน ฉากนวนยิาย  เร่ืองบานทรายทอง   ประพันธโดย  ก.สุรางคนางค (กณัหา  

เคียงศิริ) ซึ่งพมิพคร้ังแรกในนิตยสารรายปกษ ชื่อ ปยมติร ประมาณป พ.ศ.2493 โดยกลาวถงึนางเอก 

พจมาน  สวางวงค และบรรดาสาวสงัคมผูมีชื่อเสียงที่ไดมายงัสถานตากอากาศบางปเูปนประจาํ  และ

เปนสถานที่ ๆ จอมพล ป. พบิูลสงคราม โปรดปรานบางปูมากถึงกับสรางบานพกัสวนตัวไว  

 นอกจากนี้สถานตากอากาศบางปู ยงัมีคุณคาทางดานจิตใจเพราะเคยเปนสถานพกัฟนของ

ทหารที่บาดเจบ็จากการรบโดยกองทัพบกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 แตปจจุบันไดเปลี่ยนไปเปนเพียง

สถานพักผอนหยอนใจและรับประทานอาหาร ทัง้เปนสถานที่เตนรําสําหรับขาราชการและประชาชน

ทั่วไป รวมทัง้เปนแหลงรวมนกน้ําที่ยายถิน่มาในฤดหูนาว จึงเปนสถานที ่ๆ มีผูแวะเวียนมาเสมอ  

 สถานตากอากาศบางปูเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดรับการ

สนับสนนุจากรัฐบาล เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษทีม่ีทรัพยากรทางดานปาชายเลนที่

สมบูรณ ไดรับความคุมครองและดูแลโดยกองทัพบก  เปนสถานที่ราชการที่เปดใหประชาชนเขามาใช

บริการ สวัสดิการรายไดตาง ๆ จะนาํเขาสวัสดิการของกองทพับก และบริการโดยไมแสวงหากาํไรและ

การแขงขันในเชิงธุรกิจ 2

 

  ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ 

 สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493  โดยนายอุทยั  ยังประภากร  ซึ่งเริ่มตนเลีย้งจระเข เมื่อ พ.ศ.2488 ใน

บานแถวสี่พระยา  และยายมาตั้งอยูหนาวัดราฟาเอล สมุทรปราการ มีเนื้อที่ 1 ไร ภายหลงัยายมาตั้งที่ 

ตําบลทายบาน อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีพืน้ที ่ 400 ไร  และเปดเปนฟารมจระเขและสวนสัตว

สมุทรปราการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  พ.ศ.2517  โดยมีการเพาะพนัธจระเข ทัง้พนัธน้ํา

จืด พันธน้าํเคม็ และพนัธผสม รวมทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑจากจระเข   นอกจากนี้ฟารม

จระเขและสวนสัตวสมทุรปราการ ยงัเปนแหลงอนุรักษพันธสัตวปา โดยจัดบรรยากาศใหเปนธรรมชาติ

เพื่อเพาะเลีย้งสัตวปาประเภทตาง ๆ เชน ชาง เสือโครง เปนตน  และมีการแสดงการตอสูและจับจระเข

ดวยมือเปลา  การแสดงของชางแสนรู การแสดงกายกรรม การเชิดสิงโตตามเทศกาลตาง ๆ  ในวันหยุด

                                                 
 
1
  สมุทรปราการ . (2548). วีรกรรมชาวสมุทรปราการ.( Online) 

2
  อภินภัส  ไวทยากุล .(2546).  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาใชบริการสถานตาก

อากาศบางปู. หนา 1 - 2 
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สําคัญตาง ๆ ทางฟารมจระเขจะจัดกิจกรรมตาง ๆเชน การจัดนทิรรศการเกี่ยวกับวนัสําคัญนัน้ ๆ การ

แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในปจจุบนัยังมพีิพิธภัณฑไดโนเสาร ซึง่ไดรับการสนับสนนุดานวิชาการจาก

มหาวิทยาลยัมหิดลและกรมทรัพยากรธรณี  ซึ่งเปนสิง่ดึงดดูนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศใหเขามาเที่ยวชม ในอนาคตฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการมีโครงการจะขยาย

พื้นที่พกัผอนเพิ่มข้ึนอีก 100 ไร และมุงใหเปนธรรมชาตมิากที่สุดเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ  1

 ทั้งสถานตากอากาศบางปูและฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการเปนแหลงทองเทีย่วที่

รูจักของนักทองเทีย่วตัง้แตสมัยเมื่อเร่ิมสรางเปนแหลงทองเทีย่วที่นยิมและเปนแหลงทองเที่ยวหลกัของ

จังหวัดจนถึงปจจุบัน โดยการทองเที่ยวในชวงกอนมแีผนพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มี

ลักษณะเปนไปตามศักยภาพของสถานทีท่องเที่ยวนัน้ โดยไมมีหนวยงานใดเขามาสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

 
 พฒันาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 1 – 3 
(พ.ศ.2504- 2519 ) 
 

 การทองเทีย่วในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่1- 3 เปนชวงที่ยงัไมมีการ

บรรจุเร่ืองการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนาฯ โดยการทองเที่ยวนัน้ไดดําเนนิไปตามนโยบายของ

นายกรัฐมนตรี ในสมยัตาง ๆ คือ ในสมยัจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2502-

2506) ไดใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่วของประเทศไทย และมีการจัดตั้งองคการ

สงเสริมการทองเทีย่วแหงประเทศไทย (อ.ส.ท.) ข้ึนเมื่อพ.ศ.2503 แตยังไมไดบรรจุเร่ืองการทองเทีย่วไว

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่1 – 3 (พ.ศ.2503 – 2519) โดยการทองเที่ยวดาํเนิน

ไปตามนโยบายของผูนาํในแตละสมัย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไดมุงสงเสรมิและเผยแพรใหมี

นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยโดยพยายามรณรงคใหประเทศไทยเปนที่รูจกัของชาว

ตางประเทศ  ในสมยัจอมพลถนอม  กติติขจร เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2506 -2516) ไดดําเนนิ

นโยบายการทองเทีย่วเชนเดยีวกับสมัยจอมพลสฤษดิ ์  ธนะรัชต 2  แตเมื่อถึงรัฐบาลภายใตการนาํของ 

                                                 
 
1
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2545) .  ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. (CD – ROM) 

2
  ศรัญยา  วรากุลวิทย .(2546).  ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว.หนา 321  
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ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2518-2519) ไดแถลงนโยบายการทองเที่ยวอยาง

เปนทางการครั้งแรกตอสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 19 มนีาคม  2518 มีความตอนหนึ่งวา 1

  

  “...จะดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจงั เพราะการทองเที่ยว 

เปนอุตสาหกรรมที่สรางงานใหคนทําไดมากอยางและหลายแขนงทัง้นี้โดยจะยก 

ฐานะและขยายบทบาท ตลอดจนความรับผิดชอบขององคการสงเสริมการ 

ทองเที่ยวใหเทียบเทาทบวง และจะกาํหนดหนาที่ใหเนนหนกัไปในการสรางงาน 

อาชีพของประชาชนในชนบท โดยมอบหมายใหดาํเนนิการปรับปรุงบริการและ 

พัฒนาสถานที่ทองเทีย่วในตางจังหวัด เปาหมายของการสงเสริมการทองเทีย่ว 

ตามแนวทางดังกลาว ไมเพยีงแตจะขยายงานอาชพีของประชาชนเทานั้น  

แตจะมุงไปที่การแสวงเงินตราตางประเทศ เพื่อรักษาดุลการชําระเงิน 

ไวมิใหตองเสยีเปรียบอีก...” 

 

ในระยะนั้น องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดพัฒนาการทองเทีย่วใหเปน

ระบบมากขึน้ โดยรวมกับบริษัทที่ปรึกษาเนเธอรแลนด จัดทําแผนพัฒนาการทองเทีย่วของประเทศ      

( National Plan on Tourism Development )2 ทั้งไดบรรจุการทองเทีย่วไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) เปนครั้งแรก และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับตอ ๆ มาไดบรรจุเร่ืองการทองเทีย่วตลอดมา 

 

สําหรับการทองเทีย่วในจังหวัดสมุทรปราการชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที ่1- 3 ซึง่เปนชวงที่รัฐยังไมกาํหนดเรื่องการทองเทีย่วไวในแผนพฒันา ฯ  ในจังหวัดสมทุรปราการ

นั้น การทองเที่ยวจะคลายคลึงกับระยะทีย่ังไมมีการจัดทําแผนพัฒนา ฯ  โดยเกิดขึ้นตามศักยภาพของ

แหลงทองเที่ยวแตละแหลง  

ในชวงนี้จงัหวดัสมุทรปราการ เกิดสถานทีท่องเที่ยวตาง ๆ ที่ไดรับความนิยมนัน้ขณะนัน้ คือ   

สวางคนิวาศ 

                                                 
 
1
  สํานักนายกรัฐมนตรี.(2549).  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 36 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช        

( Online ) 
2
   วินิจ  วีรยางกูล .(2532) .  การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว.หนา 46 
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สวางคนิวาสเปนสถานที่พกัฟนของสภากาชาดไทย ตั้งอยูที่ตาํบลทายบาน อําเภอเมือง

สมุทรปราการ  มพีื้นที่ 60 ไร เปนสถานีกาชาดที่ 5  ใหบริการรักษาผูปวยและเปนสถานที่พกัผอน  

สรางบนพืน้ทีข่องนายอื้อจ่ือเหลียงซึ่งเปนผูสรางและอุปการะโรงพยาบาลประสานมิตร 

กรุงเทพมหานคร  โดยในป พ.ศ.2494 นายอื้อจ่ือเหลียงคิดจะสรางสถานที่สําหรับรักษาผูปวยเปนวัณ

โรคขึ้น ที่ตาํบลทายบาน  อํ

                                                

าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมทุรปราการ เพือ่ขยายโรงพยาบาล

ประสานมิตร และใน พ.ศ. 2496 นายอื้อจ่ือเหลียงไดเดินทางไปในประเทศแถบยโุรป ไดนําความคิด

การสรางสถานพกัฟนทีม่ีอยูมากในยโุรป ซึ่งเปนประโยชนในการรักษาพยาบาลและยังไมมีในเมอืงไทย  

โดยบริเวณจังหวัดสมทุรปราการใกลทะเล อากาศสดชื่นและอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก  

จึงเปลี่ยนความคิดจากการสรางโรงพยาบาลมาจัดสรางสถานที่พกัฟนขึ้นแทน การกอสรางอาคารตาง 

ๆ เร่ิมข้ึนเมื่อเดอืนมกราคม พ.ศ.2500   เมื่อแลวเสร็จ นายอื้อจ่ือเหลียงซึ่งมีอายุมากแลว จะดูแล

กิจการสถานพักฟนใหรุงเรอืงไดไมนานจงึตกลงมอบใหสภากาชาดไทยและจัดตั้งมลูนิธิอ้ือจ่ือเหลียงขึ้น

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศลทั่วไปและดําเนินการอุปการะสถานพักฟน       และเมือ่วันที่ 15 เมษายน 

2503  โดยไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชูปถัมภกและองคสภานายกิาสภากาชาดไทย นายอือ้จ่ือเหลียง ไดนอม

เกลา ฯถวายที่ดิน 60 ไร ทีจ่ังหวัดสมุทรปราการรวมทัง้สังหาริมทรัพยและอสังหารมิทรัพยในที่ดิน เมื่อ

พระราชทานแกสภากาชาดไทย และไดพระราชทานนามสถานพักพืน้นีว้า สวางคนิวาส  โดย

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถไดเสด็จพระราชดําเนิน

ประกอบพิธีเปดสถานพักฟนสวางคนิวาส เมื่อวันที่ 8 มิถนุายน  2505   

 สวางคนิวาสมตีึกตรวจโรคพรอมอุปกรณ มีอาคาร 4 ชั้น ดาดฟาสําหรบัชมทวิทัศน และอาคาร

แยกสําหรับครอบครัว 8 หลัง ภายในบริเวณมีสระน้ํา และคูยาว 2 กิโลเมตร ประกอบดวยสวนดอกไม

และพันธไมนานาชนิดปลกูไวเปนระเบยีบสําหรับพกัผอน ทางดานติดชายทะเลมสีะพานยืน่ลงไปใน

ทะเล นอกจากนี้ยงัมีสัตวน้าํเลี้ยงไวในตูกระจก ภายในจัดรถราง 1 คนั ไวใหชมเปนที่ระลกึถงึรถรางใน

กรุงเทพมหานครในอดีต  ทางหนวยราชการและองคการตาง ๆ  ใชหอประชุมใหญของสวางคนิวาส

เปนทีจ่ัดประชมุและสัมมนาเพราะมทีีพ่ักสะดวกและอยูไมไกลกรุงเทพมหานคร 1

 

 

 

 
 
1
  พรรณศิริ  จุลกาฬ .(2538).การศึกษาเบื้องตนของวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ.          หนา 

227 - 228 
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 เมืองโบราณ 

จัดเปนสถานที่ทองเทีย่วที่สําคัญในจังหวดัสมุทรปราการ เร่ิมสรางขึ้น พ.ศ. 2506  โดยนาย

เล็กและนางประไพ  วิริยะพนัธ  มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมศิลปกรรมที่โดดเดนของแตละภาคของไทย 

มาถายแบบหรือยอสวนไว ประกอบดวยศิลปวัตถุ โบราณสถานและปูชนียสถาน ของไทยในยุคตาง ๆ 

จัดเปนพพิิธภณัฑกลางแจงที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ 800 ไร รูปรางคลายประเทศไทยที่จัด

โบราณสถานตาง ๆ ตามแบบแผนที่ประเทศไทยโดยเริม่จากใตสุดของประเทศขึ้นไปตอนเหนือ   ทั้งยัง

มีการขุดคลอง สรางถนน ใหนักทองเที่ยวเขาถึงโบราณสถานทุกแหงไดสะดวก 1  

ในปจจุบัน เมอืงโบราณเปนสถานที่จัดงาน  สงกรานตในชวงเทศกาลสงกรานต  โดยเรียกวา  

มหาสงกรานตเมืองโบราณ สมุทรปราการ  เปนความรวมมือของจงัหวัดสมุทรปราการ  การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการทองเทีย่วและเมืองโบราณ   ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ เพื่ออนุรักษ

และสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคณุคา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหจังหวัดสมทุรปราการเปนแหลง

ทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานตอีกแหงหนึง่ รวมทัง้สงเสริมใหเยาวชนไทยและชาวตางชาติไดเห็นถึง

ทัศนคติของชาวตะวันออก ในการใหความสาํคัญตอสถาบันครอบครัว  รูปแบบการจัดงาน

มหาสงกรานตเมืองโบราณ สมุทรปราการ  แสดงถึงการอนุรักษประเพณีไทยโบราณ  4 ภาค รวม 6 จุด

การแสดง โดยแตละภาคจะจัดแสดงวิถีชวีิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย การแสดง

การละเลนพืน้บาน อาหาร และประเพณีสงกรานตประจําทองถิน่ที่มีแตโบราณโดยนักทองเทีย่วได

สัมผัสอยางใกลชิด รวมทัง้มขีองดีประจําจงัหวัดสมุทรปราการใหเลือกซื้อ 2

  

 พิพิธภัณฑทหารเรือ 

สรางเมื่อ พ.ศ 2515 เปนพพิิธภัณฑสถานแบบพิเศษ ตั้งอยูบนถนนสุขุมวทิ อําเภอเมือง

สมุทรปราการ ซึ่งอยูตรงขามโรงเรียนนายเรือ และมีโบราณวัตถุทีเ่กีย่วของกับกิจการทหารเรือเทานั้น 

โดยริเร่ิมจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2466 ไดนําเอาวัตถุของกรมกองตาง ๆ ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและ

โบราณคดี มาจัดตั้งกองประวัติศาสตรข้ึนในกรมเสนาธิการทหารเรือในพระราชวงัเดมิ กรุงธนบุรี  

พ.ศ.2496  กองประวัติศาสตรไดเปลี่ยนสังกัดไปข้ึนกบักรมธุรการทหารเรือ ( กรมสารบรรณ

ทหารเรือ)  พ.ศ.2497 กองประวัติศาสตรไดยายไปตั้งอยูทีช่ั้นลางของราชนาวกิสภา ซึ่งไดจัดแผนก

พิพิธภัณฑ 2 หองทางดานเหนือและไดขออนุมัติกองทพัเรือเปดใหประชาชนเขาชมเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 

2498  จนกระทั่ง พ.ศ.2501 กองทพัเรือไดยายสถานทีข่องกองประวตัศิาสตรกลับมาอยูในพระราชวัง

                                                 
 
1
  กฤษกร  วงคกรวุฒิ. (2543).   สมุทรปราการ. หนา 39 – 46  

2
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาคกลางเขต 8 .(2549) .  ปฏิทินทองเที่ยว : เมษายน .( Online) 
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เดิมและยายแผนกพิพิธภัณฑไปอยู ณ ปอมพระจุลจอมเกลา และใหกองประวัติศาสตรไปขึ้นตรงกับ

กรมยุทธการทหารเรือ    พ.ศ.2514  กองทัพเรือไดดําเนินการจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑทหารเรอืข้ึนที่

จังหวัดสมุทรปราการ ฝงตรงขามโรงเรียนนายเรือมีเนื้อที่ 21 ไร เปนอาคาร 2 ข้ัน  เมื่อสรางแลวเสร็จได

ยายพิพธิภัณฑทหารเรือจากปอมพระจุลจอมเกลามาจดัแสดง ณ อาคารใหมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.

2515 ทําใหพพิิธภัณฑทหารเรือมีอาคารของตนเองและเปดใหประชาชนไดเขาชม  

พิพิธภัณฑทหารเรือทําหนาที่เก็บรักษาและจัดแสดงวัตถพุิพิธภัณฑทีม่คีุณคาทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ เพื่อใชประกอบการศึกษาพจิารณายทุธศาสตร 

ยุทธวิธ ี และหลักนิยมในการรบของกองทัพเรือ เพื่อใหขาราชการทหารเรือ ขาราชการทัว่ไป นกัเรียน

นักศึกษาและประชาชนทัว่ไปไดเขาชม เขาศึกษาและไดรับความเพลิดเพลิน  การจัดแสดงวัตถุ

พิพิธภัณฑในปจจุบันดําเนนิการเปน 2 ลักษณะ คือการจัดแสดงวัตถุพิพธิภัณฑเปนประจํา เชน การ

แสดงวิวัฒนาการของเรือรบไทย อาวุธของทหารเรือ เปนตน และการจัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง

เปนครั้งคราว  เชน แสดงเหตุการณ ร.ศ.112    เร่ืองการจับเรือเชลย เปนตน ซึง่ทางพิพิธภัณฑทหารเรือ

เปดใหผูสนใจเขาชมโดยไมเกบ็คาผานประตูทุกวันยกเวนวนัจันทร 1

การทองเทีย่วในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่1 – 3 ในจังหวัด

สมุทรปราการไดเกิดแหลงทองเทีย่วที่นาสนใจขึ้นหลายแหง ซึง่แหลงทองเที่ยวตาง ๆ เหลานี้มีผลตอ

การทองเทีย่วในชวงตอมา โดยการทองเทีย่วทีเ่กิดขึ้นเปนผลพวงมาจากแหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้น ซึ่ง

แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการกอสรางแหลงทองเทีย่วของทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

 
 พฒันาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4         

( พ.ศ.2520-2524 ) 
รัฐบาลไดบรรจุแผนพัฒนาการทองเทีย่วโดยวางนโยบายดังนี ้

 นโยบาย  รัฐจะใหความสําคญัในดานการเพิ่มรายไดในรูปเงินตราตางประเทศจากการ

ทองเที่ยวใหสูงขึ้น เพื่อชวยลดภาวการณขาดดุลการคาการชําระเงนิระหวางประเทศ 

 เปาหมาย  กําหนดใหมีนกัทองเทีย่วจากตางประเทศเพิม่ข้ึน โดยเฉลีย่รอยละ 11 คอื ใน พ.ศ. 

