
แหล่งท่องเทีย่วรุ่นคุณทวด 
 

 

 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  รัชกาลท่ี  ๔  โปรดเกล้าฯ  ในการเสด็จประพาสเมือง

สมุทรปราการ  ดว้ยมีหาดทรายขาว  ลาํนํ้ าสงบน่ิง  และมีธรรมชาติของแม่นํ้ าเจา้พระยาท่ีสวยงาม  (คร้ังยงั

ไม่มีเรือใหญ่แล่นผา่น)  และท่ีสําคญัท่ีสุด คือ  พระสมุทรเจดีย ์ โดยเสด็จลงเรือเขา้มาจากฝ่ังตวัเมืองปากนํ้ า

ไปนมสัการองคพ์ระสมุทรเจดีย ์ เป็นประจาํ  บนัทึกในพงศาวดารยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่  ทรงปฏิบติัเช่นวา่น้ี

มาตั้งแต่คร้ังยงัทรงผนวช  (ก่อนข้ึนครองราชย)์ และเม่ือทรงครองราชยเ์ป็นรัชกาลท่ี  ๔  ยงัไดโ้ปรดเกลา้ฯ 

ให้บูรณะองค์พระสมุทรเจดีย์ให้สูงสง่าข้ึน  พร้อมการก่อสร้างพระราชวงัสมุทรปราการ  บนพื้นท่ีทา้ย

กาํแพงป้อมประโคนชยับริเวณหวัเกาะ  เพื่อทรงใชเ้ป็นสถานท่ีแปรพระราชฐานในการตากอากาศ 
 

 บนัทึกในจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  เร่ืองระยะทางเสด็จประพาส

จนัทบุรี  พ.ศ. ๒๔๑๙  ทรงอธิบายธรรมชาติท่ีปรากฏอยูบ่นแม่นํ้ าเจา้พระยา  หลงัเสด็จข้ึนนมสัการบนเกาะ

องคพ์ระสมุทรเจดีย ์ยงัปรากฏมีความงดงามของนกนางนวล  ปรากฏอยูโ่ดยรอบพื้นท่ี (ยงัไม่มีการก่อสร้าง

สถานตากอากาศบางปู)  ทรงบรรยายพร้อมพระราชนิพนธ์บทกวี คราวเสด็จผ่านปากนํ้ าเจา้พระยาเอาไว ้

ความวา่ 
 



“....ในแม่นํ้า (เจา้พระยา)  ตั้งแต่หนา้ป้อมผีเส้ือสมุทรมาจนถึงปากอ่าว มีนกนางนวลชุมกวา่แต่ก่อน ลอยมา

ใกล้ๆ  เรือ....ดูงามนกั....คราวน้ีเห็นปลาชุมมากกวา่แต่ก่อน นกจึงชุมข้ึน ท่ีจริงนกนางนวลน้ีงามจริงๆ ดีกวา่

นกยางมาก มีคาํในกาพยเ์ห่เรือวา่ไวว้า่ ....... 
 

   นางนวลนวลน่ารัก ไม่นวลพกัตร์เหมือนทรามสงวน 

  แก้วพีนี่สุ้ดนวล   ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง 
 

เรา (รัชกาลท่ี ๕) อยากช่วยเติมโคลงห่อเขา้อีกบท  แต่ไม่เคยทาํกาพยห่์อโคลงเลย  จะถูกฤาไม่ถูกไม่ทราบ 
 

   นางนวลนางปีกแผ้ว พงึรัก 

  ไม่ผ่องเหมือนนวลพกัตร์  น่ิมน้อง 

  แก้วพีพ่มิลลกัษณ์  ลออเอีย่ม  องค์เอย 

  ดั่งอนงค์ในห้อง   หกฟ้ามาปูนฯ” 
 

  จากนั้น ยงัไดพ้ระราชทานโคลงอกัษรลว้น 
 

   นางนวลนึกหน่ึงหน้า นางนวล 

  ชายชิดแช่มช้อยชวน  ช่ืนชู้ 

  ใส่สิส่งเสียงสรวล  สวยสุด 

  ริร่ํารําร่ายรู้   เร่ืองร้อง เริงรมย์ฯ” 
 

