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คํานํา 
 
  บรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร เปนการรวบรวมสรุปขอมูลพื้นฐานที่สําคัญดานตาง ๆ 
ของจังหวัด นําเสนอในลักษณะของขอมูลสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่สวนราชการตาง ๆ 
จัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด (POC) และระบบฐานขอมูลของสวนราชการ           
มาบูรณาการการใชประโยชนในการบริหารราชการและการวางแผนพัฒนาจังหวัดรวมกัน รวมทั้ง เพื่อเปน
การประชาสัมพันธเผยแพรจังหวัดสมุทรสาครใหเปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น ซ่ึงบรรยายสรุปจังหวัด
สมุทรสาคร ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของจังหวัด ประชากร  การบริหารราชการ         
การเลือกตั้ง สภาพทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว สังคม วัฒนธรรม ผังเมืองและการบริการขั้นพื้นฐาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปญหาสําคัญและการแกไขปญหาของจังหวัด และยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด โดยขอมูลดังกลาวไดมีการปรับปรุงแกไขใหมีความทันสมัยเปนปจจุบัน หากผูสนใจขอมูล
บ ร ร ย า ย ส รุ ป จั ง ห วั ด ส า ม า ร ถ .Download.ข อ มู ล ไ ด จ า ก .Website.จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร .ที่
www.samutsakhon.go.th หรือ ติดตอไดที่ สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและ 
การสื่อสาร) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร   
  การจัดทําขอมูลบรรยายสรุปจังหวัดสมุทรสาคร  ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก               
สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคเอกชน ตลอดจน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุนขอมูลตาง ๆ ทําใหบรรยายสรุปของจังหวัดสมุทรสาคร       
มีความครบถวนสมบูรณถูกตองเปนปจจุบัน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
          

จังหวดัสมุทรสาคร 
              มิถุนายน  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

ตราประจําจังหวัดสมุทรสาคร เปนรูปเรือสําเภาจีนแลนอยูในทะเล ดานหลังเปนโรงงานและ 
ปลองไฟ ซ่ึงหมายถึง ความรุงเรืองที่มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ตราประจําจังหวัดสมุทรสาคร  เ ร่ิมใช เมื่อ  พุทธศักราช  2483 ในสมัยที่หลวงวิ เศษภักดี                  
(ช้ืน วิเศษภักดี) เปนผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
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ตราประจําจังหวัดสมุทรสาคร 

คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรสาคร 



  
             
 

                                

ธงประจําจังหวัด  ใชสีน้ําทะเลและสีชมพูเปนพื้น ตรงกลางมีรูปเรือสําเภา 
 

 

 

 

 
 

 
 

ตนพญาสัตบรรณ  เปนพันธุไมมงคลพระราชทานประจําจังหวัดสมุทรสาคร รูจักกันทั่วไปในนามของตน
ตีนเปด เปนพันธุไมยืนตน เปลือกสีเทาออน ใบเรียงกันเปนวงคลายตีนเปด มีดอกสีขาวอมเขียวออกดอกเปน
กลุมบนชอตามปลายกิ่ง  

 
 

ตนไมประจําจังหวัด 

ธงประจําจงัหวัด 

ตนพญาสัตบรรณ 
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 จั งหวั ดสมุ ท รส าคร เป น จั งหวั ดช า ยทะ เ ล  ตั้ ง อ ยู 
ปากแมน้ําทาจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร กลาวไววา  
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญตั้งอยูบริเวณปากอาวไทย 
ซ่ึงมีชาวจีนนําเรือสําเภาเขามาจอดเทียบทาคาขายแลกเปลี่ยนสินคา
และพักอาศั ยอยู เปนจํ านวนมาก  จึ ง เรี ยกว า  “บ านท าจีน”  
ในสมัยแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ไดโปรด 

 
 
 
 

 

   

 

 

 
 

ใหยกฐานะ “บานทาจีน” ขึ้นเปน “เมืองสาครบุรี” เพื่อเปนหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม  
และเปนเมืองดานหนาปองกันขาศึกศัตรูที่จะเขามารุกรานทางทะเล   

 
ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนมณฑลเทศาภิบาล และไดทรง      
มีพระราชดําริ ที่จะสรางสรรคความเจริญใหแกทองถ่ิน โดยใชการปกครองรูปแบบสุขาภิบาลไดมีพระบรมราช
โองการใหยกฐานะ “ตําบลทาฉลอม” เปน “สุขาภิบาลทาฉลอม” เม่ือวันท่ี 18   มีนาคม  พ.ศ. 2448  จึงถือได
วาสุขาภิบาลทาฉลอม  เปนสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเปนแหงแรกของประเทศไทย   

  สวนคําวา “มหาชัย”  ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น  เปนชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8  
แหงกรุงศรีอยุธยาโปรดใหขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เปนแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรี             
แทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แตขุดคลองยังไมทันแลวเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียกอน จนถึงรัชสมัยสมเด็จ 
พระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงทายสระ) โปรดใหขุดคลองตอจนแลวเสร็จ และไดพระราชทานนามวาคลอง
มหาชัย  ซ่ึงตอมาบริเวณฝงซายปากคลองไดเกิดชุมชนขนาดใหญขึ้นชื่อวา  “มหาชัย”  จึงเปนที่นิยมเรียกขาน
แตนั้นเปนตนมา 
 
 
 

สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาคร 

ประวัติความเปนมา 

 ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 4  ทรงโปรด ใหเปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี”  เปน  “เมืองสมุทรสาคร”    
ซ่ึ งมี ความหมายว า  “เ มื องแห งทะเลและแมน้ํ า” ต อมาในป  พ .ศ .  2456    
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาล ที่ 6โปรดเกลาใหทางราชการเปลี่ยน
คําวา “เมือง” เปน “จังหวัด” ทั่วทุกแหงในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” 
จึงไดเปลี่ยนเปน “จังหวัดสมุทรสาคร” ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
 อนึ่ง ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่ 5   
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   จังหวัดสมุทรสาคร มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมชายฝง
ทะเล สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร พื้นที่ดานทิศตะวันตกเปน
ที่ราบลุมในเขตน้ําจืด เขตจังหวัดถูกแบงเปน 2  สวนดวยแมน้ําทาจีนซึ่งไหลผาน
ตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใตลงสูอาวไทยที่อําเภอเมือง
สมุทรสาคร  ระยะทางยาว 70  กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนของจังหวัดในเขตอําเภอ
บานแพวและอําเภอกระทุมแบนมีความอุดมสมบูรณของดินและมีโครงขาย
แมน้ําลําคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยูทั่วพื้นที่กวา 170 สาย ทั้งที่เปนคลอง 
ธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้นเพื่อนําน้ําจืดมาใชในการเพาะปลูก และการชลประทาน  ชวยในการระบายน้ําและใช
ในการคมนาคมขนสง สภาพพื้นที่จึงเหมาะที่จะทําการเพาะปลูกพืชนานาชนิด  และบางสวนเปนยานธุรกิจ
อุตสาหกรรมและที่อยูอาศัย พื้นที่ตอนลางของจังหวัดในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครอยูติดชายฝงทะเลยาว   
41.8  กิโลเมตร เหมาะแกทํานาเกลือ การทําประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 

 
 
  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูริมฝงแมน้ําทาจีนและปากอาวไทย อยูในเขต
พื้นที่ภาคกลางตอนลางของประเทศไทย ประมาณเสนรุงที่ 130 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา
ตะวันออก เปนจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร  อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ประมาณ 30 กิโลเมตรมีพื้นที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
545,216 ไร   จังหวัดสมุทรสาครมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี้  
  ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดนครปฐม  
  ทิศใต    ติดทะเลอาวไทย  
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับกรุงเทพมหานคร   
  ทิศตะวันตก   ติดตอกับจังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดราชบุรี  

แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

    

ลักษณะภูมิประเทศ 

ท่ีต้ัง  ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต 
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จังหวัดสมุทรสาคร  มีสภาพภูมิอากาศเปนแบบฝนเมืองรอน (Tropical Climate) เนื่องจาก

ไดรับอิทธิพลจากลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้ง
พายุดีเปรสชั่นที่พัดผานมาจากทะเลจีนใต จึงทําใหมีความชื้นในอากาศสูง มีฝนตกปานกลางปริมาณฝนราย
เดือนเฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 5.0 ถึง 345.3 มม. จํานวนวันที่ฝนตกประมาณ 102 วัน/ป ฤดูฝนมีชวงเวลา 6  เดือน 
เร่ิมตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ในชวงเวลาดังกลาวจะมีปริมาณฝนรวมเกินกวาเดือนละ 100  มม.  
โดยเดือนกันยายนเปนเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุด  ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปอยูที่ 1,120  มิลลิเมตร  อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส  มีความชื้นสัมพัทธต่ําสุด 68  สูงสุด  75 
   

 
สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 
 ขอมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําทาจีน และพื้นที่
ขางเคียงรวมถึงสรุปขอมูลภูมิอากาศที่สําคัญประกอบดวย อุณหภูมิความชื้นสัมพันธ เมฆปกคลุมความเร็ว
ลม และปริมาณการระเหยถาด รวมถึงปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิงที่คํานวณจากวิธี Modified 
Penman สําหรับพื้นที่ลุมน้ําทาจีน สรุป ไดดังนี ้

