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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการศึกษาผู้วิจัยกําหนดหัวข้อในการนําเสนอประกอบด้วย 1) สภาพทั่วไปของจังหวัด
สมุทรปราการ 2) เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ สันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
3) เส้นทางท่องเที่ยวทางศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจําแนกตามอําเภอ 4) สรุปเส้นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างพักรอเปลี่ยนสายการบิน รายละเอียดนําเสนอตามลําดับดังน้ี  
 

4.1 สภาพท่ัวไปของจังหวัดสมุทรปราการ 

ภาพที่ 4.1 แสดงเขตปกครองในจังหวัดสมุทรปราการ 
 

สภาพภูมิศาสตร์ ที่ต้ังและขนาดพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาตอน
ปลายสุดของแม่นํ้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย มีเน้ือที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
627,557 ไร่ ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 29 กิโลเมตร   
 ทิศเหนือติดกับกรุงเทพมหานคร       ระยะทาง 55  กิโลเมตร 
 ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย (พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล)   ระยะทาง 47.20 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา    ระยะทาง 42.60 กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานคร   ระยะทาง 34.20 กิโลเมตร 
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 ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางแยกพ้ืนที่
ออกเป็นด้านตะวันตกและด้านตะวันออกและมีลําคลองรวม 95 สาย โดยเป็นคลองชลประทาน  14 
สาย คลองธรรมชาติ 81 สาย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
  (1) บริเวณแม่นํ้าเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด 
  (2) บริเวณตอนใต้ใกล้ชายฝั่งทะเล นํ้าทะเลท่วมถึงและที่ดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง 
  (3) บริเวณท่ีราบกว้างใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่ม
ติดต่อกันตลอด มีคลองชลประทานหลายแห่ง 
 สภาพภูมิอากาศ เป็นอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความช้ืนใน
อากาศสูง เน่ืองจากอิทธิพลของลมทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมาก ฤดูหนาวก็ไม่
หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด 26.60 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ย 28.90 องศาเซลเซียส 
 
 การปกครองและประชากร  
 การปกครอง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 อําเภอ มี  50 ตําบล 394 หมู่บ้าน  โดยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล จํานวน 18 แห่ง (1 
เทศบาลนคร 4 เทศบาลเมือง และ 13 เทศบาลตําบล) และองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 30 แห่ง 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนหมู่บ้าน ตําบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

อําเภอ 
ขนาดพ้ืนที่
(ตร.กม.) 

จํานวน
ตําบล(แห่ง) 

จํานวน
หมู่บ้าน(แห่ง)

จํานวน 
เทศบาล(แห่ง) 

จํานวน 
อบต.(แห่ง) 

เมืองสมุทรปราการ     190.55 13  90   7  5

พระประแดง     73.37 15  67   3  6

บางพลี    243.89  6  83   1  6

พระสมุทรเจดีย์    120.38  5  42   2  4

บางบ่อ    245.01  8  74   4  6

บางเสาธง    130.89  3  38   1  3

รวม 1,004.09 50 394 18 30

 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

48 

 สําหรับการบริหารราชการในพ้ืนที่จังหวัดฯ มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังน้ี 
  1)  สังกัดส่วนภูมิภาค   มีจํานวน  31 หน่วยงาน 
  2) สังกัดส่วนกลาง  มีจํานวน  52 หน่วยงาน 
  3)  สังกัดส่วนท้องถิ่น   มีจํานวน 49 หน่วยงาน 
  4)  ส่วนราชการอิสระ  มีจํานวน   5  หน่วยงาน 
  5)  รัฐวิสาหกิจ  มีจํานวน 15  หน่วยงาน 

ประชากรและโครงสร้างประชากร   
ประชากร  จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็นอันดับ  2 ของภาคกลาง  รองจาก

กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ด้วยเหตุที่เป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร และสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ทั้งในด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการและการกระจายตัวของ
ประชากร ทําให้จังหวัดมีประชากรท่ีย้ายถิ่นจากที่อ่ืน  มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีทั้ง
ประชากรท่ีเคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามา ทําให้
จํานวนประชากรท่ีมีอยู่จริงสูงกว่าจํานวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในวัย
ทํางานจะมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ตํ่ากว่ากลุ่มอ่ืน โดยข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2557  มี
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น  1,260,400  คน แยกเป็นชาย 605,309 คน หญิง 655,091 คน 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนประชากรแยกตามอําเภอ 

อําเภอ ชาย หญิง รวม จํานวนบ้าน

เมืองสมุทรปราการ 251,132 274,719 525,851 226,721

พระประแดง 97,006 103,139 200,145 84,093

บางพลี 108,436 120,509 228,945 133,461

พระสมุทรเจดีย์ 62,240 65,766 128,006 55,822

บางบ่อ 50,390 52,621 103,011 39,291

บางเสาธง 36,105 38,337 74,442 50,525

รวม 605,309 655,091 1,260,400 589,913

ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 
  
 สัดส่วนประชากรแฝง  
 จากการสํารวจข้อมูลสัดส่วนประชากรของจังหวัดสมุทรปราการ โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจ 
และการประเมินผลของบริษัทเอกเซลเลนท์บิสเนส จํากัด เมื่อเดือนธันวาคม 2550 พบว่าจังหวัดฯ มี



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

49 

สัดส่วนประชากรท่ีมีช่ือในทะเบียนราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนประชากรท่ีเข้ามาอาศัยอยู่จริง 
และมีสัดส่วนประชากรท่ีไม่มีช่ือในทะเบียนราษฎร์ คิดเป็นร้อยละ 48 โดยสัดส่วนของประชากร ที่
เดินทางเช้าไป-กลับเย็น ประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด  ดังน้ัน เมื่อวิเคราะห์คาดการน่าจะมี
ประชากรเข้ามาอยู่อาศัยและทํางานทั้งสิ้นประมาณ 1,877,994 คน ซึ่งประกอบด้วยประชากรท่ีมีช่ืออยู่
ในทะเบียนราษฎร์ จํานวน 1,260,400 คน ประชากรท่ีไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ จํานวน 604,990 
คน และประชากรท่ีเดินทางแบบเช้ามา-เย็นกลับ จํานวน 12,604 คน ซึ่งเป็นภาระรับผิดชอบของ
ภาครัฐที่จะให้บริการ และดูแลในเร่ืองของสุขอนามัย การศึกษา และสาธารณูปโภคให้เพียงพอและ
ทั่วถึง 
 กลุ่มประชากรตามอายุ 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุตามกลุ่มประชากร พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการมีโครงสร้างประชากร ที่สําคัญดังน้ี 
 
ตารางที่  4.3 แสดงร้อยละของประชากรจําแนกตามกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ/กลุ่มประชากร ร้อยละของประชากรตามกลุ่มประชากร

1. อายุ ตํ่ากว่า 5 ปี (วัยเด็ก)  5.97 

2. อายุ 5 – 14 ปี  (วัยเรียน) 13.12 

3. อายุ 15 – 59 ปี (วัยแรงงาน) 70.21 

4. อายุ 60 ปี ขึ้นไป (วัยสูงอายุ)  10.70 

 
 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สําหรับเพศชายมีจํานวน 
605,309 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยทํางาน โดยมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี จํานวน 121,061 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
อายุระหว่าง 15-59 ปี จํานวน 458,564 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไปจํานวน 
65,509 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สําหรับเพศหญิงมีจํานวน 634,327คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนใหญ่เป็น
วัยทํางาน โดยมีอายุตํ่ากว่า 15 ปี จํานวน 112,403 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72 อายุระหว่าง 15-59 ปี 
จํานวน 439,461 คน คิดเป็นร้อยละ 69.28 และอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไปจํานวน 82,463 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13  

สรุปสภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สภาพภูมิศาสตร์ ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา
ตอนปลายสุดของแม่นํ้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย มีเน้ือที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะ
ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีสภาพภูมิอากาศเป็นอากาศแบบชายทะเล  ด้านการ
ปกครอง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 อําเภอ  มีประชากรเป็นอันดับ 2 ของภาคกลาง  สัดส่วน
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ประชากรแฝงที่ไม่มีช่ือในทะเบียนราษฎร์ (ร้อยละ 48) โดยมีช่วงอายุระหว่าง 15 – 59 ปี เป็นวัย
แรงงาน (ร้อย70.21) 
 

4.2 เส้นทางท่องเท่ียวทางด้านต่าง ๆ  
 การศึกษาในส่วนน้ีเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ คือ การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่า จังหวัดสมุทรปราการมี
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ สันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ มีดังน้ี  
 
 เส้นทางท่องเท่ียวด้านโบราณสถาน 
 1) เมืองโบราณ  

 
ภาพที่ 4.2 แสดงแผนผังเมืองโบราณ 

ที่มา : http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/th/map/ 
 
 ต้ังอยู่กิโลเมตรที่  33  ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ  เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดในโลก  พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีเน้ือที่ประมาณ 800 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราบที่จัดตกแต่งให้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับอาณาเขตประเทศไทย ปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างจัดแสดงมากกว่า 122 แห่ง โดยได้นําเสนอ
สถานที่สําคัญ ๆ ทั้งที่เป็นแบบจําลอง และการถอดแบบของสถานที่ต่างๆ จากภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ สิ่งก่อสร้างมีทั้งขนาดย่อส่วนและเท่าขนาดจริง 
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ภาพที่ 4.3 แสดงเมืองโบราณบางส่วน 

ที่มา : http://www.ancientcitygroup.net/ancientsiam/th/dgallery/26.html 
 
 ร่นระยะทางท่องเที่ยวเหนือจดใต้ภายใน 1 วัน กับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ได้จําลองสิ่งก่อสร้าง 
อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั่วเมืองไทยมารวมไว้ รวมถึงความงดงามของพระที่น่ังสรรเพชญ
ปราสาทความทรงจําที่มองเห็นได้  
 
 2) อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ (ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ) ต้ังอยู่บริเวณ ริมปากแม่นํ้า
เจ้าพระยา ตําบลแหลมฟ้าผ่า อยู่ห่างจากแยกพระสมุทรเจดีย์ ไปตามถนนสุขสวัสด์ิ  เป็นป้อมที่ทันสมัย
และมีบทบาทสําคัญย่ิงในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งเป็นที่ทําการยิงต่อสู้กับอริราชศัตรูมาแล้วคร้ัง
หน่ึงเมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และที่จารึกอยู่ในความทรงจําของคนไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยมา
ยาวนาน เพราะในสมัยน้ัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่า ประเทศ
อังกฤษและฝร่ังเศสกําลังแสวงหาเมืองขึ้น พระองค์จึงทรงหาวิธีป้องกันต่าง ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองการ
ป้องกันทางนํ้า ทรงดําริให้ปรับปรุงป้อมต่าง ๆ ทางปากนํ้า โดยจ้างชาวต่างประเทศที่ชํานาญการ
ทหารเรือเป็นที่ปรึกษาวางแผนในการปรับปรุง กิจการทหารเรือในครั้งน้ันด้วย 
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมปราการบริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของ
รัชกาลที่ 5 ภายในเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง ซึ่งเคยใช้เป็นเรือพระที่น่ังในราชกาลท่ี 8 
และรัชกาลที่ 9 และร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา   
  สรุปประเมินเส้นทางท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน ได้แก่ เมืองโบราณ และอุทยานประวัติศาสตร์
ทหารเรือ (ป้อมพระจุลจอมเกล้า) 
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ตารางที่  4.4 แสดงสรุปผลประเมินเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 
 ความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียว คุณค่าด้าน
ทรัพยากร