  ระยะทางเสด็จประพาสจนัทบุรี  ร.ศ. ๙๕ (๒๔  ธนัวาคม  ๒๔๑๙) 
 

 จากเร่ืองเล่าในหนงัสือ “ประมวญนิทาน  น.ม.ส”  พระนิพนธ์ในพระราชวรวงศเ์ธอ  พระองค์เจา้

รัชนีแจ่มจรัส  กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์  ทรงบนัทึกเร่ืองการพกัผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเทพฯ  และชาว

ต่างประเทศท่ีเขา้มาทาํงานในเมืองไทยสมยัรัชกาลท่ี  ๕  ต่อเน่ืองรัชกาลท่ี  ๖  อยา่งหน่ึงท่ีนิยมกนัมาก  คือ  

การโดยสารรถไฟสายปากนํ้า เพื่อมา แล่นใบ (เล่นเรือใบ) ที่ชายทะเลสมุทรปราการ  ดว้ยเพราะมีลมดี มีหาด

ทรายสวย  และเป็นโอกาสดีท่ีจะไดข้า้มไปนมสัการองคพ์ระสมุทรเจดีย ์  
 

 จะเห็นไดว้า่เมืองปากนํ้าถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวสวยงามแห่งหน่ึงมาชา้นาน  แมแ้ต่พื้นท่ีสถานีรถไฟ

ปากนํ้า  ท่ีถือเป็นวทิยาการสมยัใหม่  ชาวปากนํ้าก็ยงัถือเป็นส่ิงต่ืนตาต่ืนใจ  พากนัมาเท่ียวชมสภาพโดยรอบ  

สมยัท่ีรถไฟสายปากนํ้ า ไดเ้ปล่ียนระบบการขบัเคล่ือนจากการใชห้วัจกัรไอนํ้ า  มาเป็นรถรางไฟฟ้า  ซ่ึงทาํ



ให้ท่ีดินโดยรอบสถานีไดมี้ไฟฟ้าใช้เป็นคร้ังแรก  รอบทางข้ึนลงสถานีรถรางจึงเกิดโรงแรม  ร้านคา้  และ

สถานท่ีท่องเท่ียวในยามคํ่าคืน  ทาํให้ชาวปากนํ้ ามีพื้นท่ีพบปะกนัมากข้ึน  การไดพ้าสาวๆ  แต่งตวัทนัสมยั  

มานั่งทานอาหารฝร่ัง  ทานสลดั  ท่ีร้านอาหารเขา้สถานีรถราง  ถือเป็นความหรูหราโก้เก๋  ท่ีสร้างความ

ประทบัใจแก่หนุ่มสาวชาวปากนํ้าเป็นอยา่งยิง่ 
 

 
 

ภาพ ริมสระดา้นใตส้ถานีปากนํ้า ถ่ายรูปหลงันดักนัทานอาหารฝร่ัง โดย   

นางประพิศ  นิตยสุทธ์ิ 

 
 



เม่ือถามถึงความบนัเทิงในทอ้งถ่ิน  ชาวปากนํ้าส่วนใหญ่ก็มกัจะกล่าวถึงการอโอกาส  ไดเ้ท่ียวงานประจาํปีท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในจังหวดัสมุทรปราการ  นั่นคือ  งานเจดีย์   (นมัสการณ์องค์พระสมุทรเจดีย์)  ซ่ึงจะ

ประกอบดว้ยกาลเล่นต่างๆ  ทั้งการแข่งเรือ  การแสดงดนตรีไทย  ลิเก  ลาํตดั  การเล่นโจ๊ก  การเปรียบมวย

ไทย  มวยตบัจาก  และการเดินจบัจ่ายซ้ือของ  ดว้ยเพราะสมยัท่ีพระสมุทรเจดียย์งัปรากฏเป็นเกาะอยู่กลาง

แม่นํ้า  การเตรียมผา้แดงห่มองคพ์ระเจดีย ์ การจดัขบวนแห่  เตรียมการแข่งเรือ  และการจดังานพิธีลว้นเป็น