2524 ใหมีนักทองเที่ยว 2.2 ลานคน มวีันพักเฉลี่ย 5.5 วัน ทาํใหมีรายไดจากการทองเทีย่วเพิ่มข้ึน  โดย

เฉล่ียรอยละ 19 เปนเงิน 11,700 ลานบาท 

                                                 
 
1
 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2545).  ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง.( CD – ROM ) 



 

66 

 แนวทางและมาตรการ   ในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยพยายามรักษาตลาดการทองเที่ยว

ที่มีอยูเดิมและแสวงหาตลาดใหม รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ว จัดรูปแบบธุรกิจ

ทองเที่ยว การยกมาตรฐานกําลังคนในธุรกิจทองเทีย่ว 1

จังหวัดสมุทรปราการยงัไมมีหนวยงานทีรั่บผิดชอบเร่ืองการทองเที่ยว   แหลงทองเที่ยวตางๆ 

ดําเนนิไปตามหนวยงานหรือผูจัดสรางดําเนินการพฒันา โดยจังหวัดสมุทรปราการเกิดแหลงทองเที่ยว

ในลักษณะนี้ คือ 

 

 สวนศรีนครเขือ่นขันธหรือสวนบางกะเจา 

สวนศรีนครเขือ่นขันธสรางขึน้โดยมติของคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ.2520 โดยไดมีมติใหอนุรักษ

พื้นที่เกษตรริมฝงแมน้าํเจาพระยา ฝงตรงขามเขตคลองเตย ยานนาวา ใหเปนปอดกลางเมือง และได

มอบหมายใหสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ซื้อ

ที่สวนรกรางจากชาวบานในตําบลบางกะเจา  จาํนวน 148 ไร เพือ่สรางเปนสวนสาธารณะ โดยใน 

พ.ศ.  2535  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระราชกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานชื่อวา สวนศรี

นครเขื่อนขันธ แปลวา สวนสาธารณะที่เปนศรีแกนครเขื่อนขันธ นอกจากนี้รัฐบาลยังกาํหนดใหพื้นที่ 6 

ตําบลของอําเภอพระประแดง คือ ตําบลบางกะเจา ตําบลบางกอบัว ตําบลบางน้ําผึง้ ตําบลบาง

กระสอบ ตาํบลทรงคะนอง และตําบลบางยอ ที่เรียกวา กระเพาะหม ู เปนเขตสีเขียว ใหคงสภาพสวน

ผลไมแบบดั้งเดิมไว โดยควบคุมการสรางอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 2  

ในปจจุบันบริเวณสวนศรนีครเขื่อนขันธ ไดจัดการทองเที่ยวใหเดนิทางโดยรถจกัร    ยานนาํ

เที่ยวบริเวณโดยรวมและสถานที่ใกลเคยีงเชื่อมโยงแหลงทองเทีย่วตาง ๆ เขาดวยกนัในอาํเภอพระ

ประแดงซึ่ง ในป พ.ศ. 2549  ไดจัดแนะนําเปดเสนทางการทองเที่ยวขึ้น โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ

แหงประเทศไทย รวมกับชมรมจักรยานนครเขื่อนขันธ และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดรายการ  

ไหวพระ ชมวดัที่พระประแดง เพื่อสงเสริมและแนะนาํการทองเทีย่วบริเวณอําเภอพระประแดง โดยมี

จุดตนที่วัดไพชยนตพลเสพย ซึง่เปนวัดทีส่รางขึ้นในสมยัรัชกาลที่  2  จากนัน้ขบวนจักรยานตอไปที่ วัด

โปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยูบริเวณตั้งอยูบริเวณปากคลองลัดหลวง เพื่อชมจิตรกรรมฝาผนงั จากนัน้ขี่

จักรยานตอไปยังวัดทรงธรรมวรวหิาร สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2  พรอมกับการสรางเมืองนครเขื่อน

ขันธ เพื่อใหเปนวัดของชาวมอญ จากนัน้ขบวนจักรยานจะขึ้นสะพานขามคลองลดัโพธิ์เขาสูบางกะเจา 

                                                 
 
1
   ศิริ  ฮามสุโพธิ์ .(2543).  สังคมวิทยาการทองเที่ยว. หนา 56 - 57 

2
   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ. ( 2547).  สมุทรปราการเมืองแหงการเรียนรู.หนา 54 – 

55  
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ที่เรียกวากระเพาะหม ู เขาสูชมรมฟนฟูอาชีพคนพิการพระประแดง และขี่จักรยานตอไปยังวัดปาเกด 

ซึ่งสรางขึน้สมยัรัชกาลที่ 3 ตอดวยวัดกองแกวและบานธูปสมนุไพร เขาสูวัดบางน้ําผึง้นอก และไป

ส้ินสุดที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ  ซึ่งภายในสวนจัดภูมทิัศนสวยงามเปนเอกลักษณและยังรักษาสภาพรอง

สวน มีจกัรยานและเรือใหเชาออกกาํลังกาย บริเวณใกลเคียงยงัเปนทีต่ั้งของตลาดน้าํบางผึ้งเปนตลาด

ริมคลองเปดจําหนายสินคาและอาหารในวันเสารและวนัอาทิตยเปนที่นยิมของนักทองเที่ยวซึ่งการเปด

เสนทางจัดกิจกรรมการทองเที่ยวนี้จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่รูจกัของนักทองเที่ยวและ

ยังเพิ่มทางเลอืกในการทองเที่ยวใหหลากหลายขึน้ 1 การทองเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการมีเพยีงการ

ดําเนนิการกอสรางสวนศรีนครเขื่อนขันธ 

 ดังนัน้จะเห็นไดวาแหลงทองเที่ยวเมื่อเกิดขึน้จะดําเนนิการพัฒนาไปตามศักยภาพโดยไม

มุงเนนเพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาการทองเทีย่วที่บรรจุไวในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) 

 
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5          

( พ.ศ.2525-2529 ) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ไดบรรจุเร่ืองการทองเที่ยวไวดังนี ้

 นโยบาย  รัฐจะทําการสงเสริมและชักจูงใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางมาสูประเทศ

ไทยมากขึ้น พกันานวัน และใชจายมากขึ้น ชะลอการเดินทางออกไปทองเทีย่วของคนไทยใหนอยลง 

สงเสริมและสนับสนนุการลงทนุ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทัง้สรางความมัน่ใจและความปลอดภยัตอ

ชีวิตและทรัพยสินชองนกัทองเทีย่ว 

 เปาหมาย  เพิม่จํานวนนกัทองเทีย่วตางประเทศเฉลี่ยรอยละ 8.4 ตอป คือมีนักทองเที่ยวใน ป 

พ.ศ.2529 จํานวน 2.9 ลานคน มวีันพักเฉลี่ย5.5 วนั รายไดจากการทองเทีย่วประมาณ 50,000 ลาน

บาท ซึ่งเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ 21.5 ตอป 

 มาตรการ  กาํหนดมาตรการในการบาํรุงรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวโดยปรับปรุง

พระราชบัญญตัิการทองเทีย่วแหงประเทศไทยใหแขงขันกับประเทศอืน่ๆไดรวมทั้งปรับปรุงแนวทางใน

การสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อชักจงูนกัทองเทีย่วทั้งตางประเทศและในประเทศใหเทีย่วเมืองไทยมาก

ข้ึน 2

                                                 
 
1
  ภาคภูมิ  นอยวัฒน .(2549 , พฤษภาคม) .  ขี่สองลอหรรษา สวนบางกะเจา. อนุสรณ อ.ส.ท. 46(10) 

:100 -110 
2
  ศิริ  ฮามสุโพธิ์ .(2543).  สังคมวิทยาการทองเที่ยว. หนา  57 
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 จากมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ว ภายในจังหวัดชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่5 จงัหวัดสมุทรปราการยังไมมมีาตรการและแหลงทองเทีย่วแหงใหมเกิดขึ้นโดยใน

แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นกอนชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนนิกิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาแหลงทองเทีย่วของตนเองไปตามศักยภาพโดยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับที่ 5 นี้ยงัไมมีหนวยงานใดเขามาจัดการสงเสริมหรือสรางกิจกรรรมใดๆ เพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจงัหวัดสมทุรปราการ โดยยงัคงใชชื่อเสียงที่มีมาแตเดิมของแหลง

ทองเที่ยวในการดึงดูดนักทองเทีย่วเทานัน้ 

 
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6          

( พ.ศ.2530-2534 ) 
นโยบายการพฒันาการทองเที่ยวในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  มีดังนี ้

1. สรางระบบความสัมพันธระหวางการพฒันาการทองเที่ยวและสงเสริมการตลาดใหเปนไป

ตลอดโดยสอดคลองและในทิศทางเดียวกนั 

2. เนนการปรับปรุงคุณภาพของสินคาทองเที่ยวที่มีอยูแลวและดําเนินการที่ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 5 ใหดข้ึีน 

3.  เสริมสรางสินคาทองเที่ยวใหเปนระบบและใหเดนเปนประจําป เพือ่นําสนิคานี้ไปเผยแพร

ตอไป 

4.  เสริมสรางการจัดระบบธรุกิจและการบริการทางการทองเที่ยวใหมมีาตรฐานที่ดข้ึีน 

5.  เสริมสรางความมัน่ใจ และความปลอดภัยตอชวีิต และทรัพยสินของนักทองเทีย่ว 

6.  เนนการสงเสริมตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศที่มีคุณภาพและศักยภาพและมีสวน

แบงตลาดในระดับสูง และแสวงหาตลาดทองเที่ยวใหม โดยพิจารณาสภาวการณความผนัผวนทาง

เศรษฐกิจของโลก 

7.  สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในดานการสงเสริมการตลาด 

8.  สงเสริมและชักจูงชาวไทยและผูทีพ่ักอาศัยอยูในประเทศไทยใหเดนิทางทองเที่ยว

ภายในประเทศมากขึ้น 

9.  สงเสริมความรูความเขาใจในคุณประโยชนของการทองเที่ยว และสรางภาพลกัษณที่ดีของ

การทองเทีย่วในทองถิน่ 

10. สงเสริมและประสานการลงทุน เพื่อพัฒนาการทองเทีย่วของภาครัฐและเอกชนใหเปนไป

โดยสอดคลองกัน เพื่อปะโยชนทางการทองเทีย่วของประเทศ 

11.  สนับสนนุการลงทุนการทองเที่ยวตาง ๆ ที่กอใหเกิดมูลคาเพิม่ทางการทองเทีย่ว 
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12.  สงเสริม สนับสนนุ และประสานงาน ใหมกีารลงทนุขนาดกลาง ขนาดเล็ก เพื่อใหรับกับ

นักทองเที่ยวระหวางประเทศระดับกลางและนักทองเทีย่วชาวไทย 

13.สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ใหมกีารพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 1

ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6  (พ.ศ.2530 -2534)  การทองเทีย่ว

แหงประเทศไทยไดปรับกลยุทธการขยายแหลงทองเที่ยวใหม     โดยเนนความสาํคญัในการลดบทบาท

ของกรุงเทพฯ  ในการเปนศูนยกลางกระจายนักทองเทีย่ว    และเพิ่มบทบาทใหเมืองอืน่ๆ   มี

ความสาํคัญในการเปนศูนยกลางเชื่อมตอดานการทองเที่ยวใหมากขึน้   โดยใหเกิด  “วงจรเสนทาง

ทองเที่ยว”   มีการกระจายนักทองเที่ยวจากจังหวัดที่เปนแมขายศูนยกลางทองเทีย่วไปสูจงัหวัด

ทองเที่ยวใกลเคียง      โดยใหแหลงทองเทีย่วแตละแหลงมีลักษณะเปนทั้ง   “จุดหมายปลายทาง”   

ของเสนทางการทองเที่ยว  และ ”จุดเชื่อมตอ” ไปยังแหลงทองเทีย่ว   อ่ืน  ๆ 

การกระจายศนูยกลางการทองเทีย่วนี้   นอกจากจะเปนการสนับสนุนการกระจายความเจริญ

ทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคแลว   ยังเปนแนวทางสาํคญัที่จะใหนักทองเทีย่วสามารถเลือกวงจรที่สนใจ   

และสามารถพาํนักอยูในแหลงทองเทีย่วไดนานวนั    ทําใหเกิดการใชจายเพิ่มข้ึน      ดงันัน้รูปแบบ

วงจรเสนทางการทองเทีย่วจึงเปนกลยทุธสําคัญ ที่เปนจุดแข็งในการจงูใจใหนักทองเที่ยวชาวไทย

เล็งเหน็ถงึความสําคัญของการทองเที่ยวภายในประเทศ  และลดความสําคัญในการออกไปทองเที่ยว

ในตางประเทศลง     ขณะทีน่ักทองเที่ยวตางประเทศใหความสนใจในความหลากหลายของเสนทาง

ทองเที่ยวที่เปนขอบขายสมบูรณ 2

การทองเทีย่วชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2530 – 2534 ) 

จังหวัดสมุทรปราการไดเร่ิมจัดทํา แผนการลงทนุ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ของ

จังหวัดสมุทรปราการ และภาคเอกชน โดยมีบริษัท เอส.เจ.เอ. ทรีดี จํากัด เปนผูทาํการวิจัย ซึ่งใน

แผนการลงทนุไดจัดทําโครงการสงเสริมการลงทนุในจังหวัดรวมทัง้ไดจัดทําโครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวขึ้นในจังหวัดสมทุรปราการ โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพดานการทองเทีย่วรวมทัง้รายไดจากการ

ทองเที่ยว โดยจัดทําโครงการ ชื่อวา  โครงการฟนฟ ูพฒันา 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. สงเสริมการจัดนําเที่ยวทัง้ในจังหวัดสมทุรปราการ และแหลงทองเทีย่วในจงัหวัดใกลเคียง 

2. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวของจังหวัด ทั้งสถานทีท่องเทีย่วธรรมชาติ สถานทีพ่ักผอนหยอน

ใจ โบราณสถานศาสนสถานตาง ๆ  

3. ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อจูงใจใหเกดิการทองเทีย่ว 

4. สงเสริมใหมีสินคาพื้นเมอืง ผลิตภัณฑพื้นบาน ทัง้ดานอาหาร  สินคาที่ระลึกของจังหวัด 

เพื่อประชาสมัพันธการทองเที่ยว 

โดยพืน้ที่ดําเนนิการคือ  สถานทีท่องเที่ยวในอําเภอตาง ๆ ทั้งสถานทีท่องเทีย่ว   พักผอนหยอน

ใจ ทั้งบริเวณชายฝงทะเล โบราณสถาน ศาสนสถาน และบริเวณอื่น ๆ เชน  ฟารมจระเข เมืองโบราณ 

เปนตน 

โดยสิ่งที่โครงการจะดําเนนิการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ คือ  

1. พฒันาและปรับปรุงสถานที่ทองเทีย่วและพักผอนหยอนใจ ไดแก   สถานตากอากาศบางปู  

สวางคนิวาส  เมืองโบราณ ฟารมจระเข 

2. ปรับปรุงโบราณสถาน     ศาสนสถาน  เชน    พระสมทุรเจดีย      วดักลางวรวหิาร            

วัดอโศการาม  เปนตน 

3. ฟนฟ ูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบานที่มชีือ่เสียง เชน งานสงกรานตปากลัด การเลนสะบา 

ประเพณีแขงเรือของอําเภอพระประแดง และงานประเพณีรับบัว อําเภอบางพล ี 

 เนื่องจากสถานทีท่องเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการ ตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพ ฯ นกัทองเทีย่ว

สามารถเดนิทางไป กลับภายในวนัเดียวได จึงมีความประหยัดคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว 

โดยมีการฟนฟูแหลงทองเทีย่วทีน่าสนใจ คือ อุทยานประวตัิศาสตรทหารเรือปอมพระ

จุลจอมเกลา 

ปอมพระจุลจอมเกลา สรางขึ้นในสมัยพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั โดยปรารภ

ถึงปอมปราการตาง ๆ ทีเ่มืองสมุทรปราการซึ่งใชเปนที่มัน่ในการปองกนัและตั้งรับขาศึกทางทะเล ลวน

แตเกาลาสมยัและชํารุดทรุดโทรมมากไมสามารถใชปองกันบานเมืองได อีกทัง้ในชวงเวลานั้นประเทศ

ตาง ๆ แถบยุโรปขยายอํานาจทําใหเกิดลทัธิลาอาณานิคม  รัชกาลที ่5 จึงทรงมีพระบรมราชโองการให

ปรับปรุงและซอมแซมปอมปราการเกา ๆ และทรงมกีระแสรับส่ังใหจัดการสรางปอมปราการทีท่นัสมัย

ข้ึนอีกแหงหนึง่บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา  ณ ตาํบลแหลมฟาผา เร่ิมสรางในพ.ศ. 2427 แลวเสร็จลง

เมื่อ พ.ศ. 2436 โดยเมื่อวนัที ่ 10 เมษายน 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัไดเสด็จ

ทอดพระเนตรและพระราชทานชื่อวาปอมพระจุลจอมเกลา หลงัจากกอสรางและตดิตั้งปนแลวเสร็จไม 

นานเกิดเหตุการณสําคัญเกดิขึ้นคือ ในวนัที่13 กรกฎาคม  2436 เมื่อหมูเรือรบฝร่ังเศสลวงล้ําเขามาใน

นานน้าํไทย  
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การสูรบระหวางไทยกับฝร่ังเศสจึงเริ่มข้ึนทีบ่ริเวณปอมพระจุลจอมเกลา และทวีความรุนแรง

จนกลายเปนวกิฤตการณที่เรียกวา วิกฤตการณ ร.ศ. 112  1

เมื่อเวลาผานไปปอมพระจุลจอมเกลา อยูในสภาพทรดุโทรมมาก ถูกปลอยใหรกรางและน้ํา

ทวมสงูและมตีนไมปกคลุมอยูทั่วบริเวณ  จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 กองทัพเรอืไดดําเนินการบูรณะ

ปรับปรุง ใหปอมพระจุลจอมเกลามีสภาพดีข้ึน เพื่อเปนการเทดิพระเกียรต ิ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว และเปนอนุสรณสถานเพื่อระลึกถงึการสูรบและการปองกนับานเมืองใน

เหตุการณ ร.ศ.112  นอกจากการปรับปรุงบริเวณโดยรอบปอมพระจุลจอมเกลาใหกลับมาสมบูรณแลว 

กองทพัเรือยงัไดจัดสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวข้ึน เพือ่เปน

พระราชานุสรณและระลึกถงึพระมหากรณุาธิคุณ และยังตรงกับเหตุการณสําคญั 2 เหตุการณ  คือ 

ประการแรก ในป พ.ศ. 2535 เปนปทีพ่ระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถ ทรงมีพระชนมายุ

ครบ 60 พรรษา  ประการที่สอง คือ เปนปที่ปอมพระจุลจอมเกลามอีายุครบ 100 ป ในวนัที่ 10 

เมษายน พ.ศ.2536 นับเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการจัดสราง โดยพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงฉลองพระองคเครื่องแบบเต็มยศจอมพลเรอืสวมพระมาลา มีความสูง 4.20 

เมตร หรือ 2 เทาครึ่งของพระองคจริง สวนฐานของพระบรมรูปมขีนาด 935 ตารางเมตร โดยใตฐาน

ของพระบรมรปูไดจัดเปนหองโถง สําหรับจัดกิจกรรมตางๆของกองทพัเรือและจัดเปนพพิิธภัณฑแสดง

ประวตัิความเปนมาของปอมพระจุลจอมเกลา ดวยงบประมาณ 32 ลานบาท โดยวันที่ 17 มีนาคม 

พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานประกอบพิธีวาง

ศิลาฤกษ  และเมื่อวนัที ่19 มกราคม  พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดาํเนิน

พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี ทรงเสดจ็เปนประธานในพิธีเปดพระบรม

ราชานุสาวรยี 2

ภายหลงัการบูรณะปอมและกอสรางพระบรมราชานุสาวรียแลวเสร็จ มีประชาชนและผูสนใจ

เดินทางเขาเยีย่มชมสถานทีแ่ละสักการะพระบรมราชานสุาวรียเปนจาํนวนมาก กองทัพเรือจึง

ดําเนนิการพฒันาพืน้ที่บริเวณปอมพระจลุจอมเกลาและเรงซอมแซมปรับปรุงปนเสอืหมอบ ตลอดจน

จัดทําพื้นที่แสดงวิวฒันาการของทหารเรือไทย โดยเชิญผูทรงคณุวุฒิดานภูมสิถาปตย ดาน

ประวัติศาสตร ตลอดจนดานการทองเทีย่ว เขารวมปรึกษา สํารวจพืน้ที่ และตรวจสอบประวัติของอาวุธ 

 

 

                                                 
 
1
  จิราภรณ  เชื้อไทย .(ม.ป.ป.) .  อุทยานประวัติศาสตรปอมพระจุลจอมเกลา. หนา 4 - 7 

2
 แหลงเดิม. หนา 8 – 11  
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ตาง ๆ ทีน่าํมาแสดงในรูปแบบของพิพธิภัณฑอาวุธกลางแจง บริเวณดานหนาของพระบรมราชานุ

