
 

 

 

ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 

 

ในอดีต  

ด่านสิงขร เป็นเส้นทางคมนาคมข้ามผา่นแผ่นดินคาบสมุทร จากชายฝั่งทะเลด้านหนึ่ง ไปยัง
ชายฝั่งทะเลอีกด้านหนึ่ง เรียกว่าเส้นทางข้ามคาบสมุทร เป็นท่ีนิยมของนักเดินทางค้าขายทาง
ทะเล ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอ้อมไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการเดินทาง ที่มีผลจาก
สภาพอากาศหรือโจรสลัด 

 

ชายฝั่งทะเลท้ัง 2 ด้านมีท่าเรือสะดวกในการจอดพักของเรือเดินสมุทร มีความสะดวกในการ
ขนถ่ายสินค้าไปตามเส้นทางข้ามคาบสมุทร ซึ่งอาจเป็นทางบกหรือทางน้้าร่วมกัน รวมถึงความ
ปลอดภัยและบริการท่ีดึงดูด ให้นักเดินเรือค้าขายทางทะเลจากภูมิภาคต่างๆ  
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เส้นทางข้ามคาบสมุทรมีความส าคัญท้ังในด้านการค้าและด้านยุทธศาสตร์ จึงเป็นท่ีเฝ้ามอง
ของนานาชาติมาโดยตลอด เส้นทางข้ามคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายแนว ท่ีส าคัญ
แห่งหนึ่งคือ "เส้นทางข้ามคาบสมุทรช่องสิงขร" เป็นเส้นทางระหว่างทะเลอ่าวไทยท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านช่องสิงขรและเมืองตะนาวศรีไปยังเมืองท่ามะริดบนฝั่งทะเลอันดามัน ที่
ปากแม่น้ าตะนาวศรี เป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความส าคัญในทางการค้าระหว่างประเทศ
ตะวันตกและประเทศตะวันออก โดยเฉพาะจีนและอินเดียมายาวนานนับพันปี โดยมีเมือง
ตะนาวศรีซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าตะนาวศรีเป็นเมืองหลัก บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร ห่างจาก
ชายฝั่งทะเลประมาณ ๗๐ กิโลเมตร เรือเดินทะเลสามารถเดินทางเข้าออกตามแม่น้ าตะนาวศรี 
และจอดเทียบท่าได้ท่ีหน้าเมือง  

เมืองตะนาวศรีมีความส้าคัญเป็นเมืองท่าค้าขาย มีก้าแพงเมือง-คูเมืองป้องกันและก้าลังทหาร
คุ้มครองเส้นทางข้ามคาบสมุทร และเป็นเมืองท่าค้าขายท่ีส้าคัญติดต่อกับประเทศในยุโรป ซึ่งท้า
ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระนครศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

จนถึง พ.ศ. ๒๓๐๒ พระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่าได้ยกทัพลงมาทางใต้เข้ายึดเมืองทะวาย 
เมืองมะริด และเมืองตะนาวศรี และได้ใช้เส้นทางข้ามคาบสมุทรเดินทัพผ่านช่องสิงขรมายังฝ่ัง
ทะเลอ่าวไทยท่ีบริเวณอ่าวหว้าขาว (ห่างจากอ่าวประจวบคีรีขันธ์ไปทางเหนือประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตร) ซึ่งเป็นทางเดินระหว่างภูเขากับทะเล แต่ได้ถูกทหารกองก้าลังอาทมาต โดยการน้าของ
ขุนรองปลัดชู (ชาววิเศษชัยชาญ) จ้านวน ๔๐๐ คน เข้าซุ่มโจมตีสร้างความเสียหายแก่กองทัพพม่า
หลายคร้ังหลายครา แต่ด้วยก้าลังท่ีน้อยกว่าได้ถูกกองทัพพม่าโอบล้อมต้อนตกทะเล และถูกฆ่า
ตายจนหมดสิ้น นับเป็นวีรกรรมไทยรบพม่าท่ีส้าคัญครั้งหนึ่งเพื่อรักษาแผ่นดินคาบสมุทรแห่งนี้ให้
คงไว้เป็นของไทย  

หนังสือจากห้วงอวกาศฯอธิบายว่า ในครั้งนั้นเป็นช่วงเวลาที่ความเจริญของไทยเริ่มถดถอย
จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าท้าลายใน พ.ศ. ๒๓๑๐ แต่ต่อมาได้สร้างความเข้มแข็งใหม่จน
สามารถขับไล่พม่าออกไปจากผืนแผ่นดินไทย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศในยุโรปได้เข้ายึดดินแดนต่างๆ ในบริเวณคาบสมุทรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยอังกฤษเข้าครอบครองมาเลเซียและพม่า ส่วนฝร่ังเศสเข้าครอบครองลาว 
เขมร และเวียดนาม คงเหลือประเทศไทยท่ียังสามารถรักษาความเป็นอิสรภาพไว้ได้  

การสูญเสียอ้านาจทางการเมืองของคนในท้องถิ่นท่ีเกิดขึ้นในดินแดนคาบสมุทรแห่งนี้ ส่งผลให้
เส้นทางข้ามคาบสมุทรต้องปิดตัวลงแต่ครั้งนั้น  



จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เมื่อญี่ปุ่นยกคนขึ้นบกเข้ายึดเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันท่ี ๘ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ และเกิด"วีรกรรมอ่าวมะนาว" อันเป็นเหตุการณ์ท่ีคนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อ
รักษาผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้  

หลังจากนั้นญี่ปุ่นได้สร้างถนนยุทธศาสตร์ข้ามคาบสมุทรช่องสิงขรจากฝ่ังอ่าวไทย ท่ีเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ไปยังฝ่ังทะเลอันดามันท่ีเมืองมะริด ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เส้นทางข้าม
คาบสมุทรนี้ก็ปิดตัวลงอีกตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  

ควรให้ความส้าคัญด่านสิงขรในแง่ประวัติศาสตร์เส้นทางข้ามคาบสมุทรของสุวรรณภูมิ ที่มี
ความส้าคัญสืบเนื่องตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิ ราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ถึงยุคกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี 
และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จะส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวมีภูมิสังคมวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและ
ยาวนานถึงลูกหลานไม่มีสิ้นสุด คัดลอกบางส่วนของบทความมาจาก 
http://board.dmr.go.th/news_dmr/data/1365.html  
ในปัจจุบัน 

ด่านสิงขร ได้กลายเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า ระหว่างชายแดนไทยและพม่า จ้าหน่ายสินค้า
พื้นเมืองของคนไทยและคนพม่า สินค้าท่ีมีจ้าหน่ายได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลักซึ่งเป็นงานฝีมือ 
เหมาะส้าหรับเป็นของใช้และตกแต่งบ้าน ต้นไม้ต่างๆ รวมถึงเครื่องประดับที่ท้าจากหินและพลอย
หลากชนิด  
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นอกจากนั้น ในช่วงเช้าของวันเสาร์ จะมีการเปิดด่านให้ มีการค้าขายระหว่างเพื่อนบ้านของเรา 
โดยจะมีสินค้าพื้นบ้านต่างๆเข้ามาค้าขาย ให้เลือกซื้อ หรือเดินดูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมการต่างๆ 
เช่นภาษา และการแต่งกาย  

 
 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดงานขึ้นบริเวณด่านสิงขร มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ท้ังสองประเทศ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ จะมีการเปิดด่านให้นักท่องเท่ียว ได้เข้าไปในส่วนของ
หมู่บ้านบูด่อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เพื่อดูวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของหมู่บ้านชายแดน โดยมี
รถสองแถวให้บริการนักท่องเท่ียว  
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PrachuapTown ของเราก็ได้หามุม ท่ีคุณไม่เคยเห็นมาให้ชมกันอีก นั่นก็คือ "ศูนย์ฝึกอาชีพ
การคิดแยกและเจียระไนพลอย" มาให้ชมกันครับ โดยศูนย์นี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ก่อนถึงทางลงสู่
จุดผ่านแดน ต้องเข้าซอยไปนิดหน่อย  

 
 

และป้ายบอกว่า แคบสุดในสยาม แต่จากการหาของมูลจากแหล่งต่างๆ และการเทียบดูจาก
แผนที่จากดาวเทียม รู้สึกว่าตรงบริเวณนี้จะไม่ใช่ส่วนท่ีแคบท่ีสุดของประเทศนะครับ  

แต่ส่วนท่ีแคบท่ีสุดจะอยู่ท่ีต้าบลห้วยทรายซึ่งวัดระยะได้ 10.96 กิโลเมตร วัดตามแนวจากสัน
ปันน้้าของทิวเขาตะนาวศรีจนถึงฝั่งทะเล ตามแนวท่ีตัดผ่านหลักกิโลเมตร 340.4 บนถนนเพชร
เกษม ซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีป้ายบอกเช่นกันว่าแคบท่ีสุดของประเทศ  

ผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยไว้ดว้ยนะครับแล้วเราจะน้าภาพป้ายอีกท่ีหนึ่งท่ีต้าบลห้วยทรายมาให้ดู
กันภายหลังนะครับ 
แต่ถึงแม้ว่าด่านสิงขรจะไมใ่ช่จุดท่ีแคบสุดของประเทศ แต่ว่าในฐานะของเส้นทางข้ามคาบสมุทธ
นั้นมีความส้าคัญยิ่งกว่า  
วีรกรรมของกองอาทมาต โดยการน้าของขุนรองปลัดชู 400 คน กับการต่อสู้กับกองทัพ 8,000 คน 
อีกท้ังวีรกรรมอ่าวมะนาว เกิดขึ้นเพราะความส้าคัญของเส้นทางข้ามคาบสมุทธนี่เอง ซึ่ง ท้าให้เห็น
ถึงความเสียสละ และความรักในประเทศชาติ ของคนในสมัยก่อน ที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษา  

 
Share www.prachuaptown.com ประจวบทาวน์ดอทคอม  

133/35 ถนนมหาราช 2 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 
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โทร.081-757-2182 ,086-853-7241 E-Mail:PrachuapTown@hotmail.com 

จ านวนผู้เข้าชม 858044 คร้ัง  

 

สะพานมอญ สังขละบุรี สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 

ท่องเที่ยว » นักเที่ยวเชี่ยวทาง » สะพานมอญ สังขละบุรี สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  

 
สะพานมอญ สังขละบรุี สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในประเทศไทย ดินแดนสามวัฒนธรรม อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทย 
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travel mthai พาชิลลก์ลางไอเย็น เดนิเล่น สะพานมอญ แห่ง สังขละบุร ีเมืองสามหมอก ดินแดนสามวฒันธรรม จังหวัดกาญจนบรุ ีสัมผัส
อีกหน่ึงหน้าประวัติศาสตร์ของไทย 

สะพานมอญ สังขละบุรี 

 

ก่อนจะเข้าถงึ สะพานมอญ มารู้จักเมืองชายแดน สังขละบุร ีกันเล็กน้อย สังขละบุร ีเป็นอ าเภอที่ติดต่อกบัชายแดนพม่า ห่างจากตัวเมืองประมาณ 
215 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอทองผาภูมิ 74 กิโลเมตร ตัวอ าเภอต้ังอยูบ่ริเวณที่เรียกว่า “สามประสบ” คือ สถานทีซ่ึ่งล าน้ า 3 สาย ได้แก่ ซองกะ
เลีย บิคลี่ และ รันตี ไหลมาบรรจบกัน เป็นทีม่าของแมน่ ้าแคว เมืองแห่งสายน้ า 
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ทัศนียภาพโดยรวมของ สังขละบรุ ีถูกลอ้มด้วยขุนเขา ม ีแม่น ้าซองกาเลีย ซึ่งมต้ีนก าเนิดจากประเทศพม่าไหลผ่าน เป็นส่วนหน่ึงของวถิีริมแม่น้ าสองฝ่ัง 

เชื่อมชนชาติมอญทัง้ไทยและพม่าไว้ด้วยกัน แม่น ้าซองกาเลีย เป็นชือ่เรียกภาษามอญ แปลเป็นไทยว่า “ฝ่ังโน้น” เป็นแม่น้ าสายที่แบ่งเขตแดนอ าเภอสงัข

ละบุรีออกเป็นสองฟาก ฝ่ังหน่ึงคอืตัวอ าเภอ เป็นที่ต้ังของสถานที่ราชการและบรรดาที่พกัส าหรับนักทอ่งเท่ียว ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยพูดภาษากลาง ส่วน
อีกฝั่งหน่ึงเป็นหมูบ่้านของชาวมอญ ทั้งที่ต้ังรกรากมานานนับรอ้ยป ีและที่เพิง่อพยพมาอยู่ใหม ่สังขละบุร ีจึงกลายเป็นเมอืงทีม่ีความหลากหลายทางเชือ้ชาติ
และวฒันธรรม และมีชาวมอญตัง้บ้านเรอืนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
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มาถึง สะพานมอญ ตัวผสานสองฝ่ัง ที่เห็นเป็นรูปธรรมและจับตอ้งได้ถงึมนต์เสน่ห ์ซึ่งมีอกีชือ่เรียกหน่ึงว่า สะพานอุตตมานุสรณ ์เป็น สะพานไม้
ที่ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างเพือ่ใชข้้าม แม่น ้าซองกาเลีย เชือ่มการสัญจร มอญ-สังขละ ให้ถึงกัน สะพาน
มอญ ยังเป็นอกีหน่ึงจุดชมวิวทะเลสาบเขือ่นