


 

ต.พันท้ายนรสิงห์ (Phanthai Norasing) 

ศาลพันท้ายนรสิงห์ (อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ที่ต าบลพันท้ายนรสิงห์ ห่างจากถนนพระราม 2 เพียงสิบกิโลเมตร เป็นหนึ่ง
ในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ผู้คนนิยมมาสักการบูชา ทั้งตัวศาลซึ่งประดิษฐาน
รูปหล่อพันท้ายนรสิงห์องค์ยืนไว้, ศาลแม่ศรีนวล, หลักประหาร รวมไปถึงมีการจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ไว้ให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมแล้วเรียนรู้ รวมไปถึงยังมีการฉาย
ภาพยนตร์สารคดีชีวประวัติของพันท้ายนรสิงห์ให้ชมทุกวันหยุดด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 



* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์ 
 - เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโบราณสถาน และโบราณวัตถุจริง เช่น หลักประหาร เรือโบราณ (ที่คาดว่า
เป็นเรือที่พันท้ายนรสิงห์เป็นผู้คัดท้าย เมื่อครั้งล่องเรือพระท่ีนั่งเข้าคลองโคกขาม) 
 - ชมภาพยนตร์ประวัติพันท้ายนรสิงห์ 
 - ล่องเรือชมคลองโคกขาม (ค่าบริการคนละ 50 บาท) 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 พันท้ายนรสิงห์ เป็นชาวบ้านนรสิงห์ แขวงเมืองวิเศษชัย รับราชการเป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัย 
อยู่ ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่  8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มี            
ความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี และรักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต สมควรเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป 

            เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่าง  ๆ เนื้อความ
เป็นไปในแบบเดียวกัน ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ.2247 (จุลศักราช 1066) สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 
ประพาสปากน้ าสาครบุรี (ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสาคร) เพื่อทรงเบ็ดด้วยเรือพระท่ีนั่งเอกชัย มีพันท้ายนรสิงห์
เป็นนายท้าย ตามหลักฐานชุมนุมพระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ           
ทรงบันทึกไว้ว่า พันท้ายนรสิงห์เป็นชาวบ้านนรสิงห์ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และเป็นที่โปรดปรานของ             
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 จนทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้รับราชการรับใช้พระองค์อย่างใกล้ชิด 

            การเสด็จประพาสปากน้ าสาครบุรีครั้งนั้น เมื่อเรือพระที่นั่งไปถึงต าบลโคกขาม คลองในบริเวณ
ดังกล่าวมีความคดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์พยายามคัดท้ายเรือพระที่นั่งอย่างระมัดระวัง แต่ไม่สามารถหลบ
เลี่ยงอุบัติเหตุได้ หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงไปในน้ า พันท้ายนรสิงห์รู้โทษดีว่าความผิดครั้งนี้ถึง
ประหารชีวิตตามโบราณราชประเพณี ซึ่งก าหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหักผู้นั้นถึง
มรณะโทษให้ตัดศีรษะเสีย จึงกราบทูลพระกรุณาน้อมรับโทษตามพระราชประเพณี สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 
(พระเจ้าเสือ) ทรงพิจารณาเห็นว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นการสุดวิสัยมิใช่ความประมาท จึงพระราชทานพระอภัย
โทษให้ แต่พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมทูลยืนยันขอให้ตัดศีรษะตนเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมพระราชก าหนด
กฎหมายเป็นการป้องกันมิให้ผู้ใดครหาติเตียนพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงละเลยพระราชก าหนดของแผ่นดิน และเพ่ือ
ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง พระองค์จึงทรงโปรดให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ แล้วให้ตัดศีรษะรูป
ดินนั้นเป็นการทดแทน แต่พันท้ายนรสิงห์ยังกราบบังคมทูลยืนยันขอให้ประหารตน แม้สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 
8 จะทรงอาลัยรักน้ าใจพันท้ายนรสิงห์เพียงใด ก็ทรงจ าพระทัยปฏิบัติตามพระราชก าหนด  ด ารัสสั่งให้
เพชฌฆาตประหารพันท้ายนรสิงห์เสีย แล้วโปรดให้ตั้งศาลสูงประมาณเพียงตา น าศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัว
เรือพระท่ีนั่งเอกชัยซึ่งหักนั้น ขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาล 
            ภายหลังเหตุการณ์ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ทรงพระราชด าริว่า “คลองโคกขามคดเคี้ยวนักไม่
สะดวก ต่อการเดินเรือ บางครั้งชาวเมืองต้องเดินเรืออ้อมเป็นที่ล าบากยิ่ง สมควรจะขุดลัดตัดให้ตรง ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการร าลึกถึง พันท้ายนรสิงห์ข้าหลวงเดิม ซึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ มั่นคง ยอมเสียสละชีวิตโดยไม่ยอมให้เสียพระ
ราชประเพณี” จึงมีพระราชโองการตรัสสั่งสมุหนายกให้เกณฑ์แรงงานจ านวนสามหมื่นคนไปขุดคลองโคกขาม
ให้ลัด แล้วให้พระราชสงครามเป็นแม่กองอ านวยการขุด จนส าเร็จในรัชกาลต่อมา ปรากฏเป็นคลองตรงและ
กว้างใหญ่เรียกว่า “คลองมหาชัย” อยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ 



* ที่อยู่ 
 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
  13.533604, 100.378497 (13°32'01.0"N 100°22'42.6"E) 
 https://goo.gl/maps/pr8SidAVZxx 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 871– 578 (ส านักงาน), 034 – 871 – 577 (ห้องวัตถุมงคล) 
Facebook :  https://www.facebook.com/pantainorasing/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์   08.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 17.00 น.  
วันหยุดนักขัตฤกษ์  08.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
 รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯมายัง ศาลพันท้ายนรสิงห์ จะใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
ถึงทางยกระดับให้ข้ามถนนกาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 
สค.2004 ตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงท่ีหมาย 

 หรือจากทางจังหวัดสมุทรสาคร สามารถใช้ได้ทั้งเส้นทางถนนพระราม 2 และอีกเส้นทางคือใช้เส้นทาง
จากถนนเอกชัย เข้าถนนสายสหกรณ์ -ศาลพันท้ายนรสิงห์ หมายเลข 3423 เป็นระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร 

 รถโดยสารสาธารณะ 
 สามารถใช้บริการรถสองแถวสีเหลืองส าหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยขึ้นรถจากเคหะโลตัสพระราม 
2 จนสุดสายที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งรถบริการนักท่องเที่ยวนั้นจะให้บริการทุกวัน ต้ังแต่ 08.00-16.00 น. วัน
ธรรมดาถึงวันเสาร์ ออกทุก 1 ชั่วโมง มีรถบริการ 3 คัน วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกทุก 20 นาที         
มีรถบริการ 5 คัน ค่าบริการ 25 บาท 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d969.7613914177737!2d100.37771565208664!3d13.53279520624969!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s
0x0%3A0xa7ac20433e1b1698!2z4Lio4Liy4Lil4Lie4Lix4LiZ4LiX4LmJ4Liy4Lii4LiZ4Lij4Liq4Li04LiH4Lir4LmM!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1523348878204" width="600" height="450" frameborder="0" 
style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

https://goo.gl/maps/pr8SidAVZxx
https://www.facebook.com/pantainorasing/


ตลาดริมคลองพ่อพันท้าย (Market Canal Pantai) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 ตลาดริมคลองพ่อพันท้าย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยจุดเด่นของ
บรรยากาศตลาดน้ าที่ไม่ใช่แค่แม่น้ า หรือคลองแบบทั่วไป หากแต่เป็นตลาดน้ าที่ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน       
มีร้านค้ามากมายให้เลือกจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งยังมีร้านอาหารหลากชนิดที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสั่ง นั่งทาน
พร้อมชมวิวป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ และเพลินเพลินกับเหล่าปลาจ านวนมากที่แหวกว่ายอยู่รอบตัว  

 



* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) (ตลาดน ้า) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เพลิดเพลินกับร้านอาหารหลากชนิดทั้งคาวหวานท่ามกลางบรรยากาศป่าชายเลน 
 - แหล่งจับจ่ายใช้สอยสินค้าเกษตร สินค้า OTOP และสินค้าจากชุมชนต่าง ๆ  

* ที่อยู่ 
 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.533396, 100.377781 (13°32'00.2"N 100°22'40.0"E) 
 https://goo.gl/maps/U5xbKrjPaTS2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 871 – 578  
Facebook : https://www.facebook.com/marketcanalpantai/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 17.00 น.  
วันหยุดนักขัตฤกษ์  08.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
 รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯมายัง ศาลพันท้ายนรสิงห์ จะใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
ถึงทางยกระดับให้ข้ามถนนกาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 
สค.2004 ตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงศาลพันท้ายนรสิงห์ เดินเข้าไป ตลาดจะอยู่ด้านหลังศาล 

 หรือจากทางจังหวัดสมุทรสาคร สามารถใช้ได้ทั้งเส้นทางถนนพระราม 2 และอีกเส้นทางคือใช้เส้นทาง
จากถนนเอกชัย เข้าถนนสายสหกรณ์ -ศาลพันท้ายนรสิงห์ หมายเลข 3423 เป็นระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร 

 รถโดยสารสาธารณะ 
 สามารถใช้บริการรถสองแถวสีเหลืองส าหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยขึ้นรถจากเคหะโลตัสพระราม 
2 จนสุดสายที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งรถบริการนักท่องเที่ยวนั้นจะให้บริการทุกวัน ตั้ งแต่ 08.00-16.00 น. วัน
ธรรมดาถึงวันเสาร์ ออกทุก 1 ชั่วโมง มีรถบริการ 3 คัน วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกทุก 20 นาที           
มีรถบริการ 5 คัน  ค่าบริการ 25 บาท 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15516.141768886811!2d100.36902623249588!3d13.533416459782863!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x0%3A0x0!2zMTPCsDMyJzAwLjIiTiAxMDDCsDIyJzQwLjAiRQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1523939751532" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

https://goo.gl/maps/U5xbKrjPaTS2
https://www.facebook.com/marketcanalpantai/


แหล่งการศึกษาอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านปากประมง ต.พันท้ายนรสิงห์ (เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

พันท้ายนรสิงห์) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นสะพานปูนที่ทอดยาวไป
บนน้ า รายล้อมด้วยต้นโกงกาง และต้นไม้อ่ืนตลอดเส้นทาง ท าให้มีความร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อน
ใจ และสูดออกซิเจนกันให้ล้นปอด นักท่องเที่ยวสามารถชมปลาตีน ปูเปรี้ยว ปลาหมอ ปลานิล ฯลฯ  และนก
หลากชนิดได้ในพ้ืนที่แห่งนี้อีกด้วย จุดเด่นของป่าชายเลนแห่งนี้อยู่ที่สะพานแขวนขนาดใหญ่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น



อีกหนึ่งจุดที่ไม่พลาดต้องมาถ่ายรูปสวย ๆ ไปอวดเพ่ือนกัน อีกทั้งยังมีต้นกล้าจากต้นโกงกางทรงปลูกของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าอีกด้วย 

* จุดเด่น 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - พักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศของป่าชายเลน 
 - เดินศึกษาวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 
 - ถ่ายรูปกับสะพานแขวน 
 - ชมต้นโกงกางทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 

* ที่อยู่ 
 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.534429, 100.379296 (13°32'03.9"N 100°22'45.5"E) 
 https://goo.gl/maps/GQgVtSjf9ps (ยังไม่ได้ปักจุด) 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 871 – 578  

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ –  ศุกร์  08.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์   – อาทิตย์  08.00 – 17.00 น.  
วันหยุดนักขัตฤกษ์  08.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
 รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯมายัง ศาลพันท้ายนรสิงห์ จะใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
ถึงทางยกระดับให้ข้ามถนนกาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 
สค.2004 ตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงศาลพันท้ายนรสิงห์ เดินเข้าไปจะอยู่ด้านหลังศาล 
 หรือจากทางจังหวัดสมุทรสาคร สามารถใช้ได้ทั้งเส้นทางถนนพระราม 2 และอีกเส้นทางคือใช้เส้นทาง
จากถนนเอกชัย เข้าถนนสายสหกรณ์ -ศาลพันท้ายนรสิงห์ หมายเลข 3423 เป็นระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร 
 รถโดยสารสาธารณะ 
 สามารถใช้บริการรถสองแถวสีเหลืองส าหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยขึ้นรถจากเคหะโลตัสพระราม 
2 จนสุดสายที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งรถบริการนักท่องเที่ยวนั้นจะให้บริการทุกวัน ตั้ งแต่ 08.00-16.00 น.        
วันธรรมดาถึงวันเสาร์ ออกทุก 1 ชั่วโมง มีรถบริการ 3 คัน  วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกทุก 20 นาที 
มีรถบริการ 5 คัน  ค่าบริการ 25 บาท 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 

https://goo.gl/maps/GQgVtSjf9ps


<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d17677.75642631777!2d100.36819161728259!3d13.535294360229205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x0%3A0x0!2zMTPCsDMyJzAzLjkiTiAxMDDCsDIyJzQ1LjUiRQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1523945823074" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ตั้งอยู่ติดกับศาลพันท้ายนรสิงห์ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ภายในวัดมีอุโบสถพระ
ราชพรหมยาน, รูปหล่อพระเกจิชื่อดังหลายรูป, พระยืน, พระพุทธไสยาสน์ที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีพระเจดีย์
จุฬามณี ที่ชั้นสองมีพระวิสุทธิเทพประดับกระจกทั้งองค์ในท่านั่งห้อยพระบาทอยู่บนแท่น รวมถึงภาพจิตกรรม
ฝาผนังอันมีเอกลักษณ์แบบเดียวกับวัดท่าซุง  

อีกจุดที่มีความสวยงามคือคือก าแพงแก้ว ซึ่งสร้างเป็นวิหารเปิดสองชั้น ประดิษฐานพระช าระหนี้สงฆ์
จ านวน 28 องค์เรียงรายไปตลอดแนวก าแพง ทางวัดเปิดได้เปิดให้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ 
ด้วย ทั้งแก้ปีชง บวชชีพราหมณ์ ตักบาตรลอยฟ้า (หลวงพ่อใหญ่) และถวายสังฆทานได้ทุกวัน 



* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระราชพรหมยาน รูปหล่อพระเกจิชื่อดังหลายรูป มีพระยืน พระพุทธไสยาสน์ที่งดงาม 
 - ท าบุญกับพระช าระหนี้สงฆ์ทั้ง 28 องคบ์นแนวก าแพงแก้ว 
 - ร่วมพิธีตักบาตรลอยฟ้า 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 พระครูปลัดชลอ วิมโล เจ้าอาวาสของวัดเคยไปจ าพรรษาที่วัดท่าซุงอยู่ปฏิบัติธรรมกับพระราชพรหม
ยาน (วีระ ถาวโร) หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงด า วัดท่าซุง แล้วจึงได้กราบขออนุญาตออกจากวัดท่าซุง เพ่ือมาสร้าง
วัดแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ.2532 

* ที่อยู่ 
 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.532797, 100.381316 (13°31'58.1"N 100°22'52.7"E) 
 https://goo.gl/maps/QEakbgJ3WkR2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 086 – 083 – 4624 (พระปลัดบุญถึง ปิยธมฺโม) 
Facebook : https://www.facebook.com/WatSalPhanThayNrsingh/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์   08.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 17.00 น.  
วันหยุดนักขัตฤกษ์  08.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
 รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯมายัง ศาลพันท้ายนรสิงห์ จะใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ
ถึงทางยกระดับให้ข้ามถนนกาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 
สค.2004 ตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงที่จอดรถของศาลพันท้ายนรสิงห์จากนั้นจึงเดินต่อไปทางทิศ
ตะวันออกอีกประมาณ 170 เมตร 

 หรือจากทางจังหวัดสมุทรสาคร สามารถใช้ได้ทั้งเส้นทางถนนพระราม 2 และอีกเส้นทางคือใช้เส้นทาง
จากถนนเอกชัย เข้าถนนสายสหกรณ์ -ศาลพันท้ายนรสิงห์ หมายเลข 3423 เป็นระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร ก็จะถึงท่ีจอดรถของศาลพันท้ายนรสิงห์จากนั้นจึงเดินต่อไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ 170 เมตร 

 รถโดยสารสาธารณะ 
 สามารถใช้บริการรถสองแถวสีเหลืองส าหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยขึ้นรถจากเคหะโลตัสพระราม 
2 จนสุดสายที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ จากนั้นจึงเดินต่อไปทางทิศตะวันออกอีกประมาณ 170 เมตร ซึ่งรถบริการ

https://goo.gl/maps/QEakbgJ3WkR2
https://www.facebook.com/WatSalPhanThayNrsingh/


นักท่องเที่ยวนั้นจะให้บริการทุกวัน ตั้ งแต่ 08.00-16.00 น. วันธรรมดาถึงวันเสาร์ ออกทุก 1 ชั่วโมง มีรถ
บริการ 3 คัน วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกทุก 20 นาที มีรถบริการ 5 คัน  ค่าบริการ 25 บาท 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d17677.94037478045!2d100.3725612324958!3d13.532817509841596!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

0x30e2ba685683160f%3A0x8e9ee47739c1a728!2z4Lin4Lix4LiU4Lio4Liy4Lil4Lie4Lix4LiZ4LiX4LmJ4Liy4Lii4LiZ4Lij4Liq4Li04LiH4Lir4LmM!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1523951477734" width="600" 

height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรือโบราณ 1,000 ปี พนมสุรินทร์ (Phanom Surin Shipwreck Site) 

 

 

* ค ำอธิบำย  

 เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดสมุทรสาครที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังของประวัติศาสตร์ 
จุดหลักของสถานที่แห่งนี้คือ เรือโบราณขนาดใหญ่ท าด้วยไม้ อายุไม่ต่ ากว่า 1,000 ปี มีความยาวของตัวเรือ
ประมาณ 20 เมตร เสากระโงเรือยาว 17.7 เมตร มีกงเรือขนาดเล็ก มีการเสริมกาบเรือสองชั้นด้วยการใช้เชือก



โยงแบบการต่อเรืออาหรับสมัยก่อน ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณวัตถุที่ขุดพบภายในตัวเรือเช่น เครื่องไม้
เครื่องมือ เครื่องถ้วยจีน ภาชนะดินเผาสมัยทราวดี และแอมฟอร่า (ภาชนะดินเผาลักษณะคล้ายไหก้นแหลม 
ส าหรับใช้บรรจุของเหลว) ท าให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นเรือที่เดินทางข้ามทวีปจากตะวันออกกลาง ผ่าน
อินเดียเข้ามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพุทธศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ปล่อยน้ า
หล่อเลี้ยงตัวเรือให้มีความชุ่มชื่นตลอดเวลาเพ่ือรักษาสภาพไว้ และมีแผนจะพัฒนาแหล่งขุดค้นเรือโบราณนี้ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับการค้าทางทะเลในสมัยโบราณ 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ชมเรือโบราณอายุมากกว่า 1,000 ปี 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 ถูกขุดพบเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 พบซากเรือโบราณอยู่ในบ่อเลี้ยงกุ้งของนายสุรินทร์ และ 
นางพนม ศรีงามดี โดยบริเวณที่พบเรือโบราณเป็นพ้ืนที่ลุ่มริมฝั่งชายทะเล อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 8 
กิโลเมตร กรมศิลปากรได้ตรวจสอบพบว่าเป็นเรือโบราณอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว เป็นเรือยุคทวารวดี ราว 
พ.ศ.1500 จมอยู่ใต้ดินเลนพ้ืนที่ลุ่ม เป็นหลักฐานส าคัญมาก แสดงว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางคมนาคมการค้าโลก
ทางทะเล สืบเนื่องหลายพันปี จนถึงยุคพันท้ายนรสิงห์ 

* ที่อยู่ 
 ม.6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.556663, 100.391286 (13°33'24.0"N 100°23'28.6"E) 
 https://goo.gl/maps/Uj9wNgaBXUU2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
Facebook : https://www.facebook.com/ancientshipwrecksamutsakhon/ 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพมหานครใช้ถนนพระรามที่  2 มุ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาคร โดยก่อนเข้าเขตจังหวัด
สมุทรสาคร (ประมาณกิโลเมตรที่ 14) เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแสมด า มาตามถนนประมาณ 4.75 กิโลเมตร เลี้ยวขวา
มุ่งหน้าวัดวิสุทธิวราวาส ไปตามถนนอีกประมาณ 450 เมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประมาณ 2.3 กิโลเมตร 
(ผ่านหน้าวัดวิสุทธิวราวาส) พบสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 200 เมตร พบสามแยกให้ตรงไปและไป
ตามถนนเส้นหลักประมาณ 500 เมตร พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีกประมาณ 860 เมตร จะพบ
แหล่งเรือจมทางขวามือภายในบ่อกุ้ง ซึ่งอยู่ด้านหลังวัดวิสุทธิวราวาสพอดี หรือสามารถไปยังแหล่งโบราณคดีได้
โดยจอดรถไว้ภายในวัดวิสุทธิวราวาส จากนั้นเดินเท้าไปด้านหลังวัดประมาณ 250 เมตร จะพบแหล่งโบราณคดี 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4419.044917993947!2d100.38906491511538!3d13.55650700544081!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

https://goo.gl/maps/Uj9wNgaBXUU2
https://www.facebook.com/ancientshipwrecksamutsakhon/


0x30e2ba54dcd85265%3A0x28586b1adf3a8c25!2sPhanom+Surin+Shipwreck+Site!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1523948365100" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตลาดน ้าพันท้ายนรสิงห์-ริมคลองสนามไชย (Phanthai Norasing Floating Market) 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 จุดเด่นของตลาดน้ าพันท้ายนรสิงห์ที่ท าให้เป็นย่านการค้าที่แตกต่างจากท่ีอ่ืนคือ บรรยากาศแบบย้อน
ยุค ภายในตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ธงราวกระดาษแก้ว รวมไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ขายเองก็พากันแต่งกายด้วยชุดไทย
หลากสีสัน ผสานกับของกินของใช้มากมายที่วางเรียงรายให้เลือกซื้อ ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกราวกับหลุดเข้าไป
อยู่ในยุคอยุธยา แกทั้งยังมีบริการล่องเรือเพ่ือท่องเที่ยว เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านไปตามคลองมหาชัยด้วย หรือ
นักท่องเที่ยวท่านใดอยากสัมผัสอีกรสชาติของชีวิต ก็สามารถลองทริปล่องเรือให้อาหารลิงได้ด้วยเช่นกัน 
ตลาดน้ าพันท้ายนรสิงห์จึงเป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบความวินเทจไม่ควรพลาด 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (ตลาดน้ า), แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือก
ซื้อสินค้า (Shopping Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก และรับประทานอาหาร 
 - ล่องเรือชมบรรยากาศคลองมหาชัย 
 - ล่องเรือให้อาหารลิง 
 - สัมผัสบรรยากาศตลาดย้อนยุค 

* ที่อยู่ 
 ซ.พันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.582175, 100.365245 (13°34'55.8"N 100°21'54.9"E) 
 https://goo.gl/maps/g48XsWXqP5F2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 081 – 899 – 8016  
Facebook : https://www.facebook.com/panthainorasingmarket/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 09:00 – 20:00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากถนนพระราม 2 เลี้ยวเข้า ซ.วัดพันท้ายนรสิงห์ ไปตามทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ก่อนถึงสะพาน
ข้ามคลองมหาชัย จะเห็นตลาดอยู่ทางด้านขวามือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากกรุงเทพฯ ใช้บริการรถประจ าทางสาย 105  หรือรถตู้สาธารณะจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ลงหน้า
วัดพันท้ายนรสิงห์ จากนั้นใช้บริการวินมอเตอร์ไซต์ หรือเดินต่อเข้ามาในซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ประมาณ 1.7 
กิโลเมตร ก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาชัย จะเห็นตลาดอยู่ทางด้านขวามือ 

https://goo.gl/maps/g48XsWXqP5F2
https://www.facebook.com/panthainorasingmarket/


 จากตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รถตู้สาธารณะจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ลงหน้าวัดพันท้าย          
นรสิงห์ จากนั้นใช้บริการวินมอเตอร์ไซต์ หรือเดินต่อเข้ามาในซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ประมาณ 1.7 กิโลเมตร 
ก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาชัย จะเห็นตลาดอยู่ทางด้านขวามือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.2399164963626!2d100.36305441511556!3d13.582148904860862!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2bbe9e763b843%3A0xdbb5d1b75bec74a!2z4LiV4Lil4Liy4LiU4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lix4LiZ4LiX4LmJ4Liy4Lii4LiZ4Lij4Liq4Li04LiH4Lir4LmM!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1523954678302" 

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สวนน ้าพันท้ายนรสิงห์ (Pantai norasingh Water Park) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 สวนน้ าพันท้ายนรสิงห์เป็นสวนน้ าแห่งแรก และใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร ภายในมีสระน้ าขนาด
ใหญ่พร้อมเครื่องเล่นนานาชนิด ตกแต่งภายใต้คอนเซปต์ของโลกไดโนเสาร์ (Jurassic Water Park) บนพ้ืนที่
กว่า 80 ไร่ ภายในแบ่งแยกเป็นโซนชัดเจนตามไลฟ์สไตล์ และความชื่นชอบของผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวผู้ชอบความท้าย ชอบความสงบ หรือมาแบบครอบครัวก็ตาม รวมถึงยังมีมีกิจกรรม และการแสดง
ต่าง ๆ สลับสับเปลี่ยนไปแต่ละช่วงเวลา สวนน้ าพันท้ายนรสิงห์จึงเป็นอีกสถานที่ท่ีไม่ควรพลาด 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ และความบันเทิง (Entertainment Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 



 - สระว่ายน้ า 
 - เครื่องเล่นนานาชนิด 
 - ชมการแสดงหลากชนิด 

* ที่อยู่ 
 9/9 ม.3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง เทศบาลนครสมุทรสาคร 74000 

 
* พิกัด GPS 
 13.529263, 100.375139 (13°31'45.4"N 100°22'30.5"EX 
 https://goo.gl/maps/6g5b7ABDBJL2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 085 – 177 – 7277, 062 – 454 – 3366  
Facebook : https://www.facebook.com/PantaiNorasinghWaterpark/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  11.00 – 19.00 o. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 09.00 – 20.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 – 20.00 น. 