ตาราง: แสดงขอมูลสภาพภมิูอากาศในพื้นท่ีลุมน้ําทาจีน 
 

ขอมูลภูมิอากาศที่สําคัญ หนวย ชวงพิสยัคารายปเฉล่ีย คาเฉล่ียรายป 

อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพันธ 
ความเร็วลม 
เมฆปกคลุม 
 

องศาเซลเซียส 
เปอรเซ็นต 

นอต 
0-10 

 

27.9 – 28.0 
68.6 – 73.7 
2.1 – 3.0 
5.7 – 6.1 

 

27.9 
71.1 
2.6 
5.9 

 

ที่มา: สถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศ ฝนตกปานกลาง 
เฉล่ีย 1,120 มม. ตอป 
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  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานคร มีสภาพสังคมแบบกึ่งชนบท กึ่งเมือง  
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองสวนใหญจะตั้งบานเรือนกระจุกตัวอยูริมถนนสายหลักและสายรอง  มีลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยว สวนประชากรในชนบทการตั้งบานเรือนจะกระจายอยูตามริมแมน้ําลําคลอง ประชากรของ
จังหวัดสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ  
   ประชากรตามทะเบียนราษฎรของจังหวัดสมุทรสาคร (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554)  
มีจํานวนรวม   522,553  คน  เปนเพศชาย  251,722  คน   เพศหญิง  270,831  คน    ความหนาแนนเทากับ 
599 คนตอตารางกิโลเมตร อําเภอท่ีมีประชากรมากที่สุดคือ อําเภอเมืองสมุทรสาครมีประชากร 154,533  คน  
รองลงมาคือ  อําเภอกระทุมแบน มีประชากร 53,684 คน และอําเภอบานแพว มีประชากร 43,505  คน 
ประชากรวัยแรงงาน จํานวน 364,451 คน หรือ  รอยละ 69 ของจํานวนประชากรทั้งจังหวัด   

ตาราง :  แสดงจํานวนประชากรของจังหวดัสมุทรสาครในป 2554 จําแนกรายอําเภอ 

จํานวนประชากร 
พื้นที่การปกครอง 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

อําเภอเมือง 154,533 166,614 321,147 
- เทศบาลนครสมุทรสาคร 26,190 28,111 54,301 
- เทศบาลตําบลบางปลา 2,684 2,775 5,459 
- เทศบาลตําบลนาดี 11,443 12,027 23,470 
-นอกเขตเทศบาล (15 ตําบล) 114,216 123,701 237,917 

อําเภอกระทุมแบน 53,684 57,681 111,365 
-เทศบาลนครออมนอย 25,055 27,304 52,359 
-เทศบาลเมืองกระทุมแบน 8,881 10,024 18,905 
-เทศบาลตําบลสวนหลวง 9,416 9,707 19,123 
-เทศบาลตําบลดอนไกดี 6,777 7,258 14,035 
-นอกเขตเทศบาล (7 ตําบล) 3,555 3,388 6,943 

อําเภอบานแพว 43,505 46,536 90,041 
- เทศบาลตําบลบานแพว 1,484 1,535 3,019 
- เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 2,317 2,499 4,816 
- เทศบาลตําบลหลักหา 19,139 20,148 39,287 
-นอกเขตเทศบาล (8 ตําบล)  20,565 22,354 42,919 

รวมทั้งจังหวัด 251,722 270,831 522,553 

 

ประชากร 

ประชากรและการบริหารราชการ  
 

 
ที่มา  :   ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร 
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จังหวัดสมุทรสาครแบงเขตการปกครองออกเปน 3 อําเภอ 40 ตําบล  290 หมูบาน  ไดแก  
      1. อําเภอเมืองสมุทรสาคร มี 18 ตําบล 116 หมูบาน อยูในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 

       3 ตําบล  นอกเขตเทศบาล  15 ตําบล 
2. อําเภอกระทุมแบน มี 10 ตําบล 76 หมูบาน 
3. อําเภอบานแพว มี 12 ตําบล 98 หมูบาน  
แผนที่แสดงการแบงเขตพื้นท่ีอําเภอและตําบลในจังหวัดสมุทรสาคร 

 
 

ตาราง : แสดงจํานวน อําเภอ  ตําบล  หมูบาน  เทศบาล  และ อบต. ในจังหวัดสมุทรสาคร ป 2554 
 

อําเภอ พื้นที่(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. หมายเหตุ 

เมืองสมุทรสาคร 
 

492.040 
 

18 
 

116 
 

5 
 

12 
 

1  เทศบาลนคร 
4 เทศบาลตําบล 

กระทุมแบน 135.276 10 76 4 6 1 เทศบาลนคร 
1 เทศบาลเมือง 
2 เทศบาลตําบล 

บานแพว 245.031 12 98 3 7 3 เทศบาลตําบล 

รวม 872.347 40 290 12 25  
ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร  

 
 

การแบงเขตการปกครอง 
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  จังหวัดสมุทรสาครเปนเมืองแหงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางดานการอุตสาหกรรม  

การประมง และการเกษตรกรรม  จากขอมูลสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด (GPP) ประจําป 2553 ของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด

สมุทรสาครขยายตัวจากปกอน เนื่องจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ซ่ึงสงผลตอธุรกรรมภาคตางประเทศ  

ทําใหการสงออกและการนําเขาสินคาและบริการขยายตัวขึ้นจากที่หดตัวในปกอน แตอยางไรก็ดี จังหวัด

สมุทรสาครยังเปนจังหวัด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวสูงตลอดมา   

  ในป 2553 จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial 

Product : GPP) เทากับ 400,877.6 ลานบาท เปนอันดับที่ 6 ของประเทศ (อันดับเดียวกันกับป 2552 มีมูลคา 

GPP เทากับ 359,670.8 ลานบาท)  และมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) เทากับ 692,525 บาท 

เปนอันดับที่ 2 ของประเทศ (อันดับเดียวกันกับป 2552 มีมูลคาตอหัวเทากับ 612,454  บาท) 

ตาราง : แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2553 (บาทตอป) 

จังหวัด มูลคาตอหัว 

อันดับที่ 1 ระยอง 1,052,575 

อันดับที่ 2 สมุทรสาคร 692,525 

อันดับที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 620,773 

อันดับที่ 4 สมุทรปราการ 528,899 

อันดับที่ 5 ชลบุรี 441,062 

โครงสรางการบริหารราชการ 
 การบริหารราชการในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย 
 (1)  ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ประกอบดวย สวนราชการ 
ประจําจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 32 สวนราชการ 3 อําเภอ คือ 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน และอําเภอบานแพว 
 (2)  ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย 38 สวนราชการ 
และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 9 หนวยงาน 
 (3)  ราชการบริหารสวนทองถ่ิน 38 หนวย ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 2 แหง 
เทศบาลเมือง 1 แหง  เทศบาลตําบล 9 แหง องคการบริหารสวนตําบล 25 แหง 
 

สภาพเศรษฐกิจทั่วไป 

สภาพเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 
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  โครงสรางการกระจายรายไดจากการผลิต (Structure) ของจังหวัดสมุทรสาครขึ้นอยูกับ 

ภาคนอกการเกษตร มีมูลคาเทากับ 345,600.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.09 โดยสาขาการผลิตหลักของภาค

นอกเกษตรคือ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคาเทากับ 302,638 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.14  รองลงมาคือ สาขา

สาขาขายสงขายปลีกฯ และสาขาไฟฟาประปาฯ มีมูลคาเทากับ 12,487.9 ลานบาท และ 8,077.3 ลานบาท  

ตามลําดับ สวนภาคการเกษตร มีมูลคาเทากับ 14,070 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.76  โดยสาขาการผลิตหลัก

ภาคเกษตรคือ  สาขาประมง  มีมูลคาเทากับ  12,642.7 ลานบาท  รองลงมาคือ  สาขาเกษตรกรรมฯ  

มีมูลคาเทากับ 1,427.3 ลานบาท 

แผนภูมิ : แสดงสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สมุทรสาคร รายสาขาการผลิต ป 2553 

 
           ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 

แผนภูมิ : แสดงมูลคาผลิตภณัฑมวลรวม (GPP) สมุทรสาคร ณ ราคาประจําป 2548 - 2553 

251,953.3
279,863.5

317,776.8

355,500.1 359,670.8

400,877.6

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

400,000.0

450,000.0

พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 

หน่วย : ล้านบาท 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 
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แผนภูมิ : แสดงมูลคาผลิตภณัฑมวลรวม (GPP) สมุทรสาคร ณ ราคาประจําป 2548 - 2553 

สาขาอุตสาหกรรม 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 

 

แผนภูมิ : แสดงมูลคาผลิตภณัฑมวลรวมตอหัว (GPP per capita) สมุทรสาคร ป 2548 - 2553 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 

 

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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ตาราง : แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสมุทรสาคร ป 2553 ณ ราคาประจําป 

(Gross Provincial Product at Current Market Prices : 20010p1) 

สาขาการผลิต 
มูลคา 

(ลานบาท) 

สัดสวนโครงสราง  

(รอยละ) 