คุณค่าด้าน
ภูมิปัญญา 

คุณค่าด้าน
โบราณคดี

คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์

คุณค่าสงัคม
และเศรษฐกิจ 

คุณค่าด้าน
การศึกษา 

เมืองโบราณ  
อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ  

 
จากตารางที่ 4.4 และตารางในภาคผนวก ค ผลประเมิน เส้นทางท่องเท่ียวด้านโบราณสถาน 

ได้แก่ เมืองโบราณ พบว่า (1) มีความคุ้มค่าด้านโบราณคดี (ร้อยละ12.3)   (2) มีความคุ้มค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 8.6) (3) มีความคุ้มค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 4.8) และ อุทยานประวัติศาสตร์
ทหารเรือ (ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ) พบว่า (1) มีความคุ้มค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 5.7) (2) มีความ
คุ้มค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 5.4) (3) มีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 5.3) ตามลําดับ  
 
 เส้นทางท่องเท่ียวด้านสถาปัตยกรรม 
 1) พระสมุทรเจดีย์  ต้ังอยู่ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลปากคลองบางปลากด ในวัดพระสมุทรเจดีย์ริม
แม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตรงกันข้ามกับศาลากลางจังหวัด  ซึ่งเดิมพระเจดีย์น้ีต้ังอยู่บนเกาะกลางปากแม่นํ้า
เจ้าพระยา ท้ายป้อมผีเสื้อสมุทร ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่นํ้าต้ืนเขินงอกออกมาเช่ือมติดกับเกาะอัน
เป็นที่ต้ังพระเจดีย์ ปัจจุบันจึงไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไป พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์น้ีขึ้นแต่ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อเป็นพระเจดีย์สูง 20 เมตร ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยน
รูปทรงพระเจดีย์เป็นแบบระฆังควํ่า สูง 38 เมตรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระชัยวัฒน์และพระ
ปางห้ามสมุทรไว้ 
 พระสมุทรเจดีย์ ที่แต่เดิมต้ังอยู่บนเกาะกลางปากนํ้าเจ้าพระยา แต่ปัจจุบันแผ่นดินงอกข้ึนมา
เช่ือมติดกับเกาะ โดยยังมี “ท่าเทียบเรือ” เป็นวัตถุหลักฐานยืนยัน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
พระชัยวัฒน์และพระปางห้ามสมุทร  
 
 2) พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  ต้ังอยู่ถนนสุขุมวิท ตําบลบางเมืองใหม่  อําเภอเมือง
สมุทรปราการ บนเน้ือที่ 12  ไร่ เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพ่ือ
สืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบช่ัวลูกช่ัวหลานสืบไป ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็น
ประติมากรรมลอยตัวด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทําจากโลหะทองแดง    แผ่นเล็กสุด
ขนาดเท่าฝ่ามือ 
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 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณจากตะวันตกและตะวันออกที่ซ่อนอยู่ในประติมากรรมลอยตัว
ช้างทองแดง ที่มีความสูงเท่ากับตึก 14 ช้ัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช้ันบาดาล ช้ันโลกมนุษย์ และช้ัน
ดาวดึงส์  
 สรุปเส้นทางทอ่งเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ พระสมทุรเจดีย์ และพพิิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงสรุปผลประเมินความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเที่ยว 

 ความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียว คุณค่าด้าน
ทรัพยากร

คุณค่าด้าน
ภูมิปัญญา 

คุณค่าด้าน
โบราณคดี

คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์

คุณค่าสงัคม
และเศรษฐกิจ 

คุณค่าด้าน
การศึกษา 

พระสมุทรเจดีย์  
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  

 
 จากตารางที่ 4.5 และตารางในภาคผนวก ค ผลประเมิน เส้นทางท่องเท่ียวด้านสถาปัตยกรรม 
ได้แก่ พระสมุทรเจดีย์ พบว่า (1) มีคุณค่าด้านโบราณคดี (ร้อยละ 12.8) (2) มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
(ร้อยละ 8.6) (3) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 4.6) และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พบว่า (1) มีคุณค่า
ด้านสังคมเศรษฐกิจ (ร้อยละ 6.3) (2) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 5.0) (3) มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 3.2) ตามลําดับ  
 
 เส้นทางท่องเท่ียวด้านประติมากรรม  
 1) วัดกลางวรวิหาร   พระประธานในพระอุโบสถเก่า เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง 205 เซนติเมตร สร้างด้วยศิลาแลง หุ้มปูนปิดทอง อัญเชิญมาจากวัดร้างกลางป่า อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี และใบเสมาที่แกะสลักจากหินแกรนิต ส่วนยอดแกะสลักเป็นพระเก้ียว ซุ้มเสมารูปกูบ เอว
เสมาคอดเล็ก มีลายนาคสามเศียรเป็นตัวเหงา ตัวเสมาตรงกลางแกะสลักเป็นแถวยาว กลางแถบเป็น
ลายประจํายาม ด้านบนมีลายรูปดอกไม้ 
 2) วัดพิชัยสงคราม พระมาลัยหน้าอุโบสถเก่า  มีลักษณะเหมือนพระสงฆ์ธรรมดา  
 3) วัดชัยมงคล  พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสําริดสมัยสุโขทัย  
 4) วัดอโศการาม  หลวงพ่อสินสมุทร   เป็นพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูป
ทองเหลือง ปางสมาธิอย่างอินเดีย   
 5) วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัย
สุโขทัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้   
 6) วัดไพชยนต์พลเสพย์  พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันบุทอง 
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 7) พระวิหารหน้าพระสมุทรเจดีย์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สร้างในรัชสมัยพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และมีพระพุทธรูปปางน้ีในพระอุโบสถวัดโปรดเกศเชษฐาราม อีกสององค์ 
 8) วัดบางพลีใหญ่ใน หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปสําริดตามประวัติมีว่าลอยนํ้ามาจากกรุงเก่า  
 9) วัดป่าเกด พระประธานในอุโบสถเป็นพระปูนป้ัน ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ประดิษฐาน
ชุกชี ปูนป้ันปิดทอง ประดับกระจก 

สรุปเส้นทางท่องเที่ยวด้านประติมากรรม ได้แก่ 1) วัดกลางวรวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ
เก่า 2) วัดพิชัยสงคราม พระมาลัยหน้าอุโบสถเก่า 3) วัดชัยมงคล พระประธานในอุโบสถ 4) วัดอโศการาม 

หลวงพ่อสินสมุทร 5) วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ 6) วัดไพชยนต์พลเสพย์ พระ
ประธานในพระอุโบสถ   7) พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 8) วัดบางพลีใหญ่ใน มีหลวงพ่อโต 9) วัดป่าเกด 
พระประธานในอุโบสถ   
 
ตารางที่ 4.6 แสดงสรุปผลประเมินความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเท่ียว 
ความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเท่ียว 

คุณค่าด้าน
ทรัพยากร

คุณค่าด้าน
ภูมิปัญญา 

คุณค่าด้าน
โบราณคดี

คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์

คุณค่าสงัคม
และเศรษฐกิจ 

คุณค่าด้าน
การศึกษา 

วัดกลางวรวิหาร   
วัดพิชัยสงคราม   
วัดชัยมงคล   
วัดอโศการาม   
วัดทรงธรรมวรวิหาร   
วัดไพชยนต์พลเสพย์   
วัดโปรดเกศเชษฐาราม   
วัดบางพลีใหญ่ใน    
วัดป่าเกด   

 
 จากตารางท่ี 4.6 และตารางในภาคผนวก ค ผลประเมินเส้นทางท่องเท่ียวด้าน
ประติมากรรม ได้แก่ 1) พระประธานในพระอุโบสถเก่าวัดกลางวรวิหาร พบว่า มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 7.3) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 5.0) 2) พระมาลัยหน้าอุโบสถเก่าวัดพิชัย
สงคราม พบว่า มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 6.1) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 5.4) 3) พระ
ประธานในอุโบสถวัดชัยมงคล พบว่า มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 5.4) มีคุณค่าด้านการศึกษา 
(ร้อยละ 4.8) 4) วัดอโศการาม หลวงพ่อสินสมุทร พบว่า มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 5.0) มีคุณค่า
ด้านสังคมเศรษฐกิจ (ร้อยละ 4.6) 5) วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ มีคุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 7.0) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 4.8) 6) วัดไพชยนต์พลเสพย์ พระประธาน
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ในพระอุโบสถ มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 5.7) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 4.8) 7) 
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 7.6) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 
5.2)  8) วัดบางพลีใหญ่ใน หลวงพ่อโต มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 5.1) มีคุณค่าด้านสังคม
เศรษฐกิจ (ร้อยละ 4.9) 9) วัดป่าเกด พระประธานในอุโบสถ มีคุณค่าด้านโบราณคดี (ร้อยละ 10.4) มี
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 7.0) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 5.4)  
 
 เส้นทางท่องเท่ียวประเภทการละเล่นพื้นบ้าน 
 1) สะบ้ามอญ  ชาวมอญที่พระประแดงได้นําเอาประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิม รวมถึงการเล่น
สะบ้ามอญในวันสงกรานต์มาด้วย จุดประสงค์ของการเล่นสะบ้ามอญเพ่ือให้หนุ่มสาวพบปะพูดคุยกัน 
โดยเลือกเล่นในวันนักขัตฤกษ์  การเล่น  เริ่มจากการเข้าสู่ที่น่ังทั้งสองฝ่ายที่มีจํานวนเท่า ๆ กัน น่ังให้
ตรงคู่ของตัว ตรงหน้าแต่ละคน มีลูกสะบ้าวางไว้ ฝ่ายที่อยู่หัวบ่อนเป็นฝ่ายต้ังลูกสะบ้า ฝ่ายที่อยู่ท้าย
บ่อนเป็นฝ่ายเล่น ฝ่ายชายจะเริ่มเล่นด้วยท่าที่ตกลงกันไว้ เข้าไปยิงหรือตัดลูกสะบ้าให้ถูกลูกสะบ้าของ
ฝ่ายหญิงที่ตรงคู่ของตน ถ้ายิงผิดจะต้องเข้าไปเจรจาต่อรองขอลูกสะบ้าคืน ตอนน้ีเป็นโอกาสให้ชายหนุ่ม
ได้คุยกับหญิงสาว เมื่อเป็นที่พอใจฝ่ายหญิงก็คืนลูกสะบ้าให้ยิงใหม่ แล้วสลับให้ฝ่ายหญิงเล่นบ้างใน
ลักษณะเดียวกันจนครบคน จนจบทุกท่าถือว่าเล่นได้หน่ึงเมือง เล่นไปเร่ือย ๆ จนถึงเที่ยงคืนแล้วหยุดพัก 
บริโภคอาหารที่ฝ่ายหญิงเตรียมไว้ ส่วนจะเล่นต่อหรือไม่แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน ถ้าเลิกเล่นฝ่าย
ชายต้องเป็นฝ่ายเข้าไปลากลับพร้อมทั้งขอโทษฝ่ายหญิงถ้าได้ล่วงเกินอะไรไปบ้าง 
 2) สะบ้าทอย  เป็นการละเล่นของผู้ชายในวันสงกรานต์ที่พระประแดง มีให้ชมที่วัดทรงธรรม
วรวิหาร แตกต่างจากสะบ้ามอญตรงที่เป็นเร่ืองของผู้ชาย เป็นการประลองความแข็งแรงและความ
แม่นยําของการทอยสะบ้า  

