
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                   



   

               
                       ขอมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรปราการ 
   

สมุทรปราการเปนจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย  ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาตอน
ปลายสุดของแมน้ําเจาพระยา  ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก  เชน  ทํา
นา  ทําสวน  ทั้งอยูใกลทะเลจึงทําประมงกันอยางกวางขวาง  นอกจากนี้ยังมีการทํานาเกลือ  การ
ทําฟนจากปาชายเลน  ผลิตผลสวนใหญจึงมีขาว  มะพราว  พืชผลจากสวน  เกลือสมทุร  สัตวน้ํา
จืด  และน้ําเค็ม  อันไดแก  ปลา  ป ู กุง  หอย  เปนตน  และเนื่องจากเปนจังหวัดชายทะเล  อากาศ
จึงไมรอนจัด  ไมหนาวจัดจนเกินไป 
 

1.อาณาเขตติดตอ 

จังหวัดสมุทรปราการ  มอีาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับ  กรุงเทพมหานคร 
ทิศใต   ติดตอกับ  อาวไทย 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  กรุงเทพมหานคร 

แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ 



 

2. ท่ีต้ัง/ขนาด 

 

สมุทรปราการ  เปนจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย  ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
และเหนืออาวไทย  ระหวางเสนละติจูด 13ο  36’  00.5”  เหนือ  ลองติจูดที่  100ο  35’  51”   
ตะวันออก  มีเนื้อที่ประมาณ1,004.09  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 627,557.50 ไร  อยูหาง
ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร  เปนระยะทาง 25 กิโลเมตร  ตัง้อยู 
ปลายสุดของแมน้ําเจาพระยาทั้งสองฝงตัวจังหวัดตั้งอยูริมน้ําฝงตะวันออก 

 
 

3. ลักษณะภูมปิระเทศ 

 

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญ  พ้ืนที่เปนที่ราบลุมไมมีภูเขา  มีแมน้ําเจาพระยา 
ไหลผานกลางแยกพื้นที่ออกเปนดานตะวันตก  และดานตะวันออก  มีลําคลองเปนจํานวนมาก  
สภาพการใชที่ดิน  พบวา  พ้ืนที่เกษตรกรรมมีประมาณรอยละ 40  และมีแนวโนมลดนอยลง   
สวนพื้นที่ชุมชนเมือง  แหลงอุตสาหกรรมและอืน่ ๆ มีประมาณรอยละ 60 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



จังหวัดสมุทรปราการ 

 
โดยทั่วไปแลวลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด  สามารถแบงพื้นที่ออกไดเปน 3 สวนคือ 
  1.  บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาทั้งสองฝง  ซึ่งเปนที่ราบลุมทั้งหมด  เหมาะสําหรับ
การทํานาและทําสวน 

2. บริเวณตอนใตใกลชายฝงทะเล  น้ําทะเลทวมถึง  และพื้นดินจะเค็มจัดใน 
ฤดูแลงโดยมากจะเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทําปาจากและปาฟน  (แสม  โกงกาง) 
 

 
3. บริเวณที่ราบกวางใหญ  ทางตอนเหนือ  และตะวันออก  ซึ่งจะเปนที่กวาง 

โดยตลอดทําการเพาะปลูกไดดี  เนื่องจากภูมิประเทศอยูติดชายทะเลใกลน้ําเค็ม  จึงตองมี
ประตูน้ําชลประทานหลายแหง  สําหรับกักกันน้ําเค็ม  และระบายน้ําจืดในการทํานา  นับเปนที่ที่
มีความสําคัญของจังหวัด 



 

 

4. ภูมิอากาศ 

 

 

  จังหวัดสมุทรปราการมี 3 ฤดูกาล  คือ 
1. ฤดูฝน  เปนชวงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดเขามามีระยะเวลานาน 5 เดือน  มีฝน 

ตกแผกระจายเปนฤดูที่สรางปญหาแกจังหวัดสมุทรปราการมากเนื่องจากมีพ้ืนที่ต่ํา  อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลเล็กนอย  ในภาวะปกติบางพื้นที่น้ําทวมขังอยูแลว  เมื่อฝนตกหนักประกอบกับมีน้ํา
จากทางเหนือไหลลงมาทําใหเกิดน้ําทวมทุกป  ปริมาณฝนตกหนักในชวงเดือนกันยายน – 
ตุลาคม  ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของรองความกดอากาศต่ํา  ทําใหเกิดการกอตัวของพายุใตฝุน  
และพายุโซนรอนในทะเลจีนใต  ปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปเทากับ 1,175.72 มิลลิเมตร  เฉลี่ยฝน
ตกตอป 37 วัน  เดือนตุลาคมเปนเดือนซึ่งมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุด  และเดือนธันวาคมเปนเดือน
ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุด 

2. ฤดูหนาว  เปนชวงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามามีระยะเวลาประมาณ 3  
เดือน  อุณหภูมิลดต่ําลงมีความกดอากาศสูงปกคลุมทั่วทั้งภาคกลาง  แตเนื่องจากสมุทรปราการ
อยูทางตอนลางอากาศจึงไมรอนจัดไมหนาวจัด  เพราะมีลมทะเลพัดพาไอน้ําจากอาวไทยสู
พ้ืนดิน  ชวยบรรเทาความรอนและความหนาวไดมากจึงเปนชวงที่มีอากาศกําลังสบาย 

3. ฤดูรอน  เปนชวงระยะเวลาหลังลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  มีระยะเวลาประมาณ  
3 เดือน  คือ  จากเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม  เปนชวงที่กระแสลมจากทะเลจีนใตพัดเขา
มาดวงอาทิตยเคลื่อนตัวอยูในซีกโลกภาคเหนือตรงละติจูดที่ประเทศไทยตั้งอยู  ดังนั้นอากาศจึง
รอนมากโดยเฉพาะในวันที่ดวงอาทิตยตั้งฉากกับจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 



 

5.  การคมนาคม 

   
    จังหวัดสมุทรปราการมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ํา  สามารถติดตอ 

ไดทั่วถึงกันทุกอําเภอตลอดจนจังหวัดใกลเคียง 
 การคมนาคมทางบก  ถนนที่นับวาสําคัญมี 7 สายคือ 

1) ถนนบางนา – ชลบุรี  เปนทางไฮเวย  เริ่มจากสี่แยกบางนา  เขตพระโขนง  
 กรุงเทพมหานคร  ตัดไปสูจังหวัดชลบุรี  ถนนนี้ผานสมุทรปราการในทองที่อําเภอบางพลี  และ
อําเภอบางบอ  มีทางแยกจากทางไฮเวยเขาสูที่วาการอําเภอทั้งสอง 

2) ถนนสุขุมวิท  เปนทางหลวงแผนดิน  เริ่มตนจากกรุงเทพมหานคร  ผาน 
สมุทรปราการในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการไปสูจังหวัดใกลเคียง  คือ ฉะเชิงเทรา  ชลบุร ี 
ระยอง  จันทบุรี  และตราด 

3) ถนนเทพารักษ (สายสําโรง – บางพลี)  เปนถนนแยกจากถนนสุขุมวิท 
ที่ตําบลสําโรงเหนือ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  ถึงตําบลบางพลีใหญ  อําเภอบางพลี  และ
ในขณะนี้กําลังกอสรางเลยไปถึงอําเภอบางบอ  ใกลกับสถานอีนามัยชั้น 1  เพื่อจดกับถนนปาน
วิถี 

4) ถนนปูเจาสมิงพราย  (สายสําโรง – ทาหิน)  เปนถนนที่แยกจากถนน 
สุขุมวิท  ที่ตําบลสําโรงเหนือ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  ถึงตําบลบางหญาแพรก  จดรมิแมน้ํา
เจาพระยาตรงขามที่วาการอําเภอพระประแดง 

5) ถนนปานวิถี  (สายบางบอ – คลองดาน)  เปนถนนแยกจากถนนสุขุมวิทที่ 
ตําบลคลองดาน  อําเภอบางบอ  ถึงตําบลบางบอ  ไปจดฝงคลองตรงขามที่วาการอําเภอบางบอ 

6) ถนนเพชรหงึ – บางกอบัว  เริ่มตนจากขางที่วาการอําเภอพระประแดงผาน 
ตําบลทรงคะนอง  ตําบลบางยอ  ตําบลบางน้ําผ้ึง  ตําบลบางกระเจากลาง  และตําบลบางกอบัว  
ไปจดริมแมน้ําเจาพระยา  ตรงขามฝงทาเรือคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
 
 



7)ถนนสุขสวัสดิ์  (สายดาวคะนอง – ปอมพระจุลจอมเกลา)  เปนถนนที ่
เริ่มตนจากวงเวียนใหญ  กรุงเทพมหานคร  ผานอําเภอพระประแดง  (มีถนนเขาสูที่วาการอําเภอ 
พระประแดง)  ถนนนี้ไปสุดทางที่ปอมพระจุลจอมเกลา  กอนจะถึงปอมมีถนนแยกไปยัง 
องคพระสมุทรเจดียริม  แมน้ําเจาพระยา  ซึ่งอยูฝงตรงขามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

การคมนาคมทางน้ํา  จังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน 
แลว  ยังมีลําคลองทั่วไปทุกอําเภอ  คลองบางแหงมีน้ําไหลตลอดป  แตบางแหงมักจะแหงหรือ
ตื้นเขินในฤดูแลง  ตองมีการขุดลอกกันเปนครั้งคราว  ลําคลองเหลานี้  นอกจากใหประโยชนใน
การเดินเรือแลว  ก็เปนประโยชนในการสงน้ํา  ระบายน้ําในการเพาะปลูกเปนประจํา  แมน้ํา 
ลําคลองที่นับวาสําคัญมี 5 สาย คือ 

1) แมน้ําเจาพระยา  ไหลผานกรุงเทพมหานคร  มาออกปากน้ําเจาพระยาที่ 
จังหวัดสมุทรปราการ  ผานอําเภอพระประแดง  และอําเภอเมืองสมุทรปราการตามลําดับ  ใชเปน
ทางคมนาคมติดตอกับกรุงเทพมหานคร  มีเรือเดินสมุทรขนาดใหญจากตางประเทศแลนผานไป 
มาเปนประจํา  โดยแลนออกจากหรือแลนไปจอดที่ทาเรือกรุงเทพฯ (คลองเตย) 
 
 
 
 

 
คลองสําโรง  เปนคลองที่ขุดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยายาวประมาณ 80 
 กิโลเมตรแยกจากแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลสําโรงใต  อําเภอพระประแดง  ผานตําบลสําโรงเหนือ  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  ผานตําบลบางแกว  ตําบลบางพลีใหญ  ตําบลบางโฉลง  ตําบลศรีษะ
จระเขใหญ  อําเภอบางพลี  และผานที่ตําบลบางบอ  ไปถึงทาสะอาน  อําเภอบางปะกง  จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา  คลองนี้ใชเปนทางคมนาคมติดตอกันไดทุกอําเภอ  ใชประโยชนในการเกษตรและ
การพาณิชย 
 

แมน้ําเจาพระยา คลองสําโรง 



2) คลองสรรพสามิต  เปนคลองที่ขุดในทองที่อําเภอเมืองสมุทรปราการ  แยก 
จากแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลแหลมฟาผา  ไปยังตําบลนาเกลือ  แลวไหลไปออกคลองขุนราชพินิจ
ในจังหวัดสมุทรสาคร  เปนคลองที่ขุดเพื่อชวยเหลือชาวนาเกลือใชลําเลียงเกลือสงไปขาย  (ขุดใน
สมัยรัฐบาลของหลวงประดิษฐมนูธรรม)  คลองนี้ใหประโยชนในการคมนาคมและพาณิชย 
 

 
3) คลองดาน  เปนคลองที่แยกจากคลองสําโรงตรงหนาที่วาการอําเภอบางบอ 

ไหลผานตําบลบางเพรียง  ตําบลคลองดาน  ผานประตูน้ําชลหารพิจิตร  (ประตูน้ําคลองดาน)  ซึ่ง
เปนที่ตั้งสํานักงานโครงการชลประทาน  ตัดผานถนนสุขุมวิท  ลงสูทะเลบริเวณอาวไทย  คลองนี้
ใหประโยชนทั้งการคมนาคมและการเกษตร 

4) คลองพระองคเจาไชยานุชิต  เปนคลองชลประทานที่ขุดติดตอระหวางคลอง 
ประเวศบุรีรมยกับคลองสําโรงที่อําเภอบางบอ  ใหประโยชนในการคมนาคมและการเกษตร 
  การคมนาคมในแมน้ําลําคลอง  สวนมากจะมีเรือยนตโดยสารและเรือยนตบรรทุก
สินคาตลอดจนเรือแจว  เรือพาย  ผานไปมาระหวางตําบล – อําเภอ –  
จังหวัด เปนประจํา  แตประชาชนสวนใหญนิยมเดินทางโดยทางบก   
เพราะมีถนนทั่วถึงและรวดเร็วกวา  เวนแตประชาชนที่อาศัยอยูริมแมน้ํา 
หรือไปทางถนนไมสะดวกก็จะอาศัยทางน้ําเปนทางคมนาคม 
 