ภาคเกษตร 15,401.4 3.84 

สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว และการปาไม 1,670.9 0.42 

สาขาประมง 13,730.5 3.43 

ภาคนอกเกษตร 385,476.2 96.16 

สาขาเหมืองแรและยอยหิน 653.1 0.16 

สาขาอุตสาหกรรม 339,243.6 84.63 

สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ 8,843.3 2.21 

สาขากอสราง 2,911.8 0.73 

สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต  

ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน 

14,139.8 3.53 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 1,278.9 0.32 

สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม 5,657.2 1.41 

สาขาตัวกลางทางการเงิน 2,937.6 0.73 

สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ 2,448.5 0.61 

ส าข า ก า รบ ริ ห า ร ร า ชก า ร แ ผ น ดิ น แ ล ะก า รป อ ง กั นป ร ะ เ ทศ  

รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ 

2,441.8 0.61 

สาขาการศึกษา 1,908.2 0.48 

สาขาการบริการดานสุขภาพและสังคม 2,156.8 0.54 

สาขาการใหบริการดานชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคลอื่น ๆ 826.6 0.21 

สาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 29.0 0.01 

ผลิตภัณฑจังหวัด Gross Provincial Products (GPP) 400,877.6 100.00 

ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว GPP per capita (บาท) 692,525.0  

ประชากร Population (1,000 คน) 578.9  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 
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มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 5,212 แหง เงินลงทุน 512,939 ลานบาท 

จํานวนการจางแรงงาน 388,295 คน  

 ตาราง : แสดงจํานวนโรงงานที่ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรสาคร แยกตามอําเภอ (รวม 3 จําพวก) ในป 2555 
 

อําเภอ จํานวนโรงงาน 
(โรง) 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

แรงงาน 
(คน) 

เคร่ืองจักร 
(แรงมา) 

เมืองสมุทรสาคร 2,901 398,942.30 238,766 3,366,677.25 
กระทุมแบน 2,192 111,278.97 146,050 2,830,269.26 
บานแพว 119 2,718.26 3,479 94,070.24 
รวม 5,212 512,939.54 388,295 6,291,016.75 

  ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

  การเกษตร  สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่ราบลุมสูงกวาระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1-2 เมตร มีแมน้ําทาจีนไหลผานตอนกลางของพื้นที่จากทางดานเหนือไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร มีคลองชลประทานจํานวนมากกระจายอยูทั่วพื้นที่ เพื่อการคมนาคมและเพื่อการ
ชลประทาน ทําใหการใชที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัดเปนไปเพื่อการเกษตรกรรม  
              
 
 

สาขาการผลิตที่สําคัญ 

อุตสาหกรรม 

 จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อตอการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  เนื่องจากอยู ในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร  มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกและรวดเร็ว 
ประกอบกับมีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอ
การลงทุน จึงมีผูประกอบการดานธุรกิจอุตสาหกรรมใหความ
สนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
เปนจํานวนมาก ตั้งแตป พ.ศ. 2512 – 2555 จังหวัดสมุทรสาคร

การเกษตรกรรม 
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เชน  พมา อินโดนีเซีย   เวียดนามไปจนถึงประเทศในทวีป 
แอฟริกา เชน โซมาเลีย เยเมน ซ่ึงวัตถุดิบที่จับไดจะเปนปลาชนิด
ต างๆ  เช น  ปลาเก า  ปลากะพง  ปลาหมึ ก  โดยเรื อบรรทุ ก  
ขนถายสินคาสัตวน้ํา   (เรือแม) จะนําสินคาสัตวน้ํากลับขึ้นฝง  โดยมี
ทาเทียบเรือและรถตูคอนเทนเนอร  ตลอดจนแพปลาจํานวนมาก
รองรับ 
 

 

 
  ทางดานทิศเหนือของจังหวัดจะเปนพื้นที่การเกษตร ซ่ึงประกอบดวย นาขาว และสวน
ผลไม   โดยสวนผลไมสวนใหญจะอยูในพื้นที่อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน โดยเฉพาะพื้นที่ดินที่
อยูใกลคลองดําเนินสะดวก และคลองภาษีเจริญ จะมีการปลูกไมยืนตน ผักผลไมเปนจํานวนมาก                        
  ทางทิศใต เปนบริเวณที่ราบและน้ําทะเลทวมถึง มีสภาพเปนปาชายเลนและมีการทํานาเกลือ 
ซ่ึงในเวลาตอมาปาชายเลนไดถูกทําลายลงจนเหลือพื้นที่เปนปาชายเลนเพียงเล็กนอยเทานั้น และการทํานาเกลือ
ไดเปลี่ยนมาทําการเลี้ยงกุงเพิ่มมากขึ้น ในสวนของพื้นที่บริเวณที่น้ําทวมไมถึงมีการทาํสวนมะพราวเปนจาํนวน
มาก 
     
 
 
 
  จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ทําการเกษตร  227,000 ไร จํานวนเกษตรกร 15,489 ราย  
แยกเปนพื้นที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร 2,683 ราย อําเภอกระทุมแบน 3,169 ราย อําเภอบานแพว 9,637 ราย  
พื้นเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก นาขาวมีพื้นที่เพาะปลูก 21,056 ไร  ไมผลมีพื้นที่เพาะปลูก 46,702 ไร  พืชผักมี
พื้นที่เพาะปลูก 14,550 ไร ไมดอกไมประดับมีพื้นที่เพาะปลูก 17,951 ไร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ในการพัฒนาอาชีพแสวงหาเทคนิคใหม ๆ อยูเสมอ ทําใหสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก    
   นอกจากนี้ ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร ยังไดทําการประมงนอกนานน้ําไทย โดยมี
เรือประมงทะเล ที่เปนเรือบรรทุกหองเย็นขนถายสินคาสัตวน้ํา ที่ไปรวมทําการประมง ในนานน้ําตางประเทศ 
  
 
 

 

การประมง 

จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝงทะเลยาว  41.8 
กิโลเมตร  จึงมีการประกอบอาชีพ ทําการประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก  ผลผลิต
จากการประมงทะเลสวนใหญไดรับจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ไดแก บริเวณอาวไทย  ทะเลอันดามัน  
และมหาสมุทรอินเดีย  รวมท้ังทะเลดานประเทศ
เวียดนาม   ชาวประมงสมุทรสาคร มีความกระตือรือรน 
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  ดวยศักยภาพในการทําการประมงของชาวประมงสมุทรสาครดังกลาว สงผลใหจังหวดัสมทุรสาคร 
เปนแหลงธุรกิจการประมงขนาดใหญครบวงจร  ซ่ึงมีทั้งการทําประมงทะเล  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมถึง 
อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํากระปอง 
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําพื้นเมือง โรงงานน้ําแข็ง อุตสาหกรรมผลิตกระปอง กลองกระดาษ พลาสติก  
อุตสาหกรรมการตอเรือ รวมทั้ง ยังเปนศูนยกลางในการจําหนายสินคาสัตวน้ํา สินคาประมงทะเลที่สําคัญของประเทศ
โดยมีสะพานปลา 3 แหง (สะพานปลาเทศบาล,  สะพานปลาสมุทรสาคร,  ตลาดทะเลไทย)  เปนตลาดกลาง
ในการซื้อขายสินคาสัตวน้ําของผูทําการประมงและผูคาสัตวน้ํา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในป 2554 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรที่อยูในกําลังแรงงาน จํานวน 364,451 คน จําแนก

เปนผูมีงานทํา จํานวน 363,574 คน และผูวางงานหรือไมมีงานทํา จํานวน 877 คน   
ในสวนของผูมีงานทําเปนผูที่ทํางานอยูในภาคเกษตรกรรม รอยละ 4.26 (15,489 คน) และ 

ผูที่ทํางานอยูนอกภาคเกษตรกรรมรอยละ 95.73 (348,085 คน) 
 

 

 
 

  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย 
โดยเฉพาะแรงงานในระดับลาง ซ่ึงคนไทยไมนิยมทํางานในกิจการประมงทะเล กิจการตอเนื่องประมงทะเล 
และภาคเกษตร อันเนื่องมาจากเปนงานหนัก งานสกปรก และมีกล่ินเหม็น ระยะเวลาการทํางานไมแนนอน 
เปนงานที่อยูกลางแจงตากแดด การทํางานไมเปนเวลา ขาดความมั่นคง เปนงานที่เสี่ยงตอสารเคมีตกคาง 
เปนงานตองออกทะเลซึ่งหาแรงงานไทยไดยาก จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหนายจาง/สถานประกอบการ
ตางๆ ที่ขาดแคลนแรงงานในระดับลาง มีความจําเปนตองการแรงงานตางดาวมาทดแทนเพื่อใหกิจการ
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 
   
 
 
 

 
 
  คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานตาง

ดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) โดยเรงรัดการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว  และกัมพูชา ที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

ขอมูลดานแรงงาน

การจางงานแรงงานตางดาว 

สถานการณใชแรงงานตางดาว 
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19 มกราคม 2553 ที่ไดเขาสูกระบวนการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้ 
ไมเกินวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ซ่ึงเปนแรงงานตางดาวที่ใบอนุญาตทํางานหมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2554 
และวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 โดยขยายระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเพื่อ 
รอการสงกลับไมเกิน 14 มิถุนายน 2555   

  ปจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ ที่ไดรับอนุญาตทํางาน ป 2555 ดังนี้ 

  1. กลุมที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี อยูระหวางรอการพิสูจนสัญชาติ จํานวน 84,602 คน 
 สัญชาติพมา  74,719 คน 

                สัญชาติลาว    4,889 คน 
                สัญชาติกัมพูชา    4,994 คน 

  2. การพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาว สัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา 

      แรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่ผานการพิสูจนสัญชาติและไดรับเอกสาร
หนังสือเดินทางรับรองสถานะบุคคล และดําเนินการยื่นขออนุญาตทํางานแลว จํานวน 143,457 คน 

