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 เมืองพระประแดง เริมมีการตงัถินฐานมาตงัแตสมยักรุงศรีอยธุยา เมืองพระประแดงตงั่ ่้ ้ ้่
ท่ี อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการในปัจจุบนั ซ่ึงเริมมีการสร้างกาแพงเมืองขึนอยางถาวร ่ ํ ่้
ต ังแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  จนถึงรัชสมัยของ้ ่
พระบาทสมเด็จพระนังเกลา้เจา้อยูหัว เพื่อใชป้้องกนขา้ศึกท่ียกมายงัปากแมนาํเจา้พระยา โดยป่ ่ ั ่ ้ ้ อ
ปราการมีจาํนวนทงัหมด ้ 11 ป้อม 

 งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และส่ือความหมายของ้
โบราณสถานป้อมในเมืองพระประแดง เน่ืองจากหลงัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยู่ ห่ัว 
ป้อมในเมืองพระประแดงขาดการดูแลรักษา จึงทาํให้มีสภาพท่ีทรุดโทรม ผูศึ้กษาตอ้งการเสนอ
แนวทางในการอนุรักษแ์ละส่ือความหมายแกป้อมในเมืองพระประแดงในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรทาง่
วฒันธรรมประเภทแหลงประวติัศาสตร์ของชุมชน ดาํรงอยตูอไปและเป็นท่ีรู้จกัแกบุคคลทวัไปใน่ ่ ่ ่ ่
สงัคม โดยมีวิธีการศึกษาจากการคน้ควา้ เกบขอ้มูลจากบุคคลในพืนท่ี เอกสารทางประวติัศาส็ ้ ตร์ชนั้
ปฐมภูมิ และชนัทุติยภูมิ้  

 จากผลการศึกษาพบวา โบราณสถานป้อมในเมือง่ พระประแดงนนัมีจาํนวนเหลือเพียง ้
2 ป้อม คือป้อมปู่เจา้สมิงพราย กบป้อมแผลงไฟฟ้า มีการจดัการในการทาํความสะอั าดของสถานท่ี 
แตสภาพของวตัถุของโบราณสถานป้อมนันมีความทรุดโทรมจากธรรมชาติและการกระทาํของ่ ้
มนุษย ์อีกทงัขาดการทาํการอนุรักษ์อยางจริงจงั เน่ืองจากขาดแผนและงบประมาณดา้นทางการ้ ่
อนุรักษ ์และขาดความสนใจจากบุคคลในพืนท่ี จึงทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีเสนอแนวทางการอนุรักษ์้
และส่ือความหมายเพื่อให้โบราณสถานป้อมในเมืองพระประแดง เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการบูรณะ 
เพื่อใหโ้บราณสถานป้อมในเมืองพระประแดงนนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน ท่ีเป็นแหลง้ ่ ่
เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ของชุมชนตอไป่  
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 Phrapradaeng city. The city has seen since the Khmer Angkor period (interval. BE 
1345-1763) served as an outpost of the west. The area of the city in each period has the 
difference. In the era of the Khmer.Located at KlongToey district. But in the Ayutthaya period, 
located in the City Phrapradaeng present. Phrapradaeng city is still on the original location from 
Ayutthaya to the Rattanakosin period. Which began with the creation of a permanent wall. In the 
reign of King Rama1 the Great until the reign of King Rama3 to prevent enemy troops from the 
Entrance of Chaoprayariver. The fort has a total of 11 forts. 
 This research aims to identify the conservation and interpretive of historic forts in 
Phrapradaeng. Which requires as an historic cultural resources of the community continue to exist 
and are known to the general society.By methodology of the research. The methodology of the 
research is to collect information from people in the area and the primary historical documents. 
And upper secondary. 
 The study found that Phrapradaeng historic fort in the Phrapradaeng city there were 
only two left are Poochaosamingprai fort and Phomplangfaifa fort. Have managed to clean the 
facility. But the deteriorating condition of archaeological objects from nature and human action. 
There is also the lack of conservation seriously. Due to the lack of conservation plans and budgets 
and lost interest from people in the area. The Study interest in the conservation and interpretive 
guidelines to the ancient fortress in Phrapradaeng have known and be conserved. To make the 
historic fort in the city are the cultural heritage of the district. And a history of learning 
communities. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จฃุฃวงไดเ้ป็นอยางดี ดว้ยความอนุเคราะห์จากหนวยงานและ้ ่ ่ ่
บุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงผูว้ิจยัขอกลาวรายนามดงันี่ ้  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเสียสละ
เวลาให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา ท่ีเป็นประโยชน์อยางยิงตอการวิจยั่ ่่  คอยติดตามความกาวหน้าอยู้ ่
สมํ่าเสมอ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย  ์สายนัต  ์ไพรชาญจิตร์ ประธานกรรมการตรวจสอ
วิทยานิพนธ์ และ ศาตราจารยพ์ิเศษ ดร. พิสิฐ เจริญวงศ ์กรรมการ ท่ีให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะใน
การทาํงานเพ่ือวิทยานิพนธ์ไดมี้ความสมบูรณ์ยงิขึน่ ้  

ขอขอบพระคุณ อ.ฉวีวรรณ ควรแสวง ประธานศูนยว์ฒันธรรมอาํเภอพระประแดง ท่ี
ใหข้อ้มูลเกยวกบเมืองพระประแดง  เทศบาลนครเข่ือนขนัธ์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ เกยวกบหนงัสือี่ ั ี่ ั
ประวติัความเป็นมาของพระประแดง  และเทศบาลเมืองปู่เจา้สมิงพราย ท่ีให้ความอนุเคราะห์
เกยวกบประวติัของป้อมปู่เจา้สมิงพรายี่ ั  ขอบคุณสาํหรับ ประชาชน ท่ีอยใูนละแวกของป้อมแผลง่
ไฟฟ้า และ ผูป่้วยโรคเรือน ท่ีอาศยัอยูบริเวณป้อมปู่เจา้สมิงพราย ท่ีให้ขอ้มูลเกยวกบ ป้อมแผล้ ่ ี่ ั
ไฟฟ้าและป้อมปู่เจา้สมิงพราย ในสภาพท่ีตนอาศยัอยู ่

ขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ สาขาการจดัการทรัพยกรทางวฒันธรรม ท่ีใหค้วามชวยเหลือ่
อยางเตม็ท่ี และคอยกระตุน้ใหผู้ท้าํวิจยัมีแรงท่ีจะทาํงานวจิยั ่  

                  กราบขอบพระคุณ คุณพอศิวศิษฎ์ สุภคัดาํรงกุล และคุณแมสุธีรา สิมธาราแกว ท่ีให้่ ่ ้
โอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลานาน ท่ีคอยสนับสนุนทรัพย  ์แนะนําเจา้หน้าท่ีในองค์กร
ทอ้งถินใหป้ร่ ะสบความสาํเร็จ และ อาจารย ์มิตรชยั กลุแสงเจริญ ท่ีคอยใหข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์ 
และสอบถามความกาวหนา้อยเูสมอ้ ่  
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