สาวรีย โดยใชชื่อวา อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็เนื่องในวโรกาสทีท่รงมพีระชนมายุครบ 6 รอบใน พ.ศ.2542 และไดทําพิธีเปดอุทยาน

ประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา เมื่อวนัที่ 24  ธันวาคม 2542  รูปแบบของอุทยาน ฯ เปน

การจัดวางและตั้งแสดงอาวธุยุทโธปกรณ แสดงถึงววิัฒนาการของกองทพัเรือในการปองกนัประเทศ

ตั้งแตอดีตจนถึงบทบาทในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในปจจุบนั  นอกจากนีท้างดาน

ตะวันออกของหมูปน เปนปาชายเลนที่เสือ่มโทรม กองทัพเรือไดดําเนินการเรงปลกูปาชายเลนขึ้นใหม

ใหมีความอุดมสมบูรณ รวมทั้งไดสรางทางเดนิและซุมพักผอนสาํหรับผูเขาเยี่ยมชม ซึ่งปจจุบนับริเวณ

ปาชายเลนเตม็ไปดวยพนัธุไมปาชายเลนและเปนแหลงทีอ่ยูอาศัยของสัตวตาง ๆ ทั้งนกน้ําหลายชนิด 

ซึ่งในชวงเย็นนักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวชมสถานที่แหงนี้จะไดเห็นนกน้ําชนิดตาง ๆ เชน นกกระเต็น นก

กาน้าํ นกกระสา  ภายในปอมพระจุลจอมเกลา ยงัมีสถานทีน่าสนใจทางประวัติศาสตรทหารเรือ คือ 

เรือหลวงแมกลอง ซึง่สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 เปนเรือทีป่ฎิบัติหนาที่สําคัญตาง ๆ เชน เปนเรือพระที่นั่ง

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 8 รัชกาลที ่ 9 ในคราวเสด็จพระราชดําเนินไปศึกษาตอ ณ 

เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด  เปนตน เรือหลวงแมกลองมีอายุการใชงานถึง 60 ป  เนือ่งใน

มหาวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเสด็จเถลงิถวลัยสิริราชสมบตัิครบ 50 ป ในพ.ศ. 2539 เปน

ปกาญจนาภิเษก   จงึไดนาํเรือหลวงแมกลองจัดเปนพิพิธภัณฑกลางแจง ใหประชาชนไดเขาชม โดย

ภายในลําเรือจัดแสดงหองตาง ๆ เชน หองสะพานเดินเรือ หองควบคุม หองแสดงประวัติความเปนมา

เรือหลวงแมกลอง เปนตน ภายในลําเรือยังมีอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ และภาพเหตุการณในอดีต ซึ่ง

เปนสถานทีท่ีค่วรไปเยี่ยมชมอีกแหงหนึ่งของจังหวัดสมทุรปราการ 1

โดยอุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา ไดปรับปรุงและพัฒนาสิ่งตาง ๆ 

ภายในอทุยาน ฯ จนสงผลใหอุทยาน ฯ กลายเปนแหลงทองเทีย่วที่สําคัญอีกแหงหนึง่ของจงัหวัด

สมุทรปราการ โดยจะเหน็วา จงัหวดัสมุทรปราการไดเร่ิมดําเนินการบรรจุเร่ืองการทองเทีย่วไวใน

แผนพัฒนาจงัหวัด คือมีการดําเนนิงาน โครงการรองรับและสงเสริมการทองเที่ยวรวมกัน  

 
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7          

( พ.ศ.2535-2539 ) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที ่ 7  (พ.ศ. 2535 -2539)   ไดเปลี่ยนแปลง

แนวทางการพฒันาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่ 6   ซึง่เนนการขยายตัวของ
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ตลาดนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่มีรายไดสูง      เปนการกระจายการผลิตและการบริการการ

ทองเที่ยวไปสูสวนภูมิภาค     ซึ่งจากการพยากรณการเพิ่มข้ึนของจํานวนนกัทองเทีย่วทั้งชาวไทย    

และชาวตางประเทศวาจะมอัีตราการขยายตัว รอยละ     5.8     ตอป      เมื่อเปนเชนนี้จะสงผลใหเกิด

ความตองการดานหองพักที่เพิ่มข้ึนตามสัดสวนของนักทองเทีย่วที่เพิม่ข้ึน   นอกจากนี้ยงัสงผลตอการ

พัฒนาองคประกอบอื่น ๆ อาท ิ  การเพิม่ความหลากหลายของสนิคาและของที่ระลกึ     และการจัด

นิทรรศการอนัจะกอใหเกิดรายไดแกทองถิน่    จากลกัษณะดังกลาวสงผลใหเกิดปญหาตอทรพัยากร

การทองเทีย่วและสิ่งแวดลอม    นอกจากนี้ยงัมุงใหประเทศไทยเปนศนูยกลางการทองเทีย่วในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต    พรอมกับการอนุรักษและพฒันาทรัพยากร     และปจจัยที่เกี่ยวของกบัแหลง

ทองเที่ยว    รวมทัง้การพัฒนาและยกระดบัคุณภาพกาํลังคนดานการทองเที่ยว  1   โดยมีแนวทางและ

มาตรการดังตอไปนี้ 

 1.  ดําเนนิการใหเปนศนูยกลางการทองเทีย่วภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต 

  1.1 รวมมือกบัประเทศในอาเซียน  เพื่อพฒันาวงจรการทองเที่ยวในภมูิภาคอาเซียนมาก

ข้ึน    โดยเนนการรวมมือทางการตลาดแทนการแขงขนัระหวางประเทศในภูมิภาคนี ้

 1.2  กาํหนดแนวทางสนับสนุนใหไทยเปนประตูทางออกสูการพัฒนาวงจรการทองเทีย่ว

ในกลุมประเทศอินโดจีน   และประเทศเพือ่นบาน 

 1. 3  สนับสนนุการลงทนุของภาคเอกชน     ในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวประเภท

ใหม   ๆ     เพือ่เพิ่มจุดดึงดดูความสนใจ   นอกจากอาศยัแหลงศิลปวฒันธรรม  เชน   การทองเที่ยว

ทางทะเล     และการทองเทีย่วเพื่อการกฬีาและ สุขภาพ 

 2.  อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรและปจจัย 

  2.1 ใหมีแผนแมบทเพื่อพัฒนาฟนฟูสภาพแหลงทองเที่ยว    และระบบสาธารณูปโภค

บริการพืน้ฐานตาง  ๆ    ทั้งในแหลงทองเทีย่วหลัก     และแหลงทองเทีย่วใหมทีม่ีศักยภาพในระบบ

เดียวกับการพฒันาเมืองหลกั ไดแก เมืองพัทยา  ภูเก็ต เชียงใหม หาดใหญ  ชะอํา หวัหนิ    เชยีงราย   

เกาะสมุย   สุราษฎรธานี  กาญจนบุรี   พระนครศรีอยุธยา   และพืน้ที่อีสานตอนลาง 

 2.2.  นํามาตรการทางกฎหมายควบคมุอาคาร     ผังเมอืง     อุทยานแหงชาติ   และ

โบราณสถานมาใชกาํกับใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจกรรมตาง  ๆ     ของธรุกิจเอกชนในบริเวณรอบ  ๆ  

แหลงทองเที่ยว เพื่อปองกนัผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการลงทนุประกอบธุรกิจตาง ๆ    

                                                 
 
1
 ศิริ  ฮามสุโพธิ์ .(2543).  สังคมวิทยาการทองเที่ยว. หนา 59 - 60 



 

74 

  2.3 สนับสนนุองคกรของรฐั ภาคเอกชนและประชาชนในระดับทองถิ่นเขามีสวนรวม

ในการบริหาร บูรณะ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ เชน น้าํตก เกาะ

และหาดทราย ตลอดจนอนุรักษส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม  เชน โบราณสถาน แหลงประวัติศาสตร 

 2.4  สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชน ใหเขามามสีวนรวมในการพัฒนาพืน้ทีแ่หลง

ทองเที่ยวตาง ๆ มากขึ้นพรอมกับการปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวของใหเอือ้ตอการลงทนุของ

ภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพฒันาแหลงทองเที่ยวใหมเพื่อสนบัสนุนการพฒันาวงจร

ทองเที่ยวในภมูิภาค 

  2.5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โดยมุงการใช

ประโยชนในระยะยาวและความปลอดภัยของนักทองเทีย่ว รวมทัง้การปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ เพื่อ

คุมครองนักทองเทีย่วและผูประกอบธุรกิจที่เกีย่วของใหดําเนนิการอยูในกรอบ ไมเอาเปรียบ

นักทองเที่ยว จนเกิดภาพลบตอประเทศโดยรวม 

3. พฒันาและยกระดับคุณภาพกาํลังคนดานการทองเทีย่ว 

 3.1 ขยายการผลิตกําลังคน ทัง้ในระดบัอุดมศึกษาและวิชาชีพใหไดปริมาณ และมี

คุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาดของธุรกิจทองเทีย่ว ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค 

 3.2  สนับสนนุภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการลงทุนผลิต และฝกอบรมกําลังคนดาน

ตาง ๆ ใหมีคณุภาพมาตรฐานการบริการในระดับสูง พรอมทั้งปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ

แกไขพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2476 เพื่อเปดโอกาสใหใชโรงแรมที่มีมาตรฐานสูงเปนสถานทีผ่ลิต

และฝกอบรมไดมากขึ้น 1

จากนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 

การทองเทีย่วของประเทศไทยไดเปนที่รูจกัของนกัทองเที่ยวตางประเทศและทาํรายไดเขาสูประเทศ

อยางสงู ทาํใหเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวไปยังจงัหวัดตาง ๆ อยางมีแนวทางที่แนนอนมากขึ้น 

โดยเฉพาะ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดรวมกับจังหวัดจัดการสงเสริมฟนฟูแหลงทองเทีย่วและจัด

กิจกรรมสงเสริมการทองเทีย่วในจงัหวัดตาง ๆ โดยในจงัหวัดสมุทรปราการเปนครั้งแรกที่การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย (ททท.) มารวมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดการสงเสริมและประชาสัมพนัธประเพณี

รับบัวของอําเภอบางพลีใหเปนที่รูจกัของประชาชนทัว่ไปมากขึน้ ซึง่ประเพณีรับบัวเกิดขึ้นมาเนือ่งจาก

การรับและโยนดอกบัวกันระหวางชาวอําเภอบางพลกีับชาวบานตางอาํเภอ และกลายเปนที่มาของ 

ประเพณีรับบัว  ตอมาสมัยนายชื้น วรศิริ ( เพชรบูรณะ  วรศิริ) เปนนายอําเภอบางพล ี ระหวาง พ.ศ.

2473 -2481  ไดกลับมาฟนฟูประเพณีรับบัวขึ้น โดยรวมกับ พอคา ประชาชนและขาราชการ โดยทาง
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อําเภอบางพลไีดตกลงจัดงานประเพณีรับบัวขึ้น คือเร่ิมงานวนัขึ้น 13 ค่ํา เดือน 11 และรุงข้ึน 14 ค่ํา 

เดือน 11  เปนวนัรับบัวซึง่เปนครั้งแรกทีท่างราชการเขามามีสวนรวมกับประเพณีรับบัวของชาวอาํเภอ

บางพลี  ในการจัดงานรับบัวของทางราชการอําเภอบางพลี ไดมีการแตงเรือประกวด เร่ิมเมื่อ พ.ศ.

2480  และกํานนั ผูใหญบาน จะนาํดอกบัว และขาวตมมัดมาแจกแกผูมารวมงานและผูจัดเรือเขา

ประกวด ในวนัขึ้น 13 ค่ํา เดือน 11 ประชาชนตางถิ่นและชาวอาํเภอบางพลีจะลงเรือลองไปตามคลอง

สําโรง รองรําทําเพลงกันอยางสนุกสนาน ในงานประเพณีรับบัวมีองคประกอบที่สําคัญคือ การแหหลวง

พอโต โดยใชรูปหลวงพอโต จนพ.ศ.2485  ไดทําหุนจําลองหลวงพอโต สานดวยโครงไมปดกระดาษสี

ทอง ชวงกลางคืนมงีานมหรสพฉลอง จนสมัยพระครูพศิาลสมณวัตต เปนเจาอาวาสวัดบางพลีใหญใน

ไดจัดหลอรูปหลวงพอโตจาํลองขึ้น ในพ.ศ. 2497  จัดขบวนแหไปตามลําคลองสาํโรงในวนัขึ้น 13 ค่ํา 

เดือน 11 เปนการประกาศขาวงานรับบัวใหประชาชนทราบและวิธนีี้กลายเปนประเพณีแหหลวงพอโต

กอนงานรับบัว ประชาชนที่อยูริมสองฝงคลองสําโรงทีข่บวนหลวงพอโตผานจะประดับธงทิว ตกแตง

บานเรือนและตั้งโตะหมูบูชา เชาวนัขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 มี

                                                

การประกวดเรือตาง ๆ ของตําบลใกลเคียง 

ซึ่งเร่ิมข้ึน เมื่อ พ.ศ.2500  โดยเริ่มต้ังแต เวลา 6.00 -11.00 น. 1 ในงานประเพณีรับบัวซึ่งจะตรงกบัชวง

เดือนตุลาคมของทุกป โดยเฉพาะหลงัจาก พ.ศ.2535  เปนตนมา หนวยงานตางๆไดเขามามีสวนรวม

ในการจัดงานรวมทัง้ยงัจัดกจิกรรมที่หลากหลาย เชน การแขงขันกฬีาพื้นบาน การประกวดทาํอาหาร

โบราณ เปนตน เพื่อดึงดูดนกัทองเทีย่วมากขึ้น  

การทองเทีย่วในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยเริม่เขามีบทบาทในการวางแผนการทองเทีย่โดยรวมกับทองถิ่นจัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยวเพื่อใหการทองเทีย่วในจงัหวัดสมุทรปราการเปนที่รูจกัและแพรหลายของประชาชนทัว่

ประเทศมากขึน้ 

  
พัฒนาการการทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8          

( พ.ศ.2540-2544 ) 
นโยบายการพฒันาและสงเสริมการทองเที่ยวในชวงของแผนพฒันา ฯ  ฉบับที ่8 ( พ.ศ. 2540 

-2544 )  มุงเนนใหการพัฒนาทางการทองเทีย่วเปนไปอยางมีคุณภาพและยัง่ยืน   เพื่อใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคหลักของแผนพฒันา ฯ  ฉบับที่ 8 ที่ให   คน    เปนจุดมุงหมายหลักในการพัฒนาประเทศ   

โดยใหประชาชนทกุกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเทีย่วในทกุระดับ    ทัง้ดานการวางแผนและ

 
 

1
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. ( 2545) .ขอมูลวัฒนธรรมภาคกลาง. (CD - ROM) 
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การจัดการทรัพยากรการทองเทีย่วอยางเปนระบบ    และเกิดความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ   สังคม   

การเมือง   และส่ิงแวดลอมโดยตรง 1   นโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวจึงไดกําหนดไวดังนี ้

1. สงเสริมการอนุรักษ    ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรการทองเทีย่วควบคูกับ

ส่ิงแวดลอม   โดยคํานงึถงึคณุภาพของการพัฒนาการทองเทีย่วแบบยัง่ยนื  เพื่อใหสามารถรองรับการ

ขยายตัวของนกัทองเทีย่วในระยะยาวและคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณและมรดกของชาติสืบไป 

2. สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนรวมทัง้ประชาชนในทองถิน่ใหเขามามี

บทบาทในการรวมกันแกไขปญหาทางการทองเที่ยวมีสวนรวมในการพฒันาและบรหิารจัดการ

ทรัพยากรการทองเที่ยวใหมคีุณคา   ชวยดึงดูดความสนใจของนกัทองเทีย่วมากขึน้ 

3. สนับสนนุการพัฒนาปจจัยการใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหสอดคลอง

กับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี    โดยเฉพาะระบบการใหบริการขอมูลขาวสารดวยโครงขาย

คอมพิวเตอรทัง้ภายในและระหวางประเทศ 

4.  สงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานทั้งในดานการพัฒนา   และสงเสริมการตลาด

ทองเที่ยว  รวมทั้งพัฒนาระบบเครือขายการคมนาคมขนสงและสื่อส่ิงอาํนวยความสะดวกเกีย่วกบัการ

บริการทองเทีย่วตางๆ   เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศนูยกลางการทองเทีย่วของภมูิภาคนี ้

5.  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในชาติใหเปนนกัทองเทีย่วที่ด ี   มีความรักความหวงแหน   

และชวยทํานบุํารุงทรพัยมรดกทางการทองเทีย่วและสิง่แวดลอม    ตลอดจนมีความโอบออมอารีใหมี

การตอนรับนกัทองเทีย่วดวยน้ําใจไมตรีอันดีงามสืบไป 

6. สงเสริมการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีปริมาณสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด  มคีุณภาพไดมาตรฐานในระดบันานาชาติ    เพื่อรองรับนโยบายการเปดเสรีดานการคา

บริการตลอดจนสนับสนนุใหบุคลากรชาวไทยมงีานทาํในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเพิม่มากขึ้น 

7. กาํกับดูแลใหนกัทองเทีย่วและผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดรับการคุมครอง

ตาม พ.ร.บ. ธรุกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535     รวมทัง้ผลักดนัใหมกีารกวดขันในมาตรฐาน

ตาง ๆ ในการใหความคุมครองรักษาความปลอดภัยแกนกัทองเทีย่วอยางจริงจังตอเนือ่งตอไป 

8. สงเสริมใหมีการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนและ

สงผลดีตอการพัฒนาสังคมทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน และสังคมสวนรวมของประเทศสืบไป 

                                                 
 
1
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย . (2544) .  โครงการศึกษาเพื่อจัดทํา แผนปฏิบัติการพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9.  หนา 4-5 
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9.  สงเสริมเชญิชวนใหนกัทองเทีย่วชาวตางประเทศทีม่คีุณภาพเดินทางเขามาทองเที่ยว

ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น พักอยูนานวนั ใชจายเพิ่มมากยิ่งขึน้ และเดินทางกระจายไปทั่วภูมิภาค 

โดยคํานงึถงึขีดความสามารถหรือขอจํากดัในการรองรบัไดของแหลงทองเที่ยวแตละแหง 

10.  สรางคานิยมใหชาวไทยเพิ่มการเดนิทางทองเที่ยว   และจับจายใชสอยภายในประเทศ

กระจายไปทั่วภูมิภาคตลอดป    เพื่อเพิม่ดุลการทองเที่ยวใหมมีากขึ้น    และเปนการกระจายความ

เจริญไปสูทองถิ่นอนัจะเปนผลดีตอการพฒันาการทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไป 

11.  พจิารณาประกอบธุรกิจการทองเทีย่วเทาที่จําเปนและเหมาะสมในลักษณะของการลงทนุ   

รวมทนุ  หรือใหการสงเสริมสนับสนนุการลงทนุเพื่อประโยชนโดยรวมของชาติและองคกร 1

ในชวงระยะเวลาการดําเนนิการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 8 คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหป พ.ศ.2541 – 2542 (Amazing 

Thailand 1998 - 1999)  เนือ่งในโอกาสพเิศษ 2  ประการคือ  การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาเอเชียน

เกมส คร้ังที ่13และเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในปพ.ศ.