  สัญชาติพมา  138,901 คน 
                 สัญชาติลาว      3,574 คน 
                 สัญชาติกัมพูชา         982 คน 

  3. การนําเขาแรงงานตางดาวที่เขาเมืองถูกกฎหมายมาทํางานตามบันทึกขอตกลง (MOU) 
      การนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ตามบันทึกขอตกลงวาดวยการ
จางแรงงานระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล 3 สัญชาติ (MOU) 

จํานวนที่ยังทํางานอยู 

พมา ลาว กัมพูชา รวม (คน) 

1,229 1,235 4,469 6,933 

 
 
 
     จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผัน
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานใน
ระดับลาง ในขณะเดียวกันการจางแรงงานตางดาวดังกลาว ไดสงผลกระทบทําใหเกิดปญหาทางดานสังคม
และความมั่นคงตามมา ดังนี้ 
 

ปญหาแรงงานตางดาว 
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          1.ปญหาการอพยพครอบครัวมาทํางาน      

เปนปญหาที่สําคัญประการแรก   ซ่ึงนอกจากแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันใหทํางานได ยังมีผูติดตามอีก
จํานวนไมนอย  ซ่ึงไมมีขอมูลที่ชัดเจน  ขณะนี้มีการรวมตัวตั้งถ่ิน
ฐานเปนกลุม / ชุมชน  แรงงานตางดาวกระจายกันอยูทั่วไป 
กลายเปนแหลงเสื่อมโทรมและบางแหงเปนแหลงชุมชนตางดาว
ขนาดใหญ  ซ่ึงยากที่ทางราชการจะเขาไปควบคุมไดอยางใกลชิด 

 

 

2. ปญหาดานสาธารณสุข  แรงงานตางดาวที่รวมตัวอาศัย
อยูในแหลงชุมชนแออัด     กอให เกิดโรคติดตอรายแรงและ
แพรกระจายในชุมชน ไดแก วัณโรค  (สายพันธุใหม)  โรคกาฬหลัง
แอน  โรคเทาชาง  โรคเอดส   ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอการสงออก
สินคาประเภทอาหาร  นอกจากนี้  แรงงานตางดาวยังแยงใชบริการ

ดานสาธารณสุข  ซ่ึงรัฐตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น 

 

 

          3.ปญหาดานการศึกษา นับวาเปนภาระของรัฐที่จะตอง
จัดการศึกษาใหเด็กตางดาวตามกฎหมายระหวางประเทศและแยงที่เรียน
ของคนไทย 
                     4. ปญหาดานสัญชาต ิรัฐบาลยังไมมีมาตรการที่ชัดเจน  
และไมสามารถควบคุมผูติดตามเขามากับแรงงานตางดาวไดและยังไมม ี

              6.ปญหาดานภาษาและวัฒนธรรม ไดมีการจัดโรงเรียน
สอนภาษาตนเอง  เขียนภาษาตนเองไวตามที่พักอาศัยและที่ทํางานรวมทั้ง
มีการชุมชนจดังานประเพณ ี พิธี  เทศกาลตางๆ   
              7.ปญหาดานยาเสพติด แรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง 
จะมีการนํายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเขามายังประเทศไทย  และมกีาร

 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

หนวยงานใดเขามารับผิดชอบโดยตรง หรือกําหนดสถานะของบุคคลกลุมนี้  ดังนัน้จึงเปนชองทางใหเกิดการ
ยายถ่ินเขามาตัง้หลักแหลงในประเทศไทยอยางถาวร  ซ่ึงจะเปนปญหาและยากในการที่จะผลักดันสงกลับมาก
ยิ่งขึ้นและในอนาคตปญหาบตุรแรงงานตางดาวทั้งที่เกิดและไมไดเกิดในประเทศไทยจะยิ่งเปนปญหาที่สําคัญ  
เนื่องจากจะมแีรงผลักดันทัง้ภายในและภายนอกเพื่อใหรัฐบาลใหสัญชาติแกกลุมคนเหลานี ้

        5. ปญหาดานอาชญากรรม แรงงานตางดาวหลบหนเีขาเมืองมกัจะมีการใชอิทธิพลในชมุชน  
การทํารายรางกาย  การฆาตกรรม  การคาแรงงาน  และการกระทําผิดและไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง 

 
 
 
 
 

ทําที่เปนขบวนการที่มีคนไทยรวมอยูดวยทําใหการสกดักั้นหรือการปราบปรามยาเสพติดยากขึ้น   
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8.ปญหาแยงอาชีพของคนไทย เนื่องจากผูประกอบการ
จะหนัมาจางแรงงานตางดาว  เนื่องจากแรงงานตางดาวมคีวาม
อดทน  ไมเกี่ยงงาน 

9.ปญหาความมั่นคงของชาต ิ มีความพยายามที่จะสราง
เครือขายและเชื่อมโยงชนกลุมนอย  การแสดงเอกลักษณดาน

ภาษา  วัฒนธรรม  การจัดพิธี  และการจัดเทศกาล  เชน  มีการจัดงานวันชาติมอญ  วันบรรพบุรุษมอญ   
การนําครอบครัวเขามาอาศัย  ลูกหลานเกิดในประเทศไทยมากขึ้น การใชโทรศัพทเคลื่อนที่อยาง
แพรหลาย  การสรางอิทธิพล  เรียกผลประโยชนและคาคุมครอง  มีพฤติกรรมการปลอมแปลงเอกสารทาง
ราชการ  มีการเคลื่อนไหวที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร  ไดมีการประชุมหารือแนวทางแกไขปญหารวมกับสวนกลางและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  ภายใตแนวคิดเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม  ประชาชนอยูดีมีสุข  และความมั่นคง
ของชาติ  ดังนี้ 

    1.  หลักการพึ่งพาอาศัยกัน  เศรษฐกิจจังหวัดพัฒนาและสามารถควบคุมแรงงานตางดาวได 
         1.1..กําหนดเขต  (Zonning)  ดานที่พักอาศัย เพื่อใหอาศัยอยูในสถานประกอบการ  หรือ  

บริเวณใกลเคียง  หรือ  เขตที่กําหนดเพื่อควบคุมดูแลไดสะดวก 
         1.2..ภาคเอกชน  โดยผูประกอบการตองใหความรวมมือกับภาครัฐอยางจริงจัง  ไมควร

หลบเล่ียงกฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของทางราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความมั่นคง
ของประเทศ 

         1.3..หนวยงานของรัฐ  ตองประสานและบูรณาการแผนงานดานการปองกัน  และ
ปราบปรามอยางเขมงวด  จริงจัง  และตอเนื่อง 

         1.4..หนวยงานภาคเอกชน(NGO)ควรคํานึงถึงประโยชนและความมั่นคงของชาติเปนหลัก 
 
 
 
 
 
 
         1.5..ภาคประชาชน  ตองใหความรวมมือโดยเฉพาะ กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ตอง

ชวยกันสอดสองดูแล  มิใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองเขาพักอาศัยเพื่อทํางานโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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         1.6..ดานการสาธารณสุข  ตองตรวจโรคแรงงานตางดาวและมีใบรับรองแพทยกอนเขา

ประเทศไทย  รวมทั้งใหความรูการวางแผนครอบครัวและควบคุมอัตราการเกิดในแรงงานตางดาว 
         1.7..ดานการศึกษาและวัฒนธรรม  หามเขียนภาษาของแรงงานตางดาวในสถานที่ตางๆ  

และอํานวยความสะดวกดานการทํางาน  ตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้น 
         1.8..ดานความมั่นคงโดยการจัดระเบียบสังคม  มีการกําหนดเขตพื้นที่ควบคุม  การอนุญาต

การออกนอกเขตเทาที่จําเปน  หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่  จัดตั้งดานหรือจุดสกัดอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อ
สรางมาตรการกดดัน  โดยใชมาตรการปองกันและปราบปรามควบคูกันไป 
                2.  นําเสนอรัฐบาลแกไขปญหาภายใตแนวคิด   “นําใตดินขึ้นสูบนดิน”  โดยกําหนดใหมีจด
ทะเบียนแรงงานตางดาว ตรวจสุขภาพชําระคาธรรมเนียมนํารายไดเขารัฐและมีการควบคุมอยางเปนระบบ 
ตามความตองการของผูประกอบการ สําหรับแรงงานตางดาวสวนเกินตองสงกลับประเทศตนทาง หากฝาฝน 
ใหดําเนินการตามกฎหมาย อยางเด็ดขาด ทั้งนายจาง, แรงงานตางดาว, ผูนําพาและผูใหที่พักอาศัย 

 
 
 

 ดานศาสนา 
  ประชากรสวนใหญในจังหวัดสมุทรสาคร เปนคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายรามัญ โดยคน
ไทยเชื้อสายรามัญไดตั้งถ่ินฐานมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ประชากรสวนใหญ (รอยละ 99) นับถือศาสนาพุทธ
ศาสนสถานและศาสนิกชนที่นับถือศาสนาตาง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามรายงานขอมูลของสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  มีดังนี้ 
  - วัดในพระพุทธศาสนา จํานวน 107 วัด  พระภิกษุ จํานวน 1,897 รูป 
    (วัดมหานิกาย 96 วัด,วัดธรรมยุต 10 วัด   สามเณร   จํานวน 118 รูป 
    และวัด อนัมนิกาย 1 วัด)   พุทธศาสนิกชน จํานวน 402,158 คน
  - โบสถคริสต จํานวน 2 แหง   คริสตศาสนิกชน  จํานวน  3,955 คน
  - มัสยิด จํานวน 1 แหง    อิสลามมิกชน จํานวน 266 คน 
  - ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย จํานวน 19 แหง ศาสนาอื่น ๆ (ซิกซ) จํานวน 98 คน 
 