สนามเล่นสะบ้าทอย เป็นลานดินเรียบแข็ง โดยรอบโล่ง ตัวสนามกว้าง 3 - 5 เมตร ยาว 30 - 
40 เมตร ขอบสนามกั้นด้วยไม้กระดาน เพ่ือกันลูกสะบ้ากระเด็นไปถูกผู้ชม ตัวสนามแบ่งออกเป็นสาม
ระยะคือ ระยะ 20 เมตร สําหรับรุ่นเล็ก 24 เมตร สําหรับรุ่นกลาง และ 30 เมตรสําหรับรุ่นใหญ่ โดยโรย
ปูนขาวฝ่ากลางสนาม 1 เส้น แบ่งครึ่งสนามอีก 1 เส้น เส้นแบ่งระยะทั้งสามระยะและโรยบอกตําแหน่ง
วางลูกต้ังทั้งสองฝั่ง 

ลูกสะบ้ามีสองชนิดคือลูกสะบ้าต้ัง ทําจากไม้กลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร หนา 3.5 
เซนติเมตร จํานวน 10 ลูก กับลูกสะบ้าทอย ทําด้วยไม้เน้ือแข็ง ลักษณะเหมือนลูกสะบ้าต้ัง แต่ต้องลบ
มุม ด้านบนกลึงให้มนพองาม ตรงกลางกลึงเป็นหลุมเพ่ือให้หัวแม่มือกดลงพอดี ลูกทอยมี 6 ลูก  

สรุปเส้นทางท่องเที่ยวประเภทการละเล่นพ้ืนบ้าน ได้แก่ 1) สะบ้ามอญ และ 2) สะบ้าทอย 
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ตารางที่  4.7 แสดงสรุปผลประเมินความคุ้มค่าหรือคุณคา่ต่อเส้นทางท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเท่ียว 

ความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเท่ียว 

คุณค่าด้าน
ทรัพยากร

คุณค่าด้าน
ภูมิปัญญา 

คุณค่าด้าน
โบราณคดี

คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์

คุณค่าสงัคม
และเศรษฐกิจ 

คุณค่าด้าน
การศึกษา 

สะบ้ามอญ    
สะบ้าทอย    

 
 จากตารางที่ 4.7 และตารางในภาคผนวก ค ผลประเมิน เส้นทางท่องเท่ียวประเภทการละเล่น
พื้นบ้าน ได้แก่ 1) สะบ้ามอญ พบว่า มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา (ร้อยละ 11.7) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อย
ละ 3.1) และ 2) สะบ้าทอย พบว่า มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา (ร้อยละ 12.1) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อย
ละ 3.1)  
 

เส้นทางท่องเท่ียวด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 
1) ประเพณีรับบัว ประเพณีรับบัวเกิดจากชาวมอญพระประแดงที่ไปทํานาในฤดู ทํานา ณ  

อําเภอบางพลี และเมื่อหมดฤดูก็จะกลับไปพระประแดง ซึ่งจะพอดีกับเทศกาลออกพรรษา  จึงเก็บ
ดอกบัวที่มีอยู่มากมายที่ตําบลบางพลีใหญ่กลับไปด้วย  ต่อมาชาวอําเภอบางพลีเห็นว่าชาวมอญมักจะ
เก็บดอกบัวกลับไปทุกปี  จึงเก็บดอกบัวเตรียมไว้ให้ด้วยความเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่  ในระยะแรกมีการส่งให้กับ
มือ ต่อมาเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น จึงโยนบัวให้กันหากอยู่ไกลต่อมาชาวบ้านซึ่งนิยมถวายดอกบัวแก่
พระในวันออกพรรษาจึงได้สร้างกิจกรรม งานประเพณีรับบัว  ให้ได้มีการระลึกถึงกันและเป็นโอกาสให้
ได้ร่วมทําบุญทํากุศล อีกทั้งยังเป็นการร่วมสนุกกันเป็นประจําทุกปี 

ประเพณีรับบัวหรือโยนบัว เป็นประเพณีของชาวบางพลี ซึ่งจะจัดในช่วงเช้าตรู่ของวันข้ึน 14 
ค่ํา เดือน 11 เพ่ือให้ประชาชนท่ีอยู่ริมฝั่งคลองโยนดอกบัวมายังเรือขบวนแห่พระพุทธรูปจําลองของ
หลวงพ่อโต เพ่ือเป็นการสักการบูชา และถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่โยนลง  

2) สงกรานต์พระประแดง เป็นงานประเพณีสงกรานต์ที่ย่ิงใหญ่ จัดโดยความร่วมแรงร่วมใจ
ของชาวไทยเช้ือสายมอญ  ในแต่ละปีสงกรานต์พระประแดงจะเริ่มในวันอาทิตย์แรกหลังวันที่  13 
เมษายน  ซึ่งเดิมเรียกว่า สงกรานต์ปากลัด ในงานมีขบวนแห่นางสงกรานต์ การละเล่นพ้ืนเมืองของชาว
มอญ เช่น การสรงนํ้าพระ รดน้ําขอพรผู้ใหญ่ ปล่อยนกปล่อยปลา การเล่นสะบ้า และเล่นสาดนํ้ากัน
อย่างสนุกสนาน  ขบวนแห่นางสงกรานต์จะมีสาวงามแต่งชุดไทยหรือชุดรามัญ(มอญ) เดินแถวเรียงหน่ึง 
ส่วนหน่ึงถือโหลปลา และอีกส่วนหน่ึงถือกรงนก เดินนําหน้ารถนางสงกรานต์ขนาบข้างด้วยชายหนุ่มชาว
รามัญที่แต่งกายด้วยผ้าโสร่ง  สวมเสื้อคอกลม ห่มผ้าสไบคล้องคอ ตวัดชายสไบไปด้านหลังซึ่งเรียกว่าชุด
ลอยชาย  
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3) งานนมัสการหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคธาวาส งานนมัสการหลวงพ่อปานถือเป็นงาน
ประจําปีของชาวอําเภอบางบ่อ งานน้ีเกิดขึ้นจากคุณความดีแลคุณธรรมอันสูงส่งของหลวงพ่อปาน  
พุทธศาสนิกชนหล่ังไหลกันมาวัดมงคลโคธาวาส เพ่ือนมัสการรูปหล่อจําลองของหลวงพ่อปาน ทุกปีงาน
นมัสการหลวงพ่อปาน จัดข้ึนในวันข้ึน 5-7 ค่ํา เดือน 12 ของปี รวม 3 วัน 3 คืน โดยในวันแรกของงาน
จะมีการอันเชิญรูปหล่อของหลวงพ่อปานแห่ทางเรือไปตามลําคลองปีกกา เพ่ือให้ประชาชนสักการะแล้ว
แห่กลับวัดมงคลโคธาวาส  หลังจากเสร็จสิ้นการกราบไหว้บูชาแล้ว  ประชาชนจะสนุกสนานรื่นเริงกับ 
มหรสพต่าง ๆ   

4) งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นงานประเพณีที่ชาว
สมุทรปราการสืบสานกันมายาวนานกว่า 185 ปี เพราะองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นที่เคารพสักการะท่ีถือ
เป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิต่อจิตใจของชาวสมุทรปราการ  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา  ชาว
สมุทรปราการจึงจัดให้มีงานประเพณีนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ขึ้นเป็นประจําทุกปี   ซึ่งถือเป็น
ประเพณีที่สําคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จัดให้มีการสมโภชเป็น
เวลา 9 วัน 9 คืน ต้ังแต่วันแรม 5 ค่ํา เดือน 11 ในงานประเพณีจะมีมหรสพสมโภชมีการแข่งเรือ และ
การจําหน่ายสินค้าชุมชน 

5) งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ ธงตะขาบเป็นประเพณีของอําเภอพระประแดง  โดยเฉพาะ
ประเพณีเร่ิมต้นมานานกว่า 30 ปี จะจัดขึ้นทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปี  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรําลึกถึง
บรรพบุรุษชาวมอญ หงส์ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนตํานานการกําเนิดถิ่นฐานของมอญ ณ กรุงหงสาวดี และ
ตะขาบเป็นสัญลักษณ์ของคติธรรม ความเช่ือทางพุทธศาสนาที่เปรียบดังสัดส่วนในอวัยวะต่าง ๆ ของตัว
ตะขาบ  ชาวมอญทั้ง 7 หมู่บ้าน จะร่วมกันจัดทําธงตะขาบของหมู่บ้านตน และหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพ  โดยมารวมตัวกันที่ศูนย์วัฒนธรรมอําเภอพระประแดง  ต้ังขบวนแห่ไปตามจุด   ต่าง ๆ ของ
ตลาดพระประแดงหลังจากเสร็จการแห่ ชาวมอญแต่ละหมู่บ้านก็จะนําธงตะขาบไปแขวนที่เสาหงส์ของ
แต่ละวัดในหมู่บ้าน 

สรุปเส้นทางท่องเที่ยวด้านขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 1) ประเพณีรับบัว  2) 
สงกรานต์พระประแดง  3) งานนมัสการหลวงพ่อปาน  4) งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 5) งาน
ประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ  
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ตารางที่ 4.8 แสดงสรุปผลประเมินความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเท่ียว 

ความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเท่ียว 

คุณค่าด้าน
ทรัพยากร

คุณค่าด้าน
ภูมิปัญญา 

คุณค่าด้าน
โบราณคดี

คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์

คุณค่าสงัคม
และเศรษฐกิจ 

คุณค่าด้าน
การศึกษา 

ประเพณีรับบัว  
สงกรานต์พระประแดง  
งานนมัสการหลวงพ่อปาน  
งานนมัสการองคพ์ระสมุทรเจดีย์  
งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ  

 
 จากตารางที่ 4.8 และตารางในภาคผนวก ค ผลประเมินเส้นทางท่องเท่ียวด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน ได้แก่ 1) ประเพณีรับบัว มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา (ร้อยละ 12.5) มีคุณค่าด้าน
การศึกษา (ร้อยละ 3.9) 2) สงกรานต์พระประแดง มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา (ร้อยละ 10.0) มีคุณค่าด้าน
การศึกษา (ร้อยละ 4.4) 3) งานนมัสการหลวงพ่อปาน มีคุณค่าด้านสังคมเศรษฐกิจ (ร้อยละ 5.6) มี
คุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 3.1) 4) งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 
5.2) มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 5.7) 5) งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา 
(ร้อยละ 10.4) มีคุณค่าด้านการศึกษา (ร้อยละ 4.4) ตามลําดับ  
 

เส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศและสันทนาการ 
1) ตลาดน้ําบางพลี  ต้ังอยู่บริเวณริมคลองสําโรงติดกับวัดบางพลีใหญ่ใน  ตําบลบางพลีใหญ่ 

อําเภอบางพลี    มีอายุประมาณ 141 ปี เดิมช่ือ “ตลาดศิริโสภณ” เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหน่ึงพ้ืนตลาด
ทําจากพ้ืนไม้ สามารถเดินติดต่อกันได้ถึง 500 เมตร ตลาดน้ีต้ังอยู่บนฝั่งเหนือของคลองสําโรงช่วงอําเภอ
บางพลี 

2) ตลาดคลองสวน 100 ปี  ต้ังอยู่ตําบลคลองสวน  อําเภอบางบ่อ  ซึ่งก่อต้ังขึ้นโดยชาวจีนกลุ่ม
หน่ึงเมื่อราว พ.ศ. 2444  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 100 ปี ตลาดแห่งน้ีต้ังอยู่บนฝั่งคลองประเวศบุรี
รมย์เช่ือมต่อคลองพระยานาคราช  ตลาดคลองสวนเป็นศูนย์รวมของการติดต่อค้าขาย และแลกเปลี่ยน
สินค้าของผู้คนจากหมู่บ้านต่าง ๆ หลายหมู่บ้าน บริเวณใกล้กับตลาดคลองสวนมีฟาร์มเพาะเลี้ยงเป็ด
มากกว่า 10 แห่ง อาหารข้ึนช่ือของที่น้ีคือ เป็ดพะโล้ 

3)  ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง  ต้ังอยู่ที่ หมู่ 10 ต.บางน้ําผึ้ง  อ.พระประแดง  ตลาดบางน้ําผึ้งจัดต้ังขึ้นใน
ปี  พ.ศ. 2547  เป็นอีกสถานที่หน่ึงที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตําบลบางนํ้าผึ้ง  ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยความ
ร่วมมือของชาวบ้านร่วมกับผู้นําท้องถิ่น  และ อบต.บางนํ้าผึ้ง  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  และสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนําผลผลิตในท้องถิ่นของตนเองมาจําหน่าย เพ่ือสร้าง
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รายได้  และก่อให้เกิดการสร้างงานภายในชุมชน  ส่งผลทําให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น  ซึ่งเมื่อเปิดตลาด
นํ้า  ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  “ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง” นับเป็นตลาดใกล้กรุงที่มี
สินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ของฝากนานาชนิด จัดเป็นซุ้มให้มีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร ขนาน
ไปกับคลองซอยสายเล็ก ๆ ที่แตกแขนงจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเข้ามาในพ้ืนที่ที่ทําการเกษตรของชาวบ้าน 
จัดจําหน่ายต้นไม้นานาพันธ์ุ, ปลาสวยงามหลากชนิด, และผลิตผลของชาวบ้าน นอกจากน้ียังเป็นศูนย์
รวมสินค้า OTOP ที่สร้างสรรค์จากคนในชุมชนบางน้ําผึ้งและตําบลใกล้เคียงในจังหวัด สมุทรปราการ 
เช่น ดอกไม้เกล็ดปลา บ้านธูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากทะเล โมบายล์ ลูกตีนเป็ดรูปร่างแปลกตา เป็นต้น 

4) สถานตากอากาศบางปู ต้ังอยู่เลขที่ 164 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
สมุทรปราการ   พ้ืนที่ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท อยู่ระหว่าง กม. ที่  37   ด้านหลังติดทะเลด้านอ่าวไทย
ตลอดแนว ยาว 2 กม.  มีพ้ืนที่ 639 ไร่ เศษ เป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งบริเวณโดยรอบปกคลุมล้อมรอบ
ด้วยป่าชายเลนที่ยังคงความสมบูรณ์ตามระบบนิเวศวิทยา “สะพานสุขตา” ยืนออกไปสู่ทะเลประมาณ 
500 เมตร และมี “ศาลาสุขใจ” ซึ่งเป็นร้านอาหารสวัสดิการของกองอํานวยการสถานพักผ่อนกรม
พลาธิการทหารบก สามารถน่ังรับประทานอาหาร พร้อมทั้งชมทัศนียภาพอ่าวไทยได้ นอกจากน้ียังมี
เส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้ประชาชนอีกด้วย 

5) ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ  ต้ังอยู่ 555 หมู่ 7 ถนนท้ายบ้าน  ตําบล
ท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ  โดยก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493  ปัจจุบันเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก  ภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดต่าง ๆ กว่า 60,000 ตัว เสือ ลิงชิมแปนซี  ชะนี เต่า 
งู  นก อูฐ ฮิปโปโปเตมัส กวาง และปลาจํานวนมาก 

สรุปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสันทนาการ ได้แก่ 1) ตลาดน้ําบางพลี   2) ตลาดคลองสวน 
100 ปี   3)  ตลาดน้ําบางนํ้าผึ้ง  4) สถานตากอากาศบางปู และ5) ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ   
 
ตารางที่ 4.9 แสดงสรุปผลประเมินความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเท่ียว 

ความคุ้มค่าหรือคุณค่าต่อเส้นทางท่องเท่ียว 

คุณค่าด้าน
ทรัพยากร

คุณค่าด้าน
ภูมิปัญญา 

คุณค่าด้าน
โบราณคดี

คุณค่าด้าน
ประวัติศาสตร์

คุณค่าสงัคม
และเศรษฐกิจ 

คุณค่าด้าน
การศึกษา 

ตลาดน้ําบางพลี     
ตลาดคลองสวน 100 ปี     
ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง   
สถานตากอากาศบางป ู   
ฟาร์มจระเข้   
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 จากตารางที่ 4.9 และตารางในภาคผนวก ค ผลประเมินเส้นทางท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
สันทนาการ ได้แก่ 1) ตลาดนํ้าบางพลี มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคม (ร้อยละ 8.6) 2) ตลาดคลองสวน 
100 ปี   มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคม (ร้อยละ 8.6) 3) ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคม 
(ร้อยละ 9.2) 4) สถานตากอากาศบางปู มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคม (ร้อยละ 8.6) และ5) ฟาร์มจระเข้
และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณค่าด้านเศรษฐกิจสังคม (ร้อยละ 7.9) 

 
สรุปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ สันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

ประกอบด้วย เส้นทางท่ี 1 การทางท่องเท่ียวด้านโบราณสถาน ได้แก่ (1) เมืองโบราณ  (2) อุทยาน
ประวัติศาสตร์ทหารเรือ (ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ)  เส้นทางที่ 2 การท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ 
(1) พระสมุทรเจดีย์  (2) พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  เส้นทางที่ 3 การท่องเที่ยวด้านประติมากรรม  ได้แก่ 
(1) พระประธานในพระอุโบสถเก่าวัดกลางวรวิหาร (2) พระมาลัยหน้าอุโบสถเก่าวัดพิชัยสงคราม (3) 
พระประธานในอุโบสถวัดชัยมงคล (4) หลวงพ่อสินสมุทร (5) พระประธานในพระอุโบสถวัดทรงธรรม
วรวิหาร (6) พระประธานในพระอุโบสถวัดไพชยนต์พลเสพย์  (7) พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร (8) หลวง
พ่อโต (9) พระประธานในอุโบสถวัดป่าเกด  เส้นทางที่ 4 การท่องเที่ยวประเภทการละเล่นพ้ืนบ้าน 
ได้แก่ (1) สะบ้ามอญ และ (2) สะบ้าทอย เส้นทางที่ 5 การท่องเท่ียวด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น ได้แก่ 1) ประเพณีรับบัว  (2) สงกรานต์พระประแดง  (3) งานนมัสการหลวงพ่อปาน  (4) งาน
นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ (5) งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ  เส้นทางที่ 6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และสันทนาการ ได้แก่ (1) ตลาดนํ้าบางพลี   (2) ตลาดคลองสวน 100 ปี   (3)  ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง  (4) 
สถานตากอากาศบางปู และ (5) ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ   
 

4.3 เส้นทางท่องเท่ียวทางศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ินตามอําเภอ  
การศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 5 อําเภอ 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ อําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี อําเภอบางบ่อ 
การเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 5 อําเภอ โดยเน้นข้อมูลทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สําคัญ ศาสนสถานวัดที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ และศิลปะสถาปัตยกรรม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยว มี 4 อําเภอ ส่วนอําเภอบางบ่อไม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียว ส่วนศาสนสถานก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ หรืออาจเน่ืองมาจาก อําเภอบางบ่อมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือพ้ืนที่สวนและเป็นพ้ืนที่ทางผ่านสู่อําเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจังหวัดชลบุรี เส้นทางผ่านจึงไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในอําเภอบางบ่อ  
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ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ 4 อําเภอ อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระ
สมุทรเจดีย์ อําเภอพระประแดง และอําเภอบางพลี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการสู่การนําเสนอการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 อําเภอเมืองสมุทรปราการ มีแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
และรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียว คือ วัดพิชัยสงคราม ต้ังอยู่ในตลาดปากน้ําเมือง
สมุทรปราการ วัดพิชัยสงครามเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาตอนปลายมีพระอุโบสถและพระเจดีย์ที่ได้รับ
การบูรณปฏิสังขรณ์จากกรมศิลปากรและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและเป็นโบราณสถานที่สําคัญ
แห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการที่ควรได้รับ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอเมือง
สมุทรปราการ แหล่งท่องเที่ยวของอําเภอเมืองสมุทรปราการมีหลายแห่งในบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเท่ียวของภาคเอกชน เช่น พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 
เมืองโบราณและฟาร์มจระเข้ สถานตากอากาศบางปู ที่มีกิจกรรมลีลาศสืบเน่ืองถึงปัจจุบัน สถาน
อากาศบางปูเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานที่ ผ่านจากชีวิตคนหลายต่อหลายรุ่นที่รองรับคนกรุงเทพฯ ที่
พักผ่อนของผู้ใหญ่ วัยหนุ่มสาว ที่ผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงลีลาศ เด็กและเยาวชน แหล่งเรียนรู้เริ่มต้น 
สภาพป่าชายเลน ชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ที่ต้อนรับนกนานาชนิด สถานที่ตากอากาศบางปูเป็นเหมือน
สถานที่ให้ความสุข สนุก และเพลิดเพลินกับคนทุกเพศทุกวัย ส่วนวัดในบริเวณถนนสุขุมวิทเป็นวัดที่
สร้างศาสนสถานอาคารพระอุโบสถ พระวิหารหรือพระเจดีย์สร้างขึ้นใหม่ ไม่มีวัดเก่าหรือวัดโบราณ วัด
จึงเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวพุทธในวันสําคัญทางศาสนาไม่ใช่แหล่งท่องเท่ียว ส่วนวัดอโศกา
รามเป็นวัดที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากวัดทั่วไปในอําเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น
วัดที่ ต้ังอยู่ในเขตป่าชายเลนธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์สถานที่ร่มร่ืนพร้อมที่จะกล่อมเกลาจิตใจ
พุทธศาสนิกชนมีศาสนสถานที่สําคัญหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงอนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราช
พระราชาผู้ย่ิงใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา เหมาะที่จะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมะ การ
เรียนรู้และการปฏิบัติธรรมถือศีล 5 หรือศีล 8 ของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ในสังคมปัจจุบันวัดยังได้จัด
สถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธอย่างถาวร หมู่บ้านศีล 5 ที่แยกสัดส่วนชัดเจนระหว่างพุทธศาสนิกชน
ชายและหญิงที่พร้อมจะรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดให้ได้เรียนรู้ธรรมะอย่างถูกต้อง แหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอําเภอเมืองสมุทรปราการมีกิจกรรมการปฏิบัติศาสนพิธีหรือเทศกาลสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านปฏิบัติเป็นประจําแต่ไม่มีการส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวของอําเภอ 
 แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอเมืองสมุทรปราการในบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่า มีถนน
คู่ขนานไปกับคลอง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นอําเภอเมืองสมุทรปราการ ผ่านเส้นทางแยกเข้าอําเภอบางพลี สุด
สายท่ีอําเภอบางบ่อที่เช่ือมต่ออําเภอบางประกง ถนนสุขุมวิทสายเก่า เป็นที่ต้ังของสถานที่ท่องเท่ียว
หลายแห่ง ของอําเภอเมืองสมุทรปราการ รวมถึงวัดที่ต้ังริมถนนฝั่งป่าชายเลนหลายวัด ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
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ด้ังเดิมของชุมชนท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในปัจจุบัน 
ถนนสายสุขุมวิทและคลองคู่ขนานกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่วัดหลายวัดที่ควรได้รับการพัฒนาให้
ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมมีบทบาทต่อการท่องเที่ยว มีจัดกิจกรรมการค้าตลาดนํ้าหรือตลาดริมคลอง ถนนคน
เดิม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศป่าชายเลน รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธ ศาสนาตมวัดต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว การทําบุญไหว้พระเก้าวัดที่ชาวพุทธส่วนใหญ่นิยม อําเภอเมือง
สมุทรปราการสามารถท่ีจะส่งเสริมวัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลสําคัญเป็นการท่องเที่ยวที่พัฒนาควบคู่
ไปกับแหล่งท่องเท่ียวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของอําเภอเมืองสมุทรปราการ
และจังหวัดสมุทรปราการ 
 สรุปเส้นทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองสมุทรปราการ มีแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานวัดที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมเพียงแห่งเดียว คือ วัดพิชัยสงคราม ซึ่ง
เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาตอนปลายมีพระอุโบสถและพระเจดีย์ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากกรม
ศิลปากรและข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานและเป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่งเดียวในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ มีถนนสุขสวัสด์ิเป็นเส้นทางผ่านท่ีสําคัญทางเดียวสู่อําเภอพระสมุทร
เจดีย์และทางเรือข้ามฝากผ่านปากอ่าวสู่อําเภอเมืองสมุทรปราการ พ้ืนที่ส่วนใหญ่สุดขอบเขตทะเลอ่าว
ไทยจึงมีแหล่งท่องเที่ยวน้อยมาก แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานที่สําคัญวัดพระสมุทรเจดีย์และองค์พระ
สมุทรเจดีย์เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการที่มีการจัดงานประจําปีเทศกาลออกพรรษา งาน
นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยเป็นงานใหญ่ของจังหวัดที่ร่วมกันจัด
ขั้นทั้ง 2 อําเภอคืออําเภอพระสมุทรเจดีย์และอําเภอเมืองสมุทรปราการจัดเป็นงานกาชาดของจังหวัด
สมุทรปราการเริ่มต้ังแต่วันแรม 5 ค่ํา เดือน 11 งานจัดถึง 9 วัน 9 คืน มีชาวจังหวัดสมุทรปราการ ชาว
กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเที่ยวเป็นจํานวนมากถือเป็นเทศกาลท่องเท่ียวของจังหวัด
สมุทรปราการหลังจากงานเทศกาลแล้ววัดพระสมุทรเจดีย์และองค์พระสมุทรเจดีย์จะค่อนข้างเงียบมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาบางในวันหยุดราชการและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะ
เดินทางมาทําบุญหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วัดสงขลาวัดที่ต้ังอยู่ในชุมชนชาวบ้านสงขลาที่มี
อาชีพทําประมงและทําผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล วัดสงขลามีศิลปะสถาปัตยกรรมที่สําคัญคือพระ
ปรางค์เอียง รูปแบบพระปรางค์ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง
ทางด้านศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้เดินทางมาไกลถึงชายฝั่งทะเลปากอ่าวไทย วัดสงขลาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สร้างบุญกุศลจัดในลักษณะของพุทธพาณิชมีชาวบ้านเดินทางไป
ทําบุญมากในช่วงวันเทศกาล วันสงกรานต์หรือวันที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็
มีตลาดโบราณของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตสืบทอดมากว่า 100 ปี และได้รับการพัฒนารองรับนักท่องเท่ียว
ที่สําคัญของอําเภอพระสมุทรเจดีย์มีแหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมที่เป็นทั้ง
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สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและที่สําคัญการศึกษาหาความรู้ของเยาวชนเรื่องราวประวัติศาสตร์การป้องกัน
ข้าศึกทางทะเล ซึ่งสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลซึ่งจะต้องมีการสร้างป้อมและได้มีการสร้าง
ป้อมขึ้นมากมาย แต่ปัจจุบันได้พังทลายสูญหายไปกับกาลเวลาคงเหลือป้อมที่สําคัญคือป้อมพระ
จุลจอมเกล้าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นป้อมสุดท้ายของเมืองหน้าด่านสมุทรปราการในปัจจุบันอยู่
ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือในบริเวณใกล้เคียงด้านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้ามีอนุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงที่ปลดระวางเป็นอนุสรณ์สถานให้
เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ ป้อมพระจุลจอมเกล้าเปิดให้ท่องเที่ยวในวันหยุดราชการ 
 แหล่งท่องเที่ยวอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ที่อยู่ในเส้นทางถนนสุขสวัสด์ิ เป็นถนนสายหลักโดยแยก
เข้าซ้ายมือ เข้าสู่วัดพระสมุทรเจดีย์ แยกขวามือเข้าสู่บ้านสาขลาและวัดสาขลา สุดทางถนนสุขสวัสด์ิเข้า
สู่ป้อมพระจุลจอมเกล้า แหล่งท่องเท่ียวอําเภอพระสมุทรเจดีย์ที่ควรได้รับการพัฒนาหมู่บ้านสาขลา
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่ยังไม่สะดวกในการเดินทางที่ควรได้มีการและจัดระเบียบการจราจรรวมถึงการ
พัฒนาคลองที่หมู่บ้านสาขลา เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านและวัดสาขลาแคบมาก 
 

 

 

ภาพที่ 4.4 พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง  ภาพที่ 4.5 ปืนใหญใ่นป้อมพระจุลจอมเกล้า 
ฟกหดฟหด 

 

 

ภาพที่ 4.6-4.7 ทางเดินภายในป้อมพระจุลจอมเกล้า
ฟหกดฟหดฟห 
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ภาพที่ 4.8 พระปรางค์เอียงวัดสาขลา ภาพที่ 4.9 ฐานสิงห์ย่อเหลี่ยมพระปรางค์เอียง
ฟหดกฟหด 

 

ภาพที่ 4.10 - 4.11 ตลาดโบราณบ้านสาขลา
ที่มา : www.thailandexhibition.com 

ฟหกดดฟหด 
 

 

 

ภาพที่ 4.12 -4.13 หมู่บ้านสาขลา
ที่มา : www.tat8.com 
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สรุปเส้นทางท่องเที่ยวในอําเภอพระสมุทรเจดีย์  เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานที่สําคัญ
วัดพระสมุทรเจดีย์และองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ มีวัดสงขลา ซึ่งเป็น
ศิลปะสถาปัตยกรรมที่สําคัญคือพระปรางค์เอียง รูปแบบพระปรางค์ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทางด้านศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีตลาดโบราณของ
ชาวบ้าน ที่มีวิถีชีวิตสืบทอดมากว่า 100 ปี และมีป้อมพระจุลจอมเกล้าที่สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็น
ป้อมสุดท้ายของเมืองหน้าด่าน 
 

อําเภอพระประแดง เส้นทางถนนสุขสวัสด์ิผ่านสามแยกพระประแดง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อําเภอพระ
ประแดงหรือเมืองนครเขื่อนขันธ์ เมืองหน้าด่านที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มีชุมชนที่พัฒนา
สืบเน่ืองมาถึงปัจจุบัน อําเภอพระประแดงมีพ้ืนที่สองฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา และมีพ้ืนที่เป็นเกาะ โดยมี
คลองลัดโพธ์ิตัดพ้ืนที่กระเพาะหมู อําเภอพระประแดงฝั่งตรงข้ามเดิมเป็นพ้ืนที่สวนและนา ปัจจุบันเป็น
พ้ืนที่ที่หนาแน่นไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม ฝั่งอําเภอพระประแดงเป็นที่ต้ังถิ่นฐานของชุมชนมอญ ที่มี
หมู่บ้านมอญสิบกว่าหมู่บ้าน อยู่ในเขตรอบ ๆ ตลาดพระประแดง และมีวัดประจําหมู่บ้านมอญเป็นสิบ
วัดเช่นกัน หมู่บ้านมอญท่ีอยู่ห่างจากตลาด ต้ังอยู่ในเขตตําบลทรงคะนอง ที่อยู่ในส่วนของพ้ืนที่กระเพาะ
หมู ที่มีถนนเพชรหึงเป็นถนนสายยาวผ่านหลายตําบล สุดทางที่ตําบลบางกอบัว ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา 
ฝั่งตรงข้ามเป็นเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร ถนนเพชรหึงจึงเป็นเส้นทางสําคัญในด้านการท่องเที่ยว 
ตลาดพระประแดงจะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต้ังอยู่ทางเข้าตลาดพระประแดง เป็นศาลเจ้าเก่าครั้งสร้าง
เมืองนครเขื่อนขันธ์ หลังตลาดมีศาลพระเสื้อเมืองเป็นศาลเก่าที่มีศิลปวัตถุที่สําคัญ ไม่ห่างไกลมากเป็น
สถานที่ต้ังป้อมแผลงไฟฟ้า ป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ป้อมเมืองนครเขื่อนขันธ์ ในพ้ืนที่รอบๆ 
ตลาด ริมคลองลัดหลวง มีวัดมอญหลายวัด เช่น วัดแค วัดโมกข์ วัดพญาปราบ วัดอาษา และวัดริม
คลองลัดหลวง ที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และมีคุณค่าทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม คือวัด
ไพชยนต์พลเสพ และ วัดโปรดเกศเชษฐาราม โดยมีถนนผ่านมาถึง วัดทรงธรรมวรวิหาร ทั้งสามวัดมี
ความสําคัญทางด้านการท่องเที่ยวของอําเภอพระประแดง โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานประเพณีสงกรานต์
พระประแดง วัดทรงธรรมจะเป็นสถานที่ต้ังขบวนแห่สงกรานต์ วัดโปรดเกศเชษฐารามจะเป็นสถานที่
ต้อนรับขบวนแห่เพ่ือปล่อยปลาปล่อยนกที่วัดโปรดเกศ เทศกาลสงกรานต์วัดมอญทุกวัด วัดไทยทุกวัด 
จะจัดประเพณีสรงนํ้าพระ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญ สร้างกุศล ในเทศกาลสําคัญ วัดทรงธรรม
ต้ังอยู่บริเวณถนนเพชรหึง มีเส้นทางข้ามคลองลัดโพธิ์ มีวัดสําคัญหลายวัด ที่น่าจะได้รับการพัฒนาสู่
เส้นทางการท่องเท่ียวของอําเภอพระประแดง ไปตามถนนเพชรหึงสู่พ้ืนที่กระเพาะหมู สุดทางที่ตําบล
บางกอบัว ผ่านทางเข้าวัดหลายวัด จากคลองลัดโพธ์ิซ้ายมือของถนนเป็นวัดคันลัด วัดประจําหมู่บ้าน
มอญทรงคะนอง และหมู่บ้านโรงเรืออยู่ตรงข้ามกับวัดคันลัดด้านขวามือของถนนเพชรหึง ผ่านตําบลทรง
คะนอง ตําบลบางยอ ฝั่งซ้ายมือ เป็นทางเข้าวัดบางขม้ิน อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งเหนือ เลยไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร ฝั่งขวามือเป็นวัดจากแดง อยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก เป็นวัดที่สําคัญ
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มีศาสนสถานที่สร้างขึ้นใหม่ พระเจดีย์รูปทรงสวยงาม เป็นที่สักการะของชาวพุทธ และที่สําคัญวัดจาก
แดงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า (แรงงานข้ามชาติ) ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา จากวัดจากแดงฝั่งขวามือเป็นวัดป่าเกศ พระอุโบสถที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ 
รูปแบบศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและมีพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม 12 
ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณ 500 เมตร ฝั่งขวามือเป็นทางเข้าวัดบาง
กระสอบ เป็นวัดใหญ่มีพระปรางค์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถหลังใหม่ จาก
ทางเข้าวัดบางกระสอบตรงไปทางขวามือ ทางเข้าวัดบางน้ําผึ้งใน ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง ที่มีพ้ืนที่อยู่
บริเวณวัดบางนํ้าผึ้งใน กลางสวนมะพร้าว มะม่วงและหมาก หรือพ้ืนที่ระหว่างร่องสวนเก่า ชาวบ้าน
ชาวสวนค้าขายของสวน สินค้าของไทยๆ อาหารไทย ขนมไทย อย่างมากมาย ตลาดบางน้ําผึ้งมีคลอง
สวน และคลองที่ไปสู่แม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ในบริเวณกลางสวนมีวัดบางน้ําผึ้งนอก มีพระ
อุโบสถและพระวิหารเก่า สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ได้รับการพัฒนา ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เดินทางมาทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งวัดบางนํ้าผึ้งในและวัดบางนํ้าผึ้งนอกจะมีกิจกรรมที่สําคัญในเทศกาลวันสงกรานต์ได้
จัดให้มีการตักบาตรนํ้าผึ้งการตักบาตรน้ําผึ้ง ในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี โดย
นิมนต์พระมารับบิณฑบาต เดินจากวัดบางนํ้าผึ้งนอกไปถึงวัดบางนํ้าผึ้งใน เดินรับนํ้าผึ้งที่จัดเป็นหลอด
เล็กๆ ประเพณีที่จัดข้ึนใหม่ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ ในพิธีกรรมภายในงานได้นิมนต์
พระภิกษุสงฆ์ จํานวน 61 รูป เพ่ือให้ชาวบ้านนํานํ้าผึ้ง มาใส่บาตร ในตอนเย็น และบางคนก็นํา
อาหารแห้งใส่บาตรด้วย โดยมีการจัดริ้วขบวนแห่ที่ย่ิงใหญ่ ทั้งขบวนแห่เชิดสิงโต ขบวนแห่นางสงกรานต์ 
และที่สร้างสีสันก็คือขบวนแห่ธิดาช้างนํ้าผึ้ง ซึ่งได้ผ่านการประกวดบนเวที โดยคัดเลือกสาวประเภทสอง
ที่มีนํ้าหนักมากและสวยงามท่ีสุด เข้าร่วมขบวนแห่ด้วย โดยขบวนดังกล่าวได้เคลื่อนตัวจากวัดบางนํ้าผึ้ง
นอกมายังวัดบางนํ้าผึ้งใน ตลอดสองข้างทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรนํ้าผึ้งกันจํานวนมาก และบางส่วนก็
เล่นนํ้าสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน สาเหตุที่จัดให้มีพิธีตักบาตรน้ําผึ้งในตอนเย็นน้ัน เน่ืองจากเห็นว่า 
ทุกปีที่ผ่านมา เมื่อมีพิธีตักบาตรตอนเช้า ทําให้ชาวบ้านจํานวนมากไม่สามารถเข้าร่วมทําบุญได้ รวมท้ัง
แม่ค้าที่ขายของในตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งด้วย อีกทั้งการตักบาตรนํ้าผึ้งน้ัน จะเป็นการระลึกถึงว่า ในอดีตที่
ผ่านมาในตําบลบางนํ้าผึ้งน้ันมีความอุดมสมบูรณ์ มีนํ้าผึ้งในเทือกสวนไร่นาเป็นจํานวนมาก จึงได้จัดให้มี
การตักบาตรนํ้าผึ้งในตอนเย็น ในกลุ่มของตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมาก 
จากตลาดน้ําบางนํ้าผึ้ง มาตามถนนเพชรหึงฝั่งซ้ายมือเป็นกลุ่มวัด ในพ้ืนที่กระเพาะหมู ตําบลบาง
กระเจ้า ประกอบด้วยวัดจํานวน 4 วัด วัดราษฎ์รังสรรค์ วัดบางกระเจ้ากลาง วัดบางกระเจ้านอก วัด
กองแก้ว ทั้ง 4 วัดสร้างศาสนสถาน อาคารโบสถ์ วิหารใหม่ทั้งหมด วัดกองแก้วสร้างพระอุโบสถทรงไทย
ขนาดใหญ่ต้ังบนฐานสูง ภายในมีภาพจิตรกรรมเขียนใหม่ทั้งหมด เลียนแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ภาพ
จิตรกรรมเขียนได้สวยมาก จากกลุ่มของวัดทั้ง 4 วัด เป็นที่ต้ังของ สวนศรีนครเข่ือนขันธ์ ใจกลางสวน
เก่าด้ังเดิมของพ้ืนที่กระเพาะหมู มีพ้ืนสวนที่ร่มรื่นเหมาะเป็นที่พักผ่อน หรือกิจกรรมเพ่ือสุขภาพออก
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กําลังกาย หรือสถานที่ศึกษาทางนิเวศวิทยาของเยาวชน วัดสุดท้ายสุดถนนเพชรหึงวัดบางกอบัว อยู่ริม
ฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ตรงข้ามเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร วัดบางกอบัวเป็นวัดใหญ่ ศาสนสถาน
สร้างใหม่ทั้งหมด วัดบางกอบัวจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์อย่างย่ิงใหญ่ มีขบวนแห่นางสงกรานต์ของ
ชาวสวนบางกอบัว ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี อําเภอพระประแดงฝั่งตรงข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา ถนนปู่
เจ้าสมิงพราย มีวัดบางหัวเสือ ที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว วัดบางหัวเสือและตลาดนํ้าบางหัวเสือ ที่ต้ังอยู่
ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา เดินไปตามถนนปู่เจ้าสมิงพราย มีทางเข้าวัด บางหัวเสือ วัดอยู่ตําบลบางหัวเสือ ริม
แม่นํ้าเจ้าพระยา เป็นวัดเก่าที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างพระอุโบสถใหม่ ที่สร้างสรรค์ด้วยภูมิ
ปัญญาช่างท้องถิ่น รูปแบบพระอุโบสถทรงไทย หน้าบันพระอุโบสถเซรามิก ประกอบเป็นรูปลัญจกรพระ
ปรมาภิไทยอักษร ภปร. รัชกาลที่ 9 พระอุโบสถมีองค์ประกอบประดับตกแต่งด้วยปูนป้ันด้วยมือ ประดับ
ตกแต่งพระอุโบสถ ภายในเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องพุทธประวัติตอนต่างๆ รูปแบบจิตรกรรมฝา
ผนังสามมิติ ประกอบลายปูนป้ันเป็นรูปทรงนูนออกมาจากภาพจิตรกรรม ที่ได้สร้างประกอบผนังได้ลง
ตัวอย่างสวยงามแปลกตา เป็นศิลปะสมัยใหม่ที่ไม่เหมือนวัดทั่วไป และที่สําคัญภายนอกพระอุโบสถ เป็น
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธ์ิสร้างความมหัศจรรย์ให้เห็น คือ พระหัตถ์
ที่อุ้มบาตรที่น้ิวก้อยของพระหัตถ์มีนํ้าหยดอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อน้ํามนต์ทิพย์ 
ชาวบ้านมากราบไหว้ขอนํ้ามนต์ไปด่ืมเพ่ือรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามความเช่ือถือศรัทธา ในบริเวณใกล้เคียง
วัดบางหัวเสือได้มีการจัด ตลาดน้ําบางหัวเสือ ที่ขายผลผลิตจากท้องถ่ิน และอาหาร ขนมไทย ที่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ที่เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก ตลาดบางหัวเสือมีสิ่งที่น่าสนใจมากคือ 
จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ ภาพปูนป้ันประดับตกแต่งบานประตูและบานหน้าต่างที่ป้ันด้วยฝีมือโดยไม่ใช้
แบบพิมพ์อย่างสวยงามวัดบางหัวเสือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

ภาพที่  4.14 - 4.15 ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้งวัดบางน้ําผึ้งนอกไปวัดบางนํ้าผึ้งใน 
ที่มา : https://th-th.facebook.com/HxKhawChawPrakar/posts/473798142778074 
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ภาพที่ 4.16 พระอุโบสถเซรามิกวัดบางหัวเสือ ภาพที่ 4.17 ภายในพระอุโบสถวัดบางหัวเสือ 

ที่มา : www.holidaythai.comที่มา : 2g.pantip.com 
                   

  

ภาพที่ 4.18- 4.19 ประติมากรรมปูนป้ันภายในพระอุโบสถ 
ที่มา : http://www.rakbankerd.com/2014/art/temple/temple_detail.php?id=121&s=2 
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ภาพที่ 4.20 พระประธานวัดบางหัวเสือ ภาพที่ 4.21 พระปางอุ้มบาตร 
ที่มา : 2g.pantip.com

 
 แหล่งท่องเที่ยวอําเภอพระประแดงมีสถานที่สําคัญ วัดที่ซึ่งมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ วัดที่มีความสําคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ียวข้องกับศาสนกิจ เป็น
ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมร่วมกับชาวต่างชาติ (พม่า มอญ ค้า
แรงงาน) และที่สําคัญ วัดยังต้ังอยู่บริเวณศูนย์กลางของการท่องเที่ยว ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง และที่สําคัญยัง
มีสวนศรีนครเข่ือนขันธ์ เป็นที่พักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติ ที่เป็นปลอดของคนกรุงเทพมหานคร 

สรุปเส้นทางท่องเที่ยวในอําเภอพระประแดง ประกอบด้วย ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  สถานที่ต้ัง
ป้อมแผลงไฟฟ้าซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 ป้อมเมืองนครเขื่อนขันธ์ ส่วนศาสนสถานท่ีมีความสําคัญ
ทางด้านประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม คือ วัดไพชยนต์พลเสพ วัดโปรดเกศ
เชษฐาราม วัดทรงธรรมวรวิหาร วัดป่าเกศมีพระอุโบสถที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ รูปแบบศิลปะ
สมัยอยุธยาตอนปลาย ส่วนวัดบางนํ้าผึ้งนอกมีกิจกรรมท่ีสําคัญในเทศกาลวันสงกรานต์คือการตักบาตร
นํ้าผึ้งการตักบาตรนํ้าผึ้ง อีกทั้งมีสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอําเภอพระประแดงมี
สถานที่สําคัญเป็นที่พักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติที่เป็นปลอดของคนกรุงเทพมหานคร  
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 อําเภอบางพลี มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในชุมชนชาวบางพลีที่สืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบางพลีที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน ที่ยังคงมีกิจกรรมการค้าขายในชุมชนที่ต้ังอาคารบ้านเรือนโบราณ 
ตลาดน้ําโบราณบางพลี แหล่งชุมชนตลาดเก่าที่อยู่ใกล้เคียงกัน วัดบางพลีใหญ่ในเป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่ศักสิทธ์ิ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบางพลี และชาวไทยพุทธในจังหวัดใกล้เคียง
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน ที่เป็นแหล่งที่มาของประเพณีสําคัญของจังหวัดสมุทรปราการคือ ประเพณี
รับบัวโยนบัว ที่ชาวบางพลีจัดให้มีขึ้นเป็นประจําปี แหล่งท่องเท่ียวของอําเภอบางพลี จึงเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนชาวบ้านบางพลี ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวตลาดน้ําโบราณบางพลี วัดบางพลีใหญ่ในเป็นสถานท่ี
ประกอบประเพณีรับบัว ที่นําหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในลงเรือแห่ให้ประชาชนได้โยนบัวบูชาองค์หลวง
พ่อโต ในบริเวณไม่ไกลมากนักมีวัดบางพลีใหญ่กลาง แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธธรรม กับศาสนสถานที่
สร้างขึ้นในรูปแบบจินตนาการสร้างสรรค์ เส้นทางแห่งการทําบุญกุศลในภพน้ีเพ่ือชีวิตในชาติภพหน้าที่
เหมาะกับเยาวชนรุ่นใหม่ 
 สรุปเส้นทางท่องเท่ียวในอําเภอบางพลี ประกอบด้วย วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบางพลี  มีประเพณีสําคัญของจังหวัด
สมทุรปราการ คือ ประเพณีรับบัวโยนบัว และมีตลาดนํ้าโบราณบางพลี  

เส้นทางท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ใน 
4 อําเภอ อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ อําเภอพระประแดง และอําเภอบางพลี 
แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม ศาสนสถานวัดที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์มีทั้งหมด 7 
วัด ซึ่งน้อยมาก เมื่อเทียบกับ 115 วัด ของจังหวัดสมุทรปราการ ป้อมปราการมี 2 แห่ง ป้อมแผลงไฟฟ้า 
ป้อมเก่าครั้งสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมสุดท้ายสร้างสมัยรัชการที่ 5 เพ่ือ
ปกป้องน่านน้ําไทย  

ส่วนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่สําคัญทางด้านการท่องเที่ยว ประเพณีสงกรานต์พระ
ประแดง ประเพณีรับบัวโยนบัวของอําเภอบางพลี และประเพณีนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ของอําเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลอําเภอพระประแดง มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าทุกอําเภอ แหล่ง
ท่องเที่ยวอําเภอพระประแดง ในบริเวณใกล้เคียงกัน สะดวกต่อการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร และ
ในอําเภอใกล้เคียง เช่น อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง 
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4.4 สรุปเส้นทางท่องเท่ียวระหว่างพักรอเปลี่ยนสายการบิน 
การนําเสนอในส่วนน้ีเพ่ือตอบวัตถุประสงค์คือ การนําเสนอแผนการท่องเที่ยวสําหรับ

นักท่องเที่ยวผู้พักรอระหว่างเปลี่ยนสายการบินระหว่างประเทศในเวลาที่จํากัด  โดยนักท่องเท่ียวมี
จุดเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ การเดินทางโดยใช้ส่วนยนตร์ส่วนบุคคลหรือรับรับจ้างเหมา มีเส้นทาง
ดังน้ี  

เส้นทางที่ 1 สวนสุขภาพลัดโพธ์ิ พ้ืนที่ใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ที่ได้รับปรับปรุงภูมิทัศน์ 
จนกลายเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดชมวิวสะพานที่สวยงามแล้ว ยังเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์
สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมด้วย  

เส้นทางที่ 2 ตลาดบางนํ้าผึ้ง เสน่ห์ชีวิตริมคลอง ที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมใจนําเอาสินค้าและ
ผลิตผลทางการเกษตรออกมาต้อนรับนักท่องเท่ียวที่ช่ืนขอบการท่องเท่ียวคอนเซ็ปต์ “เที่ยวไป กินไป” 
เป็นประจําทุกวันเสาร์-อาทิตย์  

เส้นทางที่ 3 พระสมุทรเจดีย์ พระเจดีย์แต่เดิมต่ังอยู่บนเกาะกลางปากแม่นํ้าเจ้าพระยา แต่
ปัจจุบันแผ่นดินงอกขึ้นมาเช่ือมติดกับเกาะโดยยังมี “ท่าเทียบเรือ” เป็นวัตถุหลักฐานยืนยัน ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระชัยวัฒน์ และพระปางห้ามสมุทร  

เส้นทางที่ 4 ป้อมพระจุลยอมเกล้า ป้อมปราการบริเวณปากแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่สร้างขึ้นในรัช
สมัยของรัชกาลที่ 5 ภายในเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงแม่กลอง ซึ่งเคยใช้เป็นเรือพระที่น่ังใน
รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 และร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา 

เส้นทางที่ 5 พิพิธภัฑณ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณจากตะวันตกและตะวันออก
ที่ซ่อนอยู่ในประติมากรรมลอยตัวช้างทองแดง ที่มีความสูงเท่ากับตึก 14 ช้ัน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช้ัน
บาดาล ช้ันโลกมนุษย์ และช้ันดาวดึงส์  

เส้นทางที่ 6 ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ ชวนมาดู “เจ้าใหญ่” จระเข้ที่ได้รับการ
รับรองจาก กินเนสบุ๊ค ออฟ เรคคอร์ด ว่าเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมการแสดงโชว์จับ
จระเข้ที่น่าต่ืนเต้นและหวาดเสียว  

เส้นทางที่ 7 เมืองโบราณ ร่นระยะทางการท่องเที่ยวเหนือจรดใต้ภายใน 1 วัน กับพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งที่ได้จําลองสิ่งก่อสร้างอันครงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั่วเมืองไทยมารวมไว้ รวมถึงความ
งดงามของพระที่น่ังสรรเพชญปราสาทความทรงจําที่มองเห็นได้  

เส้นทางที่ 8 ตลาดนํ้าบางพลี แวะชมชุมชนการค้าริมคลองสําโรงที่มีอายุกว่า 150 ปี ตลาด
โบราณเพียงแห่งเดียวที่รอดพ้นจากไฟไหม้ และยังคงสภาพเดิมเหมือนแรกสร้างโดยพ้ืนตลาดเป็นพ้ืนไม้ 
สามารถเดินติดต่อกันได้ ยาวกว่า 500 เมตร (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)   
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เส้นทางศึกษาวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์  
การศึกษาวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ จํานวน 4 วัด มีความสําคัญดังน้ี 

 
 เส้นทางที่ 1 วัดป่าเกด วัดที่สร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พร้อมกับการสร้างเมืองนคร
เข่ือนขันธ์ ศิลปะสถาปัตยกรรม คือพระอุโบสถ ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอน
ปลาย สร้างตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย พระอุโบสถทรงไทยตกท้องสําเภาหน้าบันรูปพระนารายณ์
ทรงครุฑ รูปทรงสวยงามตามแบบอยุธยา ภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนแบบ
จิตรกรรมประเพณีแบบอยุธยา เร่ืองราวพระพุทธประวัติแต่เป็นที่น่าเสียดายมากท่ีจิตรกรรมบางส่วนลบ
เลือนไปหมด เหลือในส่วนที่สําคัญที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพเทพ
ชุมนุมและเทพทวารบาล ที่บานประตู และบานหน้าต่าง จิตรกรรมมีรูปทรงประณีตสวยงามด้านหน้า
พระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม 12 ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างแท้จริง ที่มีในอําเภอพระ
ประแดง 
 
 เส้นทางที่ 2 วัดโปรดเกศเชษฐาราม และวัดไพชยนต์พลเสพย์ ทั้งสองวัดเป็นพระอารามหลวง 
วัดโปรดเกศเป็นพระอารามหลวงช้ันโท สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2  พร้อมกับการสร้าง
เมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นเสมือนวัดพ่ีวัดน้อง ติดอยู่ฝั่งคลองลัดหลวง เย่ือง ๆ กันรูปแบบศิลปะ
สถาปัตยกรรมทั้งสองวัดมีลักษณะรูปแบบคล้ายกัน ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 
พระอุโบสถและพระวิหารมีรูปแบบทรงโรง องค์ประกอบประดับตกแต่งลายปูน หน้าบันซุ้มประตู แบบ
ศิลปะจีนส่วนพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม 20 ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พระเจดีย์ทรงกลมแบบอย่างศิลปะ
สมัยอยุธยาส่วนใหญ่สร้างขึ้นช่วงหลังจากการสร้างอุโบสถและพระวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐารามและวัด
ไพชยนต์พลเสพย์ เป็นวัดที่มีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมและพระราชนิยมรัชกาลที่ 3 ที่มีความสวยงาม
และสมบูรณ์มาก 
 
 เส้นทางที่ 3 วัดทรงธรรมวรวิหาร พระอารามหลวงช้ันโท ช้ันวรวิหาร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 
วัดคู่บ้านคู่เมืองนครเข่ือนขันธ์อย่างแท้จริง ศิลปะสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน พระอุโบสถสร้างในสมัย
รัชกาลที่ 4 พระอุโบสถทรงไทยรูปทรงสวยงาม หน้าบันเป็นรูปพระพิชัยมงกุฎ สัญลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม ที่เป็นเสมือนแทนพระราชลัญจกร รัชกาลที่ 4 ส่วนพระเจดีย์ พระมหารามัญเจดีย์ เจดีย์
มอญที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศไทย พระมหารามัญเจดีย์ น่าจะเป็นประธานของวัด หรือ 
พระอุโบสถพระมหารามัญเจดีย์ ถ่ายทอดรูปแบบศิลปะมอญ สร้างขึ้นเพ่ือชาวมอญท่ีอพยพเข้ามาใน
สมัยรัตนโกสินทร์ วัดทรงธรรมจึงเป็นวัดที่มีศิลปะสถาปัตยกรรม ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 และเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชาวมอญ หรือ เป็นวัดหลวงที่เป็นวัดมอญ 
ในอําเภอพระประแดง 
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 เส้นทางศึกษาคุณค่าศิลปะสถาปัตยกรรม  
การศึกษาคุณค่าศิลปะสถาปัตยกรรมในอําเภอพระประแดง มีวัดทั้ง 4 วัด เป็นศิลปะสมัยต่าง ๆ 