* ค่ำบริกำร 
 บัตรคา่เข้าราคา ผู้ใหญ่ 400 บาท 
 ราคาเด็กสูงไม่เกิน 140 ซ.ม. 300 บาท 
 เด็กส่วนสูงต่ ากว่า 90 ซ.ม. และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป **เข้าฟรี** 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯมายัง ศาลพันท้ายนรสิงห์ จะใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร     
เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนนกาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนน สค.2004 ตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะเห็นที่จอดรถของศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ทางซ้ายมือ ให้ขับ
เลยไปจนกระทั่งถึงสามแยก จากนั้นเลี้ยวขวาอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 150 เมตร ก็จะถึงที่หมาย 

 หรือจากทางจังหวัดสมุทรสาคร สามารถใช้ได้ทั้งเส้นทางถนนพระราม 2 และอีกเส้นทางคือใช้เส้นทาง
จากถนนเอกชัย เข้าถนนสายสหกรณ์ -ศาลพันท้ายนรสิงห์ หมายเลข 3423 เป็นระยะทางประมาณ 10 
กิโลเมตร จะเห็นที่จอดรถของศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ทางซ้ายมือ ให้ขับเลยไปจนกระทั่งถึงสามแยก จากนั้น
เลี้ยวขวาอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 150 เมตร ก็จะถึงท่ีหมาย 

 รถโดยสารสาธารณะ 
 สามารถใช้บริการรถสองแถวสีเหลืองส าหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยขึ้นรถจากเคหะโลตัสพระราม 
2 จนสุดสายที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ จากนั้นเดินออกมาทางลานจอดรถของศาลพันท้ายนรสิงห์ เลี้ยวซ้าย แล้ว
เลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่สามแยก เดินต่อไปอีกประมาณ 150 เมตรก็จะถึงที่หมาย ซึ่งรถบริการนักท่องเที่ยวนั้นจะ

https://goo.gl/maps/6g5b7ABDBJL2
https://www.facebook.com/PantaiNorasinghWaterpark/


ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. วันธรรมดาถึงวันเสาร์ ออกทุก 1 ชั่วโมง มีรถบริการ 3 คัน วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกทุก 20 นาที มีรถบริการ 5 คัน ค่าบริการ 25 บาท 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2209.7564442327616!2d100.3756381437916!3d13.531320277256!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x

30e2ba6b829fc1bf%3A0xc2db8552fbbcc781!2z4Liq4Lin4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lix4LiZ4LiX4LmJ4Liy4Lii4LiZ4Lij4Liq4Li04LiH4Lir4LmM!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1523957702716" width="600" 

height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สะพานแดง (จุดชมปลาโลมา) (Red Bridge of Samutsakhon-Dolphin Viewing Point) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 สะพานแดง หรือจุดชมวิวโลมา หรือสะพานแดงศาลเจ้ามัจฉานุ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกที่
ของจังหวัดสมุทรสาครที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และชมวิวสองข้างฝั่งที่สวยงาม ตัวสะพานท า
ด้วยไม้ มีความยาวประมาณ 700 เมตร ทอดยาวบนทะเลขนานไปกับแนวชายฝั่ง รายล้อมด้วยน้ าทะเล , ป่า
ชายเลน, แนวปักไผ่ชะลอคลื่น  

โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน – มกราคม สายลม และน้ าทะเลมักจะพัดเอาฝูงโลมมาให้ชมถ้าโชคดี
พอ ใกล้ ๆ กันยังมีศาลเจ้ามัจฉานุที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชาเพ่ือขอความเป็นสิริมงคลอีกด้วย หรือหากอยาก
กินอาหารบรรยากาศดี ๆ ที่นี่ก็มีร้านอาหารหลากสไตล์ให้เลือกสรร 



* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - กินลมชมวิวบนความคลาสสิคของสะพานไม้ 
 - ชมฝูงโลมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
 - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
 - สักการะขอพรที่ศาลเจ้ามัจฉานุ 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 สะพานแดงถูกสร้างข้ึนโดยส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อประมาณ 6 ปี ก่อนโดย
สร้างด้วยไม ้ส่วนสาเหตุที่ทาสีแดงล้วนนั้นมากจากชื่อของ “หมู่บ้านแดง” ที่เคยตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ 

* ที่อยู่ 
  ม.8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.487644, 100.362961 (13°29'15.5"N 100°21'46.7"E) 
 https://goo.gl/maps/t2PPe6T27R82 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 086 – 164 – 0170, 085 – 703 – 7961  
* เวลำเปิดท ำกำร 
 ทุกวัน 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 450 เมตร ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร
สิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน  สค.5036 สุดทางเลี้ยวขวา ขับตรงไปอีกประมาณ 2.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายเข้าสู่ถนนบ้านรางโคกขาม แล้วขับต่อไปจนสุดทาง จะเห็นศาลเจ้ามัจฉานุอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนสะพานแดง
จะอยู่เลยตัวศาลเข้าอีกเล็กน้อย 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นเอกชัย ขับเลยธนาคารธนชาติไป แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวง
หมายเลข 3432 ขับตรงไปประมาณ 4.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงไปข้ามสะพาน 
แล้วเลี้ยวขวาที่หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตารามเพ่ือเข้าสู่ถนนสหกรณ์ -สันดาป จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่หน้า
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร บ้านโคก
ขาม-บ้านประมงชาวเล ขับตรงไปอีกประมาณ 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.5036 ตรงไปอีกประมาณ 

https://goo.gl/maps/t2PPe6T27R82


3.2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบ้านรางโคกขาม ขับต่อไปจนสุดทาง จะเห็นศาลเจ้ามัจฉานุอยู่ทาง
ด้านซ้าย ส่วนสะพานแดงจะอยู่เลยตัวศาลเข้าอีกเล็กน้อย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d969.9443452050048!2d100.36303288795587!3d13.487810954513153!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2b0c7acadd76f%3A0x9cb619492ceb95b4!2z4Liq4Liw4Lie4Liy4LiZ4LmB4LiU4LiHIOC4iOC4uOC4lOC4iuC4oeC4p-C4tOC4p-C4m-

C4peC4suC5guC4peC4oeC4sg!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1524018948070" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมู่บ้านชาวประมง (Samutsakhon fisherman village) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 หมู่บ้านชาวประมงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพการประมงด้วย ตัว
หมู่บ้านตั้งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลน 2 ฝั่งคลอง ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพด้วยการท าประมงพ้ืนบ้าน วางโพงพาง ลอบ 
อวน หาปลา ตกกุ้ง เลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยการปักหลักในน้ า และเปิดเป็นร้านอาหารทะเลสด ๆ ให้นักท่องเที่ยว
ได้มาลิ้มลองรสชาติกันทุกวัน อีกทั้งยังมีบริการเรือท่องเที่ยวชมโลมา กับวาฬบรูด้า (เดือนพฤศจิกายน – 
มกราคม) และเรือท่องเที่ยวชมวิหารกลางน้ า จึงเป็นอีกสถานที่ที่คนรักทะเล และอาหารทะเลไม่ควรพลาด 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (โฮมสเตย์, วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง), 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
(Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เรียนรู้วิถีชีวิตการท าประมง 
 - รับประทานอาหาร 
 - ซื้อของฝากประเภทอาหารทะเลแห้ง 
 - นั่งเรือชมโลมา กับวาฬบรูด้า (เดือนพฤศจิกายน – มกราคม) 
 - นั่งเรือท่องเที่ยวชมวิหารกลางน้ า 
 - นั่งเรือชมทัศนีย์ภาพปากอ่าว และป่าชายเลน 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 เมื่อปี พ.ศ.2536 ทางจังหวัดสมุทรสาครมองเห็นถึงความส าคัญของอาชีพประมง และกลัวว่าจะสูญ
หายไปตามกาลเวลา จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ประมงชายฝั่งขึ้น และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถูกยก
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารออมสินเพ่ือท าการขุด
คลองประมงข้ึนโดยมีขนาดกว้าง 8 เมตร ลูก 4 เมตรด้วยฝีมือคนทั้งหมด จากนั้นจึงให้ชาวบ้านเข้ามาท าประมง 
เปิดร้านอาหาร และจัดท าทริปท่องเที่ยวทางเรือข้ึน 

* ที่อยู่ 
 ม.8 ต าบล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
* พิกัด GPS 
 13.497152, 100.386198 (13°29'49.8"N 100°23'10.3"E) 
 https://goo.gl/maps/REjHVRp2pxp 

* เวลำเปิดท ำกำร 
 ทุกวัน 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 450 เมตร ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร
สิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน  สค.5036 ไปต่อจนสุดทาง ข้ามสะพาน จะเห็นทางเข้าหมู่บ้านประมงอยู่ทาง
ซ้ายมือ 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นเอกชัย ขับเลยธนาคารธนชาติไป แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวง
หมายเลข 3432 ขับตรงไปประมาณ 4.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงไปข้ามสะพาน 
แล้วเลี้ยวขวาที่หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตารามเพ่ือเข้าสู่ ถนนสหกรณ์-สันดาป จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่หน้า

https://goo.gl/maps/REjHVRp2pxp


โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บ้านโคก
ขาม-บ้านประมงชาวเล ขับตรงไปอีกประมาณ 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.5036 ตรงไปอีกประมาณ 
ขับต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าหมู่บ้านอยู่ด้านขวามือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8840.168128168329!2d100.38196523165223!3d13.50051644016291!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

0x30e2b08e588a42bb%3A0x937887735ea81913!2z4Lia4LmJ4Liy4LiZ4Lib4Liy4LiB4LiE4Lil4Lit4LiH4Lib4Lij4Liw4Lih4LiH!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1524026345210" width="600" height="450" 

frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิหารกลางน ้า 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 “ศาลากลางน ้า หรือ วิหารกลางน ้า” เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธมหาสมุทร” หรือ “พระกลางน ้า” 
นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบ unseen อีกหนึ่งที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ตัวศาลามีลักษณะไม่ใหญ่มาก สร้าง
ขึ นบนพื นที่ยกสูงขึ นจากระดับน ้าทะเล ท้าให้ดูคล้ายกับว่าเป็นเกาะเล็ก ๆ โดดเดี่ยวอยู่บนทะเล การมาที่นี่ 
นอกจากจะได้ไหว้พระเพ่ือขอโชคขอพรแล้ว ยังจะมีโอกาสได้ชมโลมา และวาฬบรูด้าตัวเป็น ๆ อีกด้วย 



(วาฬบลูด้าที่จะพบได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ช่วงกลางเดือนตุลาคม โลมาพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – 
มีนาคม) การเดินทางสามารถมาได้โดยเรือที่ขึ นจากร้านอาหารชื่อ “เจ๋ง ครัวชายทะเล” เพียงอย่างเดียว 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา
และความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระพุทธมหาสมุทร 
 - จุดชมโลม และวาฬบรูด้า 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 เดิมทีศาลากลางน้ าเป็นศาลาไม้ไผ่ที่กรมเจ้าท่าสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2541 เพ่ือให้ชาวบ้านใช้ส าหรับ
เฝ้าดูหอยแมงภู่ และสังเกตคุณภาพน้ า แต่ต่อมาเกิดภัยธรรมชาติขึ้น ท าให้ศาลาเดิมพังลงมา  ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ ร่วมกับธนาคารออมสิน โรงเรียนและประชาชนในพ้ืนที่จึงร่วมมือกันบูรณะ
ศาลากลางน้ าขึ้นอีกครั้ง พร้อมทั้งหล่อพระพุทธรูปพระพุทธมหาสมุทรขึ้น ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แล้ว
น ามาประดิษฐานไว้ที่วิหารกลางน้ าหลังใหม่ 

* ที่อยู่ 
 หมู่บ้านประมง ต. พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 (ร้านเจ๋ง ครัวชายทะเล-จุดขึ้นเรือไปวิหารกลางน้ า) 
 13.494068, 100.387179 (13°29'38.6"N 100°23'13.8"E) 
 https://goo.gl/maps/rg7cGFvXH8D2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 098 – 795 – 4563 (ร้านเจ๋ง ครัวชายทะเล) 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  10.00น. – 18.00น 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00น. – 18.00น 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00น. – 18.00น 

* กำรเดินทำง 
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 450 เมตร ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร
สิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน  สค.5036 ไปต่อจนสุดทาง ข้ามสะพาน จะเห็นทางเข้าหมู่บ้านประมงอยู่ทาง
ซ้ายมือ จากนั้นเข้าไปจนสุดทาง ขึ้นเรือที่ร้าน “เจ๋งครัวชายทะเล” (กรุณาตรวจสอบรอบเรือได้ที่เบอร์ 098 
795 4563) 

https://goo.gl/maps/rg7cGFvXH8D2


 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นเอกชัย ขับเลยธนาคารธนชาติไป แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวง
หมายเลข 3432 ขับตรงไปประมาณ 4.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงไปข้ามสะพาน 
แล้วเลี้ยวขวาที่หน้าวัดสหกรณ์โฆสิตารามเพ่ือเข้าสู่ถนนสหกรณ์ -สันดาป จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งที่หน้า
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บ้านโคก
ขาม-บ้านประมงชาวเล ขับตรงไปอีกประมาณ 1.6 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.5036 ขับต่อไปอีก
ประมาณ 6 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าหมู่บ้านอยู่ด้านขวามือ จากนั้นเข้าไปจนสุดทาง ขึ้นเรือที่ร้าน “เจ๋งครัว
ชายทะเล” (กรุณาตรวจสอบรอบเรือได้ที่เบอร์ 098 795 4563) 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d35359.75422227337!2d100.36863973503799!3d13.506712468309324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x0%3A0xfe704bb22fc57657!2z4Lij4LmJ4Liy4LiZ4LmA4LiI4LmL4LiHIOC4hOC4o-C4seC4p-C4iuC4suC4ouC4l-C4sOC5gOC4pQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1524033739742" width="600" height="450" 
frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต.โคกขาม (Khok Kham) 

โรงเรียนนาเกลือ (ศูนย์เรียนรู้การท้านาเกลือ) (Salt evaporation pond learning center) 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 โรงเรียนนาเกลือเป็นสถานที่ที่อาจจะดูธรรมดา หากแต่ในความเป็นจริงกลับแฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์อัน
น่าทึ่ง น้ าทะเลยามเมื่อถูกตากไว้กลางแดดจนถึงเวลาที่เหมาะสม จะเกิดการระเหย ทิ้งให้เกิดเกร็ดเกลือสีขาว
สะอาดประหนึ่งเกร็ดหิมะอันสวยงามปกคลุมไปทั่วพ้ืนที่ ยิ่งเป็นยามเย็น ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์สีทองก าลังลา
ลับขอบฟ้าด้วยแล้ว ยิ่งท าให้ดูสวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย นี่จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นักท่องเที่ยวจ านวน
มากต่างพากันมาเพ่ือขอโอกาสถ่ายรูปคู่กับกังหันลม ดวงอาทิตย์ และลานเกลือสักครั้ง แต่เพียงแค่นั้นคงยัง
ไม่ใช่ทั้งหมด ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การท านาเกลือ ที่นักท่องเที่ยวสามารถลองท าด้วยตัวเอง ไปจนถึงมีการจัด
แสดงประวัติศาสตร์ของอาชีพเกษตรนาเกลือ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้  ในบางช่วงบางคราว คุณเลอพงษ์ จั่น
ทอง ซึ่งเป็นทั้งผู้ดูแล และเจ้าของสถานที่แห่งนี้จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้เด็ก และผู้สนใจได้
เข้าร่วมอีกด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าประทับใจของสมุทรสาครเลยทีเดียว (กรุณาโทรเช็คช่วงเวลาที่
เหมาะสม) 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agricultural Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เรียนรู้วิธีการท านาเกลือ 
 - พ้ืนที่แสดงประวัติศาสตร์การท าหน้าเกลือ และอุปกรณ์ 
 - ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามช่วงเวลา 
 - จุดถ่ายรูป 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 คุณเลอพงษ์ จั่นทอง เป็นผู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานรูปแบบวิถีการ
ด าเนินชีวิตแบบเกษตรนาเกลือได้สืบทอด และใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกลือต่อไป 

* ที่อยู่ 
 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.5129824, 100.3516895 (13°30'46.7"N 100°21'06.1"E) 
 https://goo.gl/maps/gxYoiCKr6m12 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 086 – 524 – 1021 (อ.เลอพงษ์ จั่นทอง)  
Facebook : https://www.facebook.com/โ ร ง เรี ย น น า เก ลื อ -ศู น ย์ ก า ร เรี ย น รู้ ก า รท า น า เก ลื อ -
357660004577358/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  8.00 - 17.00 น.  
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 8.00 - 17.00 น.   
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00 - 17.00 น.  

https://goo.gl/maps/gxYoiCKr6m12
https://www.facebook.com/โรงเรียนนาเกลือ-ศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือ-357660004577358/
https://www.facebook.com/โรงเรียนนาเกลือ-ศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือ-357660004577358/


* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 450 เมตร ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร
สิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน  สค.5036 ข้ามสะพาน แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงไปอีก 3.5 กิโลเมตร จะเห็นป้าย
ศูนย์เรียนรู้การท านาเกลืออยู่ทางด้านขวามือ 

 จากตัวเมืองสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่แยกตลาดสามร้อยห้องไปตามถนนกิจมณี วิ่งตรงไปตามทาง ข้าม
สะพานมหาชัย ประมาณ 4.5 กิโลเมตร กระทั่งถึงคลองพิทยาลงกรณ์ให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไป 4.5กิโลเมตรแล้ว
เลี้ยวขวาหน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม แล้วเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีก 2.4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายศูนย์เรียนรู้การท านา
เกลืออยู่ทางด้านซ้ายมือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1524121867958!6m8!1m7!1s0qM6qUGpc0Ewoqd-
K92KGw!2m2!1d13.51298239822449!2d100.3516894794429!3f339.14283746113995!4f-25.53193786316109!5f0.7820865974627469" width="600" height="450" frameborder="0" 
style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งดูนกชายเลนโคกขาม 

 

* ค ำอธิบำย 
 โคกขาม คือพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้วยการท านากกุ้ง และนาเกลือ ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้
จึงกลายเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) ซึ่งเป็นนกหายากและเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการพบนกชายเลนหาเลนหายากอีกหลายชนิด เช่น นกซ่อมทะเลอก
แดง(Asian Dowitcher), นกชาย เลนกระหม่ อมแดง(Sharp-tailed Sandpiper), นกซ่ อมทะเลปาก
ยาว (Long-billed Dowitcher), นกชายเลนท้องด า (Dunlin), นกหั วโตเล็กขาเหลือง (Little Ringed 
Plover), นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand Plover), นกปากแอ่นหางด า (Black-tailed Godwit) , นกพลิก
หิน (Ruddy Turnstone), นกน็อทเล็ก(Red Knot), นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pacific Golden Plover), นก
ชายเลนบึง(Marsh Sandpiper), นกสติ๊นท์คอแดง (Rufous-necked Stint), นกชายเลนปากโค้ง (Curlew 
Sandpiper) และสายพันธุ์อ่ืน ๆ กว่า 40 ชนิด โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกที่ผู้ชื่นชอบการดู
นกไม่ควรพลาด 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - จุดดูนกชายเลน  

* ที่อยู่ 
 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 ศูนย์ข้อมูลนกชายเลน Bird Center ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม 



 13.512985, 100.350471 (13°30'46.8"N 100°21'01.7"E) 
 https://goo.gl/maps/D5g2uM2H3ur 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์:  034 – 857 – 236 (ชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติโคกขาม) 
Facebook : https://www.facebook.com/ชมรมอนุรักษ์-ธรรมชาติโคกขาม-255844671121201 

* เวลำเปิดท ำกำร 
 ทุกวัน 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 450 เมตร ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร
สิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน  สค.5036 ข้ามสะพาน แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงไปอีก 4.8 กิโลเมตร จะเห็นป้าย
ศูนย์ฯอยู่ทางด้านซ้ายมือ 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นเจษฎาวิถีมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ถนนชนบท สค.
5031 ขับตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเลียบคลองหลวง ตรงไปตามทางอีก 5.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนน สค.4008 ผ่านหน้าวัดสหกรณ์โฆสิตารามจึงเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสหกรณ์ -สันดาป ข้ามคลองพิทยาลงกรณ์
แล้วเลี้ยวซ้าย ขับตรงไปอีก 2.3 กิโลเมตร จะเห็นที่หมายอยู่ทางด้านขวามือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.3695860740795!2d100.3482712148278!3d13.512895990502452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2b0aab07c78c5%3A0x29b4e9f3ebfb9b90!2z4Lio4Li54LiZ4Lii4LmM4LiC4LmJ4Lit4Lih4Li54Lil4LiZ4LiB4LiK4Liy4Lii4LmA4Lil4LiZIEJpcmQgQ2VudGVyIOC4iuC4oeC4o-
C4oeC4reC4meC4uOC4o-C4seC4geC4qeC5jOC4mOC4o-C4o-C4oeC4iuC4suC4leC4tOC5guC4hOC4geC4guC4suC4oQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1524040464374" width="600" height="450"  
frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/D5g2uM2H3ur
https://www.facebook.com/ชมรมอนุรักษ์-ธรรมชาติโคกขาม-255844671121201


อุทยานการเรียนรู้โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ในโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ต าบลโคกขาม มีเนื้อที่ประมาณ 7 
ไร่ จัดสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในศูนย์ฯ มีการจัดพ้ืนที่แบ่งเป็นหลายส่วน โดย
ส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย มีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการตั้งถิ่น
ฐานของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น 



 ภายนอกอาคารจัดเป็นอุทยานศึกษาธรรมชาติกลางแจ้ง โดยจัดเป็นลักษณะของเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน ที่ร่มรื่น สวยงาม ทั้งยังมีการเสริมความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศ พืช
พรรณ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในป่าชายเลน เช่นโกงกาง แสม ปลาตีน ปูก้ามดาบ หอยแครง รวมถึงหอยพิม 
(สัตว์ประจ าจังหวัดสมุทรสาคร)  สถานีเรียนรู้การประหยัดพลังงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงโครงกระดูก
วาฬบลูด้าที่ขุดพบบริเวณบ่อกุ้งเก่าของนายประสิทธิ์ เจริญชนม์ บริเวณหมู่ 8 ต าบลโคกขาม  

 ส าหรับผู้นิยมการลงมืออนุรักษ์ธรรมชาติมากกว่าแค่ดู ที่ศูนย์ก็ยังมีการจัดพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน ปักไผ่ชะลอคลื่นอีกด้วย ผู้สนใจเข้าชมหรือร่วมท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า  
โทร. 081-555-1653 (อาจารย์ประสาน), 089-491-6011 (คุณนรินทร์), 081-443-6425 (คุณวรพล)  

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
 - อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนไทย 
 - ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการตั้งถิ่นฐานของจังหวัดสมุทรสาคร 
 - โครงกระดูกวาฬบรูดา และโลมาหัวบาตร 
 - กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปักไผ่ชะลอคลื่น 

* ที่อยู่ 
 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.512141, 100.328767 (13°30'43.7"N 100°19'43.6"E) 
 https://goo.gl/maps/rhyPLYPQum62 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์:  081 – 555 – 1653 (อาจารย์ประสาน)  
   089 – 491 – 6011 (คุณนรินทร์)  
   081 – 443 – 6425 (คุณวรพล) 
Facebook : https://www.facebook.com/pn.wittaya/ 
Website : www.phanthai.ac.th 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์ กรุณาติดต่อจองคิวก่อนเดินทาง 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากตัวเมืองสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่แยกตลาดสามร้อยห้องไปตามถนนกิจมณี วิ่งตรงไปตามทาง ข้าม
สะพานมหาชัย ประมาณ 4.5 กิโลเมตร กระทั่งถึงคลองพิทยาลงกรณ์ให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นเลี้ยวขวาที่หน้าวัด
สหกรณ์โฆษิตาราม เพ่ือเข้าสู่ถนนสหกรณ์-สันดาป เลี้ยวซ้ายหน้าโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 

https://goo.gl/maps/rhyPLYPQum62
https://www.facebook.com/pn.wittaya/
http://www.phanthai.ac.th/


รถโดยสารสาธารณะ 
 หรือใช้บริการรถสองแถวใหญ่สีฟ้าสายมหาชัย-สหกรณ์-บ้านไร่ ที่คิวรถ ซ.บ้านเช่า ลงหน้า วัด
สหกรณ์โฆสิตาราม แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2209.9380801183643!2d100.32849861242241!3d13.511736794350458!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2b9daaaaaaaab%3A0xf4ff2d610fa32860!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lie4Lix4LiZ4LiX4LmJ4Liy4Lii4LiZ4Lij4Liq4Li04LiH4Lir4LmM4Lin4Li04LiX4Lii4Liy!5e1!3m2!1sth!2sth!4v152

4452839068" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการปักไผ่ชะลอคลื่นฟื้นฟูป่าชายเลน 

 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลที่ 2 ไม่ได้เป็นสถานที่ที่น่าเบื่ออย่างใครคิด เพราะ
ภายในศูนย์นอกจากจะมีส่วนแสดงสัตว์ และบอร์ดส าหรับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลแล้ว 
เมื่อเดินลึกเข้าไปทางด้านหลังของอาคารศูนย์ฯ จะได้พบกับความอัศจรรย์ของพ้ืนที่ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ 
ซึ่งเป็นผลจากความพยายามของมนุษย์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ด้วยวิธีการสร้างแนวไม้ไผ่
ชะลอคลื่นเพ่ือลดการกัดเซาะจากน้ าทะเล รวมไปถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท ากิจกรรมปลูกป่า
ชายเลนอย่างต่อเนื่องมาตลอด ส าหรับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่นี่เป็นสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทอดยาวไปบนทะเล รายล้อมด้วยป่าชายเลนกว้างใหญ่ และแนวไผ่ชะลอคลื่น ระหว่างทางเดินจะมีหอสูง
ขนาดสามชั้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมวิวมุมกว้างจากข้างบนได้ 360 องศา ซึ่งจุดหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเพ่ือเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะในยามที่ดวงอาทิตย์คล้อยลง ตลอดทางจะมีสิ่งมีชีวิต



ชายฝั่งเช่น ปลาตีน หอยหลอด ปู นกอยู่ตลอดโดยที่ไม่ต้องไปตามหาตัวให้ยุ่งยาก ส าหรับผู้ที่รักธรรมชาติแล้ว
ยิ่งไม่ควรพลาด  

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - พ้ืนที่จัดแสดงพันธ์สัตว์ และข้อมูลของโครงการ 
 - ระบบนิเวศป่าชายเลนอันสมบูรณ์ 
 - แนวไผ่ชะลอคลื่น 
 - หอคอยส าหรับชมวิว 
 - ดูนก 

* ที่อยู่ 
 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  

* พิกัด GPS 
 13.487889, 100.335006 (13°29'16.4"N 100°20'06.0"E) 
 https://goo.gl/maps/Wv3cTKqySrq 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์:  081 – 777 – 1502  
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/โ ค ร ง ก า ร ปั ก ไ ม้ ไ ผ่ ช ะ ล อ ค ลื่ น แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล-จสมุทรสาคร/365714863529965 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 450 เมตร ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร
สิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน  สค.5036 ข้ามสะพาน แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงไป แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บ้านโคกขาม-บ้านประมงชาวทะเล ตรงไปตามทางจนถึงหอคอยเก็บน้ า 
จากนั้นเลี้ยวขวา ขับต่อไปจนสุดทางจะเห็นที่หมาย 

https://goo.gl/maps/Wv3cTKqySrq
https://www.facebook.com/pages/โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล-จสมุทรสาคร/365714863529965
https://www.facebook.com/pages/โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล-จสมุทรสาคร/365714863529965


 จากตัวเมืองสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่แยกตลาดสามร้อยห้องไปตามถนนกิจมณี วิ่งตรงไปตามทาง ข้าม
สะพานมหาชัย ประมาณ 4.5 กิโลเมตร กระทั่งถึงคลองพิทยาลงกรณ์ให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นเลี้ยวขวาที่หน้าวัด
สหกรณ์โฆษิตาราม เพ่ือเข้าสู่ถนนสหกรณ์-สันดาป เลี้ยวซ้ายหน้าโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา แล้วเลี้ยวขวา
เพ่ือเข้าสู่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บ้านโคกขาม-บ้านประมงชาวทะเล ตรงไปตามทางจนถึง
หอคอยเก็บน้ า จากนั้นเลี้ยวขวา ขับต่อไปจนสุดทางจะเห็นที่หมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4420.317446758801!2d100.33313951511494!3d13.487910106987098!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2b7390f407fc5%3A0x68ce917af4daf546!2z4LmC4LiE4Lij4LiH4LiB4Liy4Lij4Lib4Lix4LiB4LmE4Lic4LmI4LiK4Lil4Lit4LiE4Lil4Li34LmI4LiZ4Lif4Li34LmJ4LiZ4Lif4Li54Lib4LmI4Liy4LiK4Liy4Lii4L

mA4Lil4LiZ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1524124705678" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร (Samut Sakhon Science Centre for Education) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร เป็นอีกท่ีหนึ่งที่น่าแวะไปเยี่ยมเยือน บนเนื้อที่กว่า 18 ไร่มี
กิจกรรมมากมายเช่น อาคารจัดแสดงเกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ ทั้งยังมี mini theater ภายในโดมขนาด
เล็กซึ่งมีเครื่องฉายดาว ส าหรับการแสดงประกอบค าบรรยาย ส่วนภายนอกอาคารจัดเป็นสวนส าหรับศึกษา
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น สวนธรณีวิทยา สวนสมุนไพร สวนเกษตรธรรมชาติ สวนสนุกของเล่นเชิงฟิสิกส์ และ