ความร่วมมือร่วมใจของชาวปากนํ้ าทั้งส้ิน  ส่วนงานบุญอีกอย่างท่ีเป็นสนุกครึกคร้ืน  ก็คือ  งานพระบาท  

(นมสักาพระพุทธบาทจาํลอง)  ท่ีวดักลางวรวหิาร  ซ่ึงก็ถือเป็นงานประจาํปีท่ีชาวปากนํ้ารอคอย 
 

 

ชมการแข่งเรือในงานเจดีย์ 
 

 ปี  พ.ศ.  ๒๔๕๑  พระยาราชยสาธก  นายด่านภาษีเมืองสมุทรปราการไดรั้บอนุญาตจากพระอธิการ

จอ้ย  (เจา้อาวาสวดักลางวรวิหาร)  ให้ก่อสร้างอาคารสองชั้นเพื่อทาํเป็นตลาดสด  บริเวณเรียบคลองเมือง  

(คลองวดักลางฯ)  และก่อสร้างเรือนไม้เป็นโรงมหรสพ  (วิกยี่เก)  อีกหน่ึงหลัง  ทาํให้ชาวปากนํ้ าได้มี

สถานท่ีคา้ขาย ปละมีพื้นท่ีเหมาะสมใหแ้ม่บา้นมาจ่ายตลาด  ในช่วงหวัคํ่าก็มกัมารวมกนัเพื่อดูลิเก  สมยัก่อน

การเล่นลิเกถือว่าเป็นอาชีพท่ีมีคู่แข่งขนัมาก  เจา้ของลิเกแต่ละคณะจะตอ้งคิดคน้กลเม็ดเด็ดพรายในการ

ครองใจคนดูไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองแต่งตวั  ลูกเล่นในการร้องการรํา  เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือประกอบฉาก  และ



ระบายแสงสีฉูดฉาดตา  ท่ีจะสามารถสร้างกลุ่มพ่อยกแม่ยกให้ติดตามชมต่อกันหลายคร้ังโดยไม่เบ่ือ  

ผูจ้ดัการจะนดัหมายการแสดงลิเกเป็นแต่ละอาทิตย ์ ซ่ึงคาํวา่  วิก  ก็มาจากคาํภาษาองักฤษท่ีใชค้าํวา่  week             

(๑ สัปดาห์)  นั้นเอง  ในการจดัสร้างวิกยี่เกให้ตั้งอยู่ใกล้ตลาดสดของท่านพระยาราชายสาธก  ก็คงเป็น

วธีิการหน่ึงท่ีคลา้ยการจดัตลาดในปัจจุบนั  คือ  การดึงดูดคนให้เขา้มารวมกนัมากๆ  เพราะปรากฏมีแม่บา้น

ท่ีมาจ่ายตลาดจาํนวนไม่นอ้ยท่ีติดอกติดใจคณะยีเ่ก  จนเกิดเป็นกลุ่มแม่ยกท่ีให้ความอุปการคุณพระเอกยี่เกท่ี

มีนิสัยเจา้ชูท้ ั้งหลาย 
 

 วิกยี่เก  เร่ิมเส่ือมความนิยมเม่ือมีการแสดงกลางแจ้งหลายอย่างเข้ามาแทน  ทั้งการแสดงลุกทุ่ง           

การฉายาภาพยนตร์กลางแปลง  และการเกิดข้ึนของโรงภาพยนตร์ถึง  ๓  โรงในชุมชนปากนํ้ า  เร่ิมจาก                    

โรงภาพยนตร์เฉลิมวรรณท่ีสร้างอยู่ใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  โรงภาพยนตร์ปากนํ้ารามาท่ีสร้างตรง

ศูนยก์ารคา้ปากนํ้ า  และโรงภาพยนตร์ราชาท่ีสร้างตรงฝ่ังตาํบลทา้ยบา้น  ผูค้นจึงหันไปหาความสุขกับ

ของใหม่ท่ีดูน่าต่ืนเตน้  และไม่เยิน่เยื้อเหมือนการแสดงลิเก  จนในท่ีสุดวิกยี่เกก็ตอ้งเลิกกิจการไป  ในขณะท่ี

กิจการโรงภาพยนตร์ก็อยู่ได้ไม่นาน  เม่ือคนไทยสามารถหาม้วนเทปวีดีโอ  ซีดี  และดีวีดีท่ีพฒันาข้ึน

ตามลาํดบั  มานัง่ดูหนงัอยูก่บับา้นในราคาถูก  และคิดจะเปิดฉายเม่ือไหร่ก็ดูไดท้นัที 
 

 ปี พ.ศ. ๒๔๗๙  สมยัท่ีมีการเปิดใชถ้นนสุขุมวิทท่ีเป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯ  ไปจงัหวดัชลบุรี  ทาํ

ใหมี้การก่อสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ  ริมถนนในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ  เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวจาก

กรุงเทพฯสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งแรกท่ีเกิดข้ึนพร้อมๆกบัการสร้างถนนสุขุมวทิ  ก็คือสถานตากอากาศบางปู  

ต่อมาก็มีนกัธุรกิจรายใหญ่หลายราย  เขา้มาสร้างฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ  สร้างสวางค์นิวาส  และสร้าง

เมืองโบราณ  ทาํใหช้าวปากนํ้ามีท่ีท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  การเดินทางไปเท่ียวสถานท่ีเหล่าน้ี  ในสมยัก่อนก็มกัใช้

การถีบจกัรยาน  จากปากนํ้ าเพื่อไปเท่ียวสถานท่ีแต่ละแห่งใช้ระยะทางประมาณ  ๑๐ - ๑๒  กิดลเมตร  

ยกเวน้ฟาร์มจระเขท่ี้ตั้งอยูใ่นเขตตาํบลทา้ยบา้น 
 

 ระหว่างทางจากปากนํ้ าไปบางปู  มีท่ีดินผืนใหญ่อยู่แห่งหน่ึง  ชาวปากนํ้ าเรียกว่า  นายายขาว          

ซ่ึงเป็นท่ีดินปลายสุดทา้ยบนดา้นซา้ยของปากแม่นํ้าเจา้พระยา  (นบัตามการไหลลงของแม่นํ้ า)  เจา้ของพื้นท่ี

เป็นชาวไทยเช้ือสายจีน  ไดจ้ดัการพฒันาพื้นท่ีตรงน้ีเป็นสถานท่ีพกัผอ่น มีการแผว้ถางขุดสระนํ้ าขนาดใหญ่  

และขุดคลองเปิดทางให้นํ้ าทะเลเขา้พื้นท่ี  แล้วก่อสร้างสะพานชมวิวตรงปากอ่าว  สร้างศาลาเรือพกัใกล้

ทะเล  ถือเป็นสถานท่ีท่ีชาวปากนํ้ามกัใชว้ธีิเดินเทา้เพื่อเขา้มาเล่นนํ้าชมทะเล 
 



 สมยัก่อนเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ ) โรงเรียนสมุทรปราการ  (โรงเรียน

ชาย)  สมยัท่ียงัตั้งอยู่ท่ีวดักลางวรวิหาร  มกัใช้เส้นทางจากตลาดปากนํ้ า  ผ่านบางป้ิง  โคง้ตน้โพธ์ิ  ตรงไป

เล้ียวขวาเขา้นายายขาว  เพื่อเป็นเส้นทางฝึกการเดินทางไกลของยุวชนทหาร  เล่ากนัว่าสองขา้งทางจาก

ปากนํ้าไปบางป้ิงเต็มไปดว้ยตน้มะขามเรียงรายตลอดทาง  เม่ือไปถึงนายายขาว  ดว้ยความเหน่ือยลา้  ยุวชน

ทหารก็จะไดรั้บอนุญาตให้พกั  และให้ลงเล่นนํ้ าเป็นรางวลัปลอบใจ  นายายขาวมีเร่ืองเล่าดา้นการเสียชีวิต

ของเด็กๆ ท่ีเขา้ไปเล่นนํ้ าหลายคร้ัง  จนต่อมาไม่ค่อยมีคนกลา้เขา้ไปเท่ียว  ปัจจุบนันายายขาวกลายเป็นเขต

โรงงานอุตสาหกรรม  ท่ีช่ือวา่  ซอยบางเมฆขาว 
 

 

สวางคนิ์วาส  ปี  พ.ศ. ๒๕๐๗  ภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์เจา้กาวลิวงศ ์ ณ  เชียงใหม่ 
 

 



 

สถานตากอากาศบางปู  ๒๕๐๗  ภาพฝีพระหตัถ ์เจา้กาวลิวงศ ์ณ เชียงใหม่ 

 

สระนํ้าวดักลางวรวิหาร  ภาพของแถม เม่ือซ้ือไมขี้ดไฟ ในสมยัรัชกาลท่ี  ๖ 
 

 



เทีย่วชมสระนํา้  วดักลางวรวิหาร 
 

 

 
 

บ่อเต่า  ภาพโดย  คุณเบญจมาศ  สุขเกษม  คุณธนวรรณ  พนัธ์ุสวา่ง  และภาพครูเฉลิม  เอ่ียมโอภาส                  

(ขวาล่างสุด)  โดย  โรงเรียนเฉลิมวทิยา 

 



 

 
 

รูปคู่  สิงห์ (แกะสลกั)  ขวญัใจเด็กรุ่นคุณปู่ คุณยา่  หนา้โบสถว์ดักลางฯ 

ภาพโดย คุณธนวรรณ  พนัธ์ุสวา่ง  (ภาพซา้ย) และคุณรัตนา  นิรัติศยั  (ภาพล่างสุด  ถ่ายเม่ือปี  ๒๔๙๖)  ภาพ

บนสุด  คือ  คุณฉวีรัตน์  (เอ่ียมโอภาส)  เกษตรศิริถ่ายประมาณปี  ๒๔๘๐  อนุเคราะห์โดย  โรงเรียนเฉลิม

ไฉไลวทิยา 

 

 

 



หน้าศาลากลางจังหวดัสมุทรปราการ 
 

 

หน้าศาลากลางฯ  เป็นจุดชมวิวพระสมุทรเจดียแ์ละเกาะป้อมผีเส้ือสมุทร ยามเยน็หนุ่มสาวมกัพากนัมานัง่ 

รับลมชมเรือริมแม่นํ้ าเจา้พระยา  ภาพเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๔๙๙ – ๒๕๐๓  ลานนํ้ าพุท่ีเห็น  ต่อมาเป็นอนุสาวรีย์

รัชกาลท่ี  ๕  (ปัจจุบนัยา้ยไปอยู่พื้นท่ีถัดไป)  ภาพโดย  คุณธนวรรณ  พนัธ์ุสว่าง  คุณศรีรัตน์  พิมพา                   

และคุณวลี  วรรณวสันต ์

 



 

 

ภาพบนสุด  โดย  คุณธนวรรณ  พนัธ์ุสวา่ง  ภาพล่างเป็นเจา้หนา้ท่ีสุขศาลา  (โรงพยาบาลสมุทรปราการ)  

ล่องเรือชมววิแม่นํ้า  ไม่ทราบช่ือเจา้ของ 

 

 



เทีย่วนายายขาว  (ปี  ๒๕๐๔) 
 

 

 

   
 

นายายขาว  ตั้งอยูห่่างจากตลาดปากนํ้า  ๖  กิโลเมตร  เจา้ของท่ีไดข้ดุบ่อสร้างสะพานชมธรรมชาติปากอ่าว

ไทย  สามารถลงเล่นนํ้าได ้ ยายขาวยงัไดบ้ริจาคท่ีดา้นขา้ง  สร้างวดัอโศการาม  ปัจจุบนั  พื้นท่ีน้ีเป็นเขต

อุตสาหกรรมซอยบางเมฆขาว (น่าเสียดาย  ท่ีไม่ทราบบุคคลเจา้ของภาพ) 