2542  โดยมวีัตถุประสงค เพื่อรณรงคใหมีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยและใหนักทองเที่ยวคนไทย

เดนิทางทองเที่ยวในประเทศใหมากขึน้ 2  

 และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดปการทองเที่ยวไทย พ.ศ.2541 – 2542 (Amazing 

Thailand 1998 - 1999) จังหวัดสมุทรปราการจึงไดจัดการแสดง แสง สี เสียง ภายใตชื่อวา  

มหัศจรรย...เมืองปากน้าํ จดัแสดงเรื่องราวจังหวัดสมทุรปราการในเชิงประวัติศาสตรเชื่อมตอจนถงึเปน

อุตสาหกรรมในปจจุบนั โดยมุงหวงัสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการใหเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศใหมากขึ้น   ซึง่งานไดจัดขึ้นระหวางวันที่ 1 – 10  

พฤษภาคม 2541 ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน  การจัดแสดง แสง  สี เสยีง  มหัศจรรย...เมือง

ปากน้ํา  การจัดเทศการอาหารทะเล   การจัดจําหนายและแสดงสินคาอุตสาหกรรม  การจัดแสดง

ประเพณี ศลิปวัฒนธรรม การทําขนมอาหารพื้นบาน และการจดันําเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการ        

( One Day Tour )  3 จากการจัดงานทําใหการทองเทีย่วของจังหวัดเปนที่รูจักของประชาชนทัว่ไป  

 ในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  จังหวัดสมทุรปราการยงัไดจัด

โครงการเพื่อสงเสริมการทองเทีย่วในจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสฉลององคพระสมทุรเจดีย
                                                 
 

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 กินป ูดูทะเล จัดขึ้นใน พ.ศ. 2544 โดยความรวมมือของกองทพัเรือ จังหวัด

สมุทรปราการ และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  โครงการ  กนิปู ดทูะเล รวมสมโภชองคพระสมุทร

เจดีย 175 ป จัดขึ้นในวนัที ่19 – 20 และวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหา

รายไดในการบูรณปฏิสังขรณองคพระสมทุรเจดียและศาลาทรงยุโรป ทั้งสงเสริมการทองเทีย่วสถานที่

ตาง ๆ ในจงัหวัดสมทุรปราการ โดยมกีจิกรรม อาทิเชน ลองเรือชมปากอาวและโบราณสถานบริเวณ

ปอมพระจุลจอมเกลาและอทุยานประวัติศาสตรทหารเรือ  ชมวิถีชวีติของชาวประมง นมัสการองคพระ

สมุทรเจดีย เปนตน โดยกาํหนดการบริการวันละ 2 รอบ 1 ซึ่งตอมาเสนทางการทองเที่ยวที่จัดขึ้นใน

โครงการกนิปดููทะเล  ไดกลายเปนเสนทางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Ecoloical Tourism) เปนเสนทาง

การทองเทีย่วแบบ เชาไป – เย็นกลบั จัดขึ้นในทกุวนัเสารและวันอาทติย เวลา 14.00 – 19.00  น. โดย

มีรายละเอยีดดังนี้ คือ  

 1. ออกเดินทางโดยลงเรือจากทาเรือหนาศาลากลางจงัหวัดสมุทรปราการ 

 2. ลองเรือชมทัศนียภาพของแมน้าํเจาพระยา 

 3. จอดเรือชมปากอาวและปอมพระจลุจอมเกลา 

 4.ข้ึนเรือทีท่าเรือเอเชียมารีนา เดินทางตอไปยงัปอมพระจุลจอมเกลาเยี่ยมชมอุทยาน

ประวัติศาสตรทหารเรือ เรือรบหลวงแมกลอง 

 5. ลองเรือหางยาว ชมวิถีชวีติชาวตําบลแหลมฟาผา 

 6. พกัรับประทานอาหาร เมนูจากอาหารทะเลสด ในบรรยากาศธรรมชาต ิ

 7. เดนิทางโดยรถยนตไปนมัสการองคพระสมุทรเจดีย เยี่ยมชมนทิรรศการรัชกาลที ่ 2 ซื้อขนม

จากของที่ระลกึ 

 8. ลงเรือกลับศาลากลางจงัหวัดสมทุรปราการ ส้ินสุดการเดินทาง  2

ซึ่งการทองเทีย่วในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 การจัดกิจกรรมการ

ทองเที่ยวตาง ๆ ของจังหวดัสมุทรปราการทําใหการทองเทีย่วในจังหวัดสมุทรปราการไดรับความสนใจ

มากขึ้น ทั้งยงัมีสวนทําใหเกดิการทองเทีย่วในจงัหวัดและเปนที่รูจักของนกัทองเทีย่ว 

และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยยงัไดเขามามีสวนรวมกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะการเขามสีวนใน

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 ) 
  นโยบายในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่วในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่9 ดําเนนิการ

ตามแผนพฒันา ฯ ฉบับที่ 8 โดยองคกรการปกครองทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดและควบคุมการ

กอสรางสิง่อํานวยความสะดวกบริการใหแกนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม ทัง้นีเ้พื่อใหทรัพยากรใน

ทองถิน่เหลานัน้ไดรับการพฒันาอยางยัง่ยืน การสรางคานิยมใหชุมชนเกิดความภาคภูมิใจใน

ศิลปะวัฒนธรรมทองถิน่  จะกอใหเกิดการหวงแหนในทรัพยากรเหลานัน้และเปนวิถทีางที่ถูกตองใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหยัง่ยนื 1 โดยในแผนพัฒนา ฯ ไดกําหนดแนวทางในการพฒันา

และสงเสริมการทองเที่ยวไวดังนี้  

1. พฒันาการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มการจางงาน   กระจายรายไดสูชุมชน  และการพัฒนาที่ยัง่ยนื  

โดยดําเนนิการพัฒนาทองเที่ยวเชิงกลุมพืน้ที่ใหความสาํคัญกับการพฒันาแหลงทองเทีย่วในระดับรอง

ที่มีศักยภาพ   พรอมทั้งสนับสนุนการพฒันากิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมที่ไมมผีลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม  เชนการทองเทีย่วเชงินิเวศน  อยางถูกวิธี  การทองเที่ยวเชงิเกษตร  กิจกรรมการทองเที่ยว

เพื่อการกีฬา   สวนสุขภาพและสวนสนุกเปนตน  เพื่อใหเกิดความนากลับมาเยีย่มเยอืนของแหลง

ทองเที่ยว 

2. ปรับปรุงคณุภาพบริการทางการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  โดยใหความสาํคัญ

ตอการเพิ่มและกวดขันมาตรฐานดานความปลอดภัยของนกัทองเทีย่ว     การแกไขปญหาการ

หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว   การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  

โดยเฉพาะดานการเขา- ออก  นอกประเทศ  การเดินทางในประเทศ  การใหบริการขอมูลขาวสารที่

ทันสมยัรวมทัง้การพัฒนาบคุลากรทางการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและปริมาณสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด 

   3. สงเสริมบทบาทชมุชนและองคกรชุมชนในทองถิน่  ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ทองเที่ยวอยางครบวงจร  ทัง้การพัฒนาแหลงทองเที่ยว  การบํารุงรักษา  และการพฒันาสิง่อํานวย

ความสะดวกดานการทองเที่ยว     โดยรณรงคสรางจิตสํานึกและเสริมสรางความรูเขาใจที่ถกูตองแก

ชุมชนและทองถิน่ในการพฒันาการทองเที่ยวอยางยัง่ยนื 

    4.  เนนกลุมเปาหมายนักทองเทีย่วที่มีคณุภาพจากตางประเทศใหมากขึ้น  โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวกลุมการประชุม   การจัดนทิรรศการนานาชาติ      และการทองเที่ยวเพือ่เปนรางวัล   เพื่อ

                                                 
 
1
  ศรัญยา  วรากุลวิทย .(2546).  ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยว.หนา 329 
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เพิ่มสัดสวนของรายไดตอนกัทองเทีย่วและเพิ่มประสทิธภิาพในการใชประโยชนทรัพยากรการ

ทองเที่ยว    โดยใหมีระบบบริหารจัดการเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบ 1

 การทองเทีย่วในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 เนื่องจากแนวทางและ

มาตรการสงเสริมการทองเที่ยว สนับสนุนการดําเนนิการทองเที่ยวในลักษณะกลุมพื้นที่ จงัหวัด

สมุทรปราการ ไดจัดทําแผนยทุธศาสตรการทองเทีย่วเชิงรุกขึ้น ในลกัษณะการรวมกลุมจงัหวัด โดยมี

ชื่อวา กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ประกอบดวยจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบรีุ และจังหวัดสะแกว เปนความพยายามรวมกันของภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมอนภูุมิภาค โดยความรวมมอืในลักษณะพหุภาคี 

เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวใหเชื่อมโยงถึงกัน พึง่พาอาศัยกันปฎิบัติการสูความสาํเร็จรวมกัน โดยจัดตั้ง

คณะประสานงานการทองเที่ยว คือ  คณะ กรอ.จังหวัด หรือ คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน  

ซึ่งไดรวม จัดทํา แผนยทุธศาสตรการทองเทีย่วเชงิรุกขึน้ เพื่อพัฒนาการทองเทีย่วและตลาด  พ.ศ. 

2547 – 2549  ข้ึน โดยกําหนดไวดังนี้ คือ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเทีย่วในระยะ 3 ป  ของกลุมเบญจบรูพาสุวรรณภูมิ 
1. วสิัยทศัน 
กลุมเบญจบูรพาสวุรรณภูมิรวมกันพัฒนาคุณภาพการทองเทีย่วสูมาตรฐาน 
2. พันธกิจ  

2.1 ดําเนินการพัฒนาโดยมุงเนนผลประโยชนของนักทองเทีย่วและชมุชนทองถิน่ 

โดยสวนรวมเปนสําคัญ 

2.2 สนับสนุนใหเกิดความรวมมือหรือการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม 

พัฒนาการทองเทีย่ว 

2.3 มุงพัฒนาคุณภาพการทองเทีย่วดวยความรูอยางตอเนื่อง 
 3. เปาหมาย 

3.1จัดใหมีเครือขายพัฒนาการทองเที่ยวในลักษณะพหภุาคีไวเปนแกนหลกัใน 

การประสานพฒันาทองเทีย่วในทุกจงัหวัดและของกลุมจังหวัดอยางเขมแข็ง 

3.2 เพิ่มจํานวนกลุม หรือ องคกรชุมชนเพือ่การพัฒนาดานทองเที่ยว โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งในทีท่ีเ่ปนแหลงทองเที่ยวสําคัญของแตละทองถิน่ เพื่อสรางการมีสวนพฒันาคุณภาพการ

ทองเที่ยว ตลอดจนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนาแหลงทองเที่ยวของตนไดอยางตอเนื่อง 

                                                 
 
1
  คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . (2546). โครงการ

พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุกกลุมเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ . หนา  8 
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3.3. ยกระดับความรูความเขาใจใหกับบุคลากรชุมชน ทองถิ่น ผูประกอบการ   

แรงงาน อาสาสมัครเยาวชน ผูใหบริการ และผูเกีย่วของ ใหมีจิตสํานึกดานตาง ๆ และมทีักษะ

ความสามารถในการบริหาร  การบริหารการทองเที่ยวของตนไดอยางมคีุณภาพยั่งยืน 

3.4 เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการรายยอย และ วสิาหกจิชุมชน ใหสามารถ 

พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการทางการทองเที่ยวไดตรงกับความตองการของนักทองเทีย่ว 

นักทองเที่ยวไดรับการบริการทางการทองเที่ยวที่ดีข้ึน  

3.5 มีเร่ืองราว เร่ืองเลา และตํานานทองถิน่ในแตละจงัหวัดไวเปนหลักฐาน 

เพิ่มข้ึน เพื่อสารประโยชนแกนักทองเทีย่ว 

3.6 เพิ่มงบประมาณเพื่อพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกพืน้ฐานทางการทองเทีย่ว 

ที่ยงัขาดอยู เชน ศนูยใหบริการทองเทีย่ว ปายบอกทางขนาดตาง ๆ เสนทางการทองเที่ยวที่สะดวก 

ขายขอมลูอิเลก็ทรอนกิส  หรือ อ่ืน ๆ ใหอยูในระดับที่นกัทองเทีย่วสามารถเดนิทางทองเที่ยวในพืน้ที่

ดวยตนเองไดอยางมั่นใจและปลอดภัย 

3.7 เพิ่มจํานวนนกัทองเทีย่วรายจังหวัดปละไมนอยกวารอยละ 10 และ 

นักทองเที่ยวเดินทางเยี่ยมเยือนชุมชนมากขึ้น 

3.8 มีส่ือใชในการเผยแพรขอมูลประชาสมัพันธการทองเทีย่วของ 5 จังหวัดอยาง 

พอเพยีงแหลงทองเที่ยวใน 5 จงัหวัดเปนทีรู่จักและสนใจของนักทองเทีย่วเพิ่มข้ึน 

3.9 มีแผนยทุธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองเที่ยวในกลุม 5 จังหวัดตอเนื่อง หลงัจาก  

ป พ.ศ.2549 
4.กลยุทธและกระบวนการพัฒนา 
4.1 กลยทุธสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

แนวทางการพฒันา 

4.1.1 สงเสริมการรวมกลุมจดัตั้งองคกร เครือขายของชุมชน และสนับสนุนใหชมชนม ี

สวนรวมในการวางแผน จัดและกําหนดรปูแบบการทองเทีย่วที่เหมาะสม 

4.1.2 ปลูกสรางจิตสํานึกรวมกันของชุมชนใหตระหนกัถึงทรัพยากรและมรดกชมชน 

4.1.3 สงเสริมจัดใหมีแผนแมบทการทองเที่ยวชุมชน บนพืน้ฐานความตองการของ 

ชุมชน 

4.2 กลยทุธการใหการศึกษาและสรางจิตสาํนึก 

แนวทางการพฒันา 

 4.2.1 สงเสริมกระบวนการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัตกิารและเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน 

 4.2.2 สงเสริมการดูงาน เพื่อเปดโลกทัศนทางวิชาการและอาชีพแกประชาชน 
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 4.2.3 สนับสนุนการศึกษาสืบคนภูมิปญญาทองถิ่น ประวัติศาสตร วัฒนธรรม แหลง

ทองเที่ยวเพื่อสรางความภาคภูมิใจในทองถิ่นชุมชน 

 4.2.4 ผลักดันใหสถาบันการศึกษากําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกบัการ

ทองเที่ยวในทองถิ่น เพื่อสรางจิตสํานึก และสามารถนาํความรูไปใชในการประกอบอาชีพได 

 4.2.5 สงเสรมิใหเยาวชนเขามามบีทบาทในการรวมพฒันาการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับ

วัย 

 

4.3 กลยทุธการวิจัยศึกษา คนควา สํารวจ 

แนวทางการพฒันา 

 4.3.1 สงเสริมการผนกึกาํลังความรวมมอืระหวางองคกร ชุมชน นกัวิชาการ เพือ่สราง

ความเขมแข็งของระบบการวิจัยทางการทองเทีย่วอยางมีสวนรวม 

 4.3.2 ควรมีการศึกษาวางกรอบการวิจัยอยางเปนองครวมและมีระบบรวมกนัโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางรากฐานพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เชน งานวิจัยเพื่อสรางความรูทองถิ่น 

งานวิจยัรูปแบบการจัดการทองเทีย่วในแตละพื้นที ่และความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรทองเที่ยวใน

พื้นที่ งานวิจยัเพื่อการตลาด และศึกษาติดตามพฤตกิรรมนักทองเที่ยวภายในประเทศ งานวิจยัเพือ่

สรางแนวนโยบายการพัฒนา  ฯลฯ 

 4.3.3 การพัฒนาบุคลากรชมุชนเพื่อเปนนกัวิจัยชมุชนทองถิ่น 

4.4 กลยทุธการพัฒนาการทองเทีย่วอยางยั่งยนื 

แนวทางการพฒันา 

 4.4.1 พฒันาองคความรูทุกสาขาแกบุคคลที่เกีย่วของ 

 4.4.2  จัดทําแผนพัฒนาและกําหนดมาตรฐานสิง่อํานวยความสะดวกที่ใหบริการใน

แหลงทองเที่ยว 

 4.4.3  ดึงองคกรอาสาสมัครพัฒนาทองเทีย่วและชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน 

ดูแล 

 4.4.4 มีแผนแมบทการพัฒนาที่ชัดเจน ทั้งในระดับกลุมจังหวัด จงัหวัด และชุมชน

ทองถิน่ 

 4.4.5  ผลักดันใหพื้นที่ทองเที่ยวที่เสีย่งตอการถูกทําลายหรือความเปราะบาง ได

ประกาศและบังคับใช  Zoning   เชน ละล ุ

 4.4.6 ขยายกาํลงัการรองรบัของสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกใหทนักับ

จํานวนนักทองเทีย่วที่เพิ่มข้ึน เพื่อไมใหเกดิมลภาวะ เชน ขยะ  น้ําเสยี 
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4.5 กลยทุธสงเสริมการลงทนุแกผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชน 

 การสงเสริมการลงทนุ เปนมาตรการที่รัฐพงึจัดขึ้นเพื่อกระตุน และพัฒนาคุณภาพการ

ทองเที่ยวใหมศีักยภาพเกิดขึ้นในทกุระดบัของการบริการ ซึ่งในทีน่ี้เนนที่ ผูประกอบการรายยอย และ

วิสาหกิจชุมชน เปนเพราะทั้งสองกลุมนีถ้ือไดวาเปนคลื่นลูกใหมของหวงโซดานเศรษฐกิจ  ที่ขยาย

จํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วทัง้กระจายอยูในทกุพืน้ที ่ ซึง่หากปลอยใหดําเนินการโดยปราศจากการ

สงเสริมการลงทุน ก็จะมีสภาพที่ไมสามารถแขงขันได เกิดการลงทนุแบบเสี่ยงภัย ตลอดจนการสราง

ผลิตภัณฑและบริการที่ดอยคุณภาพขึ้นเกลื่อนภูมิภาค โดยไมไดตั้งใจ ซึ่งสงกระทบตอหลักการผลิตที่ดี  

กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมอยางหลีกเลีย่งไมได 

 แนวทางการพฒันา 

  4.5.1 เพิ่มสาขาการใหคําปรึกษาการลงทุนในหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการลงทุน และ

พัฒนาหนวยดังกลาวใหสามารถรองรับการขยายตัวธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ว ของ

ผูประกอบการรายยอยและวสิาหกจิชุมชน 

 4.5.2 ใหการศึกษาอบรม คําปรึกษา ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกจิชุมชน ใหมี

ความรูดานการจัดทําแผนลงทุนธุรกิจของตนไดดวยตนเอง กอนตัดสินใจลงทนุ 

 4.5.3  สงเสรมิสนับสนุนใหผูประกอบการมีทักษะบริหารจัดการธุรกิจ และเกิด

ประสบการณที่สามารถจัดการไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 4.5.4ชวยเหลอืทางวิชาการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและการบริการทองเทีย่ว ที่

ตรงกับความตองการของตลาด  

อํานวยการดานสินเชื่อการลงทนุใหกระจายและครอบคลุมในทกุสาขากิจการ 

 4.5.5  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการเดิมที่อยูในสภาวะตองการความ

ชวยเหลือ เพื่อฟนฟูกิจการสูความสาํเร็จ 

 4.5.6 จัดใหมส่ิีงอํานวยความสะดวกพื้นฐานทางการประกอบการ ที่เอ้ือตอการดําเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนการลดและขจัดปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการลงทนุประกอบการ 

 4.5.7 ติดตามความกาวหนาและใหความชวยเหลือ ดวยการสงเสริมกระบวนการพึง่พา

กันเองในลักษณะการจัดตั้งกลุมอาชพี 

4.6  กลยุทธสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ 

 ในปจจุบัน การระดมหรือการผนึกกาํลังจากผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเทีย่วทั้งภาครัฐ

และเอกชนทั้งหมด ยงัไมไดถูกนาํออกมาใชประโยชนเพื่อขังเคลื่อนในดานการสงเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธอยางเต็มที ่ เปนเพราะดวยการพัฒนาแบบตางคนตางทาํ รวมทัง้ภาครัฐมีทัศนาคติวา

เร่ืองการตลาดเปนเรื่องเอกชนเทานั้น ทําใหพลังความรวมมือในการพัฒนาจาํนวนนักทองเที่ยว 
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ตลอดจนความเขาใจเกี่ยวกบัสินคาและบริการทองเทีย่วในทองถิน่ไมเปนที่รับรูทั่วถงึเทาที่ควร และ

รวมถึงแผนพฒันาการทองเที่ยวในดานนีก้็ถูกจาํกัดสงเสริมอยูแตในจังหวัดทองเทีย่วหลัก ๆ ของ

ประเทศ ขอมูลที่จํากัดแคบ และการใชเครื่องมอืการตลาดและประชาสัมพนัธที่อยูอยางไมเต็ม

ศักยภาพ ถือเปนอุปสรรคทีสํ่าคัญตอการพัฒนาที่ตอไปนี้ควรจะไดรับการปฏรูิปอยางจริงจงั 

แนวทางการพฒันา 

 4.6.1  รับฟงความคิดเห็นของนกัทองเทีย่วอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ

กําหนดแผนกลยุทธการพฒันา 

 4.6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลึกกาํลงัของสื่อเผยแพร และหนวยประชาสัมพนัธทั้ง

ระบบเขารวมพัฒนาการจัดการทองเทีย่ว 

 4.6.3 รวมกันคนหา IMAGE  และพัฒนาแนวความคิดและเรื่องราวของภูมิภาค เพื่อ

ดึงดูดความสนใจและนาํมาเปนจุดขายสาํหรับแหลงทองเที่ยว กอนที่จะทําแผนปฏิบัติการการตลาด