สวนสุขภาพ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมทั้งแบบหมู่คณะของสถานศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กร รวมทั้งยังมี
กิจกรรมแบบหมู่คณะที่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมด้วยตัวเอง (โปรดตรวจสอบตารางกิจกรรมได้ทางแฟนเพจของ
ศูนย์ฯ) 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา (Edu Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - mini theater 
 - นิทรรศการเก่ียวกับอวกาศและระบบสุริยะ 
 - สวนธรณีวิทยา 
 - สวนสนุกของเล่นเชิงฟิสิกส์ 
 - กิจกรรมเข้าค่ายแบบหมู่คณะ 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 ส านักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ รวมถึงใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมเข้าค่ายเพื่อการเรียนรู้ 

* ที่อยู่ 
 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.555350, 100.344008 (13°33'19.3"N 100°20'38.4"E) 
 https://goo.gl/maps/vf1dodPuvqu 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 452 – 122, 034 – 452 – 126 – 7  
Facebook :  https://www.facebook.com/scissk/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์   08.30 - 16.30 น. 
* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 จนถึงหน้าศูนย์ฮีโน่ ซุ่นหลี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.
2032 จากนั้นเลี้ยวขวาหลังจากข้ามคลองสนามชัยแล้วเพ่ือเข้าสู่ถนน สค.5031 ขับต่อไป ผ่านวัดโคกขามแล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโคกขาม-สันดาป ขับตรงไปตามทางจนกระทั่งเห็นป้ายบอกทางศูนย์ฯ จากนั้นเลี้ยวขวาเพ่ือ
เข้าสู่ถนนศูนย์วิทยาศาสตร์ ไปตามทางจะเห็นจุดหมายอยู่ทางขวามือ 

 จาก เมื อ งสมุท รสาคร เริ่มต้ นที่ แยกสามร้อยห้ อง ใช้ ถนน เส้น เจษฎาวิถี  ตรงไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉยีงเหนือเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท สค.5031 จากนั้นเบี่ยงขวาที่ตลาดนัดวัดโคกขาม เข้าสู่ถนนโคก

https://goo.gl/maps/vf1dodPuvqu
https://www.facebook.com/scissk/


ขาม-สันดาป ขับตรงไปตามทางจนกระทั่งเห็นป้ายบอกทางศูนย์ฯ จากนั้นเลี้ยวขวาเพ่ือเข้าสู่ถนนศูนย์
วิทยาศาสตร์ ไปตามทางจะเห็นจุดหมายอยู่ทางขวามือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากตัวเมืองสมุทรสาครสามารถเดินทางโดยรถสองแถวสาย (โคกขาม – สาริน) ซึ่งออกเวลา 8.40 น. 
และ 15.40 น. 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.680041349203!2d100.3435142844175!3d13.55520891039559!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0

x30e2b975a7152b51%3A0x2823c496930627c!2z4Lio4Li54LiZ4Lii4LmM4Lin4Li04LiX4Lii4Liy4Lio4Liy4Liq4LiV4Lij4LmM4LmA4Lie4Li34LmI4Lit4LiB4Liy4Lij4Lio4Li24LiB4Lip4Liy4Liq4Lih4Li44LiX4

Lij4Liq4Liy4LiE4Lij!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1524198930582" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัดโคกขาม (ศาลพันท้ายนรสิงห์วัดโคกขาม) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 วัดโคกขามเป็นวัดอีกแห่งในจังหวัดสมุทรสาครที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความเคารพนับถือ มีหลวงพ่อ
สัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธสิหิงค์ที่มีเพียง 4 องค์เท่านั้นไปประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีโบสถ์มหาอุดซึ่งมี
หน้าบันแบบสมัยอยุธยา และศาลพันท้ายนรสิงห์(วัดโคกขาม) ซึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิม รวมถึงยังเป็นที่เก็บ
โบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ด้วย เช่น ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่ง
เอกชัย และบุษบก นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือชมคลองโคกขาม ตามรอยประวัติศาสตร์ทางน้ าได้จากที่นี่อีก
ด้วย (บริการเรือหางยาวเช่าเหมาล าราคาประมาณ 400 - 600 บาท นั่งได้ประมาณ 20 คน) 



* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - หลวงพ่อสัมฤทธิ์ หนึ่งในพระพุทธสิหิงค์ที่มีเพียง 4 องค์เท่านั้นไปประเทศไทย 
 - ชมโบสถ์มหาอุด ศิลปะสมัยอยุธยา 
 - ล่องเรือชมคลองโคกขาม 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 สร้างข้ึนในสมัยอยุธยา ช่วงปี พ.ศ.2222 
* ที่อยู่ 
 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.569378, 100.342963 (13°34'09.8"N 100°20'34.7"E) 
 https://goo.gl/maps/8Dva2fN7j3t 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์:  095 – 191 – 1090  
Facebook :  https://www.facebook.com/วัดโคกขาม-จสมุทรสาคร-847074238657588/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
 วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 16.30 น. 
 วันเสาร์ – อาทิตย์ 06.00 – 16.30 น. 
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 16.30 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 จนถึงหน้าศูนย์ฮีโน่ ซุ่นหลี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.
2032 จากนั้นเลี้ยวขวาหลังจากข้ามคลองสนามชัยแล้วเพ่ือเข้าสู่ถนน สค.5031 ขับต่อไปจนถึงวัดโคกขาม 

 จาก เมื อ งสมุท รสาคร เริ่มต้ นที่ แยกสามร้ อยห้ อง ใช้ ถนน เส้น เจษฎาวิถี  ตรงไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท สค.5031  

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 
กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 5.6 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายที่วัดสหกรณ์โฆ
สิตาราม เพ่ือเข้าสู่ถนนสหกรณ์-สันดาบ ก็จะเห็นที่หมาย 

https://goo.gl/maps/8Dva2fN7j3t
https://www.facebook.com/วัดโคกขาม-จสมุทรสาคร-847074238657588/


 สามารถใช้บริการรถสองแถวสีเหลืองส าหรับบริการนักท่องเที่ยวได้ โดยขึ้นรถจากเคหะโลตัสพระราม 
2 จนสุดสายที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งรถบริการนักท่องเที่ยวนั้นจะให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00-16.00 น. วัน
ธรรมดาถึงวันเสาร์ ออกทุก 1 ชั่วโมง มีรถบริการ 3 คัน  วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ออกทุก 20 นาที มี
รถบริการ 5 คัน  ค่าบริการ 25 บาท จากนั้นขึ้นเรือจากท่าน้ าศาลพันท้ายนรสิงห์ (ค่าเรือ 50 บาท) 

 หรือใช้บริการรถสองแถวใหญ่สีฟ้าสายมหาชัย-สหกรณ์-บ้านไร่ ที่คิวรถ ซ.บ้านเช่า ลงหน้า อบต.โคก
ขาม แล้วมาต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4418.8203805600915!2d100.34257689938141!3d13.568575589908582!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2b97b6646207d%3A0xc68deb73bf357c15!2z4Lin4Lix4LiU4LmC4LiE4LiB4LiC4Liy4Lih!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1524207866380" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกขาม 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบสไตล์การเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพ่ือแนบชิดติดธรรมชาติ และศึกษาวิถีชีวิต
ของผู้คนในแต่ละพ้ืนที่แล้ว ต าบลโคกขามก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ นอกจากจะมีที่พักสุดคลาสสิคใน
ราคาไม่สูงแล้วยังมีการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งทางรถ และทางเรือ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือก
มิกซ์แอนด์แมทซ์กันตามอัธยาศัยในราคาที่ไม่แพงด้วย ตามคอนเซปต์ของกลุ่ม “เที่ยวสุดส าราญที่บ้านโคกขาม 
กราบนมัสการพ่อพันท้าย ไม้ไผ่เรียงรายชะลอคลื่น ร่มรื่นวิถีเกลือล่องเรือดูปลาโลมา กุ้ง หอย ปู ปลา สดมีให้
ทาน”  

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (โฮมสเตย์), แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - Home Stay 
 - ทริปล่องเรือคลองโคกขาม 
 - ทริปล่องเรือชมโลมา วาฬบรูด้า 
 - เรียนรู้วิถีเกษตรนาเกลือ 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 เริ่มจากการรวมตัวของชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลโคกขามจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือช่วยเหลือ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการท าเกษตร ร่วมมือกันอนุรักษ์วิถีชีวิตที่ สืบทอดกันมาของคนในพ้ืนที่ไว้ และจัดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ผู้สนใจได้มาใช้บริการ 

* ที่อยู่ 
 29/4 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

* พิกัด GPS 
 13.5131,100.352 (13°30'47.2"N 100°21'07.2"E) 
 https://goo.gl/maps/HwRDeZqfmb52 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 089 – 523 – 8094 (คุณปาริชาต  ดวงแจ่มใส)    
      086 – 524 – 1021 (คุณเลอพงษ์ จั่นทอง)        
Facebook : https://www.facebook.com/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร-วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์-ม3-ตโคก
ขาม-291552301209594/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
ติดต่อจองคิว และท่ีพักล่วงหน้า  

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 

https://goo.gl/maps/HwRDeZqfmb52
https://www.facebook.com/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร-วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์-ม3-ตโคกขาม-291552301209594/
https://www.facebook.com/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร-วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์-ม3-ตโคกขาม-291552301209594/


 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อถึงทางยกระดับให้ข้ามถนน
กาญจนาภิเษก หรือวงแหวนอุตสาหกรรมไปอีก 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2004 จากนั้นขับตาม
ถนนไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้ขับเลยไปอีกนิดแล้วเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนเปลวอุทิศ 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ขับตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงต่อไปอีกประมาณ 1.6 แล้ว
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.4008 ขับตรงอีกประมาณ 450 เมตร ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนร
สิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน  สค.5036 ข้ามสะพาน แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงไปอีก 3.5 กิโลเมตร จะเห็นป้าย
ศูนย์เรียนรู้การท านาเกลืออยู่ทางด้านขวามือ 

 จากตัวเมืองสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่แยกตลาดสามร้อยห้องไปตามถนนกิจมณี วิ่งตรงไปตามทาง ข้าม
สะพานมหาชัย ประมาณ 4.5 กิโลเมตร กระทั่งถึงคลองพิทยาลงกรณ์ให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงไป 4.5กิโลเมตรแล้ว
เลี้ยวขวาหน้าวัดสหกรณ์โฆสิตาราม แล้วเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีก 2.4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายศูนย์เรียนรู้การท านา
เกลืออยู่ทางด้านซ้ายมือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4419.850793100326!2d100.34981131511506!3d13.513105206419999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x0%3A0x0!2zMTPCsDMwJzQ3LjIiTiAxMDDCsDIxJzA3LjIiRQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1524214035380" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต.มหาชัย (Maha Chai) 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และศาลหลักเมืองสมุทรสาคร (Samut Sakhon City Pillar Shrine) 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน  ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียร
โชฎก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อน
ออกเรือเพ่ือไปหาปลาทุกครั้งชาวประมงจะต้องไปท าพิธีสักการบูชา และจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลัก
เมืองเพ่ือเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ใกล้กันเป็นยังมี อาคารแบบไทย ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปกร 
ภายในประดิษฐาน เสาหลักเมืองที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 ในบริเวณใกล้กันยังมีแนวเขื่อนที่จะท าให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสบรรยากาศของแม่น้ าท่าจีน และ
เรือประมงซึ่งจอดเทียบท่าเรียงรายอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีป้อมวิเชียรโชฎก โบราณสถานแห่งเมือง
สมุทรสาคร 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
 - เสาหลักเมือง  

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 มีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่า แผ่นไม้สลักนี้ลอยน้ าผ่านคลองมหาชัย ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ได้อัญเชิญ
ขึ้นมาสักการะ แล้วสร้างเพิงหลังคามุงจากหลังเล็กๆ ให้ผู้คนที่ผ่านไปมาทั้งทางน้ า และทางบก ได้ สักการบูชา 
เมื่อมีผู้มาบูชาบนบานศาลกล่าว ปรากฏว่ามีหลายคนประสบความส าเร็จสมหวัง จนเป็นที่เลื่องลือของชาวบ้าน 
ต่อมาได้พร้อมใจกันสร้างศาลเจ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตรงบริเวณก าแพงเมืองเก่า ซึ่งใช้เป็นป้อมปราการริมน้ าในสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยป้อมแห่งนี้มี พระวิเชียรโชติ (นายทหารใหญ่เจ้าเมืองสาครบุรี) เป็นผู้ปกครองและบังคับ
บัญชาป้อม ต่อมาเม่ือท่านเจ้าเมืองเสียชีวิตลง ชาวบ้านเล่าว่าวิญญาณของท่านมาสถิต ณ ศาลตรงป้อมปราการ
แห่งนี้ด้วย 
 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
(รัชการที่ ๓) แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชทานนามว่า “ศาลเทพเจ้าจอมเมือง” ตั้งอยู่บริเวณต้นศรีมหาโพธิ์ 
ภายในบริเวณป้อมวิเชียรโชฏก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้านหลังที่ ว่าการอ าเภอหลังเก่า ปัจจุบันไม่มี
แล้ว 
 ในปี พุทธศักราช ๒๔๖๐ ได้สร้างอาคารทรงไทยเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าพ่อหลักเมือง แต่
อาคารนี้ถูกรื้อออกหลังการก่อสร้างศาลหลักเมืองใน ปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ และได้เชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไป
ประดิษฐานบนด้านเหนือศาลหลักเมือง  ในเวลานั้นชาวสมุทรสาครที่นับถือและศรัทธาในองค์เจ้าพ่อหลักเมือง 
(เจ้าพ่อวิเชียรโชติ) เห็นว่าไม่เหมาะสม จึงลงความเห็นว่าควรจะสร้างศาลใหม่ขึ้นในที่เดิม จึงได้ร่วมแรงร่วมใจ
บริจาคทรัพย์สินตามก าลังศรัทธาจนสามารถจัดสร้างอาคารหลังใหม่เป็นศิลปกรรมจีนที่สวยงาม แล้ว จึงได้
อัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองลงมาประดิษฐานยังศาลที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ณ บริเวณทางทิศใต้ของศาลหลักเมือง ริม
เขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ริมคลองมหาชัย 

* ที่อยู่ 
 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 



* พิกัด GPS 
 13.544544, 100.274175 (13°32'40.4"N 100°16'27.0"E) 
 https://goo.gl/maps/yZALnJMypz52 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 452 – 122  
Facebook : https://www.facebook.com/chopholakmueang 
  https://www.facebook.com/people/ศ า ล เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง -ส มุ ท ร ส า ค ร /
100016847449303 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตกจนถึงโฮมโปร สาขามหาชัย จากนั้นเบี่ยงซ้ายเพื่อ
เข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาลมหาชัยเพ่ือเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไป
ตามทางจนถึงวงเวียนเล็กบริเวณท่าเรือมหาชัย จากนั้นเลี้ยวขวา 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้สาธารณะจนถึงเมืองสมุทรสาคร จากนั้นเดินลงทางทิศใต้ จนกระทั่งสุดทางแล้วเลี้ยวขวา
อีกครั้ง 
 หรือใช้บริการรถไฟสาย วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ลงที่สถานีมหาชัย จากนั้นเดินทะลุสถานีรถไฟแล้ว
เลี้ยวขวา 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.854294081919!2d100.27197061482813!3d13.544528390481815!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2b86c3248df0b%3A0xe8c1e088b92959c2!2z4Lio4Liy4Lil4LmA4LiI4LmJ4Liy4Lie4LmI4Lit4Lir4Lil4Lix4LiB4LmA4Lih4Li34Lit4LiH4Liq4Lih4Li44LiX4Lij4Liq4Liy4LiE4Lij!5e0!3m2!1sth!2sth!4v

1527060296924" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
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ป้อมวิเชียรโชฎก 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 หนึ่งในโบราณสถานในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ป้อมวิเชียร
โชฎกเป็นป้อมปืนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพ่ือใช้ป้องกันข้าศึก ในปัจจุบันแม้จะผุพังไปตาม
กาลเวลา แต่ก็ยังคงเหลือรูปร่างเดิมให้เห็นทั้งช่องก าแพงป้อม และตัวปืนใหญ่ 

 ปัจจุบันบริเวณนี้นอกจากจะใช้เป็นจุดชมวิว สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังมีการจัดตั้งลาน
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครขึ้นในบริเวณดังกล่าว โดยมีการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ อยู่เป็นระยะ 

 บริเวณใกล้กันยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายที่ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ป้อมวิเชียรโชติ
การาม เขื่อนริมแม่น้ าท่าจีน ลานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตลาดมหาชัย รวมถึงยังมีร้านอาหารอีกหลาย
ร้านให้เลือกฝากท้องกันด้วย 



* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ชมป้อมปืนโบราณสมัย ร.3 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 สร้างขึ้นเป็นที่ก าบังข้าศึกสมัยโบราณ ตามหลักฐานสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2371 ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาโชดึกราชเศรษฐีจัดสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันรักษาปากแม่น้ าท่าจีนอัน
สืบเนื่องจากเหตุกรณีพิพาทกับญวนเรื่องเจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างของลาวและโปรดเกล้า
ให้ชื่อว่า "ป้อมวิเชียรโชฎก" ปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น 

* ที่อยู่ 
 ติดแม่น้ าท่าจีน ข้างศาลหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS (ยังไม่มีหมุดในแผนที่) 
 13.544672, 100.273615 (13°32'40.8"N 100°16'25.0"E) 
 https://goo.gl/maps/nKEGmVhSWkr 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 411 – 208 (ส านักงานเทศบาลเมืองสมุทรสาคร) 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตกจนถึงโฮมโปร สาขามหาชัย จากนั้นเบี่ยงซ้ายเพื่อ
เข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาลมหาชัยเพ่ือเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไป
ตามทางจนถึงวงเวียนเล็กบริเวณท่าเรือมหาชัย จากนั้นเลี้ยวขวา 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้สาธารณะจนถึงเมืองสมุทรสาคร จากนั้นเดินลงทางทิศใต้ จนกระทั่งสุดทางแล้วเลี้ยวขวา
อีกครั้ง 

 หรือใช้บริการรถไฟสาย วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ลงที่สถานีมหาชัย จากนั้นเดินทะลุสถานีรถไฟแล้ว
เลี้ยวขวา 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1104.816855513029!2d100.2730948291994!3d13.544537303211436!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

0x0%3A0x0!2zMTPCsDMyJzQwLjMiTiAxMDDCsDE2JzI1LjEiRQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1527062737358" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
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ตลาดมหาชัย (Mahachai Fresh Market) 

 

 

 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 ตลาดมหาชัยคือสถานที่ซึ่งเป็นเหมือนตู้เสบียงส าหรับชาวสมุทรสาคร เพราะเป็นตลาดสดหลักในตัว
เมือ แม้จะไม่ได้ตกแต่งให้สวยงาม หรูหราฟู่ฟ่า หากแต่สิ่งที่ส าคัญกว่าคือสินค้าต่าง ๆ ที่วางเรียงรายให้
เลือกสรรมากกว่า 100 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นริมถนน ในตรอกซอกซอย หรือแม้แต่ตามตัวอาคาร แล้ว ตลาด
มหาชัยยังเป็นเสมือนหีบสมบัติของนักท่องเที่ยวหรือผู้ชื่นชอบอาหารทะเล ด้วยอาหารทะเลสด ๆ หลากชนิดที่
ยังเป็น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปลา ปู หรือแปรรูปแล้วอย่างเช่นปูอัด หมูยอ กะปิชั้นดี รวมทั้งอาหารทะเล
แห้งด้วย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งคนใน และนอกพ้ืนที่ว่าเราสามารถซื้ออาหารทะเลราคาถูกได้ที่นี่นั่นเอง 

 นอกจากตลาดอาหารทะเลที่อยู่ซอยสุดท้ายติดแม่น้ าแล้ว อีกที่ที่น่าสนใจและแปลกตาไม่แพ้กัน คือ
ส่วนตลาดที่อยู่บนรางรถไฟบริเวณใกล้กันกับสถานีรถไฟมหาชัย สินค้าที่ขายมีทั้งผักสด ผลไม้ และขนมต่าง ๆ
ราคาถูก ให้บรรยากาศน้อง ๆ ตลาดร่มหุบโดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดสมุทรสงคราม 

 แต่ถ้าหิวจริง ๆ ก็สามารถฝากท้องไว้ที่นี่ได้ เพราะในละแวกใกล้ก็กันมีร้านอาหารมากมายให้เลือก
รับประทาน รวมทั้งร้านเครื่องดื่มที่ขายของยอดฮิตอย่างน้ าตาลสดด้วยเช่นกัน 

 ตลาดมหาชัยนอกจากจะเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยแล้ว ยังเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ใน
จังหวัดสมุทรสาครได้อีกด้วย เพราะบริเวณใกล้กับตลาดจะมีท่าเรือที่สามารถข้ามไปฝั่งท่าฉลอม ส่วนหลังตลาด
มหาชัยก็มีท่าเรือเล็ก ๆ อีกท่าซ่อนตัวอยู่ ซึ่งสามารถใช้บริการเรือข้ามฟากไปบางหญ้าแพรกฝั่งตะวันออกได้ 
รวมถึงยังมีท่ารถ 2 แถวอีกหลากเส้นทาง 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือกซ้ือสินค้า (Shopping Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy 
Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - อาหารทะเลราคาถูก ทั้งแบบสด แบบแปรรูป และแบบแห้ง 



 - ตลาดริมทางรถไฟ บรรยากาศคล้ายตลาดร่มหุบในสมุทรสงคราม 
 - จุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่อ่ืน ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร 

* ที่อยู่ 
 ถ.สุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.544966, 100.276198 (13°32'41.9"N 100°16'34.3"E) 
 https://goo.gl/maps/v9mNa6obWAu 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
Facebook :  034 – 411 – 208 (ส านักงานเทศบาลเมืองสมุทรสาคร) 

 * เวลำเปิดท ำกำร 
ทุกวัน 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตกจนถึงโฮมโปร สาขามหาชัย จากนั้นเบี่ยงซ้ายเพื่อ
เข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 แล้วเลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาลมหาชัยเพ่ือเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไป
ตามทางจนถึงวงเวียนเล็กบริเวณท่าเรือมหาชัย จะเห็นที่หมายอยู่ด้านซ้ายมือ แต่สามารถจอดรถได้ที่บริเวณ
ข้างศาลหลักเมืองสมุทรสาคร 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้สาธารณะจนถึงเมืองสมุทรสาคร จากนั้นเดินลงทางทิศใต้ จนกระทั่งสุดทางจะเห็นตลาด
อยู่ทางซ้ายมือ 

 หรือใช้บริการรถไฟสาย วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ลงที่สถานีมหาชัย จากนั้นเดินทะลุสถานีรถไฟก็จะถึง
ที่หมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1104.8148931897629!2d100.27545785534163!3d13.544959735957416!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2b86c04b92845%3A0x9b5629381fc94ced!2z4LiV4Lil4Liy4LiU4Liq4LiU4Lih4Lir4Liy4LiK4Lix4Lii!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1527066992388" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/v9mNa6obWAu


ต.ท่าฉลอม (Tha Chalom)  

วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 วัดสุทธิวาตวรารามเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสมุทรสาคร มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งยัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เรียกได้ว่า หากไม่ได้มาสักครั้งก็เหมือนมาไม่ถึงสมุทรสาคร ภายในวัดมีสิ่งที่
น่าสนใจหลายอย่าง เช่น  

 พระอุโบสถวัดช่องลมซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่โดยรอบ ซึ่ง
เขียนเป็นเรื่องราวไว้หลายเรื่องเช่น พระสุวรรณสาม พระมหาชนก พระเตมีย์ใบ้  ส่วนภาพฝาผนังเหนือช่อง
ประตูด้านหน้าพระอุโบสถเป็นภาพมารผจญ และพระแม่ธรณีบีบมวยผม 

 พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชด าเนินท่าฉลอม และทรงตั้งเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย  ตกแต่ง
บริเวณโดยรอบด้วยเสาโคมไฟรูปเรือส าเภาอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ยังมีการประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์บาง
ชนิดที่ท าให้สวนแห่งนี้สวยงามมาขึ้น 

 หลวงพ่อหินแดง 11 นิ้ว พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบอยุธยาตอนปลาย ท า
ด้วยศิลาแดงทั้งองค์ มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ข้างซ้ายมี 6 นิ้วจึงเรียกว่า พระ 11 นิ้ว 

 วิหารหลวงปู่แก้ว (อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม) หรือวิหารพระเทพสาครมุนี ซึ่งมีโลงทองบรรจุสังขารของ
ท่าน พร้อมทั้งมีรูปหล่อของท่านประดิษฐานไว้ภายใน จุดเด่นอีกข้อของวิหารหลังนี้คือนกนางแอ่นจ านวนมาก
ที่มาท ารังอยู่ภายในวิหาร ซึ่งเป็นที่สนใจ และแปลกตาของนักท่องเที่ยว เพราะโดยปกติแล้วจะสามารถพบนก
นางแอ่นได้ในภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น 

 สวนหลวง ร.9 ศาลาหลังเล็กๆ ที่เราเห็นอยู่ข้างๆ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 มีหน้าบันเป็น
พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. นี้เรียกว่าสวนหลวง ร.9 ส่วนฐานที่สร้างเป็นชั้นๆ สูงขึ้นไป สร้างรูปตัวเลข ๙ เอาไว้ 
ปลูกต้นไม้หลายชนิด 

 กุฎิธรรมสาคร เป็นอาคารเก่าแก่ที่ยังคงรูปทรงแบบเดิมๆ เอาไว้ ปัจจุบันเปิดเป็นมูลนิธิพระเทพสาคร
มุนี (หลวงปู่แก้ว) 

 ท่าน้ าหน้าวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ทิวทัศน์ท่าน้ าหลังวัดเป็นภาพที่สวยงามของฝั่งท่าฉลอม 
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเสมอ ยิ่งในช่วงเย็นวิวทิวทัศน์ของปากอ่าวยิ่งมี
ความสวยงามมากข้ึนไปอีก 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ 
(Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะหลวงพ่อหินแดง, พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, หลวงปู่แก้ว 
 - ชมวิหารนกนางแอ่น (วิหารหลวงปู่แก้ว) 
 - ชมจิตกรรมฝาผนัง 
 - ถ่ายรูป และชมวิวป่าวอ่าว 