คลองสรรพสามิต 



 

ประวัติจังหวัดสมุทรปราการ 

 

   
จังหวัดสมุทรปราการ  หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา  “เมืองปากน้ํา”  

 เพราะตั้งอยูปากแมน้ําเจาพระยาเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยโบราณ  เปน
เมืองหนาดานทางทะเลที่มีความสําคัญตลอดมาทุกยุคทุกสมัย 
   “ สมุทร ”  แปลวา “ ทะเล ”  และ “ ปราการ ”  แปลวา “ กําแพง ”  
สมุทรปราการ  แปลวา  กาํแพงชายทะเลหรือกําแพงริมทะเล  ซึง่หมายถึง  เมืองหนาดาน 
ชายทะเลหรือริมทะเลที่มีกําแพงมั่นคงแข็งแรงสําหรับปองกันขาศึกนั่นเอง  นับวาเปนการ 
ใหชื่อเมืองที่ถูกตอง  และเหมาะสมตามความมุงหมายในการตั้งเมืองเปนอยางยิ่ง 
 
   ประวัติความเปนมาของเมืองสมุทรปราการ  สลับซับซอนสัมพันธกับ  
เมืองพระประแดง (ปจจุบันเปนอําเภอพระประแดง ในจังหวัดสมุทรปราการ)   สมุทรปราการ 
ไดตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  แตเมืองพระประแดงเดิมนั้น  ขอมไดตั้งขึ้นในสมัย
ขอมมีอํานาจครอบครองบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งสมัยนั้นทะเลยังลึกเขามามากจนจดเขต
ทางใตของกรุงเทพมหานคร  ขอมเรียกวา “ปากน้ําพระประแดง”  เมื่อต้ังเมืองที่ปากน้ําก็เรียกวา  
“เมืองพระประแดง”  (ตามหลักฐานประวัติศาสตร  เชื่อวา  เมืองพระประแดง  ที่ขอมตั้งนี้อยูที่
คลองเตย  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  ปจจุบันเปนที่ทําการการทาเรือแหงประเทศไทย)    

 
 



ครั้นนานมามีแผนดินงอกออกไป  เมืองพระประแดงหางจากปากน้ําเขาทุกที  
จึงมีการโยกยายตั้งเมืองปากน้ําขึ้นใหมเพื่อความเหมาะสมจึงมีทั้งเมืองสมุทรปราการ  และเมือง 
พระประแดง  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ครั้นถึงสมัยรตันโกสินทร  ความจําเปนทางการเมืองและ
ความปลอดภัยของประเทศชาติ  มีมากขึ้นจึงไดตั้งเมืองนครเขื่อนขันธข้ึน (ปจจุบันเปนอําเภอ
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ)  จึงกลาวไดวา  จังหวัดสมุทรปราการหรือเมืองปากน้ําใน
ปจจุบันนี้มีประวัติและอาณาเขตของเมือง 3 เมืองรวมกัน  คือ  เมืองพระประแดง  เมืองนคร- 
เขื่อนขันธ  และเมืองสมุทรปราการ 
  สมุทรปราการในอดีตนับเปนพัน ๆ ปมาแลวนั้น  นักปราชญทางประวัติศาสตร  
และโบราณคดีสันนิษฐานวา  บริเวณพื้นที่ของจังหวัดนี้ทั้งหมด   
ตั้งแตปากอาวไทย จดพื้นที่ทางใตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เปนทะเลทั้งหมด  มีเรือสาํเภาจีน  แลนขึ้นไปถึงกรุงศรอียุธยาได 
โดยสะดวกตอมานาน ๆ เขา  บริเวณแหลงนี้ตื้นเขินกลายเปน 
ที่ราบลุมอุดมสมบูรณ  ทัง้มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานไปออกทะเล 
 การคมนาคมสะดวก  ผูคนจึงอพยพเขาไปตั้งหลักแหลงทํามาหากิน 
มากขึ้นโดยลําดับ  บริเวณลุมน้ําเจาพระยาทั้งหมดมาจดปากอาวไทย 
เปนเขตอาณาจักทวาราวดี  และชนชาวทวาราวดีในบริเวณนี้สวนมาก 
มีเชื้อชาติไทย  จากหลักฐานการขุดคนพบซากโบราณสถาน  และพบ 
โบราณวัตถุ  มีตะเกียงสัมฤทธิ์ของชาวโรมันที่ตําบลพงตึก  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   
ทําใหสันนิษฐานไดวาบริเวณตําบลดังกลาว  และอาณาเขตใกลเคียงคงจะเปนเมืองทาริมทะเล 
ที่สําคัญของอาณาจักรทวาราวดี  คูกับเมืองนครปฐม  ซึ่งเปนเมืองสําคัญริมทะเลอีกเมืองหนึ่ง 
ของอาณาจักรทวาราวดีเชนกัน 
 
 
 
 
 



 

การปกครอง 

   
เมื่อ ร.ศ.114  (พ.ศ.2439)  ประเทศไทยจัดระเบียบการปกครอง 
เปนมณฑลเทศาภิบาลเมืองสมุทรปราการไดข้ึนอยูในปกครอง 
ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเทพฯ  มีเมืองที่ข้ึนกับมณฑล 

             กรุงเทพฯในสมัยนั้น รวม 6 เมือง  คือ 
  

1. กรุงเทพฯ 
2. เมืองธนบุรี 
3. เมืองสมุทรปราการ 
4. เมืองนครเขื่อนขันธ (พระประแดง) 
5. เมืองนนทบุรี 
6. เมืองปทุมธานี 
ใน พ.ศ.2457  ทางราชการไดยุบจังหวัดพระประแดงลงเปนอําเภอ  เรียกวาอําเภอ 

พระประแดง  ข้ึนกับจังหวัดสมุทรปราการอีกอําเภอหนึ่ง  จังหวัดสมุทรปราการในสมัยนั้นแบง
การปกครองเปน 4 อําเภอ  และ 1 กิ่งคือ 

1. อําเภอสมุทรปราการ 
2. อําเภอบางเหี้ย 
3. อําเภอบางพล ี
4. อําเภอพระประแดง 
5. กิ่งอําเภอเกาะสีชัง 
ตอมา พ.ศ.2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว   ทรงโปรด- 