และแผนพัฒนาดานกายภาพ 

 4.6.4 พัฒนาสินคาและบรกิารใหตรงกบัความตองการของตลาด 

 4.6.5  จัดตั้งศนูยบริการนักทองเที่ยวตามจุดผานสาํคัญของนักทองเทีย่ว 

 4.6.6 สงเสริมสนับสนนุกจิกรรมการทองเทีย่วชวงเทศกาล รวมถงึการจัดโปรแกรม  

กิจกรรมการทองเทีย่วราคาพิเศษตาง ๆเพื่อกระตุนการเดินทาง 

 4.6.7 พัฒนาระบบขอมูล กลไก  และการประชาสัมพนัธกาจกรรม ใหเอื้ออํานวยการ

ทองเที่ยวพหปุระสงค ( Multti Purose  หรือ    Combination Tour  )  ในประเทศไทย 

 4.6.8   สงเสรมิใหเกิดความเขาใจในการเลือกใชส่ือประชาสัมพนัธใหไดกลุม

นักทองเที่ยวทีเ่หมาะสม ตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

  4.6.9 มกีารดาํเนนิการประชาสัมพนัธที่ตอเนื่องและจัดสรรงบประมาณดานพฒันาให

เพียงพอ 

 4.6.10 ใชนวตักรรมทางการตลาดเขาชวย 

4.7 กลยทุธการบริหารจัดการที่ดี 

การกระจายอาํนาจการปกครองสูทองถิ่น เปนกระแสความเปลีย่นแปลงที่ชวยใหเกิดกระจาย

ความเจริญ และลดความแออัดของแหลงทองเทีย่วหลักและเมืองใหญออกสูพืน้ที่เสริมอ่ืนๆ ในชนบท 

แตทวาองคกรทองถิน่ซึง่เปนองคหลักในการพัฒนาการทองเทีย่วในทกุพื้นที่ของประเทศ ยังขาดความรู 

ความเขาใจ และยังไมมีความตระหนักในภารกิจในระยะที่ผานมาอยางชัดเจน นอกจากนี้ชุมชน

ทองถิน่เองยงัขาดความรูความเขาใจในเรื่องบริหารจัดการ และการขอรับสนับสนนุงบประมาณ ดังนัน้
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หากจะสรางการบริหารการจัดการที่ด ี ควรมีการดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร หรือองคกร

เครือขายเปนสําคัญ 

แนวทางการพฒันา 

 4.7.1  เตรียมพรอมและพัฒนาศักยภาพดานการจัดการทองเที่ยวใหแกผูบริหารและ

ปฏิบัติการในองคการทองถิน่ รวมทัง้การจัดตั้งศูนยฝกอบรมและศูนยบริการขอมูลทางวิชาการให

บุคลากรทองถิ่น 

 4.7.2 จัดทาํแผนพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับกับทองถิน่ โดยกาํหนดนโยบาย วางแผน 

ดําเนนิการและประเมินผลการดําเนนิงานดานการทองเที่ยวใหชัดเจนและโปรงใส 

 4.7.3 จัดการประสานงานเชื่อมโยงกับเครือขายการทองเทีย่วที่มีในภูมิภาคเพื่อสราง

พลังการพฒันา 

 4.7.4 จัดหางบประมาณเพือ่สงเสริมและพัฒนาการทองเทีย่วเปนหมวดงบกลาง โดยจะ

ใชเปนแหลงทนุ หรือกองทุนที่จะเปนประโยชนในการพฒันาการทองเที่ยวโดยรวม 

 4.7.5  มกีารวดัและประเมินผลรายไดที่มาจากการทองเที่ยว 

 4.7.6  สนับสนุนใหรางวัลสําหรับแหลงทองเทีย่วดีเดน 

 4.7.7 สนับสนนุใหมกีารศึกษาดูงาน และสัมมนากับทองถิน่ที่มีความสําเร็จในดานการ

บริหารจัดการทองเที่ยว 

 4.7.8  สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สินคาชาวบาน อุตสาหกรรมชนบท ( OTOP ) 

อุตสาหกรรมในครัวเรือนรวมถึงสิง่แวดลอมชุมชน เพื่อเปนการสรางฐานพัฒนาการทองเที่ยวในระดับ

ทองถิน่ พรอมทั้งรองรับการกระจายรายไดและความเจริญเติบโตทางการทองเทีย่วแผนโครงการ ใน

ระยะ 3 ป โดยกลุมจังหวัด 1

 สําหรับจังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดแผนพัฒนาจังหวดัแบบบูรณาการในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2547 - 2549 โดยกาํหนดกลยทุธและมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ว ซึ่งเปนกลยทุธพัฒนาเพื่อ

สรางขีดความสามารถและศกัยภาพการทองเทีย่วใหเขมแข็งและยั่งยนืโดยการปรับกระบวนการจัดการ

มีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ทั้ง 3 ฝาย  ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและประชาชนเพื่อให

เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรทางการทองเทีย่วที่มีอยูใหมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื โดยมีแนวทางการ

พัฒนาที่สําคญั ไดแก  

                                                 
 

1
  คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ.(2546) .  โครงการ

พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุก กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ. หนา 96-103 
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1. ดานการประชาสัมพนัธ โดยประชาสมัพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีที่สําคัญของจังหวัดไปยงัจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในทุกรูปแบบ ใชส่ือทุกประเภท และจัดให

มีศูนยบริการขอมูลขาวสารการทองเทีย่วของจังหวัดในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยเฉพาะตาม

สถานที่สําคัญหรือสถานทีเ่หมาะสม 

2.  สนบัสนนุบทบาทขององคกรการปกครองทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด ให

เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่วในเขตทองถิ่นของตนเองโดยเฉพาะการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อเพิม่รายไดกับประชนในทองถิน่ โดย

ใชอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  เปนอาชพีเสริมนอกเหนือจากอาชพีหลัก ในลักษณะของการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนเพื่อสนับสนนุการทองเที่ยว 

3.  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเทีย่วของจงัหวัดที่สําคัญ ทัง้แหลงทองเที่ยวประเภททาง

ธรรมชาติ และแหลงทองเทีย่วทางประวัตศิาสตรหรือศิลปกรรม ใหมีสภาพภูมิทัศนทีส่วยงาม เปน

ระเบียบ ตามสภาพทางธรรมชาติหรือสภาพทางประวัตศิาสตรดั้งเดิม เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวหรือเปน

จุดขายที่สําคัญของจังหวัด 

 4.  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอาํนวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อสนับสนนุและสงเสริมการ

ทองเที่ยว ทั้งเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และบริการตาง ๆ สําหรับนักทองเทีย่วโดยเฉพาะ

แหลงทองเที่ยวสําคัญ  ไดแก ทีจ่อดรถ รานคา บานพัก  เปนตน ใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐาน 

 5. ฟนฟูบูรณะโบราณสถานหรือแหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตรหรือศิลปกรรมที่สําคัญของ

จังหวัด โดยใหความสาํคัญในเรื่องการดูแลรักษารูปแบบทางสถาปตยกรรม 

 6.  สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชงิอนุรักษหรือเชิงนิเวศน  สําหรับแหลงทองเทีย่วทาง

ธรรมชาติ แหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตร รวมทั้งการทองเที่ยวแบบ โฮมสเตย ซึ่งตองมกีารอบรม

สรางความเขาใจหรือสรางจติสํานึก ใหประชาชนในทองถิ่นทีน่ักทองเทีย่วนิยมนิยมไปทองเที่ยวและ

พักคางแรม เขาใจหลักการเปนเจาบานทีด่ี เพื่อสรางความประทบัใจใหแกนกัทองเทีย่ว 

 7. พัฒนาการคมนาคมขนสง โดยเฉพาะเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว ใหอยูในสภาพดีได

มาตรฐาน เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง 

 8.  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณเีทศกาลประจาํปที่สําคัญของจังหวัด 

เชน งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย เทศกาลสงกรานตปากลัด (พระประแดง)  งานประเพณีรับบัว  

 9.  สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการรานคา หรือประชาชนทองถิน่ พัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพสินคา ของที่ระลึกใหมีคุณภาพ  ตลอดจนสรางจิตสํานึกหรือคานิยมเร่ืองการบริการ

นักทองเที่ยว 
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 10.  พฒันาบคุลลากรในดานการทองเที่ยวหรือเกีย่วของกับการทองเที่ยว ทั้งในภาครัฐและ

เอกชนใหมีความรูความเขาใจ ทกัษะในอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ว ตลอดจนการสรางจิตสํานึก

และมีความรบัผิดชอบในหนาที่และการเปนเจาบานทีด่ี ใหกับนักทองเทีย่ว 

 11.  สงเสริมและสนับสนุนกจิการตํารวจทองเทีย่ว เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินนักทองเทีย่วในขณะที่พกัหรือทองเทีย่วในจังหวัด 

 12.  ใหองคกร กรอ.จงัหวัด ( คณะอนุกรรมการรวมภาครฐัและเอกชน) ใหเปนองคกรที่มี

บทบาทสําคญัในการพัฒนาและสงเสรมิการทองเที่ยวของจังหวัด ทั้งดานการกาํหนดนโยบายแนวทาง 

การพัฒนา การแกปญหา ตลอดจนการสรางการลงทุนเรื่องการทองเทีย่วในจงัหวัด 

 13.  สงเสริมความรวมกับจังหวัดใกลเคียงในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 14.  สนับสนนุการรวมตัวกันเปนชมรมหรือสมาคมดานการทองเที่ยวเพือ่รวมดําเนนิงานดาน

การพัฒนาการทองเที่ยวรวมกับภาครัฐ 

 15.  จัดใหมีแผนแมบทในการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่วของจงัหวัด ระยะ  5 ป (พ.ศ.

2545 – 2549) 1

 และจากแนวทางการรวมกลุมการพฒันาการทองเทีย่ว จังหวัดสมุทรปราการจงึถูกรวมอยูใน

ความดูแลของการทองเทีย่วแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8 ประกอบดวยจังหวัดในกลุมเบญจบรูพา

สุวรรณภูมิ คือจังหวัดฉะเชงิเทรา จงัหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว และจงัหวัด

สมุทรปราการ โดยมีสํานกังานตั้งอยูที ่ 182/88 หมู 1 ถนนสวุรรณศร ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จงัหวัด

นครนายก   ซึง่ดูแลการทองเที่ยวในกลุมจงัหวัด 

 จากกลยุทธและมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ว   การทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการไดรับ

การสนับสนุนในดานตาง ๆ เชน การบริการ การจัดสาธารณูปโภค การประชาสัมพันธ  ทั้งยังเปนความ

รวมมือทัง้ภาครัฐ เอกชนและประชาชน เขามีสวนรวมดแูล  จากการกาํหนดยทุธศาสตรการทองเที่ยว 

จังหวัดสมุทรปราการไดกําหนดรูปแบบการทองเที่ยวในลักษณะ One Day Trip in Samutprakan ข้ึน 

โดยมีเสนทางที่สําคัญ คือ  

 เสนทางที่ 1  “ ลองเรือชมวิถีชีวิตปากแมน้ําเจาพระยา – ยลอทุยานประวัติศาสตรเขตทหาร 

ชมปู  ดูทะเลที่บานสาขลา “     เสนทางฝงอําเภอพระประแดง  โดยเริม่จากการนมสัการองคพระสมุทร

เจดีย และลงเรือที่ทาเรือพระสมุทรเจดีย เพื่อลองเรือชมวิถีชีวิต บริเวณปากแมน้าํเจาพระยา ชมปาชาย

เลน และปอมพระจุลจอมเกลา ฯ  ข้ึนฝงที่อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร 

                                                 
 

1
  คณะทํางานประสานงานการพัฒนาการทองเที่ยว กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ.(2546) .  โครงการ

พัฒนาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงรุก กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ. หนา 43 - 44  



 

88 

จากนั้นเดนิทางโดยรถยนตไปยังหมูบานสาขลา รับประทานอาหารทะเลสดจากทะเล ชมหมูบานสา

ขลาทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมชมวิถชีาวประมง เลือกซื้ออาหารทะเล และนั่งเรือไปตามลําคลองตาเพิ่ม 

ชมวิถีชวีิตชาวประมงพืน้บาน การจับหอยแครง การเลี้ยงหอยแมลงภู วังกุง วังป ู

 เสนทางที่ 2 “ศึกษางานวิจติรศิลป ดูตะโขงอาบน้าํ  ยลเมืองโบราณ  ชมพระอาทติยอัสดงที่

บางป ู “ เสนทางสูปากน้ํา อําเภอเมืองสมทุรปราการ  เร่ิมตนโดยชมพิพธิภัณฑชางเอราวัณ 

ประติมากรรมลอยตัวรูปชางสามเศียร เดินทางชมการแสดงจับจระเขดวยมือเปลาที่ฟารมจระเขและ

สวนสัตวสมุทรปราการ จากนัน้ขับรถชมเมืองโบราณ รับประทานอาหารกลางวนัในบรรยากาศของ

ตลาดน้ําไทย ชมพิพธิกลางแจงขนาดใหญกับงานประติมากรรมเลื่องชื่อกวา 116 แหง  และเดินทาง

ตอไปยังบางป ูชมทัศนียภาพและฝูงนกตาง ๆ ชมพระอาทิตยตกที่ปากอาวไทย 

 เสนทางที ่ 3 “อ่ิมบุญ – สุขใจ บนเสนทางสายธรรมะ สัมผัสวิถีชวีิตริมสวน  ชมสวนเสือแหง

แรกของประเทศไทย “ ใชเสนทางอาํเภอบางพลี ซึง่เริ่มจากการนมัสการ พระพทุธรูปปางไสยาสน ที่วัด

บางพลีใหญกลาง และเดินทางตอมานมัสการหลวงพอโตทีว่ัดบางพลีใหญใน และทุกปจะมีงาน

ประเพณีรับบัวในเชาวนัขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกป และรับประทานอาหารกลางวัน  จากนัน้ลองเรือ

ชมวิถีชวีิตสองฝงคลองตามลําคลองสําโรงสูบางโฉลง ชมวิถีชวีิตชาวสวนมะมวง  การเลี้ยงปลาสลิด 

ชมฟารมงูเหาและฟารมเสือที่บางโฉลง  

 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2549 นัน้ไดเปดใชทาอากาศยานสุวรรณภูมิอยางเปนทางการ  โดยรัฐบาล

กําหนดใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานหลักของประเทศและเปนศนูยกลางการบนิใน

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานนานาชาติที่มคีวามสาํคัญตอการ

สงเสริม เศรษฐกิจ สังคม และการทองเทีย่ว  สําหรับผูที่เดินทางโดยสารเครื่องบิน  ผูทีม่าสงญาติข้ึน

เครื่องบิน  และนักทองเทีย่วที่รอตอเครือ่งบินไปยงัจุดหมายมีเวลาวาง ตั้งแต  4 – 7 ชั่วโมงนั้น  

ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคกลาง เขต 8  ไดจัดแนะนําเสนทางทองเทีย่วรอบ ๆ ทาอากาศ

ยานสวุรรณภูมิ ในจงัหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา จาํนวน 5 เสนทาง  เพื่อใชเปนแนวทาง

การเดินทางทองเทีย่ว  ในโอกาสที่เดินทางมายงัสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยเสนทางทองเทีย่ว

ประกอบดวย  

 เสนทางที่ 1 ใชเวลารวม 7 ชั่วโมง 50 นาที  ประกอบดวย 

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – พิพิธภัณฑชางเอราวัณ – พิพิธภัณฑทหารเรือ – เมืองโบราณ – 

ฟารมจระขและสวนสัตวสมทุรปราการ 

 เสนทางที่ 2 ใชเวลารวม 4 ชั่วโมง  ประกอบดวย 

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ – สถานตากอากาศบางปู 

– เมืองโบราณ 
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 เสนทางที่ 3 ใชเวลารวม 4 ชั่วโมง  45  นาท ีประกอบดวย 

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ตลาดโบราณบางพลีใหญ – วัดบางพลีใหญใน – วดับางพลีใหญ

กลาง 

 เสนทางที่ 4 ใชเวลารวม 4 ชั่วโมง 40 นาที ประกอบดวย (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ตลาดคลองสวน 100 ป – วัดโสธรวรารามวรวหิาร - ลองเรือชม

แมน้ําบางปะกง – ตลาดบานใหม – วัดจนีประชาสโมสร – วัดอุภัยภาติการาม 

 เสนทางที่ 5 ใชเวลารวม 6 ชั่วโมง ประกอบดวย 

 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ตลาดคลองสวน – ลองเรือชมโลมา – ชิมปลากะพง – เที่ยวดงนก 

(ปลายเดือนตลุาคม – กุมภาพนัธ ) 1

 

 การทองเทีย่วที่เกิดขึ้นในระยะนีม้ีลักษณะบูรณาการเชือ่มโยงการทองเทีย่ว ทั้งยงัรวมมือกัน

ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และรูปแบบการทองเที่ยวชนิดแบบวนัเดียว( One day Tour ) การ

ทองเที่ยวชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ชวงที่มกีารกาํหนด รูปแบบการจัด

กิจกรรมและสงเสริมการทองเทีย่วอยางจริงจังและเปนระบบไวในแผนพัฒนาจงัหวัด ทัง้ยงัไดกําหนด

รูปแบบกลุมการทองเที่ยวขึน้ เพื่อเชื่อมโยงการทองเทีย่วในจงัหวัดใกลเคียง คือกลุมเบญจสุวรรณภูมิ 

ทั้งแยกแผนพฒันาการทองเที่ยวของจังหวดัไวอยางมีรูปแบบและเปนระบบมากขึ้น รวมทั้งไดเร่ิม

จัดเก็บชอมูลการทองเทีย่วตาง ๆ  เชน รายได จํานวนนักทองเที่ยว แสดงใหเหน็ถงึการเหน็ความสําคัญ

ของการทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
1
  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคกลาง เขต 8 .(2549 ).  เที่ยวเมืองไทยใกลกรุงเทพ ฯ รอบทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ .( Online) 
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ตาราง 7 แสดงพัฒนาการการทองเทีย่วของจงัหวัดสมทุรปราการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ               พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมทุรปราการ 

     สังคมแหงชาติ 

 

กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  เกิดแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ พระสมทุรเจดีย  

และสังคมแหงชาติ   สถานตากอากาศบางปู  ฟารมจระเขและสวนสัตว  

     สมุทรปราการ  และแหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตร 

     ซึ่งเปนแหลงทองเทีย่วหลักในปจจุบนั 

 

แผนพัฒนา ฯ ฉ.1-3   การทองเทีย่วยังไมถกูบรรจุในแผนพฒันาฯ แตมีแหลง 

(พ.ศ.2504 – 2519)  ทองเที่ยวที่สําคัญเกิดขึ้น คอื  พพิิธภัณฑทหารเรือ 

เมืองโบราณ    สวางคนวิาส 

 

แผนพัฒนาฯ ฉ. 4   เร่ิมบรรจุเร่ืองการทองเทีย่วไวในแผนพัฒนาฯ แต 

(พ.ศ.2520 – 2524)   จังหวัดสมุทรปราการยงัไมมีหนวยงานทีรั่บผิดชอบเร่ือง 

การทองเทีย่วโดยตรง 

 

  

แผนพัฒนาฯ ฉ. 5   จังหวัดสมุทรปราการยงัไมมีมาตรการและแหลง 

(พ.ศ.2525 – 2529)   ทองเที่ยวใหมเกิดขึ้นโดยยงัใชชื่อเสียงที่มมีาแตเดิมของ 

     แหลงทองเที่ยวนัน้ในการดึงดูดนักทองเทีย่ว 

 

แผนพัฒนาฯ ฉ.6   จังหวัดสมุทรปราการ จัดทาํแผนลงทนุ โดยจัดทํา 

(พ.ศ.2530 – 2534)   โครงการสงเสริมการทองเทีย่วบรรจุไว   ชือ่วา  

     โครงการฟนฟ ู พฒันาและปรับปรุงแหลงทองเทีย่ว 

     โดยจังหวัดสมทุรปราการไดจัดฟนฟูแหลงทองเที่ยว 

     ตางๆ เชน อุทยานประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลฯ 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ               พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมทุรปราการ 

     สังคมแหงชาติ 

 

แผนพัฒนา ฯ ฉ.7   การทองเทีย่วแหงประเทศไทยไดเขามารวมจัดกิจกรรม 

(พ.ศ.2535 -2539)   สงเสริมและประชาสัมพนัธประเพณีรับบัวของชาว  

     อําเภอบางพลใีหนักทองเทีย่วทัว่ไปรูจัก 

 