ดังน้ี  
 ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย   วัดป่าเกด 
 ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ 3 วัดโปรดเกศเชษฐาราม และ วัด
ไพชยนต์พลเสพย์ 
 ศิลปะสถาปัตยกรรมสมันรัชกาลที่ 4 วัดทรงธรรมวรวิหาร และยังเป็นวัดมอญ 
 วัดมอญ  วัดที่สร้างในชุมชนมอญมี 10 วัด มีความสําคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญ 
สัญลักษณ์เด่นของวัดมอญมีเสาหงส์ 
 วัดในอําเภอพระประแดง มีทั้งหมด 38 วัด ส่วนใหญ่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ สร้างศาสน
สถาน ขึ้นใหม่เกือบทุกวัด เหลือเพียง 4 วัดที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรม ส่วนวัดมอญเป็นวัดที่
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ หรือวัดที่เกิดขึ้นกับในชุมชนมอญ การต้ังถิ่นฐาน
ของชาวมอญในสมัยรัชกาลที่ 2 ประวัติการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์จึงเป็นเมืองที่สร้างข้ึนเพ่ือชาวมอญ
ที่อพยพมาหรือกล่าวถึงพระประแดงก็เป็นที่รู้จักกันในนามของมอญปากลัด หมู่บ้านมอญในภาคกลาง 
 
 ป้อมแผงไฟฟ้า ป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 2 พร้อมกับการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ที่ยังคง
เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว ลักษณะป้อมเป็นรูปปีกกาหันหน้าไปทางฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ต้ังปืนใหญ่ ปัจจุบัน
ประมาณ 4 กระบอก เรียงกันบนสันป้อมเดินได้ โดยรอบปัจจุบันได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์อยู่ในสภาพ
เดิมที่มีความสมบูรณ์ เปิดให้เข้าศึกษาได้ทุกวัน 
 
 อําเภอเมืองสมุทรปราการ วัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสมบูรณ์ทางด้าน
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์มีเพียงวัดเดียว คือ วัดพิชัยสงคราม วัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย เป็นที่น่าเสียดายที่มีการสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่เหลือเพียงพระอุโบสถ เพียงหลังเดียว ที่เป็น
ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นที่น่าสังเกตที่หน้าบันพระอุโบสถ เป็นลายปูนป้ันรูปเทพ
พนมท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่จะต้องเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ 
เช่นเดียวกับวัดป่าเกด รูปทรงของอุโบสถวัดพิชัยสงคราม  และวัดป่าเกดจะมีรูปทรงที่เป็นแบบเดียวกัน 
แต่จะแตกต่างที่หน้าบันพระอุโบสถต่างกัน เดิมแล้วหน้าบันพระอุโบสถวัดพิชัยสงคราม น่าจะเป็นรูป
พระนารายณ์ทรงครุฑ ตามรูปแบบของพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายส่วนพระเจดีย์ทรงกลมวัดพิชัย
สงคราม ได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบพระเจดีย์ทรงกลมแบบอยุธยาเพียงเล็กน้อย ได้มีการพัฒนา
รูปแบบสร้างตามฝีมือช่างท้องถิ่น โดยมีลักษณะช้ันดอกบัวซ้อน ช้ัน 3 ดอกลดหลั่นกัน ขึ้นไปรับองค์
ระฆังทรงเครื่องมาลัยเถาว์ลวดลายปูนป้ันกล่าวได้ว่าเป็นพระเจดีย์ทรงกลมเพียงองค์เดียวในประเทศ
ไทย ส่วนพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม 12 เป็นพระเจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ ต้นแบบที่ได้รับอิทธิพลพระเจดีย์
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เหลี่ยมย่อมุม 12 ที่ได้รับพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม 12 สมัยรัตนโกสินทร์ นิยมยกฐานสูง ฐานปัถสลับฐาน
สิงห์ ลดหล่ันถึงช้ันบัวปากระฆัง มีอิทธิพลท้องถิ่นบัวปากระฆังเป็นดอกบัวขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับพระ
เจดีย์ทรงกลมเหนือองค์ระฆังเป็นบัวกลุ่มซ้อนช้ันลดหลั่นไปรับปลียอดและลูกแก้วเหนือสุด พระเจดีย์
เหลี่ยมย่อมุม 12 วัดพิชัยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ทาสีขาวทั้งองค์ต้ังเรียงรายหน้าพระอุโบสถ พระ
อุโบสถเป็นประธานของวัด อําเภอเมืองสมุทรปราการ จึงมีวัดที่มีคุณค่าทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม 
เพียงแห่งเดียวส่วนวัดอ่ืนๆได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างอาคารศาสนสถานข้ึนใหม่ 
 
 อําเภอพระสมุทรเจดีย์ วัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสมบูรณ์ทางด้านรูปแบบ
สถาปัตยกรรม มีเพียง 2 วัด คือวัดพระสมุทรเจดีย์ และวัดสาขลา 
 
 วัดพระสมุทรเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นสถานที่ต้ังของพระสมุทรเจดีย์
หรือพระเจดีย์กลางนํ้า วัดพระสมุทรเจดีย์มีการวางผังการก่อสร้างศาสนสถานได้สวยงาม และลงตัวต่อ
พ้ืนที่รูปแบบการวางวัดสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีพระอุโบสถ พระเจดีย์และต้นศรีมหาโพธ์ิเรียงกันเป็นแกน
ตรง พระอุโบสถวัดพระสมุทรเจดีย์ทรงไทย แบบมีระเบียงด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบันเป็นรูปพระ
พิชัยมงกุฎ ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ประดับตกแต่งลายปูนป้ันที่หน้าบัน และซุ้มประตู
หน้าต่าง ส่วนพระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลมแบบพระเจดีย์สมัยอยุธยา จากหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์ กล่าวถึงพระสมุทรเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 สร้างบนพ้ืนที่สันดอนปาก
แม่นํ้าเจ้าพระยาหรือปากอ่าว เรียกตามชาวบ้านว่าพระเจดีย์กลางนํ้า เป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม 12 
แบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาย้ายมาอยู่ริมฝั่งตรงข้ามศาลากลางจังหวัด หรือฝั่งอําเภอพระ
สมุทรเจดีย์และสร้างเป็นพระเจดีย์ทรงกลม ที่เห็นในปัจจุบัน วัดพระสมุทรเจดีย์มีความสําคัญทางด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวสมุทรปราการ ที่ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาถึงปัจจุบัน งานประเพณี
นมัสการ พระสมุทรเจดีย์ ที่ชาวอําเภอพระสมุทรเจดีย์ และอําเภอสมุทรปราการร่วมกันจัดข้ึน งานจะมี
ทั้งสองฝั่งแม่นํ้าถือเป็นงานที่ย่ิงใหญ่ของจังหวัดสมุทรปราการ 
 วัดสาขลา วัดในพ้ืนที่สุดทาง ของอําเภอพระสมุทรเจดีย์ที่เป็นวัดโบราณมีบทบาทในการทํา
สงครามกับพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่มีศาสนสถาน คือพระปรางค์เอียงเพียงองค์เดียวที่มีรูป
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีรูปแบบสมบูรณ์ปละเป็นสิ่งที่บอกถึงประวัติศาสตร์ ความ
เจริญรุ่งเรืองของสมัยรัตนโกสินทร์ที่ให้ความสําคัญต่อเมืองหน้าด่านทางทะเล ถึงแม้จะเป็นพ้ืนที่ที่
ห่างไกลการสร้างศิลปะสมัยอยุธยาสถาปัตยกรรมรูปแบบพระปรางค์ก็ยังมีการสืบเน่ืองถึงพ้ืนที่ที่ห่างไกล 
รูปแบบพระปรางค์เอียงมีความสวยงาม พระปรางค์ทรงฝักข้าวโพดพบหลายวัดในกรุงเทพฯเช่นวัดอัปสร
สวรรค์ วัดทองธรรมชาติ เป็นต้น 
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล สร้างขึ้นในสมันรัชกาลที่ 5 อยู่ในอําเภอพระสมุทร
เจดีย์ สุดทาง ถนนสุขสวัสด์ิ ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสภาพสมบูรณ์ ในความรับผิดชอบของทหารเรือ 
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ในปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางด้านการศึกษาหาความรู้ หรือเป็นอนุสรณ์สถานที่สําคัญของ
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 

 

 

ภาพที่ 4.22-4.23 เปรียบเทียบพระอุโบสถสมัยอยุธยา วัดพิชัยสงครามและวัดป่าเกด 
dsadf 

 

ภาพที่ 4.24-4.25 เปรียบเทียบหน้าบันสมัยอยุธยา วัดพิชัยสงครามและวัดป่าเกด 
dki 
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ภาพที่ 4.26-4.27 พระเจดีย์ทรงกลมและพระเจดีย์ทรงเหลี่ยมวัดพิชัยสงครามที่ได้รับอิทธิพล
ท้องถิ่นผสมผสานศิลปะสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร ์

                      
 

 

ภาพที่  4.28 พระเจดีย์ วัดป่าเกด ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
หกดฟ   
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ภาพที่ 4.29-4.30 เปรียบเทียบพระอุโบสถสมัยรัชกาลท่ี 3 วัดโปรดเกศเชษฐารามและวัดไพชยนต์พลเสพย์

 

  

ภาพที่ 4.31-4.32 เปรียบเทียบหน้าบันสมัยรัชกาลท่ี 3 วัดโปรดเกศเชษฐารามและวัดไพชยนต์พลเสพย์

ฟกฟหหกฟ 
   

ภาพที่ 4.33 -4.34 เปรียบเทียบพระอุโบสถสมัยรัชกาลที ่4 วัดทรงธรรมและวัดพระสมุทรเจดีย์ 
 ฟหกดฟหด            
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ภาพที่ 4.35- 4.36 เปรียบเทียบหน้าบันสมัยรัชกาลที่ 4 วัดทรงธรรมและวัดพระสมุทรเจดีย์ 

               
 

 

ภาพที่ 4.37 พระสมุทรเจดีย์ วัดพระสมุทรเจดีย์
อิทธิพลศิลปะสมัยรัตนโกสินทร ์

ภาพที่ 4.38 พระปรางค์เอียง วัดสาขลา
อิทธิพลสมัยอยุธยา 
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    สรุปการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวด้านศิลปะสถาปัตยกรรม จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ศาสน
สถานวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา จํานวน 14 วัด เหลือวัดพิชัยสงคราม เพียงวัดเดียวที่มีรูปแบบศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา เป็นที่ น่าเสียดายสําหรับศิลป
สถาปัตยกรรมที่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ส่วนวัดที่สร้างในสมัยธนบุรี ไม่พบศิลปะสถาปัตยกรรมศา
สนสถาน วัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ จํานวน 96 วัดเหลือวัดที่มีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่
สมบูรณ์เพียง 6 วัด เช่น วัดป่าเกด สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา 
วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดไพชยนต์พลเสพย์ วัดสาขลา ศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 3 วัดพระ
สมุทรเจดีย์ และวัดทรงธรรม เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มอญท่ีมีรูปทรงสวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ในส่วนของวัดที่มีความสําคัญต่อวัฒนธรรมมอญจํานวน 10 วัด ในอําเภอพระประแดง ศิลปะ
สถาปัตยกรรม ศาสนสถานสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเป็นที่น่าเสียดายมาก ที่วัดในจังหวัดสมุทรปราการ มีถึง 
115 วัด แต่เหลือวัดที่มีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมจํานวนน้อยมาก 
                  
                                                              
 