 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

สําหรับโครงการที่สําคัญทางดานพระพุทธศาสนาของจังหวัด
สมุทรสาคร ไดแก โครงการจัดสราง “พุทธมณฑล” เพื่อใชเปน
สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา การอบรมกลอมเกลาจิตใจ
และปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน โดยจังหวัดสมุทรสาครได
ดําเนินการจัดสรางพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครขึ้น ณ บริเวณ
สวนปาเฉลิมพระเกียรติ หมู 2  ตําบลอําแพง  อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ 143 ไร เร่ิมดําเนินการกอสรางเมื่อ

วันที่  14   มีนาคม   พ .ศ . 2549และได รับการคัด เลือกจากมหาเถรสมาคมให เปนพุทธมณฑล 
เฉลิมพระเกียรติแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
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จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดที่มีประชากรหลายเชื้อชาติอยูรวมกัน   
ซ่ึงนอกจากจะมีธรรมเนียมประเพณีเปนแบบคนไทยภาคกลางโดยทั่วไปแลว ยังมี
คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายรามัญหรือมอญ และคนไทยเชื้อสายลาวโซง 
โดยประชากรแตละกลุมตางก็สืบทอดและธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของกลุมชนแตกตางกันออกไป ไดแก ประเพณีแหเจาพอหลักเมือง 
ประเพณีศาลเจาแมจุยบวยเนี้ย ประเพณีนมัสการพระมหาโพธสัิตวกวนอมิ ของชาว
ไทยเชื้อสายจีน ประเพณีลองเจา ประเพณีสงกรานต ประเพณีรําผี ประเพณีตัก
บาตรน้ําผ้ึง ประเพณีแหหางหงส ประเพณีลางเทาพระและตักบาตรดอกไมของชาว
ไทยเชื้อสายรามัญ, ประเพณีเสนเรือน ประเพณีทําขวัญ (สูขวัญ) ฯลฯ  ของชาวไทย
เชื้อสายลาวโซง เปนตน การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินดังกลาว 
แมจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบางตามสภาพแวดลอมทางสังคม  แตสวนใหญยังคง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
   

      
 

 
 
 
 
 
 

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว  อยางไรก็ตามคนไทยเหลานี้ตางก็มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริยเหมือนกันทุกประการ จนไมสามารถแยกความรูสึกอันแตกตางกันออกไปได 
 

 โบราณวัตถุโบราณสถาน  
  จังหวัดสมุทรสาครมีแหลงโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่สําคัญ ไดแก หลวงพอสัมฤทธ์ิ
และธรรมาสนไม ประดิษฐาน ณ วัดโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่ขึ้น
ทะเบียนแลวมี จํานวน 8 แหง เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุที่อยูในพื้นที่อําเภอเมือง จํานวน 7 แหง ไดแก 
วัดใหญจอมปราสาท,ปอมวิเชียรโชฎก,ศาลพันทายนรสิงห (ศาลคลองโคกขาม) ตั้งอยูที่ ตําบลพันทาย 

 นรสิงห และ ศาลพันทายนรสิงห (ศาลจําลองปากคลองโคกขาม) ตั้งอยูที่ ตําบลโคกขาม,วัดบางปลา, 

 

                นอกจากนี้   จังหวัดไดพิจารณาเห็นวา 
เพื่อใหพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร เปนพุทธสถานที่
สําคัญและเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเปน
ศูนย เผยแผพระพุทธศาสนา  จั งหวัดจึ งได จั ดสร าง
พระพุทธรูปปางลีลาขนาด สูง 9 เมตร เพื่อประดิษฐานเปน
พระประธานประจําพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร โดย 
พระราชสิทธิเวที เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร รวมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ไดตั้งนามวา  “พระศรีสาครภูมิ
บาลประทานธรรมสุทัศน” โดยในปงบประมาณ 2552 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได
สํารวจ ออกแบบอาคารฐานรองรับพระประธานประจําพุทธมณฑล ใชงบประมาณในการดําเนินการ 26,969,000 
บาท ซ่ึงขณะนี้ดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  
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เทศกาลงานประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัด 

   

  

   

  
วัดใหญบานบอและวัดเกาะ  โบราณสถานในพื้นที่อําเภอกระทุมแบน 1 แหง ไดแก วัดราษฎรบํารุง  
(วัดหงอนไก) ตั้งอยูที่ ตําบลคลองมะเดื่อ 
        

 
 
 
 
 

นอกจากนี้ ยังมีแหลงโบราณคดี และโบราณสถาน ที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนอีก จํานวน 14 แหง 
ไดแก วัดตึกมหาชยาราม, วัดโคกขาม,วัดนางสาว,ปลองเหลี่ยม,วัดโกรกกราก,ศาลเจาตึก,วัดพันธุวงษ,           
วัดทากระบือ, วัดกลางอางแกว, วัดนอยนางหงส, แหลงเรือจมบานขอม, ทุงเศรษฐี, ถนนถวาย และ               
บานศิลาสุวรรณ 

 
                          
        
 
 
 
          

งานนมัสการศาลพันทายนรสิงห  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  งานนมัสการศาลพันทายนรสิงห  จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธของทุกป เปนงานที่ระลึก
ถึงวีรชนผูหาญกลา  ผูจงรักภักดีและมีความซื่อสัตยของพันทายนรสิงห โดยมีการจัดมหรสพและ 
การบวงสรวงสักการะ พันทายนรสิงหเพื่อความเปนสิริมงคล......................................................................... 
  ศาลพันทายนรสิงห สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกพันทายนรสิงหในครั้งที่คัดทายเรือ 
พระที่นั่งเอกชัยจนหัวเรือชนกิ่งไมใหญริมคลองโคกขาม ภายในศาลมีรูปปนของพันทายนรสิงหขนาดเทาคน
จริงอยูในทาถือทายคัดเรือเปนที่นับถือของชาวบานเปนอยางมาก 
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งานเทศกาลอาหารทะเล  จัดขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ ของ 
ทุกป บริเวณริมเขื่อนหนาศาลหลักเมือง ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร  
 

 

 
จําหนายผลิตภัณฑอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และสินคาหัตถกรรมตาง ๆ ของจังหวัด 

เพื่อเผยแพรช่ือเสียงดานอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาครมีการออกราน 

  

  

 

 

เทศกาลอนุรักษนกชายเลน 
 
  

 
  
 
 
  บริเวณพื้นที่ปากอาวไทยตอนในเปนพื้นที่ธรรมชาติที่มีทั้งปาชายเลน นากุง นาเกลือ  
เปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําเล็กๆ เชน กุง หอย ปู ปลา แหลงอาหารของนกชายเลน นานาชนิด ที่นี่จึงเปนแหลง
ดูนกชายเลนที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในกลุมนักดูนก ที่สามารถดูนกไดหลายชนิด ในชวงฤดูหนาวจะพบนกได 
ไมต่ํากวา 40 ชนิด โดยเฉพาะนกชายเลน ปากชอน เปนนกที่พบเห็นไดยาก 
  เทศกาลอนุรักษนกชายเลนจัดขึ้นในสัปดาหแรกของเดือนกุมภาพันธ เปนงานที่ผู รัก
ธรรมชาติและช่ืนชอบการดูนกมารวมตัวกัน เพราะในชวงเดือนกุมภาพันธจะมีนกอพยพหนีหนาวมาหากิน
ในแถบนาเกลือโคกขาม ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ 

 งานเทศกาลอาหารทะเล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
ประเพณีแหหลวงพอโตวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร 

  
 
 
 
 

  ประเพณีแหหลวงพอโตวัดหลักสี่ราษฎรสโมสร จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 
ของทุกป หลวงพอโตวัดหลักสี่ราษฎรสโมสรเปนพระพุทธรูปหินทรายแดงปางมารวิชัย ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ 
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อําเภอบานแพวเปนที่เคารพของประชาชน สันนิษฐานวาสรางในสมัยอูทอง พระพักตรคอนขางกลม มีพระ
ขนงติดกันยาวเปนปกกา  พระเนตรปูดโปน  พระโอษฐยิ้มเล็กนอยถือเปนพระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์ที่ 
ชาวดําเนินสะดวกใหความเคารพศรัทธามาหลายชั่วคน ชาวบานจะสักการะบูชาโดยจุดประทัดถวาย  
งานประเพณีแหหลวงพอโตวัดหลักสี่ราษฎรสโมสรถือเปนงานประเพณีที่มีประชาชนเขารวมงานมาก  
โดยมีการนําเครื่องคาวของหวานมาสักการะองคหลวงพอโตตลอดจนการอัญเชิญหลวงพอโตประดิษฐานบน
เรือและแหตามลําคลองดําเนินสะดวกเพื่อใหชาวบานสักการะเพื่อความเปนสิริมงคล 

งานสุขาภิบาลทาฉลอม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  งานสุขาภิบาลทาฉลอมจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคมของทุกป บริเวณถนนถวาย ตําบลทาฉลอม 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราชโองการใหจัดตั้งตําบลทาฉลอมเปนสุขาภิบาลหัวเมืองแหงแรกของ 
ประเทศไทย 

ประเพณีแหเจาพอหลักเมือง 

 
 
 

  
 
  
  ประเพณีแหเจาพอหลักเมือง  จัดขึ้นในชวงเดือนมิถุนายนของทุกป บริเวณริมเขื่อนและ 
หนาศาลากลางจังหวัด โดยอัญเชิญเจาพอหลักเมืองประทับบนเกี้ยวลงเรือประมงประดับธงทิวอยางสวยงาม 
แลว  
 

 
 

 
 
 
 
 

แลวแหไปตามแมน้ําทาจีนจากตลาดมหาชัยไปฝงทาฉลอมบริเวณวัดแหลมสุวรรณาราม แลวอัญเชิญเจาพอ 
ห ลั ก เ มื อ ง ไ ป จ น ถึ ง วั ด ช อ ง ล ม  เ พื่ อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น  สั ก ก า ร บู ช า เ พื่ อ ค ว า ม เ ป น สิ ริ ม ง ค ล  
ขบวนแหเจาพอหลักเมืองจะมีขบวนเชิด มังกร สิงโต อันยิ่งใหญ มีการแสดงบันเทิงและมหรสพตาง ๆ 



                                          - 21 - 

งานประเพณีตักบาตรน้ําผ้ึงจัดขึ้นที่วัดคลองครุ อําเภอเมืองสมุทรสาครในวันขึ้น 15 ค่ํา  
เดือน 10  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ พระสงฆจะเก็บน้ําผ้ึง
ไวเพื่อใชเปนยาในเวลาจําเปน ชาวไทยรามัญเชื่อวาการถวายน้ําผ้ึงแดพระสงฆจะไดอานิสงสมาก และจะเปน
ผูที่อุดมไปดวยลาภยศทั้งชาตินี้และชาติหนา 

  

 

  จัดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคมของทุกป เปนการแขงขันเรือยาวเพื่อชิงถวยพระราชทานของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานที่แขงขันจัดที่บริเวณคลองตาขํา มีการแขงเรือ 
หลายประเภท เปนงานที่สนุกสนานนาสนใจของประชาชน ทั้งชาวสมุทรสาครและประชาชนตางถิ่นที่มา 
สงเสียงเชียรอยูริมฝง สรางบรรยากาศความสัมพันธของผืนดินและผืนน้ําเปนอยางดี 

 

  

  

 
งานประเพณีไหวเจา 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร 

 
 
 
 

 
  งานประเพณีไหวเจา 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร  จัดขึ้นระหวางวันขึ้น 1-9 ค่ํา เดือน 9 
ของชาวจีนทุกป เปนงานเทศกาลกินเจที่สงบดวยบรรยากาศแหงพิธีกรรมบูชาเพื่อชําระจิตใจและรางกาย   
มีการไหวสักการะศาลเจา 2 ฝงแมน้ําทาจีนทั้ง 9 ศาลเจา (ศาลเจาพอหลักเมืองสมุทรสาคร, โรงเจมูลนิธิ 
การกุศลสมุทรสาคร, ศาลเจาปุนเถากง ในคลองมหาชัย, ศาลเจาแมกวนอิมพันมือคลองจาก, ศาลเจา
แมจุยบวยเนี้ย, โรงเจเฮียงตั๊ว, ศาลเจากวนอู, ศาลเจาปุนเถากล ทาฉลอม, ศาลพระโพธิสัตวกวนอิม  
ทาฉลอม) พรอมทั้ง เลือกซื้ออาหารเจปรุงสําเร็จจากชมรมอาหารเจกวา  50 ราน  บริเวณริมเขื่อน 
หนาศาลหลักเมืองสมุทรสาคร 
 

ประเพณีแขงเรือยาว 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
งานประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง 
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  งานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม  จัดขึ้นระหวางวันที่ 19-23 พฤศจิกายนของทุกป 
บริเวณวัดชองลม อําเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดมาสักการะ 
พระมหาโพธิสัตวกวนอิมซึ่งเปนประติมากรรมที่สวยงามและสูงที่สุดในประเทศไทย คือ สูงถึง 9.98 เมตร 
ประทับยืนอยูบนฐานมังกรและดอกบัวซ่ึงอยูบนภูเขาจําลองโดยภายในภูเขาเปนหองจัดไวสําหรับ 
ผูมาปฏิบัติธรรม 

   

  

  

งานประเพณีลางเทาพระและตักบาตรดอกไม 
 

 
 
 
 
 

งานประเพณีลางเทาพระและตักบาตรดอกไม  จัดขึ้นที่วัดเจ็ดร้ิว  อําเภอบานแพว  
ในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ เพราะชาว
ไทยรามัญเชื่อวาการทําบุญแดพระสงฆในวันออกพรรษาจะไดบุญมาก โดยมีการนําน้ําสะอาดใสเครื่อง
หอมน้ําปรุง ลอยดอกไมรดลงบนเทาพระสงฆ และถวายดอกไมแดพระสงฆดวย 
  

เทศกาลกินปลาทู 
 
 
 

 
 

  เทศกาลกินปลาทู  จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกป  บริเวณถนนถวาย  
ตําบลทาฉลอม ถือเปนงานที่รวบรวมเมนูหลากหลายที่ปรุงดวยปลาทู ปลาที่ขึ้นชื่อในความอรอยของ
จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงในชวงปลายป ปลาทูจะมีมากและรสชาติอรอยมากกวาเดือนอื่น ๆ มีกิจกรรมการ
ออกรานจําหนายอาหารที่ปรุงจากปลาทูในราคายอมเยา ตลอดจนอาหารพื้นบานของชาวสมุทรสาคร ชมวิถี
ชีวิตรองรอยประวัติศาสตรสมัยรัชกาลที่ 5 ของชาวตําบลทาฉลอม 
 

งานนมัสการพระโพธิสัตวกวนอิม 
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       ศาลเจาพอหลักเมือง   เจาพอหลักเมือง 
แกะสลักดวยไมโพธ์ิคลายองคพระสยามเทวาธิราชอยูใน
ท าประทับยืนบน เกี้ ย ว   ปดทองคํ า เปลวบริ สุทธิ์   
ชาวสมุทรสาครโดยเฉพาะชาวประมง  มีความเคารพ
ศรัทธามาก กอนออกเรือประมงเพื่อไปหาปลาทุกครั้ง 
ชาวประมงจะตองสักการะบูชาและจุดประทัดถวายเพื่อ
ความเปนสิริมงคล 

  ปอมวิเชียรโชฎก  ตั้งอยูที่ตําบลมหาชัย หางจาก
ศาลากลางจังหวัด  200 เมตร  สรางขึ้นในป  พ .ศ.  2371  
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากในสมัยนั้นไดเกิด
กรณีพิพาทกับญวนเรื่องเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทร รัชกาลที่ 3  ทรง
เกรงวาญวนจะยกกําลังมารุกรานไทย จึงทรงพระกุรณาโปรดเกลาให
พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) เปนแมกองสรางปอมเพื่อรักษา
ปากน้ําทาจีนเมืองสมุทรสาคร และพระราชทานนามวา “ปอมวิเชียร
โชฎก”  ลักษณะของปอมกอดวยอิฐถือปูน ไมมีปอมยามมีแตหอรบ 
ตามชองของกําแพงมีปนใหญไวสําหรับปองกันขาศึกที่มาทางปากน้ํา 

  วัดโกรกกราก ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 

เปนวัดเกาแกไมปรากฏหลักฐานวาสรางมาแตสมัยใด แตเดิมเปน
ชุมชนชาวจีน เรียกวา “กกกั๊ก” ตอมาเพี้ยนไปตามสําเนียงไทยวา 

“โกรกกราก” หลวงพอปูวัดโกรกกราก เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

เนื้อศิลาแลง ศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีตํานานที่เลาตอกันมามี
ความวา ชาวบานไดอัญเชิญพระลงเรือลองมาตามแมน้ําจนทายที่สุดมี
เหตุใหตองอัญเชิญขึ้น เปนพระประธานในอุโบสถมาไวที่ วัด
โกรกกรากจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเลาตอๆ กันมาวาสมัยหนึ่งเกิดโรคตา
ระบาดทั่วทั้งตําบล ผูนําชุมชนจึงมาบนบานวา ถาหายจากโรคตาจะนํา
แวนตามาถวาย ปรากฏวา โรคตาหายระบาด ไปจนหมดสิ้น  
จนเปนที่เคารพบูชาของชาวสมุทรสาครจนถึงปจจุบัน 

 

 
 
    

สถานที่ทองเที่ยวในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 
 
 

 
 

     
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร 
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  วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดชองลม  เปนพระอารามหลวง ตั้งอยูตรงปากอาวสมุทรสาคร 
ตําบลทาฉลอม      ตรงขามกับตัวเมือง วัดชองลมนี้ไดรับการตกแตงอยางสวยงามและยกยองวาเปนวัดพัฒนา
ตัวอยาง นอกจากเปนศาสนสถานแลวยังเปนสถานที่ตากอากาศไดเปนอยางดี ดานหนาวัดมีพระบรมราชานุ
สาวรียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวประดิษฐานอยู ยามเย็นที่วัดชองลมจะแลเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองชายทะเลที่งามมาก  นอกจากนี้ยังสามารถชมนกนางแอน จํานวนนับพันตัวเขาไปทํารังที่วิหาร  
หลวงปูแกว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

  

  ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  
  ตั้งอยูริมฝงทะเลปากอาวมหาชัย
บริเวณวัดศรีสุทธาราม หรือ  วัดกําพรา ตําบล 
บางหญาแพรก อําเภอเมือง ภายในศาลเปนที่
ประดิษฐานพระรูปพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ 

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
  

 

พระโพธิสัตวกวนอิม  ชาวสมุทรสาคร
สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ครบรอบ 50 ป ตั้งอยูตําบลทาฉลอม ใกลกับวัด 
ชองลมเปนประติมากรรมที่สวยงามมีความสูงถึง 
9.98 เมตร ประทับยืนอยูบนฐานมังกรและดอกบัว 
ซ่ึงอยูบนภูเขาจําลอง ภายในภูเขาเปนหองจัดไว
สําหรับผูปฏิบัติธรรมมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศเดินทางมาสักการะเปนจํานวนมาก  
สามารถเขาชมไดทุกวัน   
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   ศาลพันทายนรสิงห   สรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณแกพันทายนรสิงหในคราวที่คัดทายเรือพระที่นั่ง
เอกชัยจนโขนเรือชนกิ่งไมหัก เนื่องจากคลองโคกขามมี
ความคดเคี้ยวและน้ําไหลเชี่ยวมาก  จึงกราบบังคมทูลพระเจา
เสือใหประหารชีวิตตามกฎมณเฑียรบาล เพื่อรักษาระเบียบแบบ
แผนราชประเพณี  กรมศิลปากรไดจัดสรางศาลพันทายนรสิงห
ขึ้นใหมอยูถัดจากศาลเกาที่พังลงไมมากนัก โดยกันอาณา
บริเวณรอบ ๆ ศาลไวประมาณ 100 ไร เพื่อจัดทําเปน
อุทยานสถานพันทายนรสิงห ภายในศาลใหมมีรูปปนของ
พันทายนรสิงหขนาดเทาคนจริงอยูในทาถือทายคัดเรือ 
เปนที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปเปนอยางมาก  
ตั้งอยูที่ตําบลโคกขาม เดินทางจากถนนเอกชัย  เขาทาง
หลวงหมายเลข 3423 (วัดสหกรณ - ศาลพันทายนรสิงห 
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร)  

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  แหลงดูนกชายเลนตําบลโคกขาม  ตั้งอยูในพื้นที่บริเวณปากอาวมหาชัยฝงตะวันออก และ
ตะวันตกเปนพื้นที่ธรรมชาติของปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ เปนแหลงอาศัยของปลา สัตวน้ําชายฝง และ  
นกชายเลนที่สวยงามนานาชนิด ที่นี่จึงเปนแหลงดูนกชายเลนที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักในกลุมนักดูนก โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูหนาวจะพบนกไดไมต่ํากวา 40 ชนิด อาทิเชน นกปากชอน นกสติ๊นท นกหัวโตขาเหลือง  
นกชายเลน เปนตน 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ห่ิงหอยในคลองสุนัขหอน  บริเวณริมสองฝง
คลองสุนัขหอนและบางโทรัด ในยามค่ําคืนจะมีฝูง
หิ่งหอยเปนจํานวนมากอยูบนตนลําพู และตนแสม
สองแสงประกายระยิบระยับไปทั่วคุงน้ําเปนสิ่งที่
สวยงามมากสําหรับผูที่ไดพบเห็น 
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สถานที่ทองเที่ยว ในเขตอําเภอกระทุมแบน  
  

 วัดนางสาว  ตั้งอยูที่ตําบลทาไม เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม2) แยกเขา
ทางหลวงหมายเลข  3091 (ถนนเศรษฐกิจ) ประมาณ 5 กิโลเมตร แลวเล้ียวซายเขาซอยวัดนางสาว 
โบราณสถานที่สําคัญของวัดนี้ คือ โบสถที่มีฐานโคงเปนรูปเรือสําเภากออิฐ มีประตูออกเพียงประตูเดียว   
ไมมีหนาตาง ชาวบานเรียกวา “โบสถมหาอุตฆ” หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเกา ขื่อใชไมซุง ผนังโบสถ
กออิฐถือปูน วัดนี้เดิมมีช่ือเรียกวา “วัดพรหมจารียราม” ชาวบานเรียกวา “วัดนองสาว” แลวจึงเพี้ยนมาเปน 
“วัดนางสาว” บริเวณหนาวัดติดกับแมน้ําทาจีน มีอุทยานมัจฉา ประกอบดวย ฝูงปลาสวายจํานวนมาก 
นักทองเที่ยวนิยมมาใหอาหารแกฝูงปลาและเที่ยวชมอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูบานเบญจรงค  แหลงผลิตที่สําคัญ คือ  ตําบลดอนไกดี  และตําบลทาเสา  อําเภอกระทุมแบน 
เปนหมูบานที่ผลิตเครื่องปนดินเผา 5 สี หรือที่เรียกวา “เบญจรงค” เปนศิลปหัตถกรรมของภูมิปญญาไทยที่
สรางสรรคอยางวิจิตรงดงาม และทรงคุณคาทางวัฒนธรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร แตละขั้นตอนการผลิต
มีความประณีต เปดใหผูสนใจเขาชมกรรมวิธีการผลิตทุกวัน นอกจากนี้ยังเปดใหบริการโฮมสเตยที่พัก
ภายในหมูบานดวย 
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  วัดหลักสี่ราษฎรสโมสร  ตั้งอยูตําบลยกกระบัตร 
เดินทางรถยนตสวนตัวจากอําเภอบานแพว ขามคลองดําเนิน
สะดวก มีทางแยกเชิงสะพานเลี้ยวขวา เขาวัดธรรมจริยาภิรมย  
ขับตรงไปผานวัด พอถึงสามแยกขับไปตามถนนลูกรังจนถึง
ถนนลาดยาง แลวเล้ียวขวาก็จะถึงวัด เรือโดยสารนั่งจากทาเรือ
มาลีที่ ตลาดหลักสามไปลงที่ วัดหลักสี่ ค าโดยสาร  7  บาท  
ตามประวัติหลวงพอโตวัดหลักสี่เปนพระพุทธรูปหินทรายแดง
ปางมารวิชัย สันนิษฐานวาอยูในสมัยอูทอง พระพักตรคอนขาง
กลม  มีพระขนงติดกันยาวเปนปกกา พระเนตรปูดโปน พระโอษฐ
ยิ้มเล็กนอย ถือเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวดําเนินสะดวกให
ความเคารพศรัทธามาหลายชั่วคน งานนมัสการหลวงพอโต 
ถือเปนงานใหญของที่นี่  ประมาณเดือนมีนาคม ของทุกป  

   

 
สวนกลวยไม  มีกลวยไมนานาพันธุสีสันสดสวย เปนไมดอกเศรษฐกิจ ที่ทํารายไดอยาง

งดงามใหกับจังหวัดสมุทรสาคร  มีมากที่ฟารมกลวยไมในเขตพื้นที่อําเภอกระทุมแบน และอําเภอบานแพว 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ทองเที่ยว ในเขตอําเภอบานแพว  
วัดหลักสี่ราษฎรสโมสร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

ตลาดนํา้บานแพว-หลักสี่ 
  เ ป น ต ล า ดน้ํ า ที่ ช า ว ส วน 
บ า น แพ ว นํ า พื ช ผั ก  ผล ไม  แล ะ
ผลิตภัณฑพื้นบานมาจําหนาย โดยทาง
เรือซ่ึงสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
ไดมาก จัดเฉพาะในวันเสาร-อาทิตย   
นักทองเที่ยวมักจะมาที่นี่เสมอๆ 
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  ชมสวนผลไมบานแพว  ในเขตอําเภอบานแพว ชาวบานทําสวนทั้งผลไม สวนผัก  
สวนกลวยไม สวนมะพราว  สวนองุน  สวนฝรั่ง อําเภอบานแพวเปนแหลงผลไมหลากหลายชนิด และเปนที่
ยอมรับวาผลไมเมืองนี้มีรสชาติหอมหวานโดยเฉพาะ องุน ฝร่ัง มะพราวน้ําหอม พุทราและแกวมังกร 
นอกจากจะชมสวนแลว ยังมีโอกาสชมการทําน้ําตาลจากมะพราว การทําขนมไทย อาทิเชน ทองหยิบ 
ฝอยทอง เม็ดขนุน อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของดีของฝากของสมุทรสาคร 

 
 

จังหวัด อยูที่ตลาดมหาชัยในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังมีตลาดกลางคากุง ซ่ึงเปนตลาดกลาง
ในการซื้อขายกุงแหงใหญที่สุดของประเทศ สะพานปลาและตลาดทะเลไทยซึ่งเปนศูนยกลางการคาสัตวน้ํา
ทุกชนิด 
 
   

 