แผนพัฒนา ฯ ฉ.8   พ.ศ.2541  จงัหวัดสมทุรปราการจัดงานแสดง แสง สี 

 (พ.ศ.2540 – 2544)   เสียง  มหัศจรรยเมืองปากน้าํ  เพื่อสนองนโยบายของ 

     รัฐบาลในปทองเทีย่วไทย พ.ศ.2541 – 2542    

     (Amazing  Thailand  1998 -1999 ) และจัดนําเที่ยว 

     ลักษณะ One  Day  Tour   

     พ.ศ.2544  จงัหวัดสมทุรปราการจัดงาน โครงการ  

     กินปู  ดูทะเล  รวมสมโภชองคพระสมุทรเจดีย  175 ป 

     ตอมากลายเปนเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

แผนพัฒนาฯ ฉ.9    เกิดหนวยงานเกี่ยวกับการทองเทีย่วขึ้น หลังจาก  

(พ.ศ.2545 – 2549)   ประกาศพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง   

กรม พ.ศ. 2545  คือ ศูนยการทองเทีย่ว กีฬาและ

นันทนาการจังหวัดเพื่อดูแลดานการทองเที่ยวในจงัหวัด  

และจังหวัดสมุทรปราการไดจัดทํายทุธศาสตรการทองเที่ยว

เชิงรุกขึ้นในลกัษณะรวมกลุมจังหวัด   เรียกวา 

     กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ  ประกอบดวย 5  

     จังหวัด คอื นครนายก  ฉะเชิงเทรา  สระแกว  ปราจนีบุรี 

     และสมุทรปราการ เพื่อพฒันาการทองเที่ยวใหเชื่อมโยง 
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ตาราง 7 (ตอ) 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ               พัฒนาการการทองเที่ยวของจังหวัดสมทุรปราการ 

     สังคมแหงชาติ 

 

แผนพัฒนาฯ ฉ.9 (ตอ)   ถึงกนั  จังหวัดสมุทรปราการจึงเขามาอยูในความดูแล 

(พ.ศ.2545 – 2549)   ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ภาคกลาง เขต 8 

จังหวัดสมุทรปราการจัดทาํยุทธศาสตรการทองเที่ยว 

ข้ึนในปงบประมาณ 2547 – 2549  โดยความรวมมือ 

 ของ 3 ฝาย คอืภาครัฐ  เอกชนและประชาชน เพื่อ  

 พัฒนาการทองเทีย่วใหยัง่ยนื รวมทัง้กาํหนดรูปแบบ 

 การทองเทีย่วในลักษณะแนะนําเสนทางการทองเที่ยว 

 เรียกวา One  Day  Trip  in  Samutprakan   เกิดขึ้น 

 3 เสนทาง  รวมทัง้เกิดการทองเที่ยวแบบ  โฮมสเตย ข้ึน 

     ทั้งเกิดโครงการ  มหัศจรรย...วนัเดียวเทีย่วทั่วปากอาว 

     จังหวัดสมุทรปราการ  ตอมาเมื่อเปดทาอากาศยาน 

     สุวรรณภูมิ  ใน พ.ศ.2549 เกิดเสนทางการทองเที่ยว 

     รอบทาอากาศยานขึน้โดยใชชื่อวา เทีย่วทั่วเมืองไทย  

ใกลกรุงเทพฯ รอบทาอากาศยานขึน้  

ทั้งยังเกิดแหลงทองเทีย่วที่สําคัญคือ พพิิธภัณฑชางเอราวัณ  

และตลาดน้ําบางน้ําผึง้  

 



บทที่ 4 
ผลการดําเนินงานการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
การทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการอาจกลาวไดวาเริม่ข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่

เกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่3  แหงกรงุรัตนโกสินทร  โดยแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในสมยันัน้ คือ พระสมุทร

เจดีย หรือพระเจดียกลางน้ํา  โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  ไดเคยเสด็จมานมัสการองคพระสมุทรเจดยีแหง

นี้ดวยจากนั้นจนถงึสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่ 9 เปนตนมาจึงเกิด

แหลงทองเที่ยวดานอืน่ ๆ ตามมา เชน เมือ่ พ.ศ.2480 เกิดแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ คือสถานตาก

อากาศบางป ู  พ.ศ.2493 จัดสรางฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ พ.ศ.2506 จัดสรางเมือง

โบราณ  และเปดใหเขาชมเมื่อ พ.ศ.2515 เปนตน ซึ่งในชวงหลังทําใหการทองเที่ยวในจงัหวัด

สมุทรปราการพัฒนาขึ้นตามลําดับ 

 เนื่องจากจงัหวัดสมุทรปราการมีพืน้ที่ติดกบักรุงเทพมหานคร และเปนจังหวัดรองรบัการขยายตัว

ดานอุตสาหกรรมจากกรุงเทพ ฯ  ในระยะแรกหนวยงานราชการในจงัหวัดยังไมใหความสนใจในเรื่อง

การทองเทีย่ว ทั้งเร่ืองการจัดเก็บขอมูล สถิติ จํานวนรายไดและจํานวนนกัทองเทีย่ว การดําเนินงานที่

ผานมาเปนเพยีงการประเมนิการรายไดและประเมินจํานวนนกัทองเทีย่วเทานั้น อีกทั้งสถานทีท่องเทีย่ว

ที่มีการเก็บรวบรวมสถิตินกัทองเที่ยว เชน เมืองโบราณ ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ ก็ไม

อาจเปดเผยขอมูลได แตหลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   มีผล

บังคับใชเมื่อวนัที่ 3 ตุลาคม 2545 ในหมวด 4 และมาตรา 15 ไดกําหนดสวนราชการของกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา และกฎกระทรวงเรื่องการแบงสวนราชการ สงผลใหเกิดหนวยงานตาง ๆ ข้ึนใน

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการจัดตั้งศูนยการทองเทีย่วกีฬาและนนัทนาการจังหวัด ซึ่งมี

ภารกิจและอํานาจหนาที่ดูแลเกี่ยวกับการทองเที่ยวและกีฬาในจงัหวัดตางๆ 1 ศูนยการทองเทีย่วกีฬา

และนันทนาการจังหวัดสมทุรปราการจึงไดเกิดขึ้น เร่ิมมกีารจัดทาํขอมลู สถิตินกัทองเทีย่วและประเมิน

รายไดจากการทองเที่ยวขึน้อยางเปนระบบ โดยเริ่มดําเนนิการจัดเก็บขอมูลเมื่อพ.ศ.2547 และ

ดําเนนิการเรื่อยมาจนถงึปจจุบันตามปงบประมาณ  

 

 
                                                 
 

1
  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.(2546,15 มกราคม) คําสั่งที่ กก 0202/343 เร่ือง ภารกิจและอํานาจ

หนาที่ของศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด. 
 



 94 

ผลการดาํเนนิการทองเทีย่วของจังหวดัสมุทรปราการ สามารถแบงออกไดเปน 4 หัวขอดังนี้ 
1. จํานวนนกัทองเที่ยวและรายได 
  การเก็บขอมลูจากแหลงทองเทีย่วของจงัหวัดสมุทรปราการกระทาํอยู 7 แหง คือ พิพิธภัณฑชาง

เอราวัณ  ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ  เมอืงโบราณ  สถานตากอากาศบางปู  ปอมพระ

จุลจอมเกลา   พระสมทุรเจดีย-บานสาขลา           และการทองเทีย่วเชิงคุณภาพบางกระเจา ( สวนศรี

นครเขื่อนขันธ )  โดยมีลักษณะการจัดเก็บขอมูล โดยขอความรวมมือจากแหลงทองเที่ยวทัง้ 7 แหง 

ดําเนนิการจัดเก็บขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากนกัทองเที่ยวสงใหศนูยการทองเที่ยว กีฬา

และนันทนาการในแตละเดอืน  เพื่อรวบรวมเปนสถิติจาํนวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว

ดังตาราง 8 และตาราง 9 ซึ่งจังหวัดสมทุรปราการเก็บขอมูลเพื่อดูแนวโนมนกัทองเที่ยวในจงัหวัด 

ตาราง  8  จํานวนนกัทองเทีย่วประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2549  

 

  เดือน             ปงบประมาณ  2547           ปงบประมาณ  2548              ปงบประมาณ 2549 

                    จํานวนนักทองเทีย่ว(คน)      จํานวนนักทองเทีย่ว(คน)       จาํนวนนักทองเที่ยว(คน)     

 

ต.ค.                      81,462                       132,293                                    106,939 

พ.ย.            71,337                 111,323                                145,774 

ธ.ค.                     84,516                              131,770                                    161,423 

ม.ค.                    176,405                              548,294                                    190,187 

ก.พ.                     81,323                               197,497                                    190,286 

มี.ค.                     65,710                               203,541                                    130,071 

เม.ย.                   180,413                              151,049                                    173,148 

พ.ค.                    142,259                              130,609                                    186,616 

มิ.ย.                    113,671                                93,100                                    149,374 

ก.ค.                    123,083                               102,021                                   129,043 

ส.ค.                    146,187                               208,694                                   165,084 

ก.ย.                    109,187                               134,981                                   141,005 

รวม                  1,375,553                           2,145,172                                 1,868,950 

 

ที่มา : ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนนัทนาการจังหวัดสมทุรปราการ . (2549) . รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมทุรปราการ(ตวัชี้วัดที่ 12) 
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ตาราง  9  จํานวนรายไดจากการทองเที่ยวประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547 – 2549  

   

 เดือน               ปงบประมาณ 2547          ปงบประมาณ 2548                  ปงบประมาณ  2549 

                        รายได(บาท)                    รายได(บาท)                           รายได(บาท) 

  

ต.ค.                   14,029,604                     15,404,100                            12,574,091 

พ.ย.                   13,286645                      12,215,905                            16,783,140 

ธ.ค.                   16,285796                      14,452,995                            17,457,915 

ม.ค.                   20,648,820                     20,201,634                            18,728,786 

ก.พ.                  10,300,815                      23,820,468                            16,408,286 

มี.ค.                  12,671,018                      25,661,408                             10,569,598 

เม.ย.                 14,872,128                     17,385,686                             18,184,853 

พ.ค.                  15,702,607                     15,629,703                             21,129,211 

มิ.ย.                  13,172,930                      11,325,900                             17,419648 

ก.ค.                  13,448,367                      12,410,854                             13,381,053 

ส.ค.                  17,789,500                      19,033,140                             17,787,995 

ก.ย.                  13,844,500                      16,908,842                             15,760,584 

รวม                 176,061,730                     204,450,665                          196,815,160 

 

ที่มา : ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนนัทนาการจังหวัดสมทุรปราการ . (2549) . รายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสมทุรปราการ(ตวัชี้วัดที่ 12) 
 

จากจาํนวนสถิตินักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเทีย่วในจงัหวัดสมุทรปราการทีไ่ดจัดเก็บ

รวบรวมขอมูล ในชวงปงบประมาณ   พ.ศ. 2547 – 2549  แนวโนมรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว

เพิ่มข้ึนเปนลําดับ แตในชวงตนปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จํานวนนกัทองเทีย่วและรายไดลดลง 

เนื่องมาจากปญหาวกิฤตการณตางๆในประเทศ เชน ปญหาราคาน้าํมันแพง ปญหาน้ําทวม และ

ปญหาความวุนวายทางการเมือง เปนตน จงึสงผลใหจํานวนนักทองเทีย่วในปนัน้ลดลง  แตใน

ขณะเดียวกนัในปลาย พ.ศ. 2549  คือเมือ่ วนัที ่ 28 กนัยายน  ไดมกีารเปดใหบริการทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิข้ึน  การทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการไดรับการสงเสริมมากขึ้นจากทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ไดมีการประชาสัมพนัธและเปดแหลงทองเที่ยวใหมๆใกลสนามบนิสวุรรณภูมิข้ึน  จาก

ปจจัยดังกลาวจึงสงผลใหจาํนวนนักทองเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการเพิ่มข้ึน สามารถสรางรายได
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ใหกับจังหวัดสมุทรปราการ และเปนผลใหจงัหวัดสมุทรปราการใหความสําคญักับรายไดจากการ

ทองเที่ยวอีกทางหนึง่ นอกเหนือจากรายไดจากภาคอุตสาหกรรม   และภาคเกษตรกรรมตามแบบเดิม  

โดยจังหวัดสมทุรปราการไดพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงสูจังหวัดใกลเคียงและภูมิภาคอื่น   

ทั้งทางบก  ทางน้ํา และทางอากาศไดสะดวกยิง่ขึ้น       มีการพฒันาแหลงทองเที่ยวใหมีความโดดเดน

และหลากหลายรองรับการเปนจังหวัดที่ตดิกับเมืองหลวงและเปนที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ทําให

สามารถพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวระยะสัน้เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและสนามบนิสุวรรณภูมิไดเปน

อยางด ี
2. แหลงทองเที่ยวและกจิกรรมการทองเที่ยว 

 

แหลงทองเที่ยวในจงัหวัดสมทุรปราการมหีลากหลาย ทั้งแหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตร 

โบราณสถานวัตถุและศาสนา แหลงเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวทางศิลปวฒันธรรม

ประเพณีและกิจกรรม ดวยระยะทางที่ไมไกลจากรงุเทพ ฯ การเดินทางที่สะดวก จึงทําใหเกิดแหลง

ทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวขึ้นอยางตอเนื่อง สามารถดึงดูดนักทองเทีย่วใหเดินทางมา

ทองเที่ยว  โดยแหลงทองเทีย่วทีเ่กิดขึ้นแบงตามปการกอสรางและกิจกรรมการทองเที่ยวไดดังนี ้

 

ตาราง 10  แหลงทองเทีย่ว กอน พ.ศ.2489 – 2549  

 

   

พ.ศ.     แหลงทองเทีย่ว     กิจกรรมการทองเทีย่ว 

 

กอน พ.ศ. 2489                -     พระสมทุรเจดีย          -  งานสงกรานตพระประแดง       

                                                                  (สงกรานตปากลดั)   

- ปอมแผลงไฟฟา   -  งานประเพณีรับบัว 

- ปอมพระจุลจอมเกลา    -  งานนมัสการหลวงพอปาน 

- วัดกลางวรวหิาร 

- วัดโปรดเกศเชษฐาราม 

- วัดไพชยนตพลเสพยราชวรวิหาร 

- วัดทรงธรรมวรวิหาร 
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ตาราง 10  (ตอ) 

 

   

พ.ศ.     แหลงทองเทีย่ว     กิจกรรมการทองเทีย่ว 

 

กอน พ.ศ.2489 (ตอ)           -  วัดสาขลา 

                                    - วัดบางพลีใหญกลาง 

                                    - วัดบางพลีใหญใน (วัดพระนอน) 

                                    - ตลาดโบราณบางพลีใหญ 

                                    - ตลาดคลองสวน 100 ป 

                                    - สถานตากอากาศบางป ู

   - 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                           - สวนศรีนครเขือ่นขันธ 

 (สวนบางกระเจา) 
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ตาราง 10    (ตอ) 

 

   

พ.ศ.     แหลงทองเทีย่ว     กิจกรรมการทองเทีย่ว 

 

พ.ศ.2525               -   ฟารมเสือ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 

    ฟารมงหูนองงูเหา 

 

พ.ศ.2535                      -   อุทยานประวตัิศาสตร 

    ทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา 

 

พ.ศ.2541                          -     งานมหัศจรรยเมืองปากน้ํา 

                                                   ( Amazing  Paknam) 

 

พ.ศ.2542                 -   พิพธิภัณฑเปลือกหอย  

 

พ.ศ.2544                    -     งานเทศกาล   กนิป ู ดูทะเล  

                                                                                                     รวมสมโภชองค 

                                                                                                     พระสมุทรเจดีย  175 ป 

                                                                                              -      One  Day  Trip  in         

   Samutprakan  

 

พ.ศ.2545                        -   พพิิธภัณฑชางเอราวัณ 

 

พ.ศ. 2547                 -   ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ 
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ตาราง 10  (ตอ) 

 

   

พ.ศ.     แหลงทองเทีย่ว     กิจกรรมการทองเทีย่ว 

 

 

พ.ศ.2548                                -   โครงการ มหัศจรรย  

                                                                                                 วนัเดยีวเที่ยวทัว่ปากอาว 

                                                            จงัหวัดสมุทรปราการ 

                             (One  Day  Tour) 

 

พ.ศ.2549                                           -    โครงการเที่ยวเมืองไทย 

               ใกลกรุงเทพ ฯ  

                   รอบทาอากาศยานสวุรรณภูมิ 

 

 

 

 

แหลงทองเที่ยวที่ เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการนั้น  สวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร และเกิดข้ึนกอน 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

สะดวกในการเดินทางเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาถึงทองเที่ยว โดยการจัดการสรางระบบ

สาธารณูปโภค ทั้งการสรางถนน การปรับปรุงสภาพแมน้ําลําคลอง สงผลใหจังหวัดสมุทรปราการไดรับ

การพัฒนา ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐานสาธารณะตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปนการแกไขปญหา

เรงดวนที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ คือ ปญหาการจราจร และปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเปน

ปญหาที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ดังจะเห็นไดจากมีโครงการกอสราง และพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ที่ผานมาดังเชน จากการสรุปผลยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2547 จังหวัด

สมุทรปราการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล  ในการแกไขปญหาจราจรอันเปนปญหา

เรงดวนในวงเงิน 2,616 ลานบาท ซึ่งเปนเสนทางสายหลักของจังหวัด โดยแบงการดําเนินงานตาม

โครงการ  คือ 

1. งบประมาณเพิ่มเติม ป พ.ศ. 2547 จํานวน 750 ลานบาท ประกอบดวย 

   1.1 โครงการกอสรางถนนสุขสวัสด์ิ ตอนพระประแดง – บางปลากด งบประมาณ  

400 ลานบาท 

1.2  โครงการกอสรางสะพานลอยจุดตัดถนนศรีนครนิทรกับถนนสุขุมวิท บริเวณ 

สามแยกไฟฟา งบประมาณ 150 ลานบาท 

1.3  โครงการกอสรางสะพานลอยจุดตัด ถนนศรีนครินทรกับซอยลาซาล  งบประมาณ 

200 ลานบาท 

2. โครงการตามยทุธศาสตรศูนยกลาง 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  สะพานลอยจุดตัดถนนศรีนครินทรกบัถนนเทพารกัษ บริเวณสี่แยกศรีเทพา  

งบประมาณ 350 ลานบาท 

3. โครงการดานการกอสรางและปรับปรุงถนน 

 จากมตทิี่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  2547  

ใหความเหน็ชอบและอนุมัตงิบประมาณ 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 คลองสาํโรงบรรจบถนนบางนา – ตราด –ถนนกิง่แกว – 

สนามบนิสวุรรณภูมิ 

3.2 โครงการ ถนนสุขุมวทิ งบประมาณ รวม 376 ลานบาท แยกเปน กโิลเมตรที่  26- 40   

กโิลเมตรที ่54 – 57 และกิโลเมตรที่  40 – 75 (ชวงที่เหลอื) 

3.3 โครงการถนนสุขสวัสด์ิ ชวงบางปลากด – ปอมพระจลุ ฯ งบประมาณ 240 ลานบาท 

3.4  โครงการกอสรางทางหลวง  ตอนแยกถนนบางนาตราด  ตอนแยกบรรจบถนน 

เทพารักษ (ถนนกิ่งแกว) งบประมาณ 400 ลานบาท  

นอกจากนีย้ังมีโครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม งบประมาณ 8,000 ลานบาท ซึ่งดาํเนินการ

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2545 แลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2549 รวมทั้งโครงการวงแหวนดานใต 

จากถนนบางนา – ตราด เชื่อมตอวงแหวนตะวันตกที่ถนนสุขสวัสด์ิ ระยะทาง 22 กิโลเมตร 

งบประมาณ 15,584 ลานบาท โครงการกอสรางถนนเลียบสองฝงคลองระบายน้าํที่เชื่อมโยงระหวาง

สนามบนิสวุรรณภูมิ กับถนนสุขุมวิท ผาน ถนนบางนา – ตราด  และ เทพารักษ ระยะทาง 11  

กิโลเมตร งบประมาณ 9 ,000 ลานบาท และโครงการกอสรางถนนวดัศรีวารีนอย   ระยะทาง 13.5 

กิโลเมตร   งบประมาณ  13,000 ลานบาท 1    

 และยังมีโครงการกอสรางและปรับปรุงถนน โดยการดําเนินการขององคการบริหารสวนจงัหวดั 

(อบจ.) ที่ดูแลการกอสรางในระดับทองถิน่ในชวงที่ผานมาอีกหลายเสนทาง เชน  พ.ศ. 2546 องคการ

บริหารสวนจังหวัด ไดดําเนนิการสรางและปรับปรุงถนน จํานวน 27 เสนทาง ดวยงบประมาณกวา  

250 ลานบาท  

เมื่อโครงการเหลานี้แลวเสรจ็ จะสามารถแกไขปญหาการจราจรติดขัดในจังหวดัสมุทรปราการ  

และสามารถสงเสริมการทองเทีย่วไดโดยนักทองเที่ยวสามารถเขาถงึแหลงทองเที่ยวไดสะดวก

กอใหเกิดการเดินทางเขามาทองเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการมากขึน้ดวย 

 

 

 

                                                 
 

1  สํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ.   (2547).   สรุปผลยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการประจําป 

2547 .  หนา 18 – 20.   



 102 

4. ปญหาสภาพแวดลอมการดําเนินโยบายและมาตรการรกัษาสภาพแวดลอม 
 
 4.1 ปญหาสภาพแวดลอมในจังหวัดสมุทรปราการที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว 
เนื่องจากจงัหวัดสมุทรปราการเปนจงัหวัดที่ตั้งอยูในเขตปริมณฑล จึงมีลักษณะการพัฒนาที่

ไดรับผลมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครโดยตรง  พืน้ทีเ่กษตรกรรมถูกพฒันาเปนแหลงรองรับ

การขยายตัวของธุรกิจการคา โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยูอาศัย  นอกจากนี้โครงสรางการบริการขั้น

พื้นฐานของภาครัฐและเอกชนก็ไดรับการพัฒนาจนไดมาตรฐานในระดับเดียวกนัหรอืใกลเคียงกับ

กรุงเทพมหานคร ทัง้ดานระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย โรงเรียน  สถาบันการศึกษา ทาํใหมีการ

ขยายตัวและเพิ่มจํานวนของประชากรอยางรวดเร็ว ซึ่งจากสภาพดังกลาวกอใหเกิดปญหาสภาพ

ส่ิงแวดลอมเสือ่มโทรมตามมาเชนกนั ปญหาสภาพแวดลอมที่เกิดขึน้ในจงัหวัดสมุทรปราการทีสํ่าคัญ  

ไดแก 
 
1. ปญหาการทรดุตัวของดิน 

โครงสรางทางธรณีวิทยาของจังหวัดสมทุรปราการ มีชั้นน้ําบาดาลหลายชัน้ ซึง่ชั้นทีถู่กขุด 

เจาะ และนํามาใชมากที่สุดอยูในชวงชั้นพระประแดง ชั้นนครหลวงและชั้นนนทบุรี โดยมีความลึกอยู

ระหวาง 100 – 300 เมตร จากพื้นดนิ เนือ่งจากความตองการน้ําเพื่อใชในอุตสาหกรรม และครัวเรือน

เพิ่มมากขึ้น ประกอบกบัการประปานครหลวงไมสามารถขยายเขตบริการประชาชนไดอยางเพียงพอ 

จึงเปนสาเหตสํุาคัญของการขุดเจาะน้ําบาดาลในเขตจงัหวัดสมุทรปราการ  

  จากการตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรณี กรมแผนทีท่หารและสถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชยี  

ระหวางพ.ศ. 2521 – 2535  พบวาบริเวณอําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ  มี

ระดับน้ําบาดาลลดลงถงึ 6 – 9 เมตร และยังมีอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยของพืน้ดินมากกวา 10 เซนตเิมตร

ตอป ซึ่งถือวาเปนเขตวิกฤต 1 ซึ่งจากการทรุดตัวของแผนดิน ทาํใหเกดิปญหาที่ตามมา คือ ปญหาน้ํา

ทวมขงัและปญหาน้ําทะเลหนนุ เปนผลใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดสรางปญหาใหกับนักทองเทีย่ว

ในการเดนิทางมาทองเทีย่วโดยเฉพาะในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่มีฝนตกชกุ น้ํา

ทะเลหนนุสูง และน้ําเหนือทีไ่หลมาจากตอนบนของแมน้าํเจาพระยา 

  

 

 

                                                 
 

1
  จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา.  (2535).  แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 68 . 



 103 

 2. ปญหาคุณภาพน้าํ 

  แมน้ําเจาพระยาเปนแมน้าํสายหลกั ที่ไหลผานภาคกลางของประเทศไทย  เปนแมน้ําที่รองรับ

กิจกรรมการใชประโยชนจากประชาชนทัง้การอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม  น้ําเสยี

จากกิจกรรมตางๆไดไหลลงสูอาวไทยบริเวณจังหวัดสมทุรปราการ  ดังนัน้คุณภาพของน้ําตั้งแต

ปากอาวไทยถงึจังหวัดนนทบุรี จึงอยูในระดับที่ต่ํากวามาตรฐาน เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งที่สะสมมา

จากตนน้าํเรื่อยลงมาจนถึงบริเวณจงัหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถอืเปนจังหวัดทีม่ีน้ําทิง้จากโรงงาน

อุตสาหกรรมคอนขางสงู  ปญหาคุณภาพของน้ําจงึมีความรนุแรง  นอกจากน้ําเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมแลวยังมีแหลงน้ําเสยีที่สําคญัอื่น ๆ  ไดแก น้ําเสยีจากชุมชน  ซึ่งมาจากอาคารบานเรือน 

ตลาดสด ภัตตาคาร โรงพยาบาล หมูบานจัดสรร โรงแรม  คอนโดมิเนียม  ศูนยการคา และแพปลา  

แหลงน้ําเสยีจากเกษตรกรรม   เชน จากการเพาะปลกู บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การปศุสัตว ซึ่งน้ํา

เสียจะประกอบดวยปุยสารเคมี  ตลอดจนสารอาหารอืน่ ๆ สงผลกระทบตอคุณภาพน้ําบริเวณปาก

แมน้ําและบริเวณชายฝงทะเลอยางมาก  ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึง่คือ การรุกล้ําของน้าํเค็ม 

เนื่องมาจากปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาไหลลงสูอาวไทยนอยลงโดยเฉพาะในชวงฤดูรอน ระหวาง

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ทําใหน้าํในแมน้าํและลาํคลองที่ติดกบัทะเลมีความเค็มมากกวาบริเวณ

อ่ืนๆไมสามารถนํามาอุปโภคและบริโภคได   แหลงน้าํเสียของจังหวัดสมุทรปราการยังมีความแตกตาง

จากบริเวณอืน่ ๆ คือ เรือสินคาตางๆ ที่ใชรองน้ําจากบริเวณอาวไทยเขาออกทาเรือกรุงเทพ ฯ สวนใหญ

มักมีการระบายน้ําเสียดวย  จากปญหาคุณภาพน้ําและน้ําเนาเสียจึงสงผลตอสภาพแวดลอมและ

ทัศนียภาพของจังหวัดดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะการทองเทีย่วทางน้าํตามลาํแมน้าํเจาพระยา          

และรวมถึงคณุภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูริมแมน้ําดวย 

 

 3. ปญหาคุณภาพอากาศ 

 เนื่องจากจงัหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอตุสาหกรรมจาํนวนถงึ 5,554 โรง1  ทําใหมกีารจราจรคับ

คั่งจากการขนสงสินคาและวตัถุดิบ  นอกจากนี้แหลงชมุชนและยานธุรกิจ ซึ่งรวมอยูในบริเวณเดียวกัน 

ทําใหเกิดปญหามลพิษทางอากาศอยางตอเนื่อง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศพบวา 

บริเวณอําเภอพระประแดงมคีวามเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดสูงกวามาตรฐาน เนื่องมาจากการ

เผาไหมของเชือ้เพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 2   ปญหาคุณภาพอากาศ เปนปญหาสาํคัญที่สงผล

                                                 
 
1
  กองแผนและงบประมาณ.  (2547).   แผนยุทธศาสตรพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.

2547. หนา 21. 
2
 จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา.  (2535).   แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา 68 . 
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กระทบตอการทองเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณตัวเมือง ทาํใหนักทองเทีย่วเลือกที่จะไมเดินทางมายงัพืน้ที่

ดังกลาว 

 

 4.  ปญหาขยะมูลฝอย  กากของเสีย  และสารอันตราย 

 แหลงกาํเนิดขยะมูลฝอย  และกากของเสียที่สําคัญของจังหวัดสมทุรปราการ ไดแก โรงงาน

อุตสาหกรรมและชุมชน  ซึ่งยงัไมมีระบบกําจัดขยะมลูฝอยที่มีประสิทธิ์เพียงพอ ทําใหมีปญหาขยะ

ตกคาง1 ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สงผลตอการทองเที่ยวในดานทัศนยีภาพรอบๆบริเวณแหลง

ทองเที่ยวและตลอดเสนทางการเดินทางทองเทีย่วทําใหขาดความสวยงาม   

 
 4.2 นโยบายและมาตรการรักษาสภาพแวดลอม 
 จากปญหาสภาพแวดลอมเสือ่มโทรม ที่สงผลกระทบตอจังหวัดสมุทรปราการในดานตางๆรวมทัง้

การทองเทีย่ว ทําใหจงัหวัดสมุทรปราการมีนโยบายและมาตรการในการรักษาสิง่แวดลอมข้ึนเพื่อไข

ปญหาเหลานัน้และเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาทองเที่ยวในจงัหวัดมากขึ้นดวย  ไดแก   

1. การประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณอําเภอพระประแดง 
เนื่องจากพื้นทีต่ําบลบางกระเจา ตําบลบางกอบัว ตาํบลบางยอ ตําบลบางน้ําผึง้ ตําบล 

บางกระสอบ และตําบลทรงคะนอง ในอําเภอพระประแดง จงัหวัดสมุทรปราการ เปนพืน้ที่ทีม่ีแมน้ํา

เจาพระยาลอมรอบจึงมีระบบนิเวศที่เอื้ออํานวยในการทาํการเกษตรกรรมประเภทสวนผลไม ประกอบ

กับมีปาชายเลนและพืน้ที่สีเขียวที่มีลักษณะความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศทางธรรมชาติสูง  

สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กระทรวงวทิยาศาสตรและส่ิงแวดลอม  จึงไดดาํเนนิการ

อนุรักษบริเวณบางกระเจาใหเปนเขตพื้นที่สีเขียว  โดยไดเสนอคณะรัฐมนตรี ตั้งแต พ.ศ. 2520 2 ตอมา 

พ.ศ. 2535 ไดจัดทําโครงการสวนกลางมหานคร เพื่อใหมีการวางแผนการใชที่ดนิและดําเนนิการใหเปน

รูปแบบ จัดทําเปนสวนสาธารณะและไดรับพระราชทานชื่อวา สวนศรีนครเขื่อนขันธ ซึ่งปจจุบนัได

จัดเปนแหลงทองเทีย่วเชงินิเวศขึ้น    โดยเมื่อปงบประมาณ 2548   ศนูยการทองเที่ยวกฬีาและ

นันทนาการจังหวัดสมทุรปราการไดเขามาจัดทําโครงการที่ชื่อวา                 “โครงการสงเสริมการ

ทองเที่ยวและออกกําลงักายในพืน้ที่สีเขยีวเชิงนเิวศนครเขื่อนขันธจงัหวดัสมุทรปราการ” 3   โดยมี

                                                 
 
1
 จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา.  (2535).  แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา  68. 

2
  แหลงเดิม.  หนา  69. 

3
  ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการ.  (2548).   สรุปการดําเนินงานของศูนยการทองเที่ยวกีฬาและ

นันทนาการจังหวัดสมุทรปราการ 2548 . 
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วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและออกกําลงักาย นอกจากนี้โครงการสงเสรมิการทองเที่ยวและ

ออกกําลงักายฯยังประกอบดวยกิจกรรมตางๆอีกหลายประการ เชน การปรับปรุงพืน้ที่ลานกีฬา

อเนกประสงค  การปรับปรุงตกแตงสถานที่ การทาํปายแสดงขอมูลเสนทางภายในสวนและจัดอุปกรณ

กีฬา  การจัดกิจกรรมทางน้าํ ไดแก การพายเรือ   การถีบจักรยานน้าํ  รวมทัง้การถีบจักรยานในสวน 

เพื่อชมธรรมชาติ การจัดกจิกรรมการแขงขันไดแก  การแขงขันพายเรอืคยัค การแขงขันกีฬาฟุตซอล 

วอลเลยบอล  กิจกรรมการละเลนพื้นเมือง ไดแก การแขงขันสะบาทอย  สะบาบอน   การจัดตัง้กลุม

การออกกาํลังกายของชุมชน เชน การรํากระบอง   การจัดตั้งกลุมเรียนรูและเที่ยวชมธรรมชาติในสวน 

ซึ่งจากการดาํเนินการโครงการดังกลาวทําใหมีการประชาสัมพนัธสวนศรีนครเขื่อนขันธใหเปนที่รูจกัแก

ประชาชนทัว่ไปทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอืน่ ๆ ทําใหจาํนวนนกัทองเทีย่วเพิ่มข้ึนและเปน

การสงเสริมการทองเที่ยวตอไป 

2. การกําหนดเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเปนเขตควบคมุมลพิษ 

เนื่องจากจงัหวัดสมุทรปราการประสบปญหาสิง่แวดลอมหลายดาน  กรมควบคุมมลพิษ  

กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ไดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของจงัหวัด

สมุทรปราการตั้งแต พ.ศ.2521 และไดตระหนักถึงความจําเปนในการฟนฟูแกไขปญหา อยางเปน

ระบบ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณและแกไขปญหาไมซ้าํซอน จงึกําหนดเขตพืน้ทีจ่ังหวัด

สมุทรปราการทั้งจงัหวัดเปนเขตควบคุมมลพิษและใหจงัหวัดสมุทรปราการประสานงานกับกรม

ควบคุมมลพษิ จัดทาํแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  โดย

สาระสําคัญของการกาํหนดเขตพื้นที่จังหวดัสมุทรปราการใหเปนเขตควบคุมมลพษิ จะเปนการแกไข

ปญหามลพิษของจังหวัดสมทุรปราการซึง่เปนปญหาตอเนื่อง โดยการจัดการดานมลพิษในลักษณะ

ผสมผสานอยางเปนระบบ เร่ิมต้ังแตการสํารวจแหลงกาํเนิดมลพิษ การดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะ

หนาและการดําเนนิการตอเนื่องระยะยาว  รวมถงึการบริการจัดการดานการเงนิและงบประมาณเพื่อ

ผลักดันไปสูแผนปฏิบัติในทีสุ่ด 1

นอกจากนี้ในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัที่ผานมา จังหวัดสมทุรปราการไดจัดทาํโครงการ 

เพื่อแกไขปญหาสิง่แวดลอม เสริมสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนใหมกีารจัดการ 

ส่ิงแวดลอมทีด่ีและมีประสิทธิภาพรวมทัง้การฟนฟูส่ิงแวดลอมภายในจังหวัด  เชน 

1. “โครงการสมทุรปราการ บานเมืองสะอาดนาอยู เชิดชคูุณธรรม”  เปนโครงการที่จดัทําขึ้น 

เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มี

วัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหประชาชนรกัษาความสะอาด จัดสภาพแวดลอมของบานเรือน ชุมชน 

                                                 
 
1
  จังหวัดสมุทรปราการและบริษัทที่ปรึกษา.  (2535).   แผนลงทุนจังหวัดสมุทรปราการ. หนา  69. 
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หมูบาน ใหปราศจากขยะมลูฝอย น้ําเสยี อากาศเปนพษิ รวมทัง้ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมร่ืนนาอยู ทั้งยัง

จัดประกวด หมูบาน ชุมชน สะอาดนาอยู ทั้งในเขตเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  

 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณถนนศรีนครนิทร  ซึ่งเปนถนนสายหลักเขาสูจังหวัด

สมุทรปราการ จัดทําขึน้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชนินีาถ 

ทรงเจริญพระชนมมายุ  72  พรรษา โดยองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ สนบัสนุน

งบประมาณ 19,440,000 บาท  

 3. โครงการปรับปรุงคลองชลประทาน (คลองชายทะเล) บริเวณริมถนนสุขุมวทิ -  บางบอ 

ระยะทาง 30  กิโลเมตร ซึ่งโครงการประกอบดวยกิจกรรม ตาง ๆ เชน การกําจัดวัชพชืส่ิงปฏิกูลบริเวณ

สองฝงคลอง สงผลใหคุณภาพน้าํในคลองดีข้ึน ขยะนอยลง นอกจากนี้ยังมีการผลักดันผูบุกรุกปลกู

สรางรานอาหารริมคลอง ทาํใหสภาพภูมทิัศนริมคลองสะอาดเรียบรอยสวยงาม  

 4. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองสําโรง  โดยจังหวัดสมทุรปราการ ไดจัดทําโครงการ    

“คืนชีวิตใหกับคลองสําโรง” โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเปนหนวยงานประสานงานในการ

รณรงคกิจกรรม รวมกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน แบบ

บูรณาการ โดยใชงบประมาณทั้งสิน้ 1,849,000 บาท ประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ เชน    การเทสาร

จุลินทรียชีวภาพลงในคลองสําโรง   การเดินรณรงค  การตรวจสภาพคลองสาํโรง ซึง่จากผลการ

ดําเนนิงาน สภาพน้าํในคลองสําโรงดีข้ึน ประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของการอนุรักษน้ํามากขึ้น 

และกิจกรรมทีจ่ะดําเนนิการตอคือ การจัดหากงัหันชยัพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณกาซออกซิเจนใหน้ําใน

คลองสําโรง และการเทสารจุลินทรียชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้าํทกุเดอืน  รวมทัง้การจัดเวทีประชาคม “ 

สภากาแฟริมคลองสําโรง ”  เปนตน 

5. การปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนนสายหลัก โดยมอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแล เพื่อ

รองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ โดยผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการไดมอบหมายให

องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตพืน้ที่ ทําขอตกลงกบัแขวงการทางสมุทรปราการ เพื่อมอบความ

รับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาถนนในเขตความรบัผิดชอบ รวมทัง้การตั้งงบประมาณเพื่อ

ปรับปรุงภูมิทศันและส่ิงแวดลอมบริเวณเกาะกลางถนนและไหลทาง การกําจดัวัชพืชและสิง่ปฏิกูล

บริเวณทางระบายน้ํารองกลางถนนและไหลทางทัง้สองขาง ใหมีความสวยงามอยางตอเนื่อง อาทเิชน 

ถนนศรีนครินทร  ถนนสุขุมวิท  และถนนเทพารักษ  เปนตน 

6. โครงการปกไมรวกและปลูกปาชายเลนเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลและฟนฟูระบบ

นิเวศชายฝงในพืน้ที ่อําเภอบางบอ และอําเภอเมืองสมทุรปราการ  ซึง่สามารถเพิ่มพื้นที่ปาชายเลน

ตามแนวชายฝงได เฉล่ียกโิลเมตรละ 10  ไร และยังทาํใหปริมาณสัตวน้ําเพิ่มมากขึน้ดวย ทาํให

ประชาชนตระหนกัถึงความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอม รวมทัง้มีโครงการพื้นที่อนุรักษธรรมชาติ
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กองทพับก(บางปู)เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนิี จัดทําเปนศนูยการเรียนรูใหแกสถานศึกษา

ตาง ๆ ที่สนใจ  

7. โครงการจัดการน้าํเสียเขตควบคุมมลพิษ จงัหวัดสมุทรปราการ  โดยรัฐบาลไดอนุมัติการ

กอสรางระบบรวบรวมและบาํบัดน้ําเสีย จากฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของจงัหวัดสมุทรปราการ 

มาบําบัดที ่ ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ เพื่อแกไขปญหาน้ําเสยีจากชุมชนและจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  1

 จากมาตรการและโครงการตางๆเพื่อแกไขปญหาสภาพแวดลอมทีเ่กิดขึ้นในจงัหวดัสมุทรปราการ

จะสามารถชวยลดและบรรเทาปญหาสิง่แวดลอมที่เกิดขึ้นได และมีสวนทาํใหจงัหวัดสมุทรปราการเปน

จังหวัดทองเทีย่วทางเลือกอกีแหงหนึง่ ของนักทองเทีย่งทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ สามารถสราง

รายไดใหกับจังหวัดสมุทรปราการ และสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการใหดี

ข้ึน 

 
 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการ 
หนวยงานทีท่าํหนาที่ดูแลการทองเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการที่สําคัญ  ประกอบดวย  

 1. สํานักงานจงัหวัดสมุทรปราการ 

 ทําหนาทีจ่ัดทาํแผนยทุธศาสตรดานการทองเทีย่ว การดแูลโครงการตางๆ และจัดสรรงบประมาณ  

 

 2. สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคกลาง  เขต 8  

 เดิมสํานกังานการทองเทีย่วแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 3 (ททท.ภาคกลาง เขต 3)ทําหนา

ประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่วและเทศกาลประเพณ ี รวมทัง้ดําเนินงานดานการตลาดการ

ประชาสัมพันธของจังหวัดสมุทรปราการมากอน โดยสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ภาค

กลาง เขต 3 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 เดิมชื่อ องคกรการสงเสริมการทองเที่ยว พทัยา ตอมาเมื่อ พ.ศ.

2522เปลี่ยนเปน ททท.พทัยาและในป พ.ศ.2540 ไดเปลี่ยนเปน ททท.ภาคกลาง เขต 3  ดูแลการ

ทองเที่ยวจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ 2  ตอมา พ.ศ. 2549 ททท.ภาคกลาง เขต 8 จึงเขามาทาํ

หนาที่รับผิดชอบจังหวัดสมทุรปราการแทน เนื่องจากจังหวัดสมทุรปราการเขารวมอยูในกลุมจังหวัด

เบญจบูรพาสวุรรณภูมิ  ไดแก จังหวัดสระแกว จงัหวัดปราจีนบุรี จงัหวัดฉะเชงิเทรา จงัหวัดนครนายก

                                                 
 
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 เขามาทาํหนาหนาที่ประชาสมัพนัธแหลง

ทองเที่ยวและและจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงในกลุมจงัหวัดดังกลาว 

 

 3. องคการบริหารสวนจงัหวดัสมุทรปราการ (อบจ.) 

 เปนองคกรการปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ในภารกิจและอํานาจหนาที่สวนหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 

17 ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ตางๆ รวมทั้งการสงเสริมการทองเทีย่ว 1 ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรปราการไดดําเนินการตามนโยบายดังกลาว เชน เมื่อ พ.ศ.2549 องคการบริหารสวนจงัหวัด

สมุทรปราการไดจัดทําหนังสอืช่ือ  แนะนาํจังหวัดสมุทรปราการ ซึง่จัดทาํทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ เปนตน  และองคการบรหิารสวนจงัหวัดสมุทรปราการยังไดรวมกับหนวยงานตางๆ  จัด

กิจกรรมสงเสริมการทองเทีย่วอื่นๆ เชน พ.ศ.2541  ไดรวมกับหนวยงานตางๆ  จัดงานแสดง แสง สี 

เสียง มหัศจรรยเมืองปากน้ําขึ้น  

 

 4. เทศบาล 

 คือองคกรการปกครองสวนทองถิน่ โดยในจังหวัดสมทุรปราการมีเทศบาลที่มีสวนสงเสริม

กิจกรรมการทองเทีย่วที่สําคญั 2 เทศบาล คือ เทศบาลนครสมทุรปราการ และเทศบาลเมืองพระ

ประแดง ไดมีสวนรวมการจดักิจกรรมประเพณีที่สําคัญของจังหวัด 2 ประเพณี คือ ประเพณีสงกรานต

พระประแดงหรือสงกรานตปากลัดจัดโดยเทศบาลเมืองพระประแดง โดยดูแลการจัดกิจกรรมและ

จัดสรรงบประมาณรวมกบัชุมชน และงานนมัสการองคพระสมุทรเจดียโดยเทศบาลนครสมุทรปราการ 

รวมกับหนวยงานตาง ๆในจงัหวัดจัดขึ้น 

 

 5. องคการบริหารสวนตําบล  (อบต.) 

 เปนหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นในระดับตําบล  ที่สงเสริมการทองเที่ยวในระดับชุมชน 

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยนืและยงัไดรับสงเสริมจัดทาํผลิตภัณฑ  OTOP เพื่อดึงดูดให

นักทองเที่ยวเดินทางมาเลือกซื้อส้ินคาภายในตําบลและกอใหเกิดการทองเที่ยวในทองถิน่ เชน การ

สงเสริมการทองเทีย่วของ อบต.บางน้ําผึง้ไดรวมกับประชาชนในชุมชนจัดตั้ง “ตลาดน้ําบางน้ําผึง้” เพื่อ

                                                 
  

 
1
  กองแผนและงบประมาณ.  (2548).  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2548. หนา 

41 – 42. 
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จําหนายสินคาในชุมชน อันสามารถสรางรายไดและสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่รูจักของนกัทองเที่ยว

ทั่วไป 

 

 6. สํานักงานวฒันธรรมจงัหวัดสมุทรปราการ 

 กอต้ังขึ้นเมื่อวนัที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ.2545  โดยสํานกังานวฒันธรรมจงัหวัด จัดตั้งศนูยวัฒนธรรมประจําอําเภอทีดู่แลดานการอนุรักษ

และสงเสริมวฒันธรรมในทองถิ่น ทัง้ยงัไดเขารวมการอนุรักษประเพณีที่สําคัญในจังหวัดสมุทรปราการ

ใหเปนที่รูจักของประชาชนและนักทองเทีย่ว 

 

 8. ศูนยการทองเทีย่ว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสมทุรปราการ 

 เกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ.2545 เปนหนวยงานที่ทาํหนาที ่

เปนศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนนุ และประสานงานกับหนวยตาง ๆ ในการจดักิจกรรมสงเสริม

การทองเทีย่ว การพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัด และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   



บทที่ 5 
บทวิเคราะหสรุป 

 

 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูในพืน้ที่ภาคกลาง บริเวณปากแมน้าํเจาพระยาเหนืออาวไทย หาง

จากกรงุเทพมหานครไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 29 กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่

ราบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลาง แยกพืน้ที่ออกเปนฝงดานตะวันตกและดานตะวันออก แบง

การปกครองเปน  5 อําเภอ และ  1  กิ่งอําเภอ    มีพืน้ที่ประมาณ 1,004.092 ตารางกิโลเมตร  หรือ

ประมาณ  627,557.50 ไร 

  เมืองสมทุรปราการสรางขึ้นตั้งแตสมัยพระเจาทรงธรรม แหงกรงุศรีอยุธยา ตัง้อยูบริเวณ

คลองบางปลากด  เปนเมืองเพื่อการติดตอคาขายและเมอืงหนาดานทางทะเล ตอมาไดกลายเปนเมือง

รางในคราวเสยีกรุงศรีอยุธยาครั้งที ่ 2 จนกระทั่งสมยัรัตนโกสนิทรเมืองสมทุรปราการไดถูกสถาปนา

ข้ึนมาใหม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2  บริเวณบางเจาพระยา  และได

กลายเปนเมืองสําคัญในการปองกันขาศกึทางทะเลในรชักาลตอๆมา เชน เหตุการณกรณพีิพาท

ระหวางไทยกบัฝร่ังเศสใน  ร.ศ.112 (พ.ศ.2436)สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาล

ที่ 5  ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช

กฤษฎีกายกฐานะเมืองสมุทรปราการเปนจังหวัดสมุทรปราการ จนกระทัง่ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  

พ.ศ.2486 จงัหวัดสมทุรปราการถกูยุบรวมกับจังหวัดพระนคร และในพ.ศ.2489  ไดมีพระราชกฤษฎีกา

ประกาศตั้งจงัหวัดสมทุรปราการขึ้นใหมจนถงึปจจุบัน 

  ประชากรในจงัหวัดสมุทรปราการสวนใหญมีเชื้อสายเปนชาวไทยและยังประกอบดวยชาว

ไทยเชื้อสายมอญที่อพยพเขามาตัง้แตสมัยอยุธยาถงึสมัยรัตนโกสนิทรตอนตน จังหวัดสมุทรปราการ

เปนจังหวัดที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานครในดานอุตสาหกรรมและการกระจายตวัของ

ประชากร ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 เปนตนมา จงึทําใหมีประชากรตาม

ภาคตางๆยายถิ่นเขามาจาํนวนมากเพื่อมาประกอบอาชพี และมีการพฒันาใกลเคยีงกับ

กรุงเทพมหานคร ทั้งทางดานระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย โรงเรียน สถานศึกษาประชากรสวนใหญ

ประกอบอาชพีอุตสาหกรรมและบางสวนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะดานการประมง ทั้ง

ประมงน้าํจืดและประมงน้ําเค็ม 

 ในสวนของรายไดจังหวัดสมทุรปราการนอกจากมีรายไดหลักจากภาคอุตสาหกรรมและภาค

เกษตรกรรมแลวยังมีรายไดจากภาคบริการ คือ รายไดจากการทองเที่ยว ถึงแมจงัหวัดสมุทรปราการ

ไมใชจังหวัดหลักของดานการทองเที่ยวแตจังหวัดสมุทรปราการก็มีแหลงทองเทีย่วทีเ่ปนที่รูจกัของ
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นักทองเที่ยวโดยทั่วไปและสามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดสมุทรปราการอยางตอเนื่อง โดยการ

ทองเที่ยวในจงัหวัดสมุทรปราการนั้นเกิดขึ้นไดดวยปจจัยตางๆ ดงันี ้

 ปจจัยทีท่ําใหเกิดการทองเทีย่วในจงัหวัดสมุทรปราการประกอบดวย ปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก  

 ปจจัยภายในที่ทาํใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย  

  1. ที่ตัง้ เนื่องดวยเปนจังหวดัที่อยูติดกับกรุงเทพมหานคร ระยะทางในการเดินทางไมไกล 

และแหลงทองเที่ยวในจงัหวดัสมุทรปราการมีระยะทางไมไกลกันมากสามารถเดนิทางทองเที่ยวไดทั่ว

จังหวัดภายใน 1  วันและจากระยะทางการเดินทางดังกลาวจงึไดมีการจัดเปนกิจกรรมการทองเทีย่วขึ้น 

เชน กิจกรรม มหัศจรรยวนัเดียวเทีย่วทั่วปากอาวจังหวัดสมุทรปราการ   (One Day Tour )   โครงการ

เที่ยวเมืองไทย ใกลกรุงเทพฯ รอบทาอากาศยานสวุรรณภูมิ   เปนตน  

   2. เสนทางคมนาคมที่สะดวก  จังหวัดสมุทรปราการมเีสนคมนาคมทั้งทางบกที่มีเสนทาง

เชื่อมโยงติดตอกันทั้งภายในจังหวัดและสามารถเชื่อมโยงกบัจังหวัดใกลเคียงอยูหลายสาย สวนการ

คมนาคมทางน้ํามีแมน้ําลาํคลองที่ในสมยักอนใชในการเดินทางติดตอกันและใชในการขนถายสนิคา

มายงับริเวณทาเรือ ปจจุบันไดใชประโยชนจัดเปนเสนทางทองเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณริมสองฝง

แมน้ําดวย  สวนเสนทางคมนาคมทางอากาศจังหวดัสมุทรปราการเปนที่ตัง้ของสนามบนิสวุรรณภูมิ

สนามบนินานาชาติ เปนศนูยกลางการบินของประเทศจงึทาํใหมนีักทองเทีย่วเพิ่มมากขึ้น   

  3. ทรัพยากรการทองเทีย่ว จังหวัดสมุทรปราการมีแหลงทองเทีย่วที่หลากหลาย ทัง้แหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน สถานตากอากาศบางปู และสวนศรนีครเขื่อนขันธ(สวนบางกระเจา) แหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานวัตถ ุ และศาสนา  เชน พระสมทุรเจดีย   อุทยาน

ประวัติศาสตรทหารเรือปอมพระจุลจอมเกลา  และแหลงทองเทีย่วทางศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและ

กิจกรรม เชน ประเพณีสงกรานตพระประแดง(สงกรานตปากลัด) ประเพณีรับบัว  ซึง่แหลงทองเทีย่ว

ตาง ๆ ลวนเปนที่รูจักของนกัเทีย่วทั้งนักทองเทีย่วชาวไทยและนักเที่ยวชาวตางชาต ิ 

 ปจจัยภายนอกทีท่ําใหเกิดการทองเที่ยวในจังหวัดสมทุรปราการ  

 จังหวัดสมุทรปราการไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวโดยหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน   โดยภาครัฐ รัฐบาลไดกําหนดเรื่องการทองเที่ยวไวในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 4  ( 2520 – 2524 )  เปนตนมา และยังไดกําหนดมาตรการสงเสริมการทองเทีย่ว

อ่ืนๆ เชน กําหนดให พ.ศ.  2541 -2542   เปนปทองเทีย่วไทย ( Amazing  Thailand 1998 – 1999 )  

ซึ่งจังหวัดสมทุรปราการไดจัดนโยบายสนองกจิกรรมดังกลาว โดยไดจัดงานแสดง แสง สี เสียง 

มหัศจรรย เมอืงปากน้ํา ข้ึนในพ.ศ.2541  นอกจากนีจ้ังหวัดสมุทรปราการยงัมหีนวยงานตาง ๆใน

จังหวัดที่รวมกนัจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอกี เชน องคการบริหารสวน
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จังหวัด สํานกังานจงัหวัด สํานกังานวฒันธรรมจงัหวัด และศูนยการทองเทีย่วกีฬาและนนัทนาการ

จังหวัด เปนตน 

 จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดังกลาว ทาํใหจงัหวัดสมทุรปราการเปนจังหวัดที่มี

รายไดจากการทองเที่ยวอกีทางหนึ่ง ซึง่จากปจจัยดังกลาว แสดงใหเหน็ถงึพฒันาการการทองเที่ยวที่

เกิดขึ้นในจงัหวัดสมุทรปราการไดดังนี้  

 การทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการเริ่มเปนที่รูจกัขึ้นหลังจากการสรางพระสมุทรเจดียแลว

เสร็จ โดยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 3  ไดเสด็จแหพระบรมสารีริกธาตุและพระ

ปฎกธรรมมาบรรจุที่องคพระสมุทรเจดียและจัดงานสมโภชขึ้นเมื่อ พ.ศ.2371  ทาํใหมีประชาชน

เดินทางมานมสัการองคพระสมุทรเจดียนบัเปนจุดเริ่มตนของการทองเที่ยวในจงัหวดันอกจากนีว้ดัและ

โบราณสถานที่มีมาแตอดีต เชน วัดทรงธรรม ปอมพระจุลจอมเกลาฯ  ฯลฯ ก็นับเปนสถานที่ทองเที่ยวที่

เปนที่รูจกัของประชาชนจากทองถิน่อืน่ใหเดินทางเขามาดวยเชนกนัแตแหลงทองเที่ยวดังกลาว  ยัง

ไมไดรับการสงเสริมอยางจรงิจัง แมจะมกีารบรรจุแผนพัฒนาการทองเทีย่วไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที ่4 (พ.ศ.2520 – 2524)เปนฉบับแรก เปนตนมา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) รัฐบาลไดประกาศให พ.ศ.2541 – 2542 เปนป

ทองเที่ยวไทย จงัหวัดสมุทรปราการไดจัดงาน แสดง แสง สี เสยีง มหัศจรรย เมืองปากน้าํ ข้ึนในพ.ศ. 

2541 ซึ่งสงผลใหจังหวัดสมุทรปราการเปนที่รูจกัของนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศมาก

ข้ึน จนกระทั่งในชวงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549 )  จังหวัด

สมุทรปราการจึงไดใหความสําคัญในเรื่องของการทองเที่ยวอยางจริงจัง โดยเริ่มจดัทําแผนยุทธศาสตร

เร่ืองการทองเที่ยวและรวมมอืกับกลุมจงัหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวรวมกัน 

ประกอบดวย  5  จังหวดั คือ จงัหวดัสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด

นครนายกและจังหวัดสระแกว  แหลงทองเทีย่วในจังหวัดสมทุรปราการเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง            

โดยชวงกอนพ.ศ.2489(กอนตั้งจังหวัดสมทุรปราการ) แหลงทองเที่ยวสวนใหญเปนแหลงทองเทีย่วเชงิ

ประวัติศาสตร เชน พระสมทุรเจดีย  วัดทรงธรรม วัดบางพลีใหญกลาง หลังจาก พ.ศ.2489  แหลง

ทองเที่ยวที่เกดิขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งแหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตร เชน พพิิธภัณฑ

ทหารเรือ  เมอืงโบราณ  แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ เชน ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ 

สวนศรีนครเขือ่นขันธ และแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เชน ตลาดน้าํบาง

น้ําผ้ึง ซึ่งภายหลงัแหลงทองเทีย่วเหลานี้ไดรับการสงเสริมจัดเปนรูปแบบทองเที่ยวที่สามารถทองเที่ยว

ไดทั่วจังหวัดภายในเวลาเพยีง  1  วนั ( One Day Tour ) และสามารถทองเทีย่วเชื่อมโยงกับจังหวัด

ใกลเคียงดวย  จัดเปนกลุมจงัหวัดทองเทีย่ว เรียกวา กลุมจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ   
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 จากการสงเสรมิการการทองเที่ยว สงผลใหการทองเทีย่วจงัหวัดสมุทรปราการไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยจากสถิติจํานวนนักทองเที่ยวและจํานวนรายได ที่ไดเก็บรวบรวมขอมูล ตัง้แต 

พ.ศ.  2547 – 2549 เปนตนมา สงผลใหจังหวัดสมทุรปราการมีรายไดจากการทองเทีย่วอีกทางหนึ่ง 

โดยจังหวัดสมทุรปราการไดมีโครงการพัฒนาสิง่กอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะ

เสนทางคมนาคมใหเขาถงึแหลงทองเที่ยวไดสะดวกยิ่งขึน้   เนื่องจากจงัหวัดสมุทรปราการประสบ

ปญหาการจราจรติดขัดซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญตอการพฒันาการทองเที่ยว รวมทัง้ปญหา

สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการทองเทีย่ว คือ ปญหาการทรุดตัวของแผนดนิ ปญหาคุณภาพของ

น้ํา  ปญหาคุณภาพอากาศ  ปญหาขยะมูลฝอย กากของเสยีและสารอันตราย ทาํใหจงัหวัด

สมุทรปราการไดดําเนินนโยบายและมาตรการรักษาสภาพแวดลอม เชน การกําหนดเขตพื้นที่จงัหวัด

สมุทรปราการเปนเขตควบคมุมลพิษ  เพือ่แกไขปญหาตางๆดังกลาว โดยมหีนวยงานตาง ๆ เขามามี

สวนรวมทาํใหการทองเทีย่วดําเนนิมาอยางตอเนื่องตลอดมา  อาทิเชน สํานกังานจังหวัด การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย หนวยงานการปกครองสวนทองถิ่น ศูนยการทองเทีย่วกีฬาและนนัทนาการจังหวัด  

เปนตน 
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ภาคผนวก ก 
ภาพแหลงทองเที่ยว ประเภทธรรมชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟารมจระเขและสวนสัตวสมุทรปราการ 

 
 

 

 

 

 
สถานตากอากาศบางป ู
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สวางคนิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิพิธภัณฑเปลือกหอย 
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สวนศรีนครเขือ่นขันธ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพแหลงทองเที่ยว ประเภทประวัติศาสตร  โบราณสถานวัตถุ และศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อุทยานประวตัิศาสตรทหารเรือปอมพระจลุจอมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปอมแผลงไฟฟา 
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พิพิธภัณฑทหารเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสมุทรเจดยี 
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เมืองโบราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิพิธภัณฑชางเอราวัณ 
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วัดกลางวรวหิาร 
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วัดโปรดเกศเชษฐาราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วัดไพชยนตพลเสพยราชวรวิหาร 
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วัดทรงธรรมวรวิหาร 
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วัดบางพลีใหญกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วัดบางพลีใหญใน 
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ภาคผนวก ค 
ภาพแหลงทองเที่ยว ประเภทศลิปวัฒนธรรม  ประเพณี และกจิกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงกรานตพระประแดง(สงกรานตปากลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเพณีรับบัว(ประเพณีโยนบัว) 
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ประเพณีนมัสการหลวงพอปาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บานสาขลา 
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ตลาดบางพลีใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตลาดคลองสวน 100  ป 
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ตลาดน้ําบางน้ําผึง้ 
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ภาคผนวก ง 
ภาพเสนทางทองเที่ยวกลุมจังหวัดเบญจบูรพาสวุรรณภูม ิ

ที่มา : การทองเทีย่วแหงประเทศไทย ภาคกลาง เขต 8  .เสนทาง. (Online) 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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