เกลาโปรดกระหมอมใหเปลี่ยนคําวา เมือง เปน จังหวัด  ดังนั้นเมืองสมุทรปราการจึงมีฐานะเปน  
จังหวัดสมุทรปราการ  ตัง้แตนั้นมา 
 



จังหวัดสมุทรปราการเดิมแบงการปกครองออกเปน 4 อําเภอ คือ 
1. อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
2. อําเภอบางเหี้ย (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอบางบอ) 
3. อําเภอบางพล ี
4. อําเภอเกาะสีชัง (ปจจุบันเปนกิ่งอําเภอเกาะสีชังขึ้นอยูกับจังหวัดชลบุร)ี 
ตอมาพระองคพระดําริวา  เกาะสีชังมีอาณาเขตและพลเมืองนอย  ไมสมควรจะ 

แยกการปกครองออกเปนอําเภอ  จึงโปรดฯ ใหรวมทองที่อําเภอเกาะสีชังเขากับอําเภอเมือง
สมุทรปราการและใหมีฐานะเปน  กิ่งอําเภอเกาะสีชัง  แบงการปกครองออกเปนตําบลเดียว 
คือ ตําบลเทววงศ 

ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2484 – 2487)  ประเทศไดเขาสูสงครามโลก 
รวมกับญี่ปุนดวยความจําเปน  ประเทศไทยจึงไดรับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและการปกครอง   
รัฐบาลมีพระราชกฤษฎีกายุบจังหวัดบางจังหวัดเขารวมกัน  จังหวัดสมุทรปราการก็ถูกยุบโอน
การปกครองไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร เมื่อ พ.ศ.2486 
  และตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 รัฐบาลไดมีพระราชกฤษฎีกา  ประกาศตั้ง
จังหวัดสมุทรปราการขึ้นใหม  และเปนตลอดมาจนตราบทุกวันนี้ 
  ปจจุบัน  จังหวัดสมุทรปราการแบงการปกครองออกเปน 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอคือ 

1. อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
2. อําเภอพระประแดง 
3. อําเภอบางพล ี
4. อําเภอบางบอ 
5. อําเภอพระสมุทรเจดีย 
6. กิ่งอําเภอบางเสาธง 

 

 



 

ประเพณีที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานประเพณีสงกรานตอําเภอพระประแดง 
ชาวจังหวัดสมุทรปราการที่อาศัยอยูในเขตอําเภอพระประแดง  บางสวนมี 

บรรพบุรุษเปนชาวรามัญ  ซึ่งอพยพมาจากเมืองปทุมธานี  ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ตั้งถิ่นฐานอยูใน
ยาน “ปากลัด”  ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2  แหงกรุงรัตนโกสินทรไดพระราชทานนามใหมใหวา  
 “เมืองนครเขื่อนขันธ”  ชาวรามัญ 
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
งานสงกรานตของบรรพบุรุษตั้งแต 
ดั้งเดิมไดตลอดมา  เทศกาลสงกรานต 
พระประแดงจะจัดขึ้นทุกปในวันอาทิตย 
หลังจากวันที่ 13 เมษายน   ณ บริเวณ 
ที่วาการอําเภอพระประแดงและในเขต 
เทศบาลเมืองพระประแดง   
 

 
ครอบครัวชาวรามัญในพระประแดง 



 
ในงานประเพณีดังกลาวชาวรามัญจะจัดใหมีการหุงขาวสงกรานตและมี 

การละเลนพื้นเมืองของชาวรามัญ  เชน  การละเลนสะบา  มอญรํา  ทะแยมอญ  การแขงเรือ
สําหรับในวันสุดทายของงานจัดใหมีการแสดงของหนุมสาวเชื้อรามัญแตงตัวในชุดพื้นเมือง
โบราณ  มีการปลอยนก  ปลอยปลา  มีการสรงน้ําพระและรดน้ํากันตามประเพณีของชาวไทย
รามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานแหเจาพอทัพสําโรง 
ประเพณีการแหเจาพอทัพเปนงานประจําปของชาวจีนในเขตสําโรง วันแหใน 

แตละป  มักจะอยูในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป  ศาลเจาพอทัพนั้นตั้งอยูสุดซอยวัดมหาวงษ 
ติดกับแมน้ําเจาพระยา  ตําบลสําโรงใต  ประชาชนชาวจีนและชาวไทยนิยมไปกราบไหว 
บนบานขอสิ่งของที่ประสงคอยูเสมอ 
  เนื่องจากพื้นที่หนาศาลคับแคบไมสามารถจัดงานใหญในบริเวณนั้นได  จึงได 
อัญเชิญกระถางธูปจากศาลเจาพอทับมาประกอบพิธีการแหที่ตําบลสําโรงเหนือ  ในขบวนแหนั้น
จะมีกระถางธูปเจาพอทัพเปนประธานรวมไปในขบวนแหดวย 
 



ในขบวนแหจะประกอบดวยคนเขาทรงและศิษยานุศิษยทั้งหลาย  
 มีการเชิดสิงโต  จุดประทัดทั่วทั้งขบวน 
เพื่อความเปนสิริมงคล  ขบวนแหจะแหไปรอบตลาดสําโรง  
 สิงโตก็จะเขาไปเชิดตามหางรานตาง ๆ มีการ 
เรี่ยไรทําบุญกับเจาพอทัพตามกําลังศรัทธา  
 เมื่อแหรอบตลาดเรียบรอยแลว  ก็มกีารเฉลิมฉลองดวยการ 
แสดงงิ้ว  ภาพยนตกลางแปลง  เปนเวลา 3 วัน  3 คืน  ณ  บริเวณริมคลองสําโรงหนาศาลเจาพอ
ขุนปราบซึ่งเปนบริเวณกวางขวางสามารถประกอบพิธีได 

3. งานประเพณีรับบัวหรือโยนบัวท่ีบางพลี 
กอน พ.ศ.2478  พอถึงวันขึ้น 13 คํ่าเดือน 11  ตั้งแตตอนเย็นเปนตนไป  ชาว 

สมุทรปราการและชาวพระประแดง  จะชักชวนพวกพองเพื่อนฝูงลงเรือพรอมดวยเครื่องดนตรี
นานาชนิด  เชน  ซอ  ป กระจับ  โทน  รํามะนา  โหมง  กรับ  ฉ่ิง  ฉาบ  เปนตน  พายกันไปรองรํา
ทําเพลงกันไปตลอดทางตลอดคืนซึ่งบางพวกจะผานมาทางลําแมน้ําเจาพระยา  บางพวกจะผาน
มาทางลําคลองอื่น ๆ เขาคลองสําโรงและมุงไปหมูบานบางพลีใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สําหรับชาวบางพลี  ก็จะถือปฏิบัติกันเปนประเพณีวาเมื่อถึงวันขึ้น 13 คํ่าเดือน 11  
ก็จะตองเตรียมหาดอกบัวหลวงสําหรับไวมอบใหแกชาวตางบานที่ตองการ และการทีม่ีญาติมิตร
ตางบาน มาเยือนในโอกาสสําคัญเชนนี้ ชาวบางพลีก็ตองออกตอนรับจัดหาสุรา อาหารมาเลี้ยงดู
แขกผูมาเยือนกันตั้งแตตอนหัวคํ่าของวันขึ้น 13 คํ่าเดือน 11   สวนพวกที่มารับบัวคนใด 

 



ที่รูจักมักคุนกับชาวบางพลีผูเปนเจาของบาน  ก็จะพากันขึ้นไปเยี่ยมเยือนบานนั้นบานนี้  และตาง
ก็สนุกสนาน รองรําทําเพลงและรับประทานสุราอาหารรวมกันตลอดทั้งคืน พอเชาตรูของวันขึ้น 
14 คํ่าเดือน 11  ชาวบานตางก็จะนําเรือของตนพายไปตามลําคลองสําโรง  เพื่อไปขอรับดอกบัว
จากชาวบานบางพลีทั้งสองฝงคลอง  การใหและรบัดอกบัวก็จะกระทําอยางสุภาพคือ  สงและรับ
กันมือตอมือหรือกอนจะใหกันก็ยกมอืพนมอธิษฐานเสียกอน  สวนชาวบานอําเภอบางพลีกับชาว
ตางบานที่สนิทสนมคุนเคยกันเปนพิเศษ  บางทีชาวบางพลีก็จะโยนดอกบัวลงไปใหกันโดยไมมี
พิธีรีตรอง  เหตุที่มีการโยนบัวใหกันระหวางผูคุนเคยสนิทสนมนี้เอง นานเขาก็กลายเปนความ
นิยม  ทําใหการรับแบบมือตอมือคอย ๆ เลือนหายไป  จนมีคํากลาววา  “โยนบัว”  แทนคําวา  
“รับบัว”  ในงานจะจัดใหมีการแขงเรือ มีมโหรสพสมโภช มกีารแสดงพื้นบาน การประกวด 
การทําอาหารพื้นบานและอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. งานประเพณีแขงเรือหนาเมืองพระประแดง 
ประเพณีแขงเรือหนาเมืองพระประแดง  เปนประเพณีที่จัดสืบเนื่องมาตั้งแต   

สมัยเมื่อพระประแดงยังมีฐานะเปนจังหวัดโดยประชาชนไดมีการแขงเรือติดตอกันมาถึงปจจุบัน  
ประวัติความเปนมาของประเพณีการแขงเรือพอสรุปไดวา  ชาวพระประแดงที่แยกยายกันไป 
ทํานาหรือประกอบอาชีพทํามาหากินอยูในทองถิ่นอื่น ๆ ในวันเทศกาลออกพรรษา ตางก็พากัน
เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  เพื่อรวมทําบุญในวัดใกลบานของตนตามประเพณีนิยม เมื่อเสร็จจาก
การทําบุญแลว  ก็ถือโอกาสพายเรือรองรําทําเพลงอยางสนุกสนานไปตามลําน้ํา  ซึ่งมีน้ําเจิ่งนอง
อยูทั่วไป  เปนเหตุใหเกิดความคิดแขงเรือข้ึน 

 



 
ในสมัยกอน  อําเภอพระประแดงมีการ 
คมนาคมติดตอกันทางน้ําไดเพียงทางเดียว   
เรือพายจึงมีใชกันเกือบทุกครัวเรือน   
การนัดหมายแขงเรือจึงถือเปนงาน 
ประเพณีสืบเนื่องกันมาทุกป   
 

  งานประเพณีแขงเรือของชาวพระประแดง  คือวันแรม 4 คํ่า เดือน 11  ของทุกป  
เปนวันแขงเรือซึ่งเปนการรับประเพณีตอเนื่องกันมาจากงานรับบัวของอําเภอบางพลี  แลวก็มาถึง
งานประเพณีการแขงเรือของชาวพระประแดง   

5. งานประเพณีนมัสการองคพระสมุทรเจดีย 
ทางจังหวัดสมุทรปราการไดจัดงานนมัสการพระสมุทรเจดียเปนงานประจําปที่สําคัญของ 
จังหวัดโดยกําหนดใหวันแรม 5 คํ่า  เดือน 11  ของทุกปเปนวันเริ่มงาน  กอนเริ่มงานประมาณ 
วันแรม 2 คํ่า  เดือน 11  จะมีพุทธศาสนิกชน ทั้งชายและหญิงพรอมใจกันไปชวยเย็บผาแดง 
ผืนใหญ  สําหรับหมองคพระสมุทรเจดีย  และพอถึงวันแรม 5 คํ่า  เดือน 11  คณะกรรมการก็จะ
เชิญผาผืนนี้ตั้งบนบุษบก  ใชรถยนตเปนพาหนะแหไปรอบ ๆ ตัวเมือง  แลวเชิญผาแดงลงเรือแห
ไปตามลําน้ําเจาพระยาจนถึงอําเภอพระประแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เพื่อใหชาวพระประแดงไดรวมอนุโมทนา  แลวจึงยกขบวนแหกลับมาทําพิธี 

ทักษิณาวรรตรอบพระสมุทรเจดีย  แลวนําขึ้นหม  ทางจังหวัดจัดงานฉลองทั้งสองฝงแมน้ํา  คือ  
ฝงพระสมุทรเจดียและฝงจังหวัด  เปนเวลา 9 วัน 9 คืน  ประชาชนใกลไกลตางพากันมาสักการะ
นมัสการปดทองเปนจํานวนมาก 

6. งานนมัสการหลวงพอปาน 
 

งานนมัสการหลวงพอปาน  เปนงานประจําปของอําเภอ 
บางบอสืบตอกันมาเปนเวลาหลายปจนกลายเปนประเพณี 
สําคัญของชาวอําเภอบางบอและประชาชนที่อยูใกลเคียง 
แมทานไดมรณภาพไปแลวเปนเวลาหลายป  ความเลื่อมใส 
ศรัทธาของประชาชาชนกม็ิไดเสื่อมถอย 

 
งานนมัสการหลวงพอปานจัดขึ้นที่วัดมงคลโคธาวาส ในชวง วันขึ้น 5-7 คํ่าเดือน 12  

ของทุกป  รวม 3 วัน  ในวันแรกของงาน ชาวบานจะอัญเชิญรูปหลอของหลวงพอ ประดิษฐาน 
ในเรือลําใหญประดับดวยธงทิว กลวย  ออย สวยงามมาก  ภายในเรือมีพิณพาทยบรรเลง  มี
การละเลนในเรือ  ขบวนแหจะถูกลากจูงดวยเรือพายซึ่งมีฝพายประจําคลายเรือแขงแตตอมาใช
เรือยนตลากจูง  ขบวนแหจะไปดวยลําคลองปกกา กระทั่งถึงบางพลีนอย  บางบอ  แลวแหกลับ  
อัญเชิญรูปหลอหลวงพอไวในปะรําพิธี  แตปจจุบันไดสรางมณฑปไวโดยเฉพาะ  หลังจากนั้นก็
ใหประชาชนปดทองนมัสการในงานมีการละเลนหลายอยาง  เชน  ลิเก  รําวง ลําตัด  เพลงฉอย  
 ภาพยนตร  การแสดงพื้นบาน เปนตน 
 

 
 
 

หลวงพอปาน 



สถานที่ทองเที่ยว 

 
 

1. องคพระสมุทรเจดีย 
องคพระสมุทรเจดียตั้งอยูฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา  

 ตรงขามกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการในปจจุบัน  แตเดิมเรือแลนออมตัวเกาะอันเปนที่ตั้ง
องคพระสมุทรเจดียไดสะดวก  ฉะนั้นจึงไดชื่อวา “พระเจดียกลางน้ํา”  ในภายหลังพื้นดินชายฝง
ของแมน้ําไดยื่นล้ําออกมา  กระแสน้ําในแมน้ําเกิดเปลี่ยนทางเดินไหลหางออกไป  พัดเอาดิน  
กรวด  ทราย  ที่ไหลมากับกระแสน้ําจากทิศเหนือสะสมกันมากเขา  เมื่อเปนเวลานานป  เปนเหตุ
ใหฝงขวาของแมน้ําบริเวณปอมผีเสื้อสมุทรและพระสมุทรเจดียตื้นเขินทําใหมองเห็นองคพระ
สมุทรเจดีย  ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ํา   

 
 
 
 
 
 

ฮงคพระสมุทรเจดีย 



2. สถานตากอากาศบางป ู
 
 
 
 
 
 
สถานตากอากาศบางปู  อยูที่ตําบลบางปู  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด 

สมุทรปราการถนนสุขุมวิท  กโิลเมตรที่ 37 มีเนื้อที่ 582 ไร  ตั้งอยูริมทะเลมีทิวทัศนสวยงามมาก
เปนสถานที่พักฟนและตากอากาศของกองทัพบก  มีสะพานยาวยื่นออกไปในทะเลหลายรอย
เมตร ซึ่งเมื่อน้ําทะเลขึ้นเต็มฝงสถานที่ตากอากาศแหงนี้ดูเหมือนเกาะอยูกลางทะเล  ดานหนึ่งเปน
ทะเลกวางไกลสุดสายตา  มีเรือเดินสมุทรแลนเขา-ออกปากอาว  

 
 
 
 
 
 

 
สวนอีกดานหนึ่งเปนริมฝงจะมองเห็นทิวปาแสมและปาโกงกางซึ่งติดตอ 
กันเขียวขจี คลายภูเขาเตี้ย ๆ ริมฝง  แตความจริงแลวสมุทรปราการไมมีภูเขาเลย ในชวงเดือน 
ตุลาคม - กุมภาพันธของทุกปจะมีฝูงนกนางนางนวลจากซึกโลกภาคเหนือไดอพยพถิ่นฐานหนี
ความหนาวเย็นมาอาศัยอยู ณ ที่แหงนี้ เปนจํานวนมาก 
 
 

สะพานสุขตา 



3. พิพิธภัณฑชางเอราวัณ 

 
พ้ืนที่รอบ ๆ บริเวณชางเอราวัณถูกจัดแตงไวดวยสวนพฤกษชาติ  ชาวสมุทรปราการนิยม 

นําธูป 16 ดอก  เทียนขาว 3 แทง  ดอกบัว 3 ดอก  กลวย 1 หวี  ออย 1 มัดและผลไมชนิดอื่น ๆ 
ถวายแกชางเอราวัณ  และจะไมมีการนําอาหารคาวและเหลาไปถวายชางโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิพิธภัณชางเอราวัณ  ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท  
อําเภอเมืองสมุทรปราการ  ชางเอราวัณเปน
ประติมากรรมชาง 3 เศียร  ที่ทําจากทองแดงบริสุทธิ์
สูงเทากับตึก 17 ชั้น  เปนอาคาร 5 ชั้น  ความสูงจาก
พ้ืนดินถึงยอด 50 เมตร  ภายในของชางเอราวัณ  เปน
หองประชุมขนาดใหญ  บรรจุคนไดประมาณ 200 คน
หองที่เก็บถวย  จาน  ชาม  เบญจรงคและหอง
นิทรรศการเกี่ยวกับอาวุธโบราณ   
 



4. สวนเสือสมุทรปราการ 

นอกจากนั้นนักทองเที่ยวชาวไตหวันและชาวเอเชียมักนิยมมาดื่มดีงูเหา  เพื่อรักษาโรคปวดหลัง  
ปวดขอ นอกจากนั้นจะมีการถายภาพกับเสือที่ถูกฝกมาจนเชื่อง  และจับจายซื้อผลิตภัณฑจาก
หนังงูและหนังปลากระเบน  ฟารมแหงนี้จะเปดใหคนเขาชมทุกวันระหวางเวลา 10 โมงเชาถึง  
5 โมงเย็น 

5. ฟารมจระเข   

ตลอดจนบริเวณที่พักผอนหยอนใจรวมกันถึง 40 ไรเศษ  มีจระเขนอยใหญ 
ประมาณ 50,000 ตัว (หาหมื่นตัว)  มีจระเขน้ําจืด  จระเขพันธุผสม  ซึ่งเปนพันธุไทยแทและ
จระเขพันธุตาง ๆ ทั่วโลก  ในฟารมแหงนี้มีจระเขขนาดเล็ก  ลาํตัวยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร  
น้ําหนักประมาณ60-90 กรัม  และตัวโตขึ้นเปนลําดับอายุ  เรื่อยไปจนถึงจระเขขนาดใหญมีความ

สวนเสือสมุทรปราการอยูที่ตําบลบางโฉ
ลง  อําเภอบางพลี  บนฟารมเสือแหงนี้จะมี
เสือโครงมากกวา 300 ตัวและมีสัตวอ่ืน ๆ 
อีกมากมายเชน  งู  จระเข  สิงโต  หมี  เปน
ตน  นักทองเที่ยวสวนใหญจะไปเยี่ยมชม
การแสดงของเสือลายพาดกลอน   
อาทิ  เสือลอดบวงไฟ  เสือกระโดดขาม 
สิ่งกีดขวาง 

ฟารมจระเข  อยูที่ตําบลทายบาน  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  
 ผูคิดเริ่มจัดทําและเปนเจาของคือ  
 คุณอุทัย  ยังประภากร  ฟารมแหงนี้
เปนฟารมจระเขที่ใหญที่สุดในโลก  
 มีเนื้อที่ที่ใชเลี้ยงจระเขและเปนสวน
สัตว 



ยาวประมาณ 6 เมตร  หรอื 20 ฟุต  น้ําหนักประมาณ 1,200 กิโลกรัม  หนังจระเขจากฟารมแหงนี้
มีคุณภาพดีอันดับหนึ่งของโลก 

6. เมืองโบราณ 

 
เมืองโบราณ  ตั้งอยูที่ตําบลบางปูใหม  อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด 

สมุทรปราการกิโลเมตรที่ 33  ถนนสุขุมวิท  ทางฝงซายมือจะพบลานกวางมีสะพานทอดขาม
ไปสูอาคารตาง ๆ มีรูปรางแบบตางสมัย  เปนเมือง ๆ หนึ่งในเนื้อที่ 500 ไร  ซึ่ง ณ สถานที่นี้ได
รวบรวมโบราณสถานจําลองและสิ่งที่เปนศิลปะสําคัญในประวัติศาสตรทุก ๆ สมัยของประเทศ
ไทย  พ้ืนที่ของเมืองโบราณมีรูปรางเหมือนประเทศไทย  การจัดโบราณสถานตาง ๆ ก็เอาตาม
แบบแผนที่ประเทศไทย  โดยเริ่มจากทางใตสุดของประเทศขึ้นไปสูตอนเหนือสุด  มีการขุดคลอง  
สรางถนน  โดยที่ผูชมสามารถเขาถึงโบราณทุกแหงได ทุก ๆ อยางที่ปรากฏอยูนั้นผูจัดพยายาม
ทําใหเหมือนของจริงและเปนไปตามธรรมชาติใหมากที่สุด 

7. ปอมปูเจาสมิงพราย 

ปจจุบันปอมปูเจาสมิงพรายเหลือเพียงซากกําแพงในบริเวณของโรงพยาบาล 
โรคเรื้อนพระประแดง 

ปอมปูเจาสมิงพราย  ตั้งอยูที่ตําบลบางหญาแพรก  
ริมฝงแมน้ําเจาพระยาดานตะวันออกฝงตรงขามกับ
ที่วาการอําเภอพระประแดง  สรางเมือง  พ.ศ.2357  
สมัยรัชกาลที่ 2  พรอมกับการสรางปอมปศาจสิง  
และปอมราหูจร 



8. ปอมแผลงไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 

ปอมแผลงไฟฟา  สรางสมัยรัชกาลที ่2 พ.ศ.2357  ปอมแหงนี้อยูในตําบลตลาด  
 เขตเทศบาลเมืองพระประแดง  ปจจุบันยังมีสภาพที่สมบูรณมาก  ดานบนปอมมีปนใหญนาจะ
เปนปนที่สั่งซื้อมาจากยุโรป  จึงไมใชปนประจําปอมสมัยรัชกาลที่ 2 
  เทศบาลเมืองพระประแดงจัดใหปอมนี้เปนที่ใหประชาชน  เขาไปใชเปนที่
พักผอน  ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบใหสวยงามเปนสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่งของ
สมุทรปราการ 

9. ปอมนาคราช 
 
 
 
 
 

ปอมนาคราช  ตั้งอยูที่ตําบลปากคลองบางปลากด  อําเภอพระสมุทรเจดีย  ริมฝง 
แมน้ําเจาพระยาดานตะวันตก  สรางใน สมัยรัชกาลที่  2 เสร็จสิ้นในรัชกาลที่ 6    ปจจุบันซาก
กําแพงและอาคารเกายังมีอยูอีกเปนจํานวนมาก  ซากของปอมนาคราชปจจุบันอยูในโรงเรียน
ปอมนาคราชสวาทยานนท 
 



10. ปอมพระจุลจอมเกลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปอมพระจุลเจอมเกลา  สรางสมัยรัชกาลที่ 5  ตั้งอยูตําบลแหลมฟาผา  อําเภอพระสมุทร- 
เจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  เงินที่ใชในการสรางไดจากงบประมาณแผนดินและพระราชทรัพย
สวนพระองค  ปอมไดสรางเสร็จราวกลางป ร.ศ.112  มีการติดตั้งอาวุธปนใหญอารมสตองขนาด
ปากลํากลอง 6 นิ้ว จํานวน 7 กระบอก  สั่งซื้อจากบริษัท เซอร  ดับบลิวจี  อารมสตอง จํากัด  (Sir   
W.G.Arasstrong & Co)  ประเทศอังกฤษ  

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  ไดเสร็จโดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี 
ทอดพระเนตรการสรางปอม  เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2436 (ร.ศ.112)  ไดทรงทดลองยิงปนที่
ปอมนี้ดวยพระองคเอง  และพระราชทานชื่อปอมนี้วา “ปอมพระจุลจอมเกลา” 

ปนชนิดนี้เมื่อจะทําการยิ่งตองใชแรงน้ํามัน
อัดยกปน  ใหโผลพนปากหลุม  เมื่อทําการ
ยิ่งปนจะลดลงมาอยูในหลุมตามเดิม  ทําให
เรียกชื่อปนนี้วา  “ปนเสือหมอบ”  และปน
ชนิดนี้ 3 กระบอก  นําไปติดตั้งไวที่ปอม
ผีเสื้อสมุทร 
 

ปนเสือหมอบ 



กองทัพเรือไดดําเนินการจัดสรางพิพิธภัณฑเรือรบไทย  โดยนําเรือหลวงแมกลอง  ซึ่งเปน
เรือรบที่มีอายุการใชงานยาวนานถึง 60 ป  นับเปนเวลานานที่สุด  มาอนุรักษเพื่อจัดทําเปน
พิพิธภัณฑเรือรบกลางแจง  เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาทางประวัติศาสตร  การคนควาหา
ความรู  หาความเพลิดเพลินของประชาชนทั่วไป  โดยเปดใหเขาชมชมฟรีทุกวัน  ตั้งแตเวลา 
08.00 – 18.00 น. 

 
ประชากรและการประกอบอาชีพ 

 
 
  ประชากรในจังหวัดสมุทรปราการประกอบดวยผูที่เปนชาวสมุทรปราการโดย
กําเนิดที่สวนใหญมีอาชีพชาวนา  ชาวสวน  และผูที่อพยพมาจากตางจังหวัด  สวนใหญมีอาชีพ
รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งมีวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันสงผลใหเกิดปญหาทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมตามมา 
 
 
 
 
 
 

เรือหลวงแมกลอง 

อาชีพชาวนา  ชาวสวน 



อาชีพที่สําคัญของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบดวย 
1. การเกษตรกรรม  ไดแก  การกสิกรรม  การเลี้ยงสตัว  และการประมง 
2. การอุตสาหกรรม 
3. การคา 
4. การบริการ 

 
 
 

ในป พ.ศ.2540 (กันยายน 2540)  จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรรวมทั้งสิ้น  
998,764 คนอําเภอเมืองสมุทรปราการมีประชากรมากที่สุด  รองลงมาไดแกอําเภอบางพลี  อําเภอ
บางบอ  อําเภอพระสมุทรเจดีย  และกิ่งอําเภอบางเสาธง 
  ในดานความหนาแนนของประชากรพบวาจังหวัดสมุทรปราการ  มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 995 คนตอตารางกิโลเมตร  โดยเทศบาลเมืองพระประแดงมีความหนาแนนของ
ประชากรสูงสุดคือ 16,456 คน ตอตารางกิโลเมตร  รองลงมาไดแก  เทศบาลเมืองสมุทรปราการ
สําหรับอําเภอบางบอมีประชากรอยู หนาแนนนอยที่สุดใกลเคียงกับกิ่งอําเภอบางเสาธงเปน
อันดับหนึ่งของจังหวัดในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

รายไดประชากรเมื่อเปรียบเทียบในระหวาง พ.ศ.2530- 2534 และ พ.ศ.2536-2538   
ชาวจังหวัดสมุทรปราการยังคงมีรายไดเฉลี่ยตอบุคคลสูงกวาจังหวัดอื่น ๆ ทัง้ใน
กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  ตลอดจนมีรายไดสูงกวารายไดเฉลี่ยตอบุคคลของทั้งประเทศเปนจํานวนมากดวย  
การที่จังหวัดสมุทรปราการมีรายไดเฉลี่ยตอบุคคลสูงกวาจังหวัดอื่น ๆ นั้น  เนื่องจากจังหวัด
สมุทรปราการเปนจังหวัดที่มูลคาการผลิตที่สําคัญ  คืออุตสาหกรรมที่ทํารายไดเปนจํานวนมาก  
อีกทั้งการขยายตัวในสาขาการผลิตอื่น ๆ ก็มีมากขึ้นดวย  ดังนั้นจากสภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
โดยรวมแลวสาขาการผลิตตาง ๆ ทํารายไดใหแกจังหวัดมีมูลคาสูงจึงสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอ
บุคคลของจังหวัดสมุทรปราการสูงดวย 
 
 
 



 
การศึกษา 

 
 

จังหวัดสมุทรปราการมีสถานศกึษาทั้งในระบบโรงเรียน  และการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียนโดยการศึกษาในระบบโรงเรียนมีสถานศึกษารวมทั้ง 
สิ้น 279 โรงเรียน  จํานวนครูผูสอน 9,016 คน  และจํานวนนักเรียน  
191,002 คน  สวนการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีทั้งการสอนดานวิชาชีพ 
และการศึกษาผูใหญ 
นอกจากนั้นในระดับอุดมศึกษา  ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ  ซึ่งเปดสอนทั้งในสาขาบริหารธุรกิจ  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มาเปดใหมอีกแหงหนึ่ง 
 
ตารางแสดง  จํานวนสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ในระบบโรงเรียนแยกตามสังกัด 

หนวยงาน/สถานศึกษา จํานวน
สถานศึกษา 

ครู นักเรียน ครู:นักเรียน 

1. สปจ.สมุทรปราการ (สปช.) 
2. สศ.สมุทรปราการ 
3. ร.ร.เอกชน-สายสามัญ (สช.) 
4. ร.ร.เอกชน-อาชีวศึกษา 
5. กรมอาชีวศึกษา 
6. เทศบาล 
7. ม.หัวเฉียงเฉลิมพระเกียรติ 
8. กรมศาสนา (ศน.) 

รวมทั้งจังหวัด 

147 
22 
94 
3 
3 
8 
1 
1 

279 

3,172 
1,844 
2,476 
271 
689 
314 
238 
12 

9,016 

71,442 
39,245 
56,675 
4,237 
6,149 
6,760 
6,351 
143 

191,002 

1:22 
1:21 
1:23 
1:16 
1:29 
1:22 
1:27 

 
(โดยเฉลี่ย) 

ที่มา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ป 2540 (10 มิถุนายน 2540) 
 



 
ศาสนา 

 
 
 

ในป 2540  จังหวัดสมุทรปราการ  มีพุทธศาสนิกชน 904,107 คน (รอยละ 94.93)  
มีวัด จํานวน 123 แหง แยกเปนอําเภอเมือง 25 วัด อําเภอพระประแดง 38 วัด อําเภอบางพลี 13 วัด 
อําเภอบางบอ 22 วัด อําเภอพระสมุทรเจดีย 16 วัดและกิ่งอําเภอบางเสาธง 9 วัด วัดที่เกาแกที่สุดมี
อายุมากกวา 650 ป ข้ึนไปสรางสมัยตอนปลายสุโขทัย คือวัด ชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรปราการ
สรางตั้งแต พ.ศ. 1893 

 
ประชากรที่เปนชาว มุสสิมมีจํานวน  30,709 คน  (รอยละ 3.22)  มีมัสยิด 11 แหง 

เปนผูที่นับถือศาสนาคริส   จํานวน 15,600 คน  (รอยละ 1.64) มีโบสถ 3 แหง  และเปนพรามหณ  
ฮินดู  ซิกส  2,035 คน (รอยละ 0.21) 
 
*อภินันทนาการจาก  ศน. จรีธร   แหวนทอง  ศึกษานิเทศก  สพท.สมุทรปราการ เขต 1 จังหวัดสมทุรปราการ 
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