* ที่อยู่ 



 ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.530639, 100.263669 (13°31'50.3"N 100°15'49.2"E) 
 https://goo.gl/maps/mUJwcA7FJGC2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 752 – 847 – 8 
   034 – 478 – 405  
Facebook : https://www.facebook.com/pages/วั ด สุ ท ธิ ว า ต ว ร า ร า ม -วั ด ช่ อ ง ล ม /
206051459406523 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 - 16.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 - 16.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 16.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นพระราม 2 จนกระทั่งถึงปั้มปตท.มหาชัยยิ่งเจริญ 
จากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพ่ือเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ชิดซ้ายไปตามทางจนข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายก่อนถึงเทสโก้โลตัสเพ่ือเข้าสู่ถนนสุทธิวาตวิถี ขับไปตามทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นที่หมายอยู่ทาง
ขวามือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้อนุสาวรีชัยสมรภูมิ – มหาชัย หรือ สถานีขนส่งหมอชิต – มหาชัย จนสุดสาย จากนั้น
เดินตามถนนเศรษฐกิจ 1 มาทางทิศใต้ แล้วขึ้นเรือข้ามฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง หรือใช้บริการ
รถสามล้อปั่นจนกระทั่งถึงวัดสุทธิวาตววราราม 

 หรือใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพ่ือลงที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วขึ้นเรือข้าม
ฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง หรือใช้บริการรถสามล้อปั่นจนกระทั่งถึงวัดสุทธิวาตววราราม 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d4419.527947834241!2d100.26362600000002!3d13.530509!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2b8088b29bd4f%3A

0x6714638025111197!2z4Lin4Lix4LiU4Liq4Li44LiX4LiY4Li04Lin4Liy4LiV4Lin4Lij4Liy4Lij4Liy4LihICjguKfguLHguJTguIrguYjguK3guIfguKXguKEp!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1525600093892" width="600" 

height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/mUJwcA7FJGC2
https://www.facebook.com/pages/วัดสุทธิวาตวราราม-วัดช่องลม/206051459406523
https://www.facebook.com/pages/วัดสุทธิวาตวราราม-วัดช่องลม/206051459406523


อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม สมุทรสาคร (ถ ้ากวนอิม) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ท่าฉลอม ตรงข้ามกับวัดช่องลม ภายในอุทยานมีรูปหล่อท าด้วย
โลหะลงสีสวยงาม ของเจ้าแม่กวนอิมปางเมตตา ขนาดความสูง 9.98 เมตร ประทับอยู่บนฐานดอกบัว มีมังกร



โอบโดยรอบอยู่บนภูเขาจ าลองสูง 8 เมตร ใต้ฐานมีห้องโถง ดูราวกับเป็นถ้ าใต้ภูเขาส าหรับประดิษฐานรูปปั้น
พระโพธิสัตว์กวนอิมปางอ่ืน ๆ ไว้อีกหลายปาง  

 นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบยังมีการประดับด้วยโคมไฟจีนลวดลายสวยงาม ระฆังทองเหลือง ส่วน
บริเวณลานหน้ารูปหล่อเจ้าแม่กวนอิม มีการตกแต่งที่น่าสนใจอีกรูปแบบ คือการน าเอาโคมไฟกระดาษสีแดงสด
มาเรียงร้อยต่อกันจนดูราวกับเป็นเพดาน ซึ่งจะยิ่งสวยงามข้ึนไปอีกในยามค่ าคืน  

 แต่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เจ้าแม่กวนอิมเท่านั้น ที่นี่ยังมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์อ่ืน ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ รวมถึง
ท าบุญด้วยเช่นกัน  

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมความสูง 9.98 เมตร 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม สร้างเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติ ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบรอบ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ.2539  

* ที่อยู่ 
 ต าบล ท่าฉลอม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.531371, 100.262991 (13°31'52.9"N 100°15'46.8"E) 
 https://goo.gl/maps/V9gPfarugrz 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท์ : 061 - 238 – 3364 
   034 – 497 – 099  

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 21.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 06.00 – 21.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 21.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นพระราม 2 จนกระทั่งถึงปั้ มปตท.มหาชัยยิ่งเจริญ 
จากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพ่ือเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ชิดซ้ายไปตามทางจนข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายก่อนถึงเทสโก้โลตัสเพ่ือเข้าสู่ถนนสุทธิวาตวิถี ขับไปตามทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นที่หมายอยู่ทาง
ซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 

https://goo.gl/maps/V9gPfarugrz


 ใช้บริการรถตู้อนุสาวรีชัยสมรภูมิ – มหาชัย หรือ สถานีขนส่งหมอชิต – มหาชัย จนสุดสาย จากนั้น
เดินตามถนนเศรษฐกิจ 1 มาทางทิศใต้ แล้วขึ้นเรือข้ามฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง หรือใช้บริการ
รถสามล้อปั่นจนกระทั่งถึงที่หมาย 

 หรือใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพ่ือลงที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วขึ้นเรือข้าม
ฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง หรือใช้บริการรถสามล้อปั่นจนกระทั่งถึงที่หมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d969.7675697855727!2d100.26276615624492!3d13.531278478014725!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2b808ff2a3f93%3A0xcd39476b7f6649ee!2z4Lit4Li44LiX4Lii4Liy4LiZ4Lie4Lij4Liw4LmC4Lie4LiY4Li04Liq4Lix4LiV4Lin4LmM4LiB4Lin4LiZ4Lit4Li04Lih!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1525935939080" 

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ้านท่าฉลอม 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 บ้านท่าฉลอม เป็นหนึ่งในโครงการเพ่ือชุมชนของ "สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)" โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ และอาสาสมัครในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ คาดว่าจะเปิดได้ภายใน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 โดยจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนในท่าฉลอม 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดตั้ง ภายในสถานที่มีการจ าลองบรรยากาศ และสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เยี่ยม
ชมได้รู้จักวิถีชีวิตของชาวท่าฉลอมเม่ือครั้งอดีต รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทริปเที่ยวท่าฉลอมด้วยสาม
ล้อปั่น เรียนรู้และลงมือท าผ้ามัดย้อม ฯลฯ 



* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - กิจกรรมนั่งสามล้อปั่นชมเมือง 
 - เรียนรู้ และทดลองท าผ้ามัดย้อม 
 - ชมเรือฉลอมจ าลอง 
 - ศึกษาวิถีชีวิต และวิธีท าประมงแบบพื้นบ้านท่าฉลอม 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 หนึ่งในโครงการเพ่ือชุมชนของ "สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)" โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นท่ี และอาสาสมัครในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ 

* ที่อยู่ 
 บ้านเลขท่ี 18 ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 - 
* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: - 
Facebook : https://www.facebook.com/BaanThachalom/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
 ยังไม่เปิดท าการ 
* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นพระราม 2 จนกระทั่งถึงปั้มปตท.มหาชัยยิ่งเจริญ 
จากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพ่ือเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ชิดซ้ายไปตามทางจนข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายก่อนถึงเทสโก้โลตัสเพ่ือเข้าสู่ถนนสุทธิวาตวิถี ขับไปตามทางประมาณ 3 กิโลเมตร จะเห็นที่หมายอยู่ทาง
ซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้อนุสาวรีชัยสมรภูมิ – มหาชัย หรือ สถานีขนส่งหมอชิต – มหาชัย จนสุดสาย จากนั้น
เดินตามถนนเศรษฐกิจ 1 มาทางทิศใต้ แล้วขึ้นเรือข้ามฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง หรือใช้บริการ
รถสามล้อปั่นจนกระทั่งถึงที่หมาย 

 หรือใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพ่ือลงที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วขึ้นเรือข้าม
ฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง หรือใช้บริการรถสามล้อปั่นจนกระทั่งถึงที่หมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 - 

 

 

https://www.facebook.com/BaanThachalom/


ต.โกรกกราก (Krokkrak)  

วัดโกรกกราก 

 

 



 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
   ความแปลกที่ไม่เหมือนใคร จนถูกยกให้เป็นหนึ่งใน unseen ของวัดโกรกกรากแห่งนี้อยู่ที่พระ
ประธานในโบสถ์อันเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลายที่ “สวมแว่นด า” ซึ่งการ
สวมแว่นตาด าของพระพุทธรูปองค์นี้มีต านานเล่าว่าในสมัยก่อนที่การแพทย์ยังไม่เจริญนักได้เกิดโรคตาแดง
ระบาดไปทั่วบ้านโกรกกรากชาวบ้านจึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าวว่าถ้าตาหายแดงเมื่อไหร่จะน าแผ่นทองมา
ปิดที่ดวงตาขององค์พระ ศิลาแลง ปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นโรคตาแดงนั้นพากันหายจนเกือบหมดทั้งหมู่บ้านจึง
ได้มีการน าแผ่นทอง มาปิดที่ดวงตาของพระศิลาแลงเต็มไปหมดต่อมาพระครูธรรมสาคร ญาณวฒโนหรือหลวง
ปู่กรับ หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้หาอุบายเพ่ือไม่ให้ญาติโยมปิดทองที่ตาองค์พระอีกต่อไปจึง
ได้น าแว่นด ามาใส่ให้พระศิลาแลง หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเลยน าแว่นตามาถวายแทนการปิดทองที่
ดวงตาพระพุทธรูปองค์นี้ไปโดยปริยายและถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระพุทธรูปศิลาแลงปางมารวิชัย (พระสวมแว่นด า) 
 - สักการะพระครูธรรมสาคร (กรับ ญาณวฑฺฒโน) 
 - ชมวิวแม่น้ าท่าจีน 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 วัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยใดไม่แน่ชัด แต่มีปรากฏชื่อวัดเป็นครั้งแรกในพงศาวดารสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพในช่วงเวลาที่เรือพระท่ีนั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจอดเทียบท่าวัดโกรกกราก
เมื่อครั้งเสด็จเปิดที่ท าการสุขาภิบาลท่าฉลอม สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นชุมชนชาวจีนจึงเรียกวัดนี้ว่า “กั๊กกั๊ก” 
ต่อมาเพ้ียนตามส าเนียงไทยว่า “โกรกกราก” ภายในบริเวณวัดเมื่อก่อนมีพระอุโบสถไม้สักหลังคาแอ่นคล้ายเรือ
ส าเภาด้านหน้ามีเจดีย์สององค์และมีเรือส าเภาจีนคอนกรีตองค์ละ 1 ล า ต่อมาได้สูญหายไปเหลือแต่องค์เจดีย์
เท่านั้นที่มีให้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้ 

 ครั้งหนึ่งได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้านโกรกกราก  เพราะการแพทย์ยังไม่เจริญ  รักษากันแบบ
ตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่หาย จึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าว  ถ้าตาหายเจ็บหายแดง  จะน าแผ่นทองมาปิดที่
ดวงตาขององค์พระ ผลปรากฏว่าตาหายแดงกันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้น าแผ่นทองมาปิดที่ตา ครั้นพระครู
ธรรมสาคร หรือหลวงปู่กรับ  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส มาพบเห็นเข้าจึงหาอุบายเพื่อที่จะไม่ให้ญาติโยมปิด
ทองที่ดวงตาองค์พระ  จึงได้น าแว่นตามาใส่ให้กับองค์พระ  หลังจากองค์พระใส่แว่นตาแล้ว ชาวบ้านโกรกกราก
และใกล้เคียง จึงได้น าแว่นตามาถวายแทนการปิดทองที่ดวงตา จนถือปฏิบัติเป็นประเพณีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น
มา 

* ที่อยู่ 
 188 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.531215, 100.275067 (13°31'52.4"N 100°16'30.2"E) 
 https://goo.gl/maps/YVvQZ5ETFJ82 

https://goo.gl/maps/YVvQZ5ETFJ82


* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 752 – 847 – 8 
   099 – 221 - 1799 
Facebook : https://www.facebook.com/anak5396/ 
Website :  http://watkrokkrak.com/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 - 17.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 - 17.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าทางทิศตะวันตกโดยใช้ถนนพระราม 2 จนกระทั่งถึงหมู่บ้านเคหะชุมชนมหาชัย
ให้ใช้ช่องทางซ้ายเพ่ือเบี่ยงเข้าสู่ทางคู่ขนาน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทพกาญจนา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่
ถนนเอกชัย (สค.3242) มุ่งหน้าต่อทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีกประมาณ 1.7 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้า
สู่ถนนกิจมณี หลังจากข้ามสะพานมหาชัยแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจษฎาวิถี ขับไปตามทางจนกระทั่งถึง
จุดหมาย 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเอกชัยมุ่งหน้าทิศตะวันออก จากนั้นเลี้ยวขวาที่สามแยกบริเวณธนาคาร
ธนชาติเพ่ือเข้าสู่ถนนกิจมณี หลังจากข้ามสะพานมหาชัยแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจษฎาวิถี ขับไปตามทาง
จนกระท่ังถึงจุดหมาย 

รถโดยสารสาธารณะ 
 มีบริการรถสองแถวใหญ่สีฟ้าสายมหาชัย-บ้านโกรกกราก ที่คิวรถ ถ.ราษฎร์บรรจบ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4419.515323397386!2d100.27288061511517!3d13.531189106012384!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2b810da57147f%3A0xb11cfe514c4e0d87!2z4Lin4Lix4LiU4LmC4LiB4Lij4LiB4LiB4Lij4Liy4LiB!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1526616871594" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
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ต.บ้านบ่อ (Ban Bo) 

วัดกระซ้าขาว และพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกปลาวาฬ 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 วัดกระซ้าขาวเป็นอีกที่ในสมุทรสาครที่หากมีเวลาก็น่าแวะเวียนเข้าไปเพ่ือสักการะพระประธานใน
อุโบสถ  สร้างจ าลองแบบสมัยเชียงแสน ขนาดหน้าตักกว้าง 9 ศอก 9 นิ้ว, แบบสมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 
5 ศอก 9 นิ้ว, แบบสมัยสุโขทัย ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 9 นิ้ว และยังมีพ่อปู่ศรีมงคลมุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ที่เก่าแก่ของวัด  
 อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์โครงกระดูกปลาวาฬไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม รวมถึงทัศนียภาพที่สวยงาม และ
ร่มเย็นบนเนื้อท่ีกว่า 54 ไร่ 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 



 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - พระพุทธจ าลองแบบศิลปะสมัยเชียงแสน, อู่ทอง, และสุโขทัย 
 - พิพิธภัณฑ์โครงกระดูกวาฬ 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 วัดกระซ้าขาวนี้  ได้ด าเนินการสร้างเมื่อวันศุกร์ที่  26  มีนาคม  พ.ศ.2486  โดยมีนายฮวด    หอม
ทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9  ต าบลบ้านบ่อ  และนางหมา   หอมทอง  ผู้เป็นภรรยา    มีความประสงค์ที่จะให้
ประชาชนบ าเพ็ญกุศลใกล้  เพราะเดิมทีต้องเดินทางไปท าบุญไกลมาก  จึงได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจ านวน  
76  ไร่  เป็นที่สร้างวัด และร่วมกับราษฎรหมู่บ้านกระซ้าขาวสร้างวัดขึ้น  จึงได้น าเอานามสกุลของผู้ใหญ่ฮวด  
และค าว่าราษฎร  มาตั้งเป็นชื่อของวัด  จึงได้ชื่อว่า “วัดหอมทองราษฎรบ ารุง” ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนมา
เป็น “วัดกระซ้าขาว” (หอมทองราษฎร์บ ารุง) ในวงเล็บ  เมื่อปี พ.ศ.2498 เพ่ือให้เหมาะสมกับชื่อหมู่บ้าน  
เพราะวัดตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านกระซ้าขาว  และที่ตั้งวัดเคยเป็นทะเลมาก่อน  จึงมีกระซ้า หมายถึ งซากสัตว์
จ าพวกหอยอยู่เป็นจ านวนมาก 

* ที่อยู่ 
 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.468804, 100.206974 (13°28'07.7"N 100°12'25.1"E) 
 https://goo.gl/maps/2MCaqcgaw442 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 086 – 757 – 4210  

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนพระราม 2 (ถนนทางหลวงหมายเลข 35) จนกระทั่งผ่าน
วัดบางตะคอย ให้เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2020 ตรงไป
ตามทางอีก 6.8 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากเมืองสมุทรสาคร ขึ้นรถสองแถวสาย มหาชัย -ชายทะเลกระซ้าขาว จากหน้าวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4420.691741279905!2d100.20774651406616!3d13.467668138297125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

https://goo.gl/maps/2MCaqcgaw442


s0x30e2c90383c55555%3A0xcdaf7117f6cbf1a3!2z4Lin4Lix4LiU4LiB4Lij4Liw4LiL4LmJ4Liy4LiC4Liy4Lin!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1525163170764" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 



ชายทะเลกระซ้าขาว 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 ชายทะเลกระซ้าขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกที่ในจังหวัดสมุทรสาครส าหรับขาชิม โดยเฉพาะผู้
ชื่นชอบอาหารทะเลยิ่งไม่ควรพลาด เดิมทีกระซ้าขาวเป็นชื่อเรียกของบ้านหมู่ 9 ต.บ้านบ่อ เนื่องจากความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ในปัจจุบันจึงกลายเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทะเลที่สด และราคาถูกอยู่
มากมายหลายร้าน ในละแวกใกล้กันยังมีการตั้งการตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นหลายกลุ่ม ท าให้นอกจากจะได้อ่ิม
อร่อยในมื้อนั้นแล้ว ยังได้ของอร่อย ๆ ติดไม้ติดมือกลับไปฝากผู้เป็นที่รักในราคาไม่สูงด้วย เช่น กะปิ ปลาทู 
ฯลฯ อีกท้ังหากโชคดีอาจะได้เห็นเหล่าโลมาด้วย 
* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) (โฮมสเตย์), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ร้านอาหาร อาหารทะเลสดราคาถูก 
 - ซื้อของฝากจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ  
* พิกัด GPS 
 13.467455, 100.208112 (13°28'02.8"N 100°12'29.2"E) 
 https://goo.gl/maps/ersQ8wbXEu92 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 (ถนนทางหลวงหมายเลข 35) จนกระทั่งผ่านวัดบางตะคอย ให้เบี่ยง
ซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน สค.2020 ตรงไปตามทางอีก 7 
กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงเรียนวัดกระซ้าขาว แล้วเลี้ยวซ้ายจะเห็นร้านอาหารเรียงรามตลอดเส้นถนน  

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากเมืองสมุทรสาคร ขึ้นรถสองแถวสาย มหาชัย-ชายทะเลกระซ้าขาว จากหน้าวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d17680.73417784477!2d100.19854184094882!3d13.495144349247115!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x0%3A0x0!2zMTPCsDI4JzAyLjgiTiAxMDDCsDEyJzI5LjIiRQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1525162153452" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/ersQ8wbXEu92


ต.บางโทรัด (Bang Tho Rat)  

วัดเกตุมดีศรีวราราม 

 

* ค ำอธิบำย 
 วัดเกตุมฯ เป็นศาสนสถานที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จึงมักจะมีพุทธศาสนิกชน
ทั่วไปทั้งใน และนอกพ้ืนที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมอยู่ตลอด บริเวณภายในวัดกว้างใหญ่ร่มรื่น พระ
อุโบสถทรงไทยถูกออกแบบขึ้นอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีรูปหล่อของเกจิอาจารย์หลายองค์ให้ได้กราบไหว้ รวม



ไปถึงรูปหล่อองค์สูง 5 เมตร ของท้าวเวสสุวัณซึ่งอยู่ใกล้กันกับรูปปั้นช้าง และราชสีห์จึงท าให้เป็นอีกจุดที่หลาย
คนนิยมมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
 แต่จุดเด่นที่สุดของศาสนสถานแห่งนี้ก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันถึงปาฏิหาริย์
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น มีเรื่องเล่าว่าบางครั้งจะได้ยินเสียงมโหรี หรือเสียงสวดมนต์ของพระจ านวนนับร้อยนับ
พันออกมาจากภายในของพระบรมธาตุเจดีย์ หรือบ้างก็เล่าว่าบ่อยครั้งจะเห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นที่องค์พระ
บรมธาตุเจดีย์ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องเล่าจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม แต่วัดเกตุมดีศรีวรารามก็เป็นอีกสถานที่ที่ไม่
ควรพลาด หากมีโอกาสได้แวะเวียนมาที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือขับผ่านไปจังหวัดใกล้เคียง 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - พระธาตุเกตุม 
 - รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณ สูง 8 เมตร 
 - รูปปั้นช้าง และราชสีห์ 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 วัดเกตุมดีศรีวรารามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ตั้งอยู่ที่ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ผู้สร้างวัดคือท่านพ่อบัณฑูรสิงห์(เจิม คุณาบุตร)มาพบเจดีย์ปรักหักพังจึงเริ่มก่อสร้างขึ้นใหม่แทน
ของเก่า 

* ที่อยู่ 
 19/1 กม. 42 ม.6 ถ.พระราม 2 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.512316, 100.151006 (13°30'44.3"N 100°09'03.6"E) 
 https://goo.gl/maps/XYbQ5Nt6keH2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 420 – 103, 034 – 421 – 003, 034 – 839 – 084  
Facebook :  https://www.facebook.com/WadKeTumWdiSriWnaram/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ และตัวเมืองสมุทรสาคร ให้ใช้ถนนเส้นพระราม 2 มุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะ
เห็นวัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 

https://goo.gl/maps/XYbQ5Nt6keH2
https://www.facebook.com/WadKeTumWdiSriWnaram/


 จากกรุงเทพฯ ใช้บริการรถตู้สาธารณะสาย กรุงเทพ – สมุทรสงคราม ลงหน้าวัดได้เลย หรือจะใช้
บริการรถตู้สาธารณะสาย กรุงเทพ – มหาชัย และรถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย จนสุดทางแล้วต่อรถจากตัว
เมืองสมุทรสาคร 

 จากตัวเมืองสมุทรสาคร ใช้บริการรถ 2 แถว สายมหาชัย – บางโทรัด, มหาชัย – เกตุม ที่หน้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร แล้วลงหน้าวัดได้เลย 
* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2209.9344285729835!2d100.15028143682295!3d13.512130768310804!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2cf5d7204fc9b%3A0x9b223050aa8d0709!2z4Lin4Lix4LiU4LmA4LiB4LiV4Li44Lih4LiU4Li14Lio4Lij4Li14Lin4Lij4Liy4Lij4Liy4Lih!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1526624984516" width="600" 

height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 



ต.กาหลง (Ka Long)  

ชายทะเลกาหลง (สะพานสีรุ้งชายทะเลกาหลง) 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 หมู่บ้านชายทะเลกาหลงเป็นจุดชมวิวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วน มีหมู่บ้านอยู่
ละแวกนั้นประมาณ 6-7 หลัง และมีวัดกาหลงใกล้ ๆ ท าให้เส้นทางเข้าไปยังจุดนี้ได้รับการดูแลในระดับหนึ่ง 
ค่อนข้างสะดวกและไม่เปลี่ยวเกินไปในยามค่ าคืน ชายทะเลกาหลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักเที่ยวแวะเวียน
มาเยี่ยมเยือนอยู่เรื่อย ๆ ด้วยบรรยากาศเวิ้งทะเลกว้างใหญ่ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดี แต่จุดเด่นที่สุด
ของที่นี่คือสะพานปูนสีลูกกวาดซึ่งชาวบ้านใช้เป็นสะพานปลา ขนาดความยาว 200 เมตร ทอดตัวลงไปในพื้นที่
ทะเลขนานกันกับสะพานไม้สีรุ้งสดใส ความยาว 300 เมตร ที่ท าให้สามารถชมวิวได้ 180 องศา ราวกับเป็น
ภาพพาโนรามาทีเดียว ด้วยความสวยงาม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเยี่ยม
ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ปั้นจักรยานตามเส้นทางริมทะเล หรือดูดาวกันอย่างต่อเนื่อง   

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
(Sport Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - จุดชมวิวสะพานปูนสีลูกกวาด 
 - จุดชมวิวสะพานไม้สีรุ้ง 
 - ปั่นจักรยานเส้นทางเลียบทะเล 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 แรกเริ่มเดิมทีสะพานปูนที่ใช้ส าหรับเป็นสะพานปลาเกิดความเสียหาย พ้ืนด้านบนแตกหัก จนมีรถตก
หลงไป เวลารถวิ่งผ่านก็จะสะเทือน เหมือนกับโครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรง ทาง อบต.กาหลง จึงได้ลงมือซ่อมแซม 
โดยใช้งบในการซ่อมแซม 489,000 บาท โดยการซ่อมแซมนั้นได้มีการเทพ้ืนสะพานปูนใหม่ตลอดสาย ท าให้
สะพานเรียบ สะดวกต่อการใช้งาน ส่วนด้านข้างนั้น ได้มีการเทปูนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมก้ันขอบตลอดแนว แล้วทาสี
ให้สวยสะดุดตาราวกับลูกกวาดเลยทีเดียว เพ่ือส่งเสริมให้เป็นจุดท่องเที่ยวส าหรับผู้รักธรรมชาติ  

 ส าหรับสะพานไม้สีรุ้งนั้น ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มาสร้างไว้เมื่อ
ประมาณ 4 ปีที่แล้ว เดิมสะพานไม้นี้เป็นไม้กระดานฉ าฉา ต่อมาก็ผุกร่อนช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่
เมื่อมีบริษัทเอกชนเข้ามาปลูกป่ามาท ากิจกรรมก็เลยเข้ามาเปลี่ยนไม้สะพานให้เป็นไม้เณอร่าให้ จากนั้นทาง
บริษัทเอกชนก็ได้เข้ามาท ากิจกรรมอีกโดยครั้งนี้เลือกที่จะเปลี่ยนสีสะพานให้เป็นสะพานไม้หลากสีราวกับรุ้ง ซึ่ง
ตั้งแต่ที่ได้มีภาพสะพานนี้แพร่ออกไปตามสื่อต่างๆก็มีนักท่องเที่ยวจากหลายๆที่เข้ามาเที่ยวที่นี่กันไม่น้อย 
เมื่อก่อนก็มีคนมากันมากอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ยิ่งมีมากข้ึน 

* ที่อยู่ 
 ม.7 บ้านชายทะเลกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.447319, 100.150773 (13°26'50.4"N 100°09'02.8"E) 
 https://goo.gl/maps/Uakzx8cSbxn 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  05.00 – 20.00 น. 

https://goo.gl/maps/Uakzx8cSbxn


วันเสาร์ – อาทิตย ์ 05.00 – 20.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 05.00 – 20.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือมหาชัย ใช้ถนนพระราม 2 (ทางหลวงหมายเลข 35) จนกระทั่งเห็นทางเข้าวัด
กาหลงอยู่ทางซ้ายมือ ให้ขับเลยไปอีกนิดโดยใช้ช่องทางด้านซ้าย จากนั้นกลับรถแล้ววิ่งกลับมาเข้าทางทางเข้า
วัดกาหลง หรือถนนชนบท สค.2028 ขับตรงไปจนกระทั่งถึงวัดกาหลงแล้วเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีกประมาณ 5 
กิโลเมตร ก็จะถึงท่ีหมาย 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากเมืองสมุทรสาคร สามารถใช้บริการรถสองแถวสาย มหาชัย – ชายทะเลกาหลงได้ โดยขึ้นรถท่ีหน้า
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จนสุดสายก็จะถึงท่ีหมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3880.4118261606536!2d100.14982619976058!3d13.448692465146372!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x0%3A0x9812fc5a640872d4!2z4LiK4Liy4Lii4LiX4Liw4LmA4Lil4LiB4Liy4Lir4Lil4LiH!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1526609286408" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 



ต.บ้านเกาะ (Ban Ko) 

วัดป่าชัยรังสี 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 วัดป่าชัยรังสี ถือเป็นวัดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเข้ามาเยี่ยมชม ด้วยความ
เงียบสงบ และสวยงาม บรรยากาศร่วมรื่นด้วยต้นไม้หลากชนิด อีกทั้งอาคารต่าง ๆ ในวัดยังถูกก่อสร้างขึ้นมา
อย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยศิลปะทางสถาปัตยกรรมแบบล้านนา คล้ายปราสาทหิน และศิลปะแบบผสมผสานที่
สร้างความลงตัวให้สถานที่แห่งนี้  บรรยากาศอันเงียบสงบของสถานที่แห่งนี้จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่
สนใจมาปฏิบัติธรรม รวมถึงผู้ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายของสังคมเมืองด้วยเช่นกัน  



 ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอ่ืนๆ อาทิ รั้วเป็นพญานาคขนาดใหญ่โอบล้อมรอบโบสถ์  ที่ประตูทางเข้าก็
สร้างเป็นพญานาคหกเศียรอย่างวิจิตรพิสดาร มีส่วนของต าหนัก และกุฏิเรือนไทยเพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ส าหรับพุทธศาสนิกชน รวมไปถึงบึงน้ าขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยรั้วพญานาค ราวกับเป็นสระเมืองบาดาล 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อผสานเข้ากับพื้นท่ีกว่า 200 ไร่จึงท าให้ผู้มาเยี่ยมชมแห่งนี้รู้สึกราวกับหลุดเข้า
มาในอีกโลกที่แตกต่าง นับเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระพุทธทศพลญาณมหากรุณาสาคร 
 - รั้วพญานาค 
 - ความเงียบสงบ และบรรยากาศร่มรื่นแบบป่า 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2526 บนเนื้อท่ีประมาณ 200 ไร่ โดยพระอาจารย์จันทร์ ครวสฺโก เจ้าอาวาส เป็น
ผู้ออกแบบ 

* ที่อยู่ 
 ถนนท้องถิ่น สค.2014 (บางปลา-บ้านพันธุวงษ์) ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

 * พิกัด GPS 
 13.594479, 100.262461 (13°35'40.1"N 100°15'44.9"E) 
 https://goo.gl/maps/bQGgghq3Yq42 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์:  034 – 412 – 992     
   034 – 810 – 123  
Facebook : https://www.facebook.com/people/วัดป่าชัยรังสี-สมุทรสาคร/100012911342411 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 16.30 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 06.00 – 16.30 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 16.30 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเส้นทางหลวงแผ่นดิน 35 (พระราม 2) จนถึงโฮมโปรสมุทรสาคร จากนั้นเบี่ยง
ซ้ายเพ่ือตัดเข้าสู่ถนนทางคู่ขนานพระราม 2 ขับต่อไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาล
สมุทรสาคร เพ่ือเข้าสู่ถนนหมายเลข สค.3091 (เศรษฐกิจ 1) จากนั้นเบี่ยงซ้ายเพ่ือขึ้นทางกลับรถลอยฟ้า 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งก่อนถึงตลาดต้นสน เพ่ือกลับเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางอีก 3.9 กิโลเมตร 

https://goo.gl/maps/bQGgghq3Yq42
https://www.facebook.com/people/วัดป่าชัยรังสี-สมุทรสาคร/100012911342411


เลี้ยวซ้ายตรงแยกสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เข้าสู่ถนนบางปลา ขับต่อไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยว
ขวาเข้าซอยข้างตลาดชุมพลอีกประมาณ 200 เมตร จะเห็นทางเบี่ยงด้านซ้ายมือเพ่ือเข้าสู่วัดป่าชัยรังสี 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนสายเศรษฐกิจ) หรือมหาชัย-กระทุ่มแบน เข้า
ไปประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เข้าไป
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาประมาณ 200 เมตร จะเห็นทางเบี่ยงด้านซ้ายมือเพ่ือเข้าสู่วัดป่าชัยรังสี 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากเมืองสมุทรสาคร มีรถประจ าทางสองแถวใหญ่สีฟ้าสายมหาชัย-วัดบางปลา และสายสถานีขนส่ง-
บางปลา-สามแยกพัฒนา หลังจากรถเลี้ยวซ้ายตรงสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาครเข้าสู่ถนนบางปลาแล้ว ให้ลงที่
ตลาดชุมพล จากนั้นข้ามฝั่งเดินเข้าซอยข้างตลาดชุมพลอีกประมาณ 200 เมตรจะเห็นทางเข้าวัด 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2209.1700964106717!2d100.26026150413675!3d13.59434975138331!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1
s0x30e2b8a70751aec7%3A0x338662457e4ccc01!2z4Lin4Lix4LiU4Lib4LmI4Liy4LiK4Lix4Lii4Lij4Lix4LiH4Liq4Li1!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1524469126852" width="600" height="450" frameborder="0" 
style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 
 

 

 



วัดบางปลา และพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบางปลา (Wat Bang Pla & Wat Bang Pla Community 

Museum) 

 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 อีกจุดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครที่นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบความสงบ ร่มรื่น และเรียบง่ายไม่ควรพลาดที่
จะมาถ่ายรูป ก็คือวัดบางปลาซ่ึงเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น ซึ่งเล่ากัน
ว่าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2448 ได้ทรงหยุดพักท าครัว และเสวยพระกระยาหารที่วัด ในการนี้สมเด็จกรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงได้ทรงอ านวยการจัดท าศาลาท่าน้ าขึ้น 3 ท่าและสร้างศาลาคร่อมถนนทางเดิน
ภายในบริเวณวัด ดังนั้นเราจึงได้เห็นตัวอาคาร ศาลาเก่ากระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณ และได้รับการประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2545 
โดยสิ่งปลูกสร้างส าคัญ ๆ ของวัดนี้ก็คือ 

 อุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องว่าว
ซีเมนต์ลดมุข 2 ชั้น ไม่ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ตามศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชการที่ 3 ล้อมรอบ
ด้วยก าแพงแก้วก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัยที่สวยงาม 

 ต่อมาก็มาถึงพระเอกของงานนี้ที่หากใครได้มีโอกาสแวะมาก็จะไม่พลาดจะเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่
ระลึก ไม่ว่าจะ “ศาลาท่าน้ า” ที่มีถึง 8 หลัง หรือ “ศาลาคร่อมถนน” ซึ่งกล่าวกันว่าถูกสร้างขึ้นโดยมีกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นผู้ทรงอ านวยการสร้าง 

 ในบริเวณวัดยังมีอีกสถานที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบางปลา” ซ่ึงมีการจัดแสดง
เครื่องไม้เครื่องมือ และโบราณวัตถุไว้ให้ชม 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ชมศาลาท่าน้ า และศาลาคร่อมถนน 
 - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกริมแม่น้ าท่าจีน 
 - ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน 

* ที่อยู่ 
 ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.584594, 100.231335 (13°35'04.5"N 100°13'52.8"E) 
 https://goo.gl/maps/hKdMNVn1pp82 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 752 – 847 – 8  
      034 – 411 – 010  

* เวลำเปิดท ำกำร 

https://goo.gl/maps/hKdMNVn1pp82


วันจันทร์ – ศุกร์  09.00 – 17.00 น. (พิพิธภัณฑ์ปิดวันจันทร์) 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 09.00 – 17.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเส้นทางหลวงแผ่นดิน 35 (พระราม 2) จนถึงโฮมโปรสมุทรสาคร จากนั้นเบี่ยง
ซ้ายเพ่ือตัดเข้าสู่ถนนทางคู่ขนานพระราม 2 ขับต่อไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาล
สมุทรสาคร เพ่ือเข้าสู่ถนนหมายเลข สค.3091 (เศรษฐกิจ 1) จากนั้นเบี่ยงซ้ายเพ่ือขึ้นทางกลับรถลอยฟ้า 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งก่อนถึงตลาดต้นสน เพ่ือกลับเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางอีก 3.9 กิโลเมตร 
เลี้ยวซ้ายตรงแยกสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เข้าสู่ถนนบางปลา ขับต่อไปจนกระทั่งถึงแม่น้ าท่าจีน จะเห็นวัด
อยู่ทางด้านซา้ยมือ 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนสายเศรษฐกิจ) หรือมหาชัย-กระทุ่มแบน เข้า
ไปประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เพ่ือวิ่ง
บนถนนบางปลาจนถึงแม่น้ าท่าจีน จะเห็นวัดอยู่ทางด้านซ้าย 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากเมืองสมุทรสาคร มีรถประจ าทางสองแถวใหญ่สีฟ้าสายมหาชัย-วัดบางปลา และสายสถานีขนส่ง-
บางปลา-สามแยกพัฒนา หลังจากรถเลี้ยวซ้ายตรงสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาครเข้าสู่ถนนบางปลาแล้ว นั่งต่อไป
อีกจะเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d969.5494927776692!2d100.23134681712615!3d13.584713641275922!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2c715d7e485e7%3A0x69daf1e75978833b!2z4Lin4Lix4LiU4Lia4Liy4LiH4Lib4Lil4Liy!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1525159088826" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัดเกาะ 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 หากใครที่ก าลังมองหาความสงบรมรื่น ส าหรับพักผ่อนกายใจ วัดเกาะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หน้าสนใจ 
ภายในวัดอันเงียบสงบนี้ซ่อนเร้นเสน่ห์มนต์ขลังของชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเต็มเปี่ยม พระอุโบสถหลัง
เก่า พระอุโบสถหลังใหม่ กุฏิ หอระฆัง รวมถึงอาคารต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดส่วนใหญ่จะท าด้วยไม้ มีการสลัก
ตกแต่งลวดลายอย่างสวยงาม ประณตีบรรจง สมกับเป็น “วัดเก่าแกของชาวไทย-รามัญ อายุกว่า 200 ปี” 

 จุดเด่นอีกอย่างของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงระฆังจ านวน 2 องค์ ที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ ตัวเจดีย์มีลักษณะ
เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมมีระเบียงล้อมรอบ ระเบียงประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ
ปรุ รูปหกเหลี่ยมแบบจีน ฐานเจดีย์เป็นฐานหน้ากระดานกลมและมาลัยเถา 3 ชั้น ปากระฆังมีลวดลายปูนปั้น
ตกแต่ง องค์ระฆังกลม ส่วนยอดเป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยมและเสาหานรองรับปล้องไฉน ลักษณะรูปแบบของเจดีย์ 
เป็นเจดีย์สมัยรัชกาลที่ 4  

 ส าหรับผู้นิยมชมชอบในการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในวัดยังมีอาคารศูนย์วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน ไทย – รามัญอีกด้วย 

 เมื่อรวมกับท่าน้ าท าด้วยไม้สุดคลาสสิกออริจินัลซึ่งทอดตัวอยู่ริมแม่น้ าท่าจีน ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้
น้อยใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ที่นี่เลย ท าให้รู้สึกราวกับย้อนกลับไปเดินอยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 ยิ่งเมื่อได้หลับตายืนอย่างสงบสักพัก สูดหายใจเข้ารับออกซิเจน กลิ่นดินและใบไม้ใบหญ้าให้เต็มปอด 
สัมผัสกับสายลมเอ่ือย ๆ  ที่ต้องผิวกาย พร้อมสดับฟังเสียงของเหล่าสุมทุมพุ่มพฤกษ์ที่กรีดใบหยอกล้อสายลม 
แล้วลืมตาขึ้นดูดวงอาทิตย์สีทองส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับสะท้อนกับผิวน้ า ก็จะท าให้จิตใจได้พักผ่อน
หย่อนคลายจากความเครียดเป็นอย่างดี ด้วยสาเหตุนี้เอง นักท่องเที่ยวจึงมักจะอดใจไม่ได้ที่ต้องยกกล้องขึ้น
ถ่ายรูปบรรยากาศภายในวัดเก็บไว้เป็นที่ระลึกเสมอ 

 นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ยังมีการจัดงานประจ าปีแห่ลูกหนูอีกด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระประธาน 
 - ชมเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และอาคารไม้เก่า 
 - ให้อาหารปลาริมแม่น้ าท่าจีน 
 - ชมบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต านาน 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 จากค าบอกเล่าของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน กล่าวว่าวัดเกาะสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2247 ไม่
ปรากฏนามผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าผู้สร้างเป็นชาวจีน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีน
เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาสมัยกรุงธนบุรี ชาวรามัญได้อพยพหลบหนีภัยสงครามจากพม่าซึ่งเข้ายึดครองเมืองหงสาวดี
เมืองหลวงของมอญได้ เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทยได้ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านเกาะ 
ได้ร่วมมือร่วมใจกันซ่อมแซมวัดเกาะขึ้นในปี พ.ศ.2365 เพ่ือเป็นศูนย์กลางชุมชน โดยพ้ืนที่ของวัดมีจ านวน 48 



ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2385 จนถึงปัจจุบันนี้ วัดเกาะมีเจ้าอาวาส
สืบต่อกันมาแล้วจ านวน 9 รูป 

* รำยละเอียดอื่น ๆ 
 ลักษณะของพระอุโบสถท่ีก่อสร้างใหม่ เป็นพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเครื่องไม้
มุงกระเบื้องดินเผา ลดชั้น 2 ชั้น ซ้อนกันชั้นละ 2 ตับ เครื่องล ายองช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ไม้ แกะสลักประดับ
กระจก หน้าบันทั้งสองด้านเป็นรูปเทพพนม ประดับตกแต่งด้วยลายก้านขด ด้านล่างมีลายกระจังและประจ า
ยามรองรับ หน้าบันปีกนกเป็นรูปหงส์อัญเชิญฉัตรสามชั้นไว้บนหลัง ประดับด้วยลายดอกไม้ มีสาหร่ายรวงผึ้ง
ด้านล่าง ด้านหน้าและหลังพระอุโบสถมีมุขลดด้านละ 1 ห้อง ด้านข้างมี ชายคาปีกนกคลุมทั้งสองด้าน รองรับ
โครงหลังคาด้วยเสาก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ หัวเสามีบัว หัวเสาปูนปั้นทาสีประดับ มีระเบียงทางเดิน
ได้รอบอาคาร ผนังก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานบัว ด้านหน้ามีประตูทางเข้า 2 ประตู ซุ้มประตูเป็นรูปสามเหลี่ยม 
ผนังด้านหลังมีประตูหลอกอยู่ตรงกลาง 1 ประตู ผนังด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 5 ช่อง บานประตูหน้าต่างเป็น
ไม้เรียบ ปัจจุบัน วัดเกาะก าลังก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ขึ้นมาแทนพระอุโบสถหลังเดิมซึ่งช ารุดทรุดโทรม 

 ซุ้มเสมาประธานหน้าพระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูนทรงมณฑปสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานบัว ส่วนยอดเป็นชุด
บัวคลุมเถา ซุ้มเสมารองเป็นฐาน สี่เหลี่ยมรองรับดอกบัวกลม ด้านบนประดิษฐานใบเสมา ใบเสมาท าจาก
หินแกรนิตโกลนอย่างหยาบๆ แบบที่ อาจารย์ประยูร อุลุชาตะ เรียกว่า " เสมาโหล 

 เจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถจ านวน 2 องค์ ตามประวัติวัดกล่าวว่า สร้างขึ้นในสมัยเจ้า
อาวาสองค์ท่ี 4 "พระอธิการเดิมบาง" (พ.ศ.2358-2397) ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือ ปูนทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยมมีระเบียงล้อมรอบ ระเบียงประดับด้วยกระเบื้องเคลือบปรุ รูปหกเหลี่ยมแบบจีน ฐานเจดีย์เป็นฐาน
หน้ากระดานกลมและมาลัยเถา 3 ชั้น ปากระฆังมีลวดลายปูนปั้นตกแต่ง องค์ระฆังกลม ส่วนยอดเป็นบัลลังก์
สี่เหลี่ยมและเสาหานรองรับปล้องไฉน ลักษณะรูปแบบของเจดีย์ เป็นเจดีย์สมัยรัชกาลที่ 4 

 เจดีย์มอญตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอาวาสองค์ที่ 8 "พระครูกร่าง 
รมมโณ" (พ.ศ.2463-2505) ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างเจดีย์มอญขนาดใหญ่ขึ้นไว้หน้า พระอุโบสถ ลักษณะเป็น
เจดีย์ทรงระฆังกลมก่ออิฐถือปูน ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมโดยที่กึ่งกลางฐานแต่ละด้านเป็นซุ้มโค้งภายในมีรูป
เทวดาปูนปั้น ที่มุมทั้งสี่มุมเป็นรูปครุฑ ฐานเจดีย์เป็นฐานหน้ากระดานกลมรองรับบัวถลา 5 ชั้นและลวดบัว 
องค์ระฆังกลม ส่วนยอดมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้นรองรับปล้องไฉนขนาดใหญ่และเม็ดน้ าค้าง บน
ยอดสุดมีฉัตรโลหะปัก 

 เก๋งจีนบรรจุอัฐิตั้งอยู่ด้านข้างเจดีย์ทรงระฆัง ลักษณะเป็นเก๋งจีนก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก หลังคาทึบซ้อน
กัน 2 ชั้น หน้าบันมีลวดลายปูนปั้นขนาดเล็กทาสี ผนังด้านตะวันออกมีช่องสี่เหลี่ยม 

 เสาหงส์ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดปัจจุบันถูกรื้อลงมากองไว้หน้าพระอุโบสถ ลักษณะเป็นเสาไม้สูงรูปแปด
เหลี่ยม หัวเสาตกแต่งเป็นหัวเม็ด มีเสาประกบด้านข้างทั้งสองด้าน เดิมมีจ านวน 2 ต้น ต้นแรกบนสุดเป็นรูป
ช้างไม้ 4 หัว ต้นที่สองเป็นรูปม้าส าริด 4 หัว 

* ที่อยู่ 
 เลขที่ 1 บ้านเกาะ ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 



 13.595155, 100.222261 (13°35'42.6"N 100°13'20.1"E) 
 https://goo.gl/maps/EZBtQp2Zx6Q2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 081 – 930 – 4818  
Facebook :  https://www.facebook.com/Wat.Koh.Smutsakhon/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 06.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเส้นทางหลวงแผ่นดิน 35 (พระราม 2) จนถึงโฮมโปรสมุทรสาคร จากนั้นเบี่ยง
ซ้ายเพ่ือตัดเข้าสู่ถนนทางคู่ขนานพระราม 2 ขับต่อไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาล
สมุทรสาคร เพ่ือเข้าสู่ถนนหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ 1) จากนั้นเบี่ยงซ้ายเพ่ือขึ้นทางกลับรถลอยฟ้า จากนั้น
เลี้ยวซ้ายอีกครั้งก่อนถึงตลาดต้นสน เพ่ือกลับเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางอีก 3.9 กิโลเมตร เลี้ยว
ซ้ายตรงแยกสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เข้าสู่ถนนบางปลา ขับต่อไปตามทาง ก่อนข้ามแม่น้ าท่าจีนจะเห็นวัด
บางปลาอยู่ทางซ้ายมือ 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนสายเศรษฐกิจ) หรือมหาชัย-กระทุ่มแบน เข้า
ไปประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เข้าสู่
ถนนบางปลา ขับต่อไปตามทาง ก่อนข้ามแม่น้ าท่าจีนจะเห็นวัดบางปลาอยู่ทางซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากเมืองสมุทรสาคร มีรถประจ าทางสองแถวใหญ่สีฟ้าสายมหาชัย-วัดบางปลา 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62061.40957408121!2d100.25057415099212!3d13.545521426363656!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2c72440cbe4bb%3A0x69d950680a01c2e1!2z4Lin4Lix4LiU4LmA4LiB4Liy4Liw!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1524542624462" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 
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ศูนยส์่งเสริมวัฒนธรรมพื นบ้าน ไทย – รามัญ (บ้านเกาะ) 

* ค ำอธิบำย 
 ศูนย์วัฒนธรรมไทย-รามัญ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะ ต าบลบ้านเกาะ เป็นศูนย์วัฒนธรรมขนาดเล็กที่
จัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทย – รามัญ ภายในมีการจัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ 
ของชาวไทยเชื้อสายรามัญให้ผู้สนใจได้ศึกษาเยี่ยมชม แม้ที่นี่อาจจะไม่เหมาะนักกับการเป็นเป้าหมายหลักของ
การท่องเที่ยว แต่ถ้าหากได้มีโอกาสผ่านไปบริเวณนั้น ก็น่าจะแวะชมศูนย์ฯ กับวัดบ้านเกาะสักครั้ง เพ่ือให้ทริ
ปการเดินทางเที่ยวสมุทรสาครของคุณมีความหลากหลายขึ้น 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism) 
* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ศูนย์จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ตามวิถีพื้นบ้านของชาวไทย – รามัญ 
* ที่อยู่ 
 เลขที่ 1 บ้านเกาะ ม.2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
* พิกัด GPS 
 13.595155, 100.222261 (13°35'42.6"N 100°13'20.1"E) 
 https://goo.gl/maps/EZBtQp2Zx6Q2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 081 – 930 – 4818  
Facebook :  https://www.facebook.com/Wat.Koh.Smutsakhon/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 06.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเส้นทางหลวงแผ่นดิน 35 (พระราม 2) จนถึงโฮมโปรสมุทรสาคร จากนั้นเบี่ยง
ซ้ายเพ่ือตัดเข้าสู่ถนนทางคู่ขนานพระราม 2 ขับต่อไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงโรงพยาบาล
สมุทรสาคร เพ่ือเข้าสู่ถนนหมายเลข 3091 (เศรษฐกิจ 1) จากนั้นเบี่ยงซ้ายเพ่ือขึ้นทางกลับรถลอยฟ้า จากนั้น
เลี้ยวซ้ายอีกครั้งก่อนถึงตลาดต้นสน เพ่ือกลับเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางอีก 3.9 กิโลเมตร เลี้ยว
ซ้ายตรงแยกสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เข้าสู่ถนนบางปลา ขับต่อไปตามทาง แล้วเลี้ยวขวาหลังจากลงสะพาน
ข้ามแม่น้ าท่าจีน ขับต่อไปตามทางจะเห็นวัดเกาะอยู่ทางด้านขวามือ 

 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 3091 (ถนนสายเศรษฐกิจ) หรือมหาชัย-กระทุ่มแบน เข้า
ไปประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 16 ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยสมุทรสาคร เข้าสู่
ถนนบางปลา ขับต่อไปตามทาง แล้วเลี้ยวขวาหลังจากลงสะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน ขับต่อไปตามทางจะเห็นวัด
เกาะอยู่ทางด้านขวามือ 

https://goo.gl/maps/EZBtQp2Zx6Q2
https://www.facebook.com/Wat.Koh.Smutsakhon/


รถโดยสารสาธารณะ 
 จากเมืองสมุทรสาคร มีรถประจ าทางสองแถวใหญ่สีฟ้าสายมหาชัย-วัดบางปลา สุดสายแล้วต่อมอเตอร์
ไซรับจ้าง 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 
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ต.ท่าจีน (Tha Chin)  

วัดใหญ่จอมปราสาท 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 วัดใหญ่จอมปราสาทเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาบ่อย ๆ ภายในวัดมีโบราณสถานที่
ส าคัญ คือ พระวิหารเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา วิหารนี้ก่อสร้างแบบก่ออิฐถือ
ปูน ฐานแอ่นโค้งคล้ายท้องส าเภา ที่ซุ้มประตูและหน้าต่างมีการประดับลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้ยังมีงานไม้
แกะสลักลึกลงไปในเนื้อไม้ถึง 4 ชั้นที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ โดยมีลวดลายเป็นรูปต้นไม้ ภูเขา 



สัตว์ต่าง ๆ เช่น เก้ง เสือ ลิง ฯลฯ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2479 
 ส่วนด้านหลังวัดยังติดแม่น้ าท่าจีน ท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ชื่นชอบการถ่ายรูปไม่ควรพลาดที่จะเก็บ
ภาพไว้เป็นที่ระลึกสักครั้ง 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - วิหารเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือประมาณ 400 ปีที่แล้ว เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า วัด
ใหญ่,วัดจอมปราสาท, วัดใหญ่จอมปราสาท ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามเสียใหม่ว่า “วัดสาครบุรี” 
พร้อมกับพระราชทานพระไตรปิฎกบรรจุตู้ละจบจ านวน 39 เล่มในฐานะท่ีวัดนี้เป็นพระอารามหลวงนั่นเอง 

* ที่อยู่ 
 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.540963, 100.247807 (13°32'27.5"N 100°14'52.1"E) 
 https://goo.gl/maps/aq2JDfmqrkL2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 752 – 847 – 8  
Facebook : https://www.facebook.com/วัดใหญ่จอมปราสาท-1488241061429295/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 - 16.30 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 - 16.30 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 16.30 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรสาคร ให้ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้จนกระทั่งถึงปั้ม
ปตท.มหาชัยยิ่งเจริญ ให้เบี่ยงซ้ายเพ่ือเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 แล้วขับตรงไป หลังจากข้ามสะพานท่า
จีนให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงเทสโก้โลตัส จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีก 2 ครั้ง ขับต่อไปตามทางก็จะถึงท่ีหมาย 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถสองแถว สายมหาชัย – ชายทะเลกาหลง, มหาชัย – บางกระเจ้า หรือสายมหาชัย – เกตุม 
หลังจากข้ามสะพานท่าจีนแล้วให้ลงทันที จะเห็นป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่หน้าปากซอย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 

https://goo.gl/maps/aq2JDfmqrkL2
https://www.facebook.com/วัดใหญ่จอมปราสาท-1488241061429295/
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ตลาดทะเลไทย (Taladtalaythai : Thai fishing market) 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 ตลาดทะเลไทยนับเป็นจุดศูนย์กลางค้าสัตว์น้ าของจังหวัดสมุทรสาครบนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ซึ่งมีแพ 
(ร้านค้า) ให้ได้เลือกซ้ือหลายร้อยร้าน ไม่ว่าจะเป็นการขายปลีก หรือขายส่ง โดยสินค้าของที่นี่จะเน้นผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลเป็นหลักทั้งสด แช่แข็ง แปรรูปเบื้องต้น แปรรูแห้ง แปรรูปเป็นอาหารส าเร็จรูป และสินค้าเกษตร
ประเภทผลไม้ ดังนั้นตลาดทะเลไทยจึงเป็นอีกสถานที่ซึ่งนับได้ว่าเป็นสวรรค์ส าหรับผู้นิยมการบริโภคอาหาร
ทะเล รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้อยากจะสัมผัสบรรยากาศของตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 



 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือกซ้ือสินค้า (Shopping Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy 
Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 เกิดจากการรวมตัวของผู้ค้าอาหารทะเล และเจ้าของธุรกิจอาหารทะเลที่ต้องการขยาย และยกระดับ
ตลาดซื้อขายอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครได้รวมเงินกันกว่า 400 ล้านบาทซื้อพ้ืนที่ว่างเปล่าริมถนน
พระราม 2 เพ่ือท าเป็นศูนย์กลางการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์ส่งเสริม
พาณิชยกรรมของจังหวัดสมุทรสาครภายใต้ชื่อโครงการ “ตลาดทะเลไทย” 

* ที่อยู่ 
 1/2 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.549736, 100.256598 (13°32'59.1"N 100°15'23.8"E) 
 https://goo.gl/maps/jmvnpeD6qr62 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 414 – 191 – 5  
Facebook : https://www.facebook.com/taladtalaythai 
Website :  http://www.taladtalaythai.com/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
ตลาดขายส่ง เปิดทุกวัน  24.00 – 08.00 น. 
ตลาดขายปลีก เปิดทุกวัน 06.00 – 19.00 น.  

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก กลับรถใต้สะพานท่าจีน
แล้วชิดซ้าย จะเห็นที่หมายอยู่ทางซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากกรุงเทพฯ ใช้บริการรถตู้สาธารณะสาย กรุงเทพ – สมุทรสงคราม ลงรถที่ฝั่งตรงข้ามตลาดทะเล
ไทย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
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วัดน้อยนางหงส์ (วัดหงส์อรุณรัศมี) 

 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 จุดเด่นของวัดน้อยนางหงส์ คือเจดีย์สีทองอร่ามขนาดใหญ่นาม “สาครบุรีเจดีย์” ซึ่งสร้างขึ้นจากความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพม่าที่เข้ามาท างานในจังหวัดสมุทรสาคร หรือจะเรียกว่าเป็นเจดีย์พม่าในวัด
ไทยก็ว่าได้ เจดีย์แห่งนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นได้ว่า ความแตกต่างของชนชาติ หรือวัฒนธรรมที่
ต่างกันก็ไม่สามารถก้ันพรมแดนระหว่างพุทธศาสนาได้  

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะ “สาครบุรีเจดีย์”  

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 วัดน้อยนางหงษ์มีชื่อเดิมว่า วัดตากแดด มีพระอธิการทันเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาพระปลัดเซ่ง (หลวงพ่อ
เซ่ง) เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดนางหงษ์ ในสมัยพระอธิการชุ่ม (หลวงพ่อชุ่ม) เป็นเจ้าอาวาสปกครอง
วัดนี้ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดน้อยนางหงษ์ 

* ที่อยู่ 
 ม.4 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร, 74000  

* พิกัด GPS 
 13.535199, 100.244114 (13°32'06.7"N 100°14'38.8"E) 



 https://goo.gl/maps/6cHqkb3uVSK2 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 06.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถโดยสารส่วนบุคคล  
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นพระราม 2 จนกระทั่งถึงปั้ม ปตท.มหาชัยยิ่งเจริญ 
จากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพ่ือเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ชิดซ้ายไปตามทางจนข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นเลี้ ยว
ซ้ายก่อนถึงเทสโก้โลตัสเพ่ือเข้าสู่ถนนสุทธิวาตวิถี ขับไปตามทางจะเห็นเป้าหมายอยู่ทางซ้ายมือ ริมคลองสุนัข
หอน ก่อนถึงสะพานสาครบุรี 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้อนุสาวรีชัยสมรภูมิ – มหาชัย หรือ สถานีขนส่งหมอชิต – มหาชัย จนสุดสาย จากนั้น
เดินตามถนนเศรษฐกิจ 1 มาทางทิศใต้ ขึ้นรถสองแถวสายสายมหาชัย-บางกระเจ้าจากหน้าวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร จนกระทั่งข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นลงรถที่โลตัส แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซต์ 

 หรือใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพ่ือลงที่สถานีรถไฟมหาชัย ขึ้นรถสองแถวสาย
สายมหาชัย-บางกระเจ้าจากหน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จนกระทั่งข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นลงรถที่โลตัส 
แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซต ์

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d17676.78030058349!2d100.27860720429823!3d13.548430374884486!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2c7f322b2b933%3A0x93f5aa5ef5ba7785!2z4Lin4Lix4LiU4LiZ4LmJ4Lit4Lii4LiZ4Liy4LiH4Lir4LiH4Lip4LmM!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1525601932662" width="600" height="450" 

frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/6cHqkb3uVSK2


ต.บางหญ้าแพรก (Bang Ya Phraek) 

สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 5 (ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 2)(พื นท่ี

ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย หมู่ 5 ต.บางหญ้าแพรก) (Ao mahachai mangrove forest natural 

education centre) 

 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร เป็นศูนย์ที่ดูแลผืนป่าชายเลนของสมุทรสาครซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งเรียกกันว่า ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย โดยมีอยู่สองฝั่งคือฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก คั่นกลางด้วยแม่น้ าท่าจีน 
ป่าชายเลนอ่าวมหาชัยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณน้ ากร่อยของปากแม่น้ าท่าจีน โดยมีอิทธิพลของกระแสน้ าทะเลที่
น าเอาโคนเลนมาทับถมท าให้เกิดหาดเลนยาวตลอดแนวชายฝั่ง จึงเกิดสภาพเป็นป่าชายเลน มีความอุดม



สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาครจัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ป่าชายเลนของ
สมุทรสาครที่เคยมีถึงแสนไร่ จนเหลือน้อยเต็มที ด้วยความร่วมมือของราชการ ชาวบ้านและเอกชน  เพ่ือช่วย
แต่งเติมชายฝั่งทะเลให้มีสีเขียวขจี สร้างอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น 

 ที่ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ฝั่งผืนป่าฝั่งตะวันตกในต าบลบางหญ้าแพรกฝั่งตะวันตก (ต าบลบางหญ้าแพรกก็แบ่ง
ออกเป็นสองฝั่ง คั่นกลางด้วยแม่น้ าท่าจีนเช่นกัน) เป็นจุดที่นักดูนกนิยมมาดูนกชายเลน โดยมีเส้นทางเดินเท้า
ยาวประมาณ 300 เมตร เพ่ือชมป่าโกงกางและสัตว์ชายเลนประเภทต่างๆ อาทิ ปลาตีน ปูก้ามดาบ ฯ ก่อนเดิน
ออกไปถึงระเบียงชายฝั่งที่เป็นจุดดูนกชายเลน ซึ่งเป็นจุดที่สามารถดูนกได้นับพันนับหมื่นตัว ช่วงฤดูหนาวเรา
จะมีโอกาสเห็นนกท้องถิ่นและนกอพยพนับเป็นแสนๆตัว บางสายพันธุ์หายากติดอันดับโลก เป็นห้องเรียนตาม
ธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาครจึงถือเป็นแหล่งดูนกระดับ
นานาชาติเลยทีเดียว 

 นอกจากนั้นที่ศูนย์ยังมีการจัดกิจกรรมถีบกระดานเลนเก็บหอยไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสความ
สนุกสนานท่ามกลางโคลนกันด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 3 เส้นทาง 
 - จุดชมวิวศาลาริมทะเล 
 - จุดดูนกชายเลนหายาก 
 - กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
 - กิจกรรมถีบกระดานเลนเก็บหอย 

* ที่อยู่ 
 หมู่ 5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.502741, 100.270929 (13°30'09.9"N 100°16'15.3"E) 
 https://goo.gl/maps/u3jiKtsDUaR2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 498 – 263    
Facebook :  https://www.facebook.com/ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชาย
เลนที-่2-สมุทรสาคร-239676479562365/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 - 16.30 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 - 16.30 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 16.30 น. 

* กำรเดินทำง 

https://goo.gl/maps/u3jiKtsDUaR2
https://www.facebook.com/ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่-2-สมุทรสาคร-239676479562365/
https://www.facebook.com/ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่-2-สมุทรสาคร-239676479562365/


รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นพระราม 2 จนกระทั่งถึงปั้มปตท.มหาชัยยิ่งเจริญ 
จากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพ่ือเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ชิดซ้ายไปตามทางจนข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายก่อนถึงเทสโก้โลตัสเพ่ือเข้าสู่ถนนสุทธิวาตวิถี ขับไปตามทางประมาณ 3 กิโลเมตร จนถึงสถานีต ารวจภูธร
ท่าฉลอม จากนั้นเลี้ยวขวา ขับตรงไปตามทางจนกระทั่งถึงวัดบางหญ้าแพรก แล้วให้เลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีก 1.9 
กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าศูนย์อยู่ทางซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้อนุสาวรีชัยสมรภูมิ – มหาชัย หรือ สถานีขนส่งหมอชิต – มหาชัย จนสุดสาย จากนั้น
เดินตามถนนเศรษฐกิจ 1 มาทางทิศใต้ แล้วขึ้นเรือข้ามฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง 

 หรือใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพ่ือลงที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วขึ้นเรือข้าม
ฟาก จากนั้นใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8839.988790387466!2d100.26728624140625!3d13.505356898812803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2b7e581ef962f%3A0x48288be56c55958c!2z4Lio4Li54LiZ4Lii4LmM4Lio4Li24LiB4Lip4Liy4LiY4Lij4Lij4Lih4LiK4Liy4LiV4Li04Lib4LmI4Liy4LiK4Liy4Lii4LmA4Lil4LiZ4Lit4LmI4Liy4Lin4Lih4Lir4

Liy4LiK4Lix4Lii!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1526454126836" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มเรือจ้าลอง(ฉลอมชายฝั่ง) 

 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 กลุ่มเรือจ าลอง(ฉลอมชายฝั่ง) เป็นสถานที่ที่นับว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรม แม้จะยังไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์
เต็มตัว แต่ผลงานเรือฉลอมจ าลองที่มีขายและวางโชว์ก็นับว่าทรงคุณค่าที่จะแวะไปเยี่ยมชม หรือเลือกซื้อหาไว้
เป็นที่ระลึก เพราะในปัจจุบันเรือฉลอมเองก็เรียกได้ว่าเป็นต านานไปแล้ว เนื่องจากไม่มีบันทึกการเดินเรือ หรือ
ลายลักษณ์อักษรที่บันทึกเรื่องราวของเรือฉลอมไว้ให้ได้เห็น มีแต่เพียงจากค าบอกเล่าของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น เรือ
ฉลอมไม้จ าลองของที่นี่นั้นจึงเป็นเสมือนกับต านานที่ยังคงมีตัวตนอยู่จริง ซึ่งเกิดจากการค้นคว้าหาข้อมูลของ 
อาจารย์ ธงชัย สายแสงจันทร์ ผสานเข้ากับความหลงใหลในเรือฉลอม นอกเหนือจากนั้นนักท่องเที่ยวยัง
สามารถเยี่ยมชมวิธีการสร้างเรือฉลอมจ าลอง รวมถึงเรียนรู้ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ไปพร้อมกันอีกด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือกซ้ือสินค้า (Shopping Tourism) 



* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เรียนรู้เรื่องราว ประวัติ ความเป็นมาของเรือฉลอม 
 - ซื้อเรือฉลอมจ าลองเป็นของที่ระลึก 

* ที่อยู่ 
 เลขที่ 260 ม.4 ถ.ประปา ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.523052, 100.257024 (13°31'23.0"N 100°15'25.3"E) 
 https://goo.gl/maps/BPJdeuNS7fk 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 081 - 805 - 8737 
Facebook :  https://www.facebook.com/Chalomgroup/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  10.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 10.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถโดยสารส่วนบุคคล  
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเส้นพระราม 2 จนกระทั่งถึงปั้ม ปตท.มหาชัยยิ่งเจริญ 
จากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพ่ือเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนพระราม 2 ชิดซ้ายไปตามทางจนข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายก่อนถึงเทสโก้โลตัสเพ่ือเข้าสู่ถนนสุทธิวาตวิถี ขับไปตามทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 
สค.2020 ขับต่อไปอีก 623. เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ขับไปอีก 580 เมตร เลี้ยวซ้าย จะเห็นที่หมายอยู่ทาง
ขวามือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 ใช้บริการรถตู้อนุสาวรีชัยสมรภูมิ – มหาชัย หรือ สถานีขนส่งหมอชิต – มหาชัย จนสุดสาย จากนั้น
เดินตามถนนเศรษฐกิจ 1 มาทางทิศใต้ ขึ้นรถสองแถวสายสายมหาชัย-บางกระเจ้าจากหน้าวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร จนกระทั่งข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นลงรถที่โลตัส แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซต์ 

 หรือใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ เพ่ือลงที่สถานีรถไฟมหาชัย ขึ้นรถสองแถวสาย
สายมหาชัย-บางกระเจ้าจากหน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จนกระทั่งข้ามสะพานท่าจีน จากนั้นลงรถที่โลตัส 
แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซต ์

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7758.317680100025!2d100.25612304659825!3d13.52584190040077!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

0x30e2b83d4dd7a887%3A0xd1a42928b4dc1b98!2z4LiB4Lil4Li44LmI4Lih4LmA4Lij4Li34Lit4LiI4Liz4Lil4Lit4LiHICjguYDguKPguLfguK3guInguKXguK3guKHguIrguLLguKLguJ3guLHguYjguIcpLg!5e0!3

m2!1sth!2sth!4v1526452393836" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

https://goo.gl/maps/BPJdeuNS7fk
https://www.facebook.com/Chalomgroup/


วัดศรีสุทธาราม (วัดก้าพร้า) และอุทยานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 วัดก าพร้านับเป็นศาสนสถานที่มีท าเลที่ตั้งเหมาะกับการไปไหว้พระท าบุญ พร้อมกับพักผ่อน และชม
วิวไปด้วยในตัว เนื่องจากตัววัดตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าท่าจีน จึงมีบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงาม 
นอกจากนั้นยังมีการตั้งกระบอกปืนใหญ่ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในวัดด้วย จึงท าให้เป็นที่แปลกตาส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

 กระนั้นด้านหลังวัดยังมีอีกสถานที่ที่น่ าสนใจคือ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์ใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศไทย โดดเด่นเป็น
สง่าริมแม่น้ าท่าจีนด้วยความสูงกว่า 17 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 6 ชั้น  

 นอกจากจะได้ท าบุญ ได้ชมวิวแล้ว ชุมชนใกล้ ๆ กันยังมีอาชีพประมง นักท่องเที่ยวจึงสามารถหาซื้อ
อาหารทะเลราคาถูกได้อีกด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะหลวงพ่อแดง หลวงพ่อด า 
 - สักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
 - ชมวิวปากแม่น้ าท่าจีน 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 ส าหรับพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ซึ่งประดิษฐานที่วัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้



ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครด าเนินการก่อสร้าง โดยเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์
จากบุคคลทั่วไป เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนชาวประมงท่ีเดินเรือผ่านไปมาได้สักการบูชา เพ่ือเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ รวมถึงเพ่ือเป็นการแสดงความส านึกในพระกรุณาธิคุณ และเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่
พระเกียรติคุณ องค์บิดาของทหารเรือไทย ซึ่งในอดีตพระองค์ได้เคยเสด็จมาตั้งกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 2 ที่
จังหวัดสมุทรสาคร โดยพระอนุสาวรีย์แห่งนี้นับได้ว่าเป็นพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย กล่าวคือ จาก
ระดับพ้ืนถึงฐานมีความสูง 3 เมตร แท่นฐานสูง 5 เมตร และขนาดพระรูปฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือสูง 
9 เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น 17 เมตร หรือประมาณตึก 6 ชั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาท  
จัดสร้างโดยหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับข้าราชการ และประชาชน เพ่ือส านึกในพระกรุณาขององค์
บิดาของทหารเรือไทย ผู้ทรงคุณูปการแก่ชาวเรือและปวงชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเป็นการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับถวายสักการะพระองค์ท่านของทหารและพลเรือน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เริ่มก่อสร้างในปี 2559 โดยพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีในขณะ
นั้น ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 9 พฤษภาคม 2559 

* ที่อยู่ 
 เลขที่ 76 บ้านก าพร้า ม.2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.519592, 100.276264 (13°31'10.5"N 100°16'34.6"E) 
 https://goo.gl/maps/KGcDA8H9s692 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 087 – 348 - 3148 
Facebook : https://www.facebook.com/watkumpra/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 06.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพระราม 2 ถึงมหาชัยเมืองใหม่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเอกชัย ผ่านโรงพยาบาล
เอกชัย ถึงสามแยกไฟแดงกิจมณี เลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานข้ามคลองมหาชัยแล้วเลี้ยวขวา ผ่านวัดโกรกกราก เลย
ไปอีก 2 กิโลเมตร ถึงวัดก าพร้า พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์จะอยู่ทางขวามือริมแม่น้ าท่าจีน 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.2610317333833!2d100.2740803148279!3d13.51956589049811!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

0x30e2b81dda65a11d%3A0xfd30330362e5d968!2z4Lin4Lix4LiU4Lio4Lij4Li14Liq4Li44LiX4LiY4Liy4Lij4Liy4LihICjguKfguLHguJTguIHguLPguJ7guKPguYnguLIp!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1526975590448

" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

https://goo.gl/maps/KGcDA8H9s692
https://www.facebook.com/watkumpra/


ต.นาโคก (Na Kok) 

สะพานเขียว ชุมชนชาวประมงบ้านรางจันทร์  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 ชุมชนชาวประมงบ้านรางจันทร์อาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูนัก เนื่องจาก ททท. ส านักงานสมุทรสงคราม 
เพ่ิงจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนชาวประมง
แห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่เล็ก ๆ ติดทะเล ที่ยังรักษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี



เยี่ยม เช่น บ่อเลี้ยงปูแบบธรรมชาติ ถีบกระดานโคลนช้อนตัวเคยในทะเล เพ่ือน ามาท ากะปิ รวมถึงกิจกรรมที่
ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินไปกับทะเลโคลนอีกด้วย 

 ทัศนีย์ภาพโดยรอบของชุมชนแห่งนี้ยังสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีการสร้างสะพานไม้ไผ่ทา
ด้วยสีเขียวที่ทอดยาวลงไปในทะเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกี่ยวความสวยงามของธรรมชาติแบบ 360 องศา 
ในละแวกใกล้กันยังมีศาลเจ้าพ่อเสือค ารณ ซึ่งชาวบ้านเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นศาลเจ้าคู่กับชุมชน
ชาวประมงบ้านรางจันทร์มาตั้งแต่เป็นหมู่บ้าน 

 นอกจากนี้ทางชุมชนประมงบ้านรางจันทร์ก็ก าลังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน และบ้านพักแบบโฮมสเตย์
ในรูปแบบของชาวประมงโดยแท้เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวผู้นิยมชมชอบในการท่องเที่ยวธรรมชาติอีกด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (โฮมสเตย์ , พิพิธภัณฑ์), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy 
Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวประมงดั้งเดิม 
 - จุดชมวิว สะพานไม้ไผ่สีเขียวบนทะเล 
 - โฮมสเตย์ (ยังไม่แล้วเสร็จ) 
 - พิพิธภัณฑ์ชุมชน (ยังไม่แล้วเสร็จ) 

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 ชื่อบ้านรางจันทร์มาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางเข้ามาตั้งบ้านเรือนท าอาชีพประมงช้อนตัวเคยเพ่ือ
มาท าเป็นกะปิขายส่งเป็นสินค้าของชาวประมงสมุทรสาคร ส าหรับบ้านเรือนแห่งนี้มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา
แต่เดิมสามีภรรยาคู่หนึ่งมาตั้งบ้านเรือนที่อยู่ติดกับล าธารหรือสายน้ าที่ไหลลงทะเลเค้าเรียกว่ารางน้ า ส่วนค าว่า
รางจันทร์ มีที่มาจากการที่ผู้เป็นสามีเรียกสายน้ าแห่งนี้ว่า “รางจันทร์” เพราะจันทร์เป็นชื่อภรรยาของตนเอง 
และต่อมามีบ้านเรือนเพ่ิมข้ึนจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านรางจันทร์  

* ที่อยู่ 
 ม.4 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

* พิกัด GPS (ยังไม่มีจุดใน GPS) 
 13.437123, 100.112997 (13°26'13.6"N 100°06'46.8"E) 
 https://goo.gl/maps/iRRkt4N9gT92 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์:  034 – 440 – 796 (ททท.ส านักงานสมุทรสงคราม) 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ให้ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามคลองสุนัข
หอน เลยวัดกาหลงไปประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นปั้ม PTT LPG สาขานาเกลืออยู่ด้านซ้ายมือ จากนั้นให้เลี้ยว

https://goo.gl/maps/iRRkt4N9gT92


ซ้ายที่แยกถัดไปเพ่ือเข้าสู่ถนนชนบท สค.2005 ขับต่อไปจนกระทั่งเลยค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ จากนั้นเลี้ยว
ขวา ก็จะถึงจุดหมาย 

รถโดยสารสาธารณะ 
 สามารถใช้บริการรถตู้สายมหาชัย – แม่กลอง ได้ที่ข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เลยวัดกาหลงไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นปั้ม PTT LPG สาขานาเกลืออยู่ด้านซ้ายมือ จากนั้นให้ใช้บริการมอเตอร์ไซต์
รับจ้างเพ่ือเดินทางต่ออีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร ก็จะถึงท่ีหมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1105.313870823623!2d100.11244982919933!3d13.437124303802314!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x0%3A0x0!2zMTPCsDI2JzEzLjYiTiAxMDDCsDA2JzQ2LjgiRQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1526977374658" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 



วัดนาโคก 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 วัดนาโคกเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในพ้ืนที่ นอกจาก
จะมีอุโบสถที่สวยงาม ภายนอกตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ภายในกลับซุ่มซ่อนความสวยงามวิจิตบรรจงสีทอง
อร่าม ภายในประดิษฐานหลวงพ่อสัมฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าต าบลนาโคกซึ่งมีต านานราวขานต่อกันมามากมาย 

 ส่วนหนึ่งของบริเวณวัดถูกจัดเป็นแปลงดาวเรือง บานสะพรั่งอย่างสวยงามเป็นรูปเลข 9 ไทยขนาด
ใหญ่ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการปลูกเพ่ือแสดงความจงรักภักดีและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ ที่หน้าหลวงพ่อสัมฤทธิ์จ าลององค์ใหญ่ข้างโบสถ์วัดนาโคก และประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงาม
ไม่แพ้กัน ด้วยกังหันวิดน้ าสัญลักษณ์ของการท านาเกลือสองต้นในคูน้ าใสรอบองค์หลวงพ่อสัมฤทธิ์ทั้งซ้ายขวา 
โดยหลังคูน้ าก็มีศาลาเรือนไทยสองหลังสวยงามราวฉากในละคร 

 สองข้างทางถนนเข้าวัดนาโคกยังเป็นนาเกลือ ท าให้เกิดทัศนีย์ภาพที่สวยงามแปลกตาโดยเฉพาะช่วง
หน้าร้อน จะเห็นพ้ืนที่สองข้างฝั่งเป็นสีขาวส่องประกายระยิบระยับของเหลี่ยมผลึกเกลือ ซึ่งกองเป็นปีรามิด
อย่างสวยงาม ยิ่งในยามที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์ยามเย็นก็ยิ่งดูสวยงามราวกับโลกในความฝัน 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 
* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ขอพรหลวงพ่อสัมฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าต าบลนาโคก 
 - ชมทุ่งดาวเรือง 
 - บรรยากาศนาเกลือ 
* ที่อยู่ 
 25/552 ซ.หมู่บ้านนาโคก ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

* พิกัด GPS 
 13.476048, 100.103845 (13°28'33.8"N 100°06'13.8"E) 
 https://goo.gl/maps/6S6t4jdYrtM2 
* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 851 – 304  
Facebook : https://www.facebook.com/วัดนาโคก-582241908578882/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  07.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 07.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 07.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรสงคราม ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตกจนถึงบริเวณก่อนสถานี
รถไฟบ้านนาโคก จะเห็นป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอย จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ 
รถโดยสารสาธารณะ 

https://goo.gl/maps/6S6t4jdYrtM2
https://www.facebook.com/วัดนาโคก-582241908578882/


 จากกรุงเทพ ฯ ใช้บริการรถตู้สายกรุงเทพ – สมุทรสงคราม ลงที่ปากซอยวัดนาโคก  
 หรือใช้บริการรถไฟโดยขึ้นจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ลงที่สถานีรถไฟมหาชัย จากนั้นข้ามเรือต่อมาที่
ท่าฉลอมเพ่ือขึ้นรถไฟที่สถานรถไฟบ้านแหลม แล้วลงที่สถานีบ้านนาโคก 
 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้บริการรถตู้สาย มหาชัย – สมุทรสงคราม ลงหน้าปากซอยเข้าวัด 
* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3879.968560212273!2d100.10165801482741!3d13.476034990526328!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2ce4a911fc7b9%3A0xbd3a816d24864dbf!2sWat+Na+Khok!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1528096383221" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต.ท่าทราย (Ta Sai) 

ตลาดรถไฟมหาชัยอินเทรน คาวบอย วินเทจ (ตลาดต้นสน) 

 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 ตลาดรถไฟมหาชัยอินเทรนด์ ถือเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองมหาชัย สมุทรสาคร 
ภายในเน้นการตกแต่งในสไตล์เมืองคาวบอย มีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งของกินของใช้ รวมถึงการแสดงบน
เวที ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเดินตลาดได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับโชว์สนุก  ๆ รวมถึงมีการจัดพ้ืนที่
ส าหรับนั่งรับประทานอาหารไว้หน้าเวทีด้วย นอกจากตลาดแห่งนี้จะมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนส าหรับ
นักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่แห่งการพักผ่อนและเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่ง
ภายในมีเพียบพร้อมทั้งการแสดง ร้านอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ สินค้าแฮนด์เมด อีกทั้งยังมีพร็อพคาวบอย ให้
นักท่องเที่ยวได้ยืมใส่ถ่ายรูป ถ่ายภาพเซลฟี่สวย ๆ ได้อีกดว้ย 



* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินค้า (Shopping 
Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ และความบันเทิง (Entertainment Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เลือกซื้อของใช้ และเสื้อผ้าหลากสไตล์ 
 - เลือกซื้ออาหารคาว หวานในราคาไม่แพง 
 - มีการแสดงดนตรี และการแสดงอื่น ๆ  

* ประวัติ/ควำมเป็นมำ 
 พ้ืนที่แห่งนี้เดิมทีคือ “ตลาดนัดต้นสน” ต่อมาจึงมีการปรับปรุงใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ตลาดรถไฟ
มหาชัยอินเทรน คาวบอย วินเทจ” หรือทีค่นในพ้ืนที่เรียกกนัติดปากว่า “ตลาดรถไฟ” 
* ที่อยู่ 
 ถ.พระราม 2 และ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
* พิกัด GPS 
 13.560939, 100.272961 (13°33'39.4"N 100°16'22.7"E) 
 https://goo.gl/maps/YNTkQAoow8z 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 081 – 633 – 6930  

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 16.00 – 24.00 น.  
* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก เลี้ยวซ้ายหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแล้วเลี้ยวขวา
เพ่ือใช้สะพานกลับรถ จากนั้นตรงไปจนสุดเขตตลาดนัด จะเห็นพื้นท่ีจอดรถอยู่ทางด้านซ้ายมือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 จากกรุงเทพฯ ใช้บริการรถสาธารณะสาย กรุงเทพ – มหาชัย จนสุดสาย จากนั้นใช้บริการรถสองแถว
สาย มหาชัย – คลองครุ, มหาชัย – บางปลา, มหาชัย – กระทุ่มแบน ก็จะถึงท่ีหมาย 
 จากเมืองสมุทรสาคร ใช้บริการรถสองแถวสาย มหาชัย – คลองครุ, มหาชัย – บางปลา, มหาชัย – 
กระทุ่มแบน ก็จะถึงท่ีหมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3878.5870987540393!2d100.27077271482835!3d13.560902290471184!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2b862ebf97cfb%3A0x7d0eec043afcaed5!2z4LiV4Lil4Liy4LiU4Lij4LiW4LmE4Lif4Lih4Lir4Liy4LiK4Lix4Lii!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1527147121594" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

https://goo.gl/maps/YNTkQAoow8z


ต.ตลาดกระทุ่มแบน (Talat Krathum Baen) 

ตลาดน ้าหนองพะอง 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 ตลาดน้ าหนองพะองนับได้ว่าเป็นตลาดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ กว่า 80% ของสินค้าที่ขายที่นี่เป็น
ประเภทอาหารทั้งคาวหวานในราคาไม่แพง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การเดินในวันสบาย ๆ หรือวันที่ต้องการ
กินให้ตัวแตกกันไปข้าง ตลาดน้ าแห่งนี้ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้ประชากรในพ้ืนที่มี
รายได้ โดยมีคอนเซปต์ “ช๊อป ชิม ชิว ตามวิถีไทย ริมคลองภาษีเจริญ” 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism),แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) (ตลาดน้ า), แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินค้า (Shopping Tourism) 



* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เลือกซื้ออาหารคาว ขนมหวาน ขนมไทย และสินค้าเกษตรอ่ืน ๆ ในราคาไม่สูง 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 ตลาดน้ าหนองพะองแห่งนี้ เป็นตลาดที่ก่อตั้งขึ้นโดยแนวคิดนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
สวนหลวงที่จะมุ่งส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และ
แนวคิดในการรณรงค์เรื่องความสะอาด ฟ้ืนฟูคลองภาษีเจริญ ซึ่งเป็นคลองขุดที่ส าคัญในการขนส่ งสินค้า และ
เดินทางของประชาชนในอดีต แต่ในปัจจุบันการสัญจรทางน้ าลดน้อยลง  คลองภาษีเจริญจึงเป็นคลองที่รองรับ
การระบายน้ าจากกรุงเทพ  ท าให้คลองภาษีเจริญมีสภาพน้ าที่เริ่มเน่าเสีย  ประกอบกับนโยบายของผู้ว่า
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ได้จัดท าโครงการน าร่องเพ่ือฟ้ืนฟูคลองภาษีเจริญ ภายใต้โครงการ “ร้อยดวงใจ 
เติมน้ าใสให้คลองภาษีเจริญ” ขณะที่ในส่วนของประชากรในเขตต าบลสวนหลวง บางส่วนยังคงมีอาชีพในการ
ท าการเกษตร การปลูกผัก ผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ พืชทางเศรษฐกิจหลากหลายชนิดรวมทั้งการประกอบ
อาหารคาวหวานทั้งในรูปแบบโบราณและปัจจุบัน  สินค้าประดิษฐ์จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้จึงเห็นว่า
สมควรที่จะน าภูมิปัญญาความรู้และอาชีพเหล่านี้มาส่งเสริมให้เป็นรายได้แก่พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่  โดยเปิด
เป็นทางการเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 

* ที่อยู่ 
 99 ม.5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 
* พิกัด GPS 
 13.673456, 100.322976 (13°40'24.4"N 100°19'22.7"E) 
 https://goo.gl/maps/rc8KVhesaAq 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 02 – 429 – 4742 – 3, 089 – 449 - 9949  
Facebook :  https://www.facebook.com/ตลาดน้ าหนองพะอง-1105320702815033/ 
Website :  http://nongpaongfloatingmarket.com/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 09.00 – 15.30 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพ มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ถนนปิ่นเกล้า -นครชัยศรี เลี้ยวเข้าถนนวงแหวน -
กาญจนาภิเษก ผ่านเดอะมอลล์ บางแค จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรเกษม ตลาดน้ าหนองพะอง อยู่ทางด้าน
ซ้ายมือ ก่อนถึงถนนพุทธสาคร (ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตัดใหม่) 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8833.615831129142!2d100.32069120888143!3d13.676276314612284!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2be40c7f6f02f%3A0xf302e60f60231d97!2z4LiV4Lil4Liy4LiU4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lit4LiH4Lie4Liw4Lit4LiH!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1527137324372" width="600" height="450" 

frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

https://goo.gl/maps/rc8KVhesaAq
https://www.facebook.com/ตลาดน้ำหนองพะอง-1105320702815033/
http://nongpaongfloatingmarket.com/


ต.หนองนกไข่ (Nong Nok Khai)  
 

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังนกไข่ (ศูนย์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรบ้านวังนกไข่) 

 

 

 



 

 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 บ้านวังนกไข่ ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข 2558” นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งร้านอาหาร และท่ีพักแบบโฮมสเตย์อีกด้วย  

 ภายในมีการจัดเป็นจุดให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งทางเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยัง
สามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับวัว ควาย ให้อาหารปลา 
ไก่ รวมถึงมีการจัดจุดส าหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย ซ้ ายังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ดังนั้นจึงไม่ควร
ควรพลาดที่จะแวะมาเท่ียวที่บ้านหนองนกไข่สักครั้ง 

 ส าหรับหน่วยงาน หรือผู้ต้องการเที่ยวเป็นหมู่คณะก็สามารถติดต่อสอบถามล่วงหน้าได้เลย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ ยวเชิ งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism), แหล่งท่องเที่ ยวเชิงเกษตร 
(Agricultural Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เรียนรู้เกษตรพอเพียง 
 - ชมวิถีชีวิตเกษตร 
 - ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสัตว์ต่าง ๆ 
 - อร่อยกับร้านอาหารพื้นบ้าน  

* ที่อยู่ 



 ม.8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

* พิกัด GPS (ยังไม่มีจุดในระบบ GPS) 
 13.682468, 100.179193 (13°40'56.9"N 100°10'45.1"E) 
 https://goo.gl/maps/hN4BZ5dWZuD2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 474 – 036 (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระทุ่มแบน) 
Facebook :  https://www.facebook.com/บ้านวังนกไข่-1641880472757723/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  9.00 – 17.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 9.00 – 17.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ หรือเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก แล้วกลับรถใต้ทางขึ้น
สะพานข้ามคลองหลวง จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 เข้าสู่ถนน สค.3097 ขับตรงไปตามทาง 
จากนั้นกลับรถที่จุดกลับรถก่อนถึงปั้ม ปตท. บ้านแพ้ว จากนั้นเลี้ยวซ้ายบริเวณป้อมต ารวจเพ่ือเข้าสู่ถนน สค.
4042 จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน สค.4011 แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งก่อนถึงที่ท าการ อบต.สวนส้ม เพ่ือเข้าสู่ถนน 
สค.4002 ขับตรงไปตามทางจนถึง วัดหนองนกไข่ แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง มุ่งหน้าสู่โรงเรียนวังนกไข่ ก็จะเห็นที่
หมาย 
 หรือใช้ถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าทิศตะวันตก จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ซอยหมอสี ขับตรงไปตามทาง หลังจาก
ผ่านสวนนกยูงสามพรานให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนคลองใหม่ แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าหมู่บ้านธาราพฤกษ์ ขับตรง
ไปตามทาง จากนั้นเลี้ยวขวาวิ่งเลียบคลองแนวนิยม แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งจนถึงถนนบ้านวังนกไข่ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15506.406754306017!2d100.17573833931098!3d13.681967229529352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2c1f32702dd97%3A0xe7a7d874edd3b735!2z4LiW4LiZ4LiZIOC4muC5ieC4suC4meC4p-C4seC4h-

C4meC4geC5hOC4guC5iCDguJXguLPguJrguKUg4Lir4LiZ4Lit4LiH4LiZ4LiB4LmE4LiC4LmIIOC4reC4s-

C5gOC4oOC4rSDguIHguKPguLDguJfguLjguYjguKHguYHguJrguJkg4Liq4Lih4Li44LiX4Lij4Liq4Liy4LiE4LijIDc0MTEw!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1527663194302" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
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ต.ท่าไม้ (Tha Mai) 

วัดนางสาว 

 

 

 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 วัดนางสาวเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรสาครซึ่ งมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของ
สถาปัตยกรรม และการตกแต่ง อีกทั้งยังมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับท าบุญ
เพ่ือให้จิตใจบริสุทธิ์อีกด้วย 
 โบสถ์วัดนางสาว เป็นโบสถ์โบราณที่มีลักษณะแปลกกว่าโบสถ์อ่ืนๆ คือ เป็นโบสถ์มหาอุตม์ มีประตู
เข้า-ออกเพียงประตูเดียว ไม่มีหน้าต่าง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา พัทธสีมาเป็นสองชั้น ไม่ปรากฏว่าได้
ก่อสร้างขึ้นมาสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นมาในสมัย กรุงศรีอยุธยาตอนต้นโบสถ์มหาอุตม์ เป็นโบสถ์
เก่าแก่ตั้งสมัยอยุธยาต้อนต้น ที่มีอายุมากว่า ๔๐๐ ปี นับเป็นโบสถ์ท่ีมีเหลือให้เห็นอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ในประเทศ
ไทย และโบสถ์มหาอุตม์ที่วัดนางสาวแห่งนี้ยังมีความสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย 
 นอกจากนั้นยังมี  "หลวงพ่อด า" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์จิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้น ซึ่งมี
ชาวบ้านมากราบไหว้ขอพรและบนบานอยู่ทุกวัน ซึ่งชาวบ้านเหล่านี้เชื่อถือและศรัทธาต่อหลวงพ่อด า จนได้มี
การร่วมท าบุญสร้างวิหาร เพ่ือประดิษฐานหลวงพ่อด าอย่างที่อยู่ในปัจจุบันคู่กับวิหาร "หลวงพ่อป่าเลไลย์" ซึ่งมี
ความสวยงามมาก  
 แต่อีกจุดที่พลาดไม่ได้ บนก าแพงของวัดแห่งนี้ยังมีการเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามอยู่อีกหลาย
รูป แต่รูปล้วนเขียนขึ้นอย่างปรานีตและสวยงามตามอย่างช่างฝีมือชาวไทย 
 ใกล้ ๆ กันยังมี “วังมัจจฉา” ซึ่งเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่ จึงมีนักท่องเที่ยวมากมายต่างพากันมาให้
อาหารปลาอย่างคึกคัก หรือหากเป็นคนชอบถ่ายรูปก็ไม่ควรพลาดเก็บภาพกับพระอาทิตย์ซึ่งก าลังจะตกลงใน
แม่น้ าท่าจีน ที่ท่าน้ าหลังวัด 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ชมโบสถ์มหาอุตม์ที่มีต านานเก่าแก่ 



 - สักการะหลวงพ่อด า และหลวงพ่อป่าเลไลย์ที่มีความสวยงาม 
 - ชมจิตกรรมฝาผนัง 
 - ท าบุญให้อาหารปลาที่วังมัจฉา 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 ประวัติของวัดนางสาวอาจต้องเล่าย้อนไปถึงสมัยอยุธยา ในเวลานั้น ต.กระทุ่มแบน เป็นพ้ืนที่หนึ่งใน
เมืองสาครบุรี ต านานเล่าว่า ในช่วงนั้นมีชาวไทยกลุ่มหนึ่งอพยพลี้ภัยจากเขตเมืองอโยธยาจนมาเจอวัดร้างแห่ง
หนึ่งตั้งอยู่ริมท่าน้ า ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับท่ีทหารลาดตระเวนของพม่าเดินทางผ่านมา จึงเกิดการสู้รบกันขึ้น ส่วน
ผู้หญิง เด็ก และคนชราต่างก็พากันเข้าไปหลบอยู่ในพระอุโบสถเก่า ๆ ของวัดร้างแห่งนั้น ซึ่งหญิงสาว 2 คน ใน
กลุ่มนั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขึ้นว่า หากว่าการต้อสู้ครั้งนี้จบลงโดยที่พวกตนยังปลอดภัย จะบูรณะโบสถ์เก่าหลังนี้
ให้ หลังจากนั้นไม่นานนัก ค าอธิษฐานของหญิงสาวทั้ง 2 ก็เป็นความจริง หญิงสาวผู้น้องจึงคิดจะบูรณะโบสถ์
เก่าหลังนั้นตามท่ีได้ตั้งจิตไว้ แต่หญิงผู้พ่ีก็ได้ทัดทานไว้โดยให้เหตุผลว่า โบสถ์หลังนี้มีความเก่า และเสียหายมาก
เกินกว่าจะบูรณะซ่อมแซมได้ หลังจากนั้นผู้ลี้ภัยกลุ่มนั้นจึงได้พากันตั้งชุมชนขึ้นในบริเวณนั้น ครั้นเมื่อเวลาผ่าน
ไป หญิงสาวผู้พ่ีก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีในหมู่บ้านเหนือขึ้นไป เธอจึงสร้างวัดขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า “วัดกกเตย” 
(ซึ่งปัจจุบันวัดนี้ได้ถูกกระแสน้ าพัดพาจนหายไปแล้ว) หากหญิงผู้น้องยังคงยึดมั่นตามค าอธิษฐานเดิม โดยการ
ตั้งจิตจะไม่แต่งงานจนกว่าจะบูรณะวัดแห่งนี้เสร็จสิ้น เธอพยายามบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่จนส าเร็จได้ในที่สุด 
ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อให้วัดแห้งนี้ว่า “วัดพรมาจารีราม” เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้แก่เธอ แต่คนส่วนใหญ่ก็
นิยมเรียกว่า “วัดน้องสาว” ซึ่งเพ้ียนมาเป็น วัดนางสาว” เช่นในปัจจุบัน 
 ต่อมา ในปี พ.ศ.2485 ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ ซึ่งวัดนางสาวเองก็ถูกน้ าท่วมด้วย แต่ที่น่าประหลาดก็คือ 
บริเวณโบสถ์มหาอุตม์ ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ าท่าจีนไม่ถูกน้ าท่วม เมื่อมองดูจะเห็น ตัวโบสถ์อยู่เหนือน้ า ชาวบ้านจึง
ได้พูดกันว่าโบสถ์ลอยน้ าได้ ทั้งๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับส่วนที่ถูกน้ าท่วมทั่วๆ ไป นั่นก็คือเรื่องที่เล่าลือต่อๆ 
กันมา  
 นอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องที่เล่าถึงทหารพม่าที่เคยมาตาย ที่โบสถ์มหาอุตม์แห่งนี้ด้วย เป็นเรื่องเล่าต่อๆ 
กันมาว่า สมัยที่ไทยรบกับพม่านั้น ได้มีทหารพม่าหลบหนีเข้ามาในวัดแล้วถูกควายขวิดตายติดผนังโบสถ์ จนเกิด
ร่องรอยเป็นรูปคนยืนพิงโบสถ์ติดอยู่นานหลายปี แม้ว่าจะมี การฉาบและทาสีผนังใหม่หลายครั้งก็ตาม ก็ยังคง
ปรากฏล่องลอยให้เห็น จนเมื่อได้รับการบูรณะใหม่ในครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2528 นี้ คือการบุผนังด้วยหินอ่อน
และปูพ้ืนใหม่ รอยรูปคนจาง ๆ บนผนังจึงหายไป 
 หลวงพ่อด าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี เมื่อครั้งก่อนนั้นสมัยที่หลวงพ่อแก้ว
เป็นเจ้าอาวาสได้เล็งเห็นว่าโบสถ์นี้ อยู่ใกล้แม่น้ ามาก ตรงบริเวณโค้งน้ าพอดี เกรงว่าจะตกแม่น้ า จึงคิดจะสร้าง
โบสถ์หลังใหม่ขึ้นตรงบริเวณศาลาบ าเพ็ญกุศลในปัจจุบัน จึงได้มีการหล่อ พระประธาน เพ่ือจะประดิษฐานใน
โบสถ์หลังใหม่ คือ หลวงพ่อด า แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้า
อาวาส ไปแล้วหลายองค์ก็ตาม ทั้งมรณะภาพไปบ้าง ย้ายไปจ าวัดอ่ืนบ้าง เพราะแรงอภิหารของโบสถ์หลังเก่า 
หลวงพ่อด าจึงตั้งอยู่กลางแจ้งตากแดด ตากฝน มานานจนองค์ด า ชาวบ้านที่เห็นจึงเรียกว่า "หลวงพ่อด า" มา
จนกระท่ังทุกวันนี้ 

* ที่อยู่ 
 29 ม.7 บ้านท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

* พิกัด GPS 



 13.666668, 100.268750 (13°40'00.0"N 100°16'07.5"E) 
 https://goo.gl/maps/8G2vVqenZw32 
* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 471 – 255   
Facebook :  https://www.facebook.com/WatnangsaoOfficial/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 – 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเส้นเพชรเกษม มุ่งหน้านครปฐม ผ่านพุทธมณฑล สาย ๔ ไป จะพบแยกเลี้ยว
ซ้ายเข้าอ้อมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตรสังเกตป้ายบอกทางไปวัดนางสาว และวัดท่าไม้ จาก
ถนนใหญ่เข้าไปประมาณ ๖ กิโลเมตร ก็จะถึงวัดนางสาว 

 หรือใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก เลี้ยวซ้ายหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแล้วเลี้ยวขวาเพ่ือใช้
สะพานกลับรถ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางเรื่อย ๆ ประมาณ 10 กิโลเมตร 
หลังจากผ่านอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ ให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสวนสาธารณะใต้ทาง
ยกระดับ ขับต่อไปตามทางแล้วเลี้ยวขวาก่อนถึงที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มแบน เพ่ือเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 
3091 ขับต่อไปตามทาง เมื่อถึงตลาดกระทุ่มแบนไนท์อินเทรนด์ คาวบอย วินเทจ ให้เลี้ยวซ้ายขับเลียบคลองไป
จนสุดทางจะเห็นวัดนางสาวอยู่ด้านขวามือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7753.736239023304!2d100.26853576916989!3d13.66578211960489!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

0x30e2bf8f999060c1%3A0x4c02413825dab9d4!2z4Lin4Lix4LiU4LiZ4Liy4LiH4Liq4Liy4Lin!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1527223680580" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/8G2vVqenZw32
https://www.facebook.com/WatnangsaoOfficial/


วัดท่าไม้ 

 

 

 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 วัดท่าไม้ เป็นวัดซึ่งมีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรสาคร ท าให้มีประชาชนจากทั้งนอกพ้ืนที่ และในพ้ืนที่แวะ
เวียนมาไม่ขาดสาย ซึ่งนอกจากภายในวัดจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการท าบุญ และศาสนพิธีอยู่อย่าง
หลากหลาย โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นแบบไทยแท้ แบบไทย -จีน หรือแบบพุทธ – พรามห์แล้ว 
บรรยากาศในวัดยังมีความร่มรื่น และมีการจัดตกแต่งอย่างสวยงาม เรียกได้ว่าเป็นทั้งศาสนสถานรวมไปถึง



สถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย รวมไปถึงผู้ที่ต้องการหาความสงบทางจิตในก็สามารถมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ด้วย
เช่นกัน 

 ชม “พระอุโบสถมหาปรินิพพาน” อันงดงามอลังการ ประยุกต์ศิลปะพม่า หอค าหลวง และวัดสุวรรณ
ดาราราม พระนครศรีอยุธยา บ่งบอกถึงความอ่อนช้อย และศรัทธาอันแรงกล้า 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว และสิ่งศัก ด์ิสิทธิ์อ่ืน ๆ ทั้งพระราหู เจ้าแม่กวนอิม 
ฯลฯ 
 - ชม “พระอุโบสถมหาปรินิพพาน” อันงดงามอลังการ ประยุกต์ศิลปะพม่า หอค าหลวง และ                         
วัดสุวรรณดาราราม พระนครศรีอยุธยา บ่งบอกถึงความอ่อนช้อย และศรัทธาอันแรงกล้า 
 - ท าบุญสะเดาะเคราะห์ – ต่อดวงชะตา 
 - ดูดวง 
* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 ต้นปี พ.ศ.2520 มีพระธุดงค์ชื่อ ยอดชาย ฉายา อุปติสฺโส พรรษา 1 วัดหนองโตนด (พันท้าว) ต.พงตึก 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ต้องการหาสถานที่เพ่ือปฏิบัติสมณธรรม คุณทุยดีใจและได้ชี้น าบริเวณปากคลองคอก
หมู ริมแม่น้ าท่าจีน อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนั้นนัก ให้เป็นที่พักซึ่งวิเวกร่มรื่นสงบ อากาศดีไม่มีคนพลุกพล่าน คุณ
ทุยได้ขอปวารณาตัวเพ่ืออุปถัมภ์ท่านตลอดไป แล้วชักชวนญาติสนิทมิตรสหาย ช่วยกันสร้างที่พักสงฆ์ ด้วย
จริยาวัตร และสามัคคีธรรมร่วมกันของพระภิกขุกับชาวบ้าน ประสงค์จะสร้างเป็นวัดให้ถาวรวัฒนาสืบไป จึงขอ
อนุญาตสร้างวัด ซึ่งต้องรวบรวมเงินยืมจากคหบดีใกล้เคียงมาเป็นทุนจดทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2520 
และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 ก็ได้รับใบอนุญาตสร้างวัดจากกรมการศาสนา ให้นามว่า “ส านักสงฆ์
โพธิธรรมรังสี (ท่าไม้)” 
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 “ส านักสงฆ์โพธิธรรมรังสี (ท่าไม้)” ก็ได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็น “วัด
ท่าไม”้ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

* ที่อยู่ 
 เลขที่ 151 ม.11 ถ.เศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  

* พิกัด GPS 
 13.676474, 100.253964 (13°40'35.3"N 100°15'14.3"E) 
 https://goo.gl/maps/4wTfMYJpY8t 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 02 – 102 – 3054 
   034 – 866 – 824  
Facebook :  https://www.facebook.com/wattamai45 
Website : http://wattamai.org  

* เวลำเปิดท ำกำร 

https://goo.gl/maps/4wTfMYJpY8t
https://www.facebook.com/wattamai45
http://wattamai.org/


วันจันทร์ – ศุกร์  07.00 - 18.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 07.00 - 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 07.00 - 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนติวานนท์ - นครอินทร์ - กาญจนาภิเษก - พุทธมณฑลสาย 4 จากนั้นให้เลี้ยวขวา
เข้าถนนเพชรเกษม ต่อด้วยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3019 (เศรษฐกิจ) เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร แล้ว
เลี้ยวขวาเข้าซอย (ดูตามแผนที่) ให้ขับรถข้ามแม่น้ าท่าจีนก็จะเจอวัดท่าไม้อยู่ซ้ายมือ 

 หรือใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก เลี้ยวซ้ายหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแล้วเลี้ยวขวาเพ่ือใช้
สะพานกลับรถ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางเรื่อย ๆ ประมาณ 10 กิโลเมตร 
หลังจากผ่านอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ ให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสวนสาธารณะใต้ทาง
ยกระดับ ขับต่อไปตามทางแล้วเลี้ยวขวาก่อนถึงที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มแบน เพ่ือเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 
3091 ขับต่อไปตามทางอีกประมาณ 3.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานท่าจีนแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ก็
จะถึงวัดท่าไม้  

 จากตัวเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเศรษฐกิจ 1 มุ่งหน้าทิศเหนือ ขับต่อไปตามทางเรื่อย ๆ ประมาณ 10 
กิโลเมตร หลังจากผ่านอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ ให้ เลี้ยวซ้ายก่อนถึง
สวนสาธารณะใต้ทางยกระดับ ขับต่อไปตามทางแล้วเลี้ยวขวาก่อนถึงที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มแบน เพ่ือเข้า
ถนนทางหลวงหมายเลข 3091 ขับต่อไปตามทางอีกประมาณ 3.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานท่า
จีนแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ก็จะถึงวัดท่าไม้ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4416.805057025736!2d100.25179441511611!3d13.676428702719702!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1

s0x30e2c074c1ca3ba5%3A0xe015529044d6c88d!2z4Lin4Lix4LiU4LiX4LmI4Liy4LmE4Lih4LmJ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1527228560448" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตลาดกระทุ่มแบนไนท์อินเทรนด์ คาวบอย วินเทจ (Krathumbae night market) 

 

 

 

* ค ำอธิบำย 
 ตลาดกระทุ่มแบนไนท์อินเทรนด์ คาวบอย วินเทจ เป็นตลาดนัดที่มีคอนเซปต์ตรงตามชื่อ ภายในมี
ร้านค้าเรียงรายมากมาย ทั้งอาหารคาวหวาน เสื้อผ้า และของใช้ จัดตกแต่งในรูปแบบเมืองคาวบอยเพ่ือเอาใจ



วัยรุ่น ภายในตลาดนัดมีการจัดพ้ืนที่ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร พร้อมเวที และมีการแสดงดนตรี รวมถึงการ
แสดงอื่น ๆ ให้ชมด้วย 
* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเลือกซ้ือสินค้า (Shopping Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy 
Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ และความบันเทิง (Entertainment Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ตลาดนัดแห่งใหม่ใน อ.กระทุ่มแบน 
 - จ าหน่ายอาหารคาวหวาน ของใช้ 
 - มีการแสดงดนตรี และการแสดงอื่น ๆ ในคอนเซปต์ “เมืองคาวบอย” 

* ที่อยู่ 
 ตรงข้ามวัดนางสาว ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

* พิกัด GPS 
 13.663414, 100.275635 (13°39'48.3"N 100°16'32.3"E) 
 https://goo.gl/maps/7vEu7CPD9A32 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 091 – 545 – 7299, 099 – 493 – 6938  
Facebook :  https://www.facebook.com/KrathumbaenNightMarket/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันพฤหัส – จันทร์ 17.00 – 23.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก เลี้ยวซ้ายหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแล้วเลี้ยวขวา
เพ่ือใช้สะพานกลับรถ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางเรื่อย ๆ ประมาณ 10 กิโลเมตร 
หลังจากผ่านอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ ให้เลี้ยวซ้ายก่อนถึงสวนสาธารณะใต้ทาง
ยกระดับ ขับต่อไปตามทางแล้วเลี้ยวขวาก่อนถึงที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มแบน เพ่ือเข้าถนนทางหลวงหมายเลข 
3091 ขับต่อไปตามทางก็จะถึงท่ีหมาย 

 จากตัวเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนเศรษฐกิจ 1 มุ่งหน้าทิศเหนือ ขับต่อไปตามทางเรื่อย ๆ ประมาณ 10 
กิโลเมตร หลังจากผ่านอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ ให้ เลี้ยวซ้ายก่อนถึง
สวนสาธารณะใต้ทางยกระดับ ขับต่อไปตามทางแล้วเลี้ยวขวาก่อนถึงที่ท าการไปรษณีย์กระทุ่มแบน เพ่ือเข้า
ถนนทางหลวงหมายเลข 3091 ขับต่อไปตามทางก็จะถึงที่หมาย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d8834.292678603471!2d100.2732483153699!3d13.658223228929213!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s

0x30e2bf9a39aede21%3A0x7e7f428c1b0da033!2z4LiV4Lil4Liy4LiU4LiB4Lij4Liw4LiX4Li44LmI4Lih4LmB4Lia4LiZ4LmE4LiZ4LiX4LmM4Lij4LiW4LmE4Lif4Lit4Li04LiZ4LmA4LiX4Lij4LiZ4LiU4LmM!5

e1!3m2!1sth!2sth!4v1527144064836" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
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https://www.facebook.com/KrathumbaenNightMarket/


ต.ดอนไก่ดี (Don Kai Di)  

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี 

 

 

 



 

 

* ค ำอธิบำย 
 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี เป็นชุมชนที่รวมตัวกันของช่างเขียนลายเบญจรงค์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้า
Otop ระดับ 5 ดาว ส่งขายทั้งในและนอกประเทศ นอกจากจะมีสินค้าคุณภาพวางขายแล้ว ที่นี่ยังเปิดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย โดยมีทั้งโฮมสเตย์ที่มีบรรยากาศร่มรื่น ตกแต่งภายในด้วยเครื่องเบญจรงค์อันวิจิต
สวยงาม, ศูนย์แสดงสินค้า, สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงมีการเปิดพ้ืนที่ที่ ใช้ท าเครื่องเบญจรงค์ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงศึกษาวิธีการท าด้วย  



 หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว รางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย จาก ททท. ในปี 2550 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (โฮมสเตย์), แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเลือก
ซื้อสินคา้ (Shopping Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ สินค้า OTOP ระดับห้าดาว 
 - ศึกษา เรียนรู้วิถีชุมชนในการท าเครื่องเบญจรงค์ 
 - โฮมสเตย์ 

* ประวัติ / ควำมเป็นมำ 
 ค าว่า เบญจรงค์ นั้นแปลว่า ห้าสี ชามเบญจรงค์ จึงหมายถึง ชามท่ีเขียนด้วยสีห้าสี เบญจรงค์มีการ
พัฒนาด้านลวดลายอย่างเช่น ลายน้ าทอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องเบญจรงค์ไทยที่ใช้สีทองน ามาตัด
เส้นก่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่า 

 หมู่บ้านเบญจรงค์คอนไก่ดี หนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เป็นกลุ่มอาชีพที่ท าเครื่องเบญจรงค์
คุณภาพดี ที่นี่มีจุดก าเนิดมาจาก 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มดั้งเดิมที่เป็นตระกูลเก่าแก่เชื้อสายจีนอยู่ในเขตพ้ืนที่ ต. 
คลองมะเดื่อ ซึ่งท าเครื่องลายครามอยู่ก่อนแล้ว มาเริ่มเขียนเป็นลวดลายเบญจรงค์ในคราวหลัง และมีการแตก
แขนงออกมาเป็นอีกหลายกลุ่มย่อย 

 ส่วนอีกกลุ่มคือบรรดาลูกจ้างที่เคยท างานอยู่ในโรงชาม หรือโรงงานเสถียรภาพ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถ้วย
ชามขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว ลูกจ้างที่มีฝีมือในการท าถ้วยชามเหล่านี้จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ธุรกิจขนาดเล็กผลิตเครื่องถ้วยชามเขียนลายแบบอย่างเบญจรงค์พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อย ๆ และตั้งตัวเป็นกลุ่ม
หมู่บ้านเบญจรงค์ ต. ดอนไก่ดี ซึ่งได้เปิดเป็นศูนย์สาธิตเยี่ยมชมการผลิตเครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดี 

* ที่อยู่ 
 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

* พิกัด GPS 
 13.643819, 100.253565 (13°38'37.8"N 100°15'12.8"E) 
 https://goo.gl/maps/hJb3zfXVSyS2 

 
* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 473 – 480  
   081 – 861 – 4626  
Facebook :  https://www.facebook.com/NoolekBenjarongDonkaidee/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 – 19.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 19.00 น. 

https://goo.gl/maps/hJb3zfXVSyS2
https://www.facebook.com/NoolekBenjarongDonkaidee/


วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 – 19.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก เลี้ยวซ้ายหน้าโรงพยาบาลมหาชัยแล้วเลี้ยวขวา
เพ่ือใช้สะพานกลับรถ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางเรื่อย ๆ จนกระทั่งผ่านทางเข้า
วัดบางปิ้ง จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือเข้าสู่ถนนสี่วาพาสวัสดิ์ – พันธุวงษ์ ขับต่อไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร แล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน สค.5045 ขับเลียบคลองแนวลิขิตไปตามทางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายก็จะ
ถึงท่ีหมาย 

 จากเมืองสมุทรสาครถนนเศรษฐกิจ 1 ขับต่อไปตามทางเรื่อย ๆ จนกระทั่งผ่านทางเข้าวัดบางปิ้ง 
จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือเข้าสู่ถนนสี่วาพาสวัสดิ์ – พันธุวงษ์ ขับต่อไปประมาณ 2.2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่
ถนน สค.5045 ขับเลียบคลองแนวลิขิตไปตามทางอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายก็จะถึงท่ีหมาย 

 หรือใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าทิศตะวันตก หลังจากผ่านโรงพยาบาลมหาชัย 2 ให้เลี้ยวซ้ายเพ่ือเข้าสู่
ถนนเศรษฐกิจ 1 หลังจากผ่านเทสโก้โลตัส สาขากระทุ่มแบนให้เลี้ยวขวา แล้วเลี้ยวซ้ายหน้าที่ท าการไปรษณีย์
กระทุ่มแบน จากนั้นเลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่ถนนสายใยรัก จนกระทั่งสุดถนน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาล 4 อีก
ครั้งก็จะถึงที่หมาย  

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2208.7046307625696!2d100.25307717522811!3d13.644181569198945!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x0%3A0x8c014f705a56534f!2z4Lit4Li44LmE4Lij4LmA4Lia4LiN4LiI4Lij4LiH4LiE4LmMIOC4q-C4oeC4ueC5iOC4muC5ieC4suC4meC5gOC4muC4jeC4iOC4o-C4h-

C4hOC5jOC4lOC4reC4meC5hOC4geC5iOC4lOC4tQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1527482069110" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 



ต.แคราย (Karai) 

อุโบสถเบญจรงค์ วัดสุวรรณรัตนาราม 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 

 จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ อุโบสถเบญจรงค์ เป็นอุโบสถหรือโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ของวัดสุวรรณรัตนาราม 
หรือวัดแคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งอ าเภอกระทุ่มแบนเป็นที่ตั้งของแหล่งหัตถกรรมศิลปะงาน
เบญจรงค์แหล่งใหญ่ของประเทศ มีการรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี โบสถ์เบญจรงค์และหมู่บ้าน
เบญจรงค์จึงเปน็สถานที่น่าเท่ียวชมและสักการะอีกแห่งหนึ่ง ณ อ าเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
 พ้ืนผิวของผนังอุโบสถทั้งภายนอกและภายในตกแต่งด้วยภาพเขียนแบบลายเบญจรงค์ พระประธาน 
และพระพุทธรูปในโบสถ์เองก็มีการเคลือบกระเบื้องและสร้างลวดลายแบบเครื่องเบญจรงค์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นที่
วัดแห่งนี้จึงเป็นอีกสถานที่ท่ีผู้ชื่นชอบความแปลกใหม่ไม่ควรพลาด 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - อุโบสถเบญจรงค์ ซึ่งตกแต่งวาดลวดลายแบบเครื่องเบญจรงค์ 

* ที่อยู่ 
 ม.4 ต.แคราย อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร 

* พิกัด GPS 
 13.629473, 100.313393 (13°37'46.1"N 100°18'48.2"E) 
 https://goo.gl/maps/JcGvssMUDG72 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

https://goo.gl/maps/JcGvssMUDG72


หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 848 – 475  
Facebook :  https://www.facebook.com/วั ด สุ ว ร ร ณ รั ต น า ร า ม -แ ค ร า ย -ส มุ ท ร ส า ค ร -
541459069317797/ 

* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 – 17.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 17.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ 08.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตกจนกระทั่งผ่านศูนย์การค้าพอร์โตชิโน่ จากนั้น
กลับรถ แล้วเบี่ยงซ้ายเพื่อใช้เส้นทางคู่ขนานถนนพระราม 2 วิ่งต่อไปตามทางผ่านไทยวัสดุมหาชัย จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายเข้าซอยกานดา ขับไปตามทางอีกประมาณ 5.5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัดแคราย ขับไปตามทาง
จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ 

 หรือใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าทิศตะวันตก จนถึงจุดตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 4 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนพุทธสาคร ขับต่อไปตามทางผ่านอาคารส านักงาน อบต.คลองมะเดื่อ จากนั้นเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปตามทาง
อีกประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านหมู่บ้านปุษญารมย์ แล้วเลี้ยวขวาก็จะถึงท่ีหมาย 

 จากสมุทรสาคร ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันออกผ่านไทยวัสดุมหาชัย จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอย
กานดา ขับไปตามทางอีกประมาณ 5.5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัดแคราย ขับไปตามทางจะเห็นวัดอยู่
ทางขวามือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3877.4660679683557!2d100.31111851482913!3d13.629389390426777!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x30e2bedd7f8762cb%3A0xb3224d3d59aa28de!2z4Lin4Lix4LiU4Liq4Li44Lin4Lij4Lij4LiT4Lij4Lix4LiV4LiZ4Liy4Lij4Liy4LihIOC4leC4s-

C4muC4pSDguITguKXguK3guIfguKHguLDguYDguJTguLfguYjguK0g4Lit4Liz4LmA4Lig4LitIOC4geC4o-C4sOC4l-

C4uOC5iOC4oeC5geC4muC4mSDguKrguKHguLjguJfguKPguKrguLLguITguKMgNzQxMTA!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1527666518302" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/วัดสุวรรณรัตนาราม-แคราย-สมุทรสาคร-541459069317797/
https://www.facebook.com/วัดสุวรรณรัตนาราม-แคราย-สมุทรสาคร-541459069317797/


ต.บางยาง (Bang Yang) 

กลุ่มกล้วยไม้ต้าบลบางยาง 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 กลุ่มกล้วยไม้ต าบลบางยาง เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก และเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นสินค้าส าหรับส่งขายแล้วยังมีการสวนกล้วยไม้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้แวะชมกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ จ านวนมาก รวมถึงศึกษาหาความรู้ในเรื่องการเพาะเลี้ยง และ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้อีกด้วย ส าหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบความสวยงามของดอกไม้แล้วไม่ควรพลาด 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agricultural Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ละลานตาไปกับความสวยงามของสวนกล้วยไม้ 
 - เรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์กล้วยไม้ 
 - เลือกซื้อกล้วยไม้เป็นของฝากของขวัญ หรือของตกแต่งบ้าน 

* ที่อยู่ 
 เลขที่ 36 ม.12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 

* พิกัด GPS 
 13.665260, 100.220425 (13°39'54.9"N 100°13'13.5"E) 
 https://goo.gl/maps/1JSEn8AgYvr 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 473 – 288   
   081 – 315 – 1813  
* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  08.00 – 17.00 น.  
วันเสาร์ – อาทิตย ์ 08.00 – 17.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ 08.00 – 17.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 รถยนต์ จากสะพานพระปิ่นเกล้าไปตามถนนบรมราชชนนี ตัดเข้าถนนเพชรเกษมได้ 3 ทาง คือถนน
พุทธมณฑลสาย2 สาย4และสาย5จากนั้นเลือกเข้าตัวเมืองสมุทรสาครได้2 ทางคือ จากสาย 2 ออกถนนเอกชัย 
เลี้ยวขวา ผ่านโรงเรียนศึกษานารีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร หรือใช้สาย4 สาย 5เข้าถนนเศรษฐกิจ1 ที่
แยกอ้อมน้อยถึงแยกหอนาฬิกาอ าเภอกระทุ่มแบน เลี้ยวซ้ายและตรงไปจนถึงแยกโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
เลี้ยวขวาไปต าบลบางยาง 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15507.812328288885!2d100.21417976551147!3d13.660616869894474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x0%3A0xed100dbf2db6b74d!2z4LiB4Lil4Li44LmI4Lih4LiB4Lil4LmJ4Lin4Lii4LmE4Lih4LmJ4LiV4LmJ4LiZIOC4geC4peC5ieC4p-

C4ouC5hOC4oeC5ieC4lOC4reC4gQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1527668875372" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

https://goo.gl/maps/1JSEn8AgYvr


 

ต.ท่าเสา (Tha Sao) 

พระพุทธรูปบนเกาะกลางน ้า และเสาธงสแตนเลส 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 พระพุทธรูปบนเกาะกลางน้ า ประดิษฐานอยู่ในศาลากลางสระน้ าขนาดใหญ่ที่ต าบลท่าเสา โดยมี
ทางเดินทอดยาวจากฝั่งไปสู่ตัวศาลา บริเวณโดยรอบถูกจัดเป็นสวนหย่อมส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ใกล้กันมีเสา
ธงสแตนเลสความสูง 60 เมตรอันเป็นสัญลักษณ์ของต าบลท่าเสาเอง บริเวณฐานเสาธงมีการประดิษฐาน
พระพุทธรูป และที่ยอดของเสาธงก็มีการประดิษฐานพระยอดธงไว้ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีรูปหล่อพระแม่
โพสภ และรูปหล่อพระแม่ธรณีบีบมวยผมประดิษฐานด้านข้างด้วย 
 นอกจากจะได้ไหว้พระกันอย่างเต็มอ่ิมแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ภาพสวย ๆ ไว้อวดเพ่ือน หรือ
ครอบครัวอีกด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ 
และความบันเทิง (Entertainment Tourism) (สวนสาธารณะ) 

* ประวัต ิ/ ควำมเป็นมำ 
   ใน สมัยก่อนเขตพ้ืนที่ของต าบลท่าเสาส่วนมากเป็นผืนป่าที่ไม่สูงนักการสัญจรไปมา ส่วนใหญ่ใช้ทาง
เท้าชาวบ้าน จึงได้ใช้เสาไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีความสูงมากท าเป็นเสาธงเพ่ือใช้บอกทิศทางและ เป็นที่ทราบกัน
โดยทั่วไปว่าเป็น ต าบลท่าเสาบุคคลที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นเสาธงไม้ต้นนี้ได้ในระยะไกลใน บริเวณ
เดียวกับกับเสาธงมีการสร้างที่พักริมทางจากจุดนี้เสาธงจึงไม่ใช่แค่ เพียงใช้บอกทิศทางและอาณาบริเวณแต่ยัง
เป็นเสมือนจุดนัดพบของชาวบ้านอีกด้วย ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์เสาธงต้นนี้ สืบต่อกันมา 

               สมัย ท่านก านันฟุ้ง มากสมบูรณ์ ก านันคนแรกของต าบลท่าเสา ท่านได้ดูแลรักษา และบูรณะเสา
ธงนี้ ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของต าบลท่าเสา จนก านันรุ่นต่อๆมา คือ ก านันเถื่อน ทองโต, ก านันเปลี่ยน ด้วงเจริญ 
,ก านันประชุม ด้วงเจริญ ได้ดูแลสืบกันมา ในสมัยปี พ.ศ.2485 เสาธงไม้ได้เกิดหักโค่นลงทางคณะกรรมการทาง
วัดได้น าไม้ไป ท าศาลาท่าน้ า และท าสะพานข้ามคลองน้อยท าให้ต าบลท่าเสาขาดเสาธงที่ตั้งตระหง่าน มาหลาย



ร้อยปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ต าบลท่าเสาจนมาถึงสมัย ของท่าน ก านันแสนวิศิษฏ์ พังจะนันท์ ก านันต าบล ท่า
เสาคนปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าเสา จึงได้เริ่มที่จะสร้างเสา
ธง ที่ได้มาตรฐานคงทนถาวร เมื่อปีพ.ศ.2541 โดยได้รวบรวมพลังจากประชาชนผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนต่างๆ 
ร่วมกันบริจาค จัดสร้างเสาธงสแตนเลสขนาดใหญ่ งบประมาณในการสร้าง 1,500,000 บาท มีความสูงรวม
ฐานประมาณ 57 เมตร จนร่วมกันสร้างเสาเสาธงขนาดใหญ่จนส าเร็จได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นเกียรติประวัติและ
สัญลักษณ์ของชาวต าบลท่าเสาสืบต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา ได้ใช้ตราเสาธง เป็น
สัญลักษณ์ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะพระพุทธรูปบนเกาะกลางสระขนาดใหญ่ 

* ที่อยู่ 
 ม.2 บ้านท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

* พิกัด GPS (ยังไม่มีจุดใน GPS) 
 13.635890, 100.250490 (13°38'09.2"N 100°15'01.8"E) 
 https://goo.gl/maps/xg2BNePKAYC2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 844 – 530 (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา) 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากทางหลวงหมายเลข 3190 (ถนนสุคนธวิท) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาล 4 ขับตรงไป เลี้ยวซ้ายก่อน
ถึงวัดท่าเสา และขับตรงไปประมาณ 400 เมตร เสาธงสแตนเลสอยู่ด้านซ้าย 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2024.5066527802053!2d100.24939297585165!3d13.635889997593909!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!

1s0x0%3A0x0!2zMTPCsDM4JzA5LjIiTiAxMDDCsDE1JzAxLjgiRQ!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1527671038884" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" all 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/xg2BNePKAYC2


ต.หลักสอง (Lak Song) 

สวนผลไม้ดวงจินดา (Duang Chinda Fruit Garden) 

 

 

 

 

 



 

* ค ำอธิบำย 
 สวนผลไม้ดวงจินดา เป็นสวนผลไม้ในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงจน
กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะนอกจากจะได้ซื้อผลไม้หลากชนิดในราคาถูก ทั้งผลไม้สด 
และแปรรูป เช่นมัลเบอรี่สด โยเกิร์ตมัลเบอรี่  แก้วมังกร มะม่วง ล าไย มะขามแดงสยาม ฯลฯ แล้ว 
นักท่องเที่ยวยังจะได้รับความเพลิดเพลินไปกับการเดินชมบรรยากาศแบบสวนผลไม้แท้ ๆ รวมถึงได้รับความรู้
เรื่องวิธีการท าเกษตรไปพร้อมกันด้วย แต่ผลไม้ในแต่ฤดูกาลไม่เหมือนกัน เพ่ือประสบการณ์ที่ดีที่สุด ควรโทรนัด
ล่วงหน้ากับ คุณวิรังโก ดวงจินดา เจ้าของสวนก่อนล่วงหน้า 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agricultural Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - ชมสวนผลไม้ 
 - เลือกซือ้ผลไม้ราคาถูก 
* ที่อยู่ 
 เลขที่ 24 ม.1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 
* พิกัด GPS 
 13.616884, 100.157504 (13°37'00.8"N 100°09'27.0"E) 
 https://goo.gl/maps/Rh9yW7r3uXy 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 081 – 199 – 9606  
Facebook :  https://www.facebook.com/pages/ส ว น ด ว ง จิ น ด า -บ้ า น แ พ้ ว -ส มุ ท ร ส า ค ร /
106759796074136 

* เวลำเปิดท ำกำร 

https://goo.gl/maps/Rh9yW7r3uXy
https://www.facebook.com/pages/สวนดวงจินดา-บ้านแพ้ว-สมุทรสาคร/106759796074136
https://www.facebook.com/pages/สวนดวงจินดา-บ้านแพ้ว-สมุทรสาคร/106759796074136


กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 
* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก จากนั้นกลับรถใต้สะพาน
ข้ามคลองตาข า ชิดซ้ายเพ่ือเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 ขับไปตามทาง จากนั้นกลับรถตรง
บริษัท พลสิทธิ์ ตุ๊ก ตุ๊ก มอเตอร์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเพ่ือเข้าสู่ถนน สค.4007 จากนั้นขับไปตามทาง จากนั้นเลี้ยว
ขวาที่ทางแยกบริเวณโรงเรียนวัดชัยมงคล แล้วเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีก 820 เมตร จึงเลี้ยวขวา ขับต่อไปอีก 220 
เมตรเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปตามทางผ่านวัดหลักสองราษฎร์บ ารุงจึงเลี้ยวขวา แล้วเลี้ยวซ้าย แล้วขับต่อไปอีก 1 
กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับต่อไปตามทางอีก 2 กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าสวนผลไม้ดวงจินดาอยู่ทางด้านขวามือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
 <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d31020.14658907129!2d100.14648000679323!3d13.626204441405413!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e2c3f71260

ebfd%3A0xacb5e23d7dd90bc2!2z4Liq4Lin4LiZ4LiU4Lin4LiH4LiI4Li04LiZ4LiU4Liy!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1528183348866" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต.ยกกระบัตร (Yokkrabat) 

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 หากพูดถึงวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ก็จะต้องนึกถึง “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปปางมารวิชัยโบราณ
ศักดิ์สิทธิ์สมัยอู่ทอง องค์พระเป็นเนื้อหินทรายแดงฉาบปูนขนาดหน้าตักกว้าง 81 นิ้ว สูง 99 นิ้ว มีลักษณะพระ
พักตร์เอิบอ่ิม ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ าคลองด าเนินสะดวก และเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั้งในและ
นอกพ้ืนที่ จนมีนักท่องเที่ยว และพุทธศาสนิกชนแวะเวียนเข้ากันไม่ขาดสายทั้งวันธรรมดา และวันหยุด 
โดยเฉพาะทุกปีในวันแรม 3 - 11 ค่ า เดือน 4 จะมีงานแห่หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ องค์จ าลอง ลงเรือขนาดใหญ่
ไปตามคลองด าเนินสะดวก โดยมีชาวบ้านทั้ง 2 ฟากฝั่งคลองตั้งโต๊ะบูชา จุดประทัดเพ่ือเป็นการสักการบูชา
รวมถึงมีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ด้วยความยิ่งใหญ่ผสานแรงศรัทธานี้เอง จึงท าให้ช่วงงานดังกล่าวจะ
นักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษ แต่นอกจากหลวงพ่อโตแล้ว ภายในวัดยังมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ และกิจกรรมท าบุญอ่ืน ๆ 
ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุข (ประทับนอน) , พระบรมสารีริกธาตุ, พระราหู, 
จุดประทัดขอพร, จุดตะเกียงเทียนแดง, โยนเหรียญเสี่ยงทาย ฯลฯ 

 พ้ืนที่ของวัดมีขนาดใหญ่โต จอดรถสบาย รวมถึงมีทั้งรถ และเรือโดยสารสาธารณะมาถึงที่วัดเลย 
รวมถึงสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสาครต่อได้ที่นี่ 

 นอกจากนั้นตรงท่าน้ าของวัด ยังมีพ่อค้าแม่ขายพายเรือมาขายทั้งอาหารคาวหวานให้ได้ลองลิ้มชิมรส
กันอีกด้วย เรียกได้ว่าการเท่ียววัดหลักสี่ฯ นอกจากจะได้อ่ิมบุญแล้ว ยังอ่ิมกาย อ่ิมใจอีกด้วย 

 * ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Religious Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (ตลาดน้ า) (บริการ
ล่องเรือ) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - สักการะหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ 
 - ซื้ออาหารรับประทานริมคลองด าเนินสะดวก จากพ่อค้า แม่ค้าที่พายเรือมาขาย 
 - ล่องเรือชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองด าเนินสะดวก 

* ที่อยู่ 
เลขที่ 17 ม.2 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 

* พิกัด GPS 
13.574114, 100.078316 (13°34'26.8"N 100°04'41.9"E) 
https://goo.gl/maps/js3Tdia73oH2 

* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 080 – 243 – 8739  
Facebook :  https://www.facebook.com/WadHlaksiRasdrSmosr/ 
Website :   http://watlakseeratsamosorn.blogspot.com 
 
* เวลำเปิดท ำกำร 
วันจันทร์ – ศุกร์  06.00 – 18.00 น. 

https://goo.gl/maps/js3Tdia73oH2
https://www.facebook.com/WadHlaksiRasdrSmosr/
http://watlakseeratsamosorn.blogspot.com/


วันเสาร์ – อาทิตย ์ 06.00 – 18.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 06.00 – 18.00 น. 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก จนกระทั่งถึงวัดเกตุมดีศรี  
วราราม ให้ใช้ทางกลับรถต่อไปเพ่ือกลับรถแล้ววิ่งต่อไปตามถนนพระราม 2 ขาเข้า หลังจากขับเลยสถานี
ต ารวจภูธรบางโทรัด ให้ชิดซ้ายแล้วใช้ทางกลับรถ เลี้ยวเข้าซอยข้างสถานีต ารวจ ขับต่อไปตามถนน สค.3403 
เลี้ยวซ้ายตรง Siam Precious feed แล้วขับต่อไปอีก 680 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวา ขับตรงไปตามถนนผ่านหน้า
วัดยกกระบัตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงโรงเรียนท านบแพ้ว ขับต่อไปอีกจนกระทั่งถึง เอ็นทีเห็ดฟาง แล้วเลี้ยวขวา 
จากนั้นขับไปตามทางจะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ 

รถโดยสารสาธารณะ 
 สามารถใช้บริการรถสองแถวสาย มหาชัย – บ้านแพ้ว โดยขึ้นรถที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
จากนั้นลงรถที่ตลาดบ้านแพ้ว (ตลาดน้ าหลักสาม) แล้วต่อเรือท่ีท่าน้ าเพ่ือไปยังวัดหลักสี่ฯ  
 หรือใช้รถสองแถวสาย มหาชัย – หลักสี่ โดยขึ้นรถที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3752.125923323409!2d100.07709469686247!3d13.57410861373276!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s
0x30e2db2b05c4d77d%3A0x74b8d53443ed667b!2z4Lin4Lix4LiU4Lir4Lil4Lix4LiB4Liq4Li14LmI4Lij4Liy4Lip4LiP4Lij4LmM4Liq4LmC4Lih4Liq4Li j!5e1!3m2!1sen!2sth!4v1528179791489" 
width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ้านสวนแช่มชื่น และแช่มชื่นตลาดริมคลองด้าเนินสะดวก (Baansuanchamchuen Farm and 

Chamchuen floating market) 

 

 

 

 

 



* ค ำอธิบำย 
 บ้านสวนแช่มชื่นไม่ใช่เพียงสวนผลไม้ธรรมดา เพราะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครที่อ้า
แขนรอรับนักท่องเที่ยวผู้นิยมความเป็นธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คน โดยมีการเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยว
ได้เดินชมความสวยงามแบบเรียบง่าย รวมถึงมีส่วนร่วมในการเก็บผลผลิตด้วย ซึ่งท าให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้า
เกษตรจากสวนได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนั้นยังมีการเป็นที่พัก
แบบโฮมสเตย์ตามกระแสนิยม มีการจัดพ้ืนที่เป็นตลาดน้ าเพ่ือให้ชาวไร่ชาวสวนคนอ่ืน ๆ ในละแวกใกล้เคียงได้
น าผลผลิตมาขายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกด้วย และยังมีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กซึ่งจัดแสดง
เครื่องไม้เครื่องมือในการท าเกษตรด้วย 

* ประเภทของสถำนที่ท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agricultural Tourism), แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) (โฮมสเตย์) (ตลาดน้ า) 

* กิจกรรม / จุดเด่น 
 - เลือกซื้อสินค้าเกษตรในราคาถูกจากสวน และตลาดน้ า 
 - สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน 
 - ที่พักแบบโฮมสเตย์ 
 - มีกิจกรรมล่องเรือชมสวน และชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมคลองด าเนินสะดวก 

* ที่อยู่ 
 เลขที ่112 ม.11 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 
* พิกดั GPS 
 13.557867, 100.065890 (13°33'28.3"N 100°03'57.2"E) 
 https://goo.gl/maps/C6qtSvUhdZA2 
* ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
หมายเลขโทรศัพท ์: 034 – 482 – 583 
   083 – 177 – 0715   
Facebook :  https://www.facebook.com/pages/Baansuanchamchuen/249833401709281 

* กำรเดินทำง 
รถยนต์ส่วนตัว 
 จากกรุงเทพฯ และเมืองสมุทรสาคร ใช้ถนนพระราม 2 มุ่งหน้าทิศตะวันตก หลังจากผ่านวัดเกตุมดี
ศรีวราราม ให้กลับรถ จากนั้นกลับรถอีกครั้งที่บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรบางโทรัด เพ่ือเข้าสู่ถนน สค.3403 
ขับไปตามทางอีก 1.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีก 600 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับต่อไปตามทางเลี้ยวซ้ายที่
โรงเรียนท านบแพ้ว ขับต่อไปตามทางเข้าสู่ถนน สค.4012 หลังจากเลย เอ็นทีเห็ดฟางให้เลี้ยวซ้าย แล้วขับต่อไป
จนกระทั่งถึงโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎ์รังสฤษฏ์ จากนั้นให้เลี้ยวขวาวิ่งเลียบคลองด าเนินสะดวกไป จนกระทั่ง
เห็นที่หมายอยู่ทางขวามือ 

* Code แผนที่ดำวเทียม ส ำหรับใช้ในเว็บ 
<iframe 
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5307.140431345104!2d100.06631528346706!3d13.555499833783623!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f

https://goo.gl/maps/C6qtSvUhdZA2
https://www.facebook.com/pages/Baansuanchamchuen/249833401709281


13.1!3m3!1m2!1s0x30e2dac4ef101f71%3A0xab43226bcc5fc479!2sBan+Suan+Chaem+Chuen+farm+and+hotel!5e1!3m2!1sen!2sth!4v1528163657885" width="600" height="450" 
frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> 
 

 