อาหารทะเล  เปนอาหารสดจาก
ทะเลทุกชนิด  ไดแก  กุง หอย ปู ปลา  
ปลาหมึก กั้ง เปนตน นอกจากนี้ยังมี 
อาหารทะเลแปรรูป  ไดแก กะป กุง
แหง หอยแหง ปลาหมึกแหง ปลา
เค็ม น้ําปลา  ขาวเกรียบกุง หรือ
แมแตปลาสลิด ซ่ึงมีการเพาะเลี้ยง
ในสมุทรสาครนับแสนไร สําหรับ
ศูนยกลางการจําหนายอาหารทะเล
ทั้งที่ เปนอาหารสด  และอาหาร
แปรรูปที่เปนแหลงใหญที่สุดของ
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 สินค าอุตสาหกรรม  ในเขตพื้นที่
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  และอําเภอ
กระทุมแบน    มีทั้งที่ผลิตจําหนาย
ภายในประเทศ และสงออกจําหนาย
ตางประเทศ  ไดแก  อาหารสําเร็จรูป 
อาหารกระปอง   ของทะเลแชแข็ง 
เสื้อผาสําเร็จรูป เครื่องถวยชาม ทั้ง
เ ซ ร า มิ ค  และ เ บญจร งค  เ ค รื่ อ ง
ทองเหลือง เครื่องใช  ในครัวเรือน 
เ ค รื่ อ ง ใ ช ไ ฟฟ า   ค อมพิ ว เ ต อ ร 
ผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน 

ไมดอกไมประดับและผลไม  ในเขต
อําเภอบานแพว  และอําเภอกระทุม
แบน นอกจากจะมีรังกลวยไม ซ่ึงมี
พันธุกลวยไมแปลก  ๆ  ขนาดใหญ
มากมาย  ทั้งสกุลหวายและสกุลแคทรี
ยา รวมทั้งกลวยไมประเภทพอทแพลน
ที่สงไปจําหนายยังตางประเทศ แลวยัง
เ ป นแหล ง ไม ตั ดดอกและไม ผล   
อีกมากมายทุกฤดูกาล  อาทิ  สมโอ 
สมเขียวหวาน  ชมพู มะมวง พุทรา ฝร่ัง 
ละมุด กลวยหอม องุน มะขามเทศมัน 
มะขามหวาน มะละกอ มะนาว มะพราว
น้ําหอม น้ําตาลมะพราว และ ลําไย 
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  เพื่อลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกัน และนําไปสูการพึ่งตนเองไดทั้งในระดับปจเจกชน ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับจังหวัด โดยการพัฒนาในทุกมิติจะตองมุงพัฒนาภายใตหลักการของความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ที่คน ชุมชน สังคม ตองมีความรู ดังนั้น วิสัยทัศนและแนว
ทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครระยะ 20 ป สูป 2574 จึงควรอยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวที่มีความสุขเปนพื้นฐานที่สรางคนเปนคนดี ชุมชนมีความเขมแข็ง
และมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแขงขัน มีการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยางเปนธรรม โดยมีความเชื่อมโยงกับประเทศ
ภูมิภาคและนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุข สามารถกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555-2574 ไดดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน 

 
 

วิสัยทัศนปจจุบัน : เมืองฟนฟูสิ่งแวดลอม และพัฒนาการผลิตสูมาตรฐานสากล 
  

    ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
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 พันธกิจ 
 1 สรางสมดุลส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2 พัฒนาการประมง อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใหได
มาตรฐานสากลและเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

3 บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 
4 พัฒนาสังคม ชุมชน ใหมีคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พรอมพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ 
5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มตามศักยภาพและสรางสังคมใฝคุณธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ 
1 เรงสรางความสมดุลระบบนิเวศเพื่อความอุดมสมบูรณของแหลงทรัพยากร ประกอบดวย 

กลยุทธ 6 ดาน 
1) การพัฒนาคุณภาพแมน้ําทาจีนและคลองตาง ๆ 
2) การปองกันและแกไขการกัดเซาะชายฝงและแผนดินทรุดตัว 
3) การบริหารจัดการปญหาขยะอยางเปนระบบ  
4) การปองกันและแกไขมลภาวะอื่น ๆ 
5) การจัดระบบผังเมืองและโครงสรางพื้นฐาน (Zoning) 
6) การสรางจิตสํานึกของประชาชน 

2 เรงพัฒนาประสิทธิภาพการประมงและอุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง และการเกษตรใหมี
มาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประกอบดวยกลยุทธ 4 ดาน 

1) การจัดทําผังเมืองของการใชประโยชนที่ดินที่ชัดเจนไมกอใหเกิดความขัดแยงในการ
ใชทรัพยากรตาง ๆ 

2) การพัฒนามาตรฐานการผลิตของทุกภาคการผลิตอยางครบวงจรตั้งแตตนน้ําจนถึง
ปลายน้ําใหไดมาตรฐานสากล 

3) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและลดตนทุนการ
ผลิตของทุกภาคการผลิต 

4) การอนุรักษพันธุพืชและพันธุสัตวน้ําของจังหวัดเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ 
3 พัฒนาประสิทธิภาพอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบดวยกลยุทธ  5 ดาน 

1) การจัดการที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการพัฒนาจังหวดั 
2) การลดผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมตอส่ิงแวดลอมโดยรอบทั้งในระดับพื้นที่ 

(Local) และระดับโลก (Global) 
3) การจัดการกากของเสียหรือการแปรรูปกากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

อยางมีประสิทธิภาพ 
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4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําและใชพลังงาน 
5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรมและการสราง

เครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย พลังงานและมาตรฐาน
แรงงานตามมาตรฐาน 

4 บูรณาการจัดการแรงงานตางดาวท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางเปนระบบตามหลัก
สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของรัฐ ประกอบดวยกลยุทธ 3 ดาน 

1) การแกปญหาแรงงานตางดาวนอกระบบ 
2) การจัดระบบแรงงานตางดาวใหเปนไปตามความตองการการจางงานทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 
3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวในดานวัฒนธรรม  ความเปนอยู 

สาธารณสุขของแรงงานตางดาวและใหสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกับสังคมไทยไดอยางสันติสุขและสงเสริม
ใหแรงงานตางดาวไดรับการคุมครองตามสิทธิมนุษยชน เพื่อสามารถชวยลดขอกีดกันทางการคาดวย
มาตรการที่ไมใชมาตรการทางภาษีได 

5 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเต็มตามศักยภาพและสรางสังคมใฝคุณธรรม ประกอบดวย 
กลยุทธ 5 ดาน 
 1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนใหพรอมการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2) การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3) การพัฒนาภาคประชาสังคมใหเขมแข็งเพื่อมีสวนรวมในการวางแผนและบริหาร
โครงการ ตลอดจนดูแลผลประโยชนของสวนรวมในฐานะผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง 
 4) การสรางคานิยม จิตสํานึกความเปนไทยที่เปนที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไว
เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันของประชาชนในจังหวัด 
 5) การสงเสริมการเรียนรูทางวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และอัตลักษณที่
โดดเดนของชุมชนที่บงบอกถึงความเปนรากเหงาของจังหวัด 

6 ยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงประวัติศาสตร ประกอบดวยกลยุทธ 3 ดาน 
 1) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตรใหสอดคลอง
กับความสามารถและศักยภาพของจังหวัด 
 2) การสงเสริมการลงทุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกภาคการทองเที่ยว 
 3) การพัฒนาขีดความสามารถของการทองเที่ยวใหเปนแหลงรายไดหลักของจังหวัด 
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7 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ประกอบดวย 
กลยุทธ 5 ดาน 

1) การจัดทําแผนปฏิบัติการระยะกลาง (แผนปฏิบัติการ 4 ป) และแผนปฏิบัติการระยะ
ส้ัน (แผนปฏิบัติการประจําป) โดยบูรณาการแผนในทุกระดับเพื่อสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรจังหวัด 20 ป 
เพื่อใหมีการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง 

2) การเผยแพรและเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแผน
ยุทธศาสตรจังหวัด 20 ป เพื่อใหผูบริหาร เจาหนาที่และบุคลากรที่เกี่ยวของไดทราบ มีสวนรวม และใหการ
สนับสนุนอยางกวางขวางเพื่อใหการนําแผนสูการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีการถายทอด
ความรูสูผูปฏิบัติและผูเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดชวงระยะเวลาของแผน 

3) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสารระหวาง
หนวยงานระดับนโยบาย ระดับพื้นที่และทองถ่ิน ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงายและสามารถใชประโยชน
รวมกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว เชน การนําไปใชประโยชนในการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับ
จังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน 

4) การวางระบบการกํากับ ติดตาม และการประเมินผล ที่มุงเนนการประเมินเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้ง เพื่อใหทราบความสําเร็จของยุทธศาสตรที่ไดดําเนินการแลว โดย
มีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน  
ผูประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5) การการสรางระบบแรงจูงใจ การฝกอบรมและพัฒนา เพื่อกระตุนใหบุคลากรของ
จังหวัดสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงาน การกําหนดเปาหมายการทํางานและพัฒนาขีดสมรรถนะของตน
ใหสอดรับกับแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของจังหวัด 
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 แผนพัฒนาจังหวัดประจําป พ.ศ. 2555 
  จังหวัดสมุทรสาครไดเสนอแผนพัฒนาจังหวัดประจําป พ.ศ. 2555 ดวยการเสนอขอรับ
งบประมาณสนันสนุน จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ 289.224 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาจังหวัดโดยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรได  ดังนี้ 
 แผนภูมิ  : แสดงจํานวนงบพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีจังหวัดขอรับการ 

                    สนับสนุน จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวน 92 โครงการ งบประมาณ  424.49 ลานบาท  
 

              ที่มา :  กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร        

  จังหวัดสมุทรสาครไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดประจําป จํานวน 
42 โครงการ งบประมาณ 190.363 ลานบาท โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.)  ดังนี้ 

แผนภูมิ  : แสดงจํานวนงบพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีจังหวัด 
                    ไดรับการจัดสรร  จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ที่มา :  กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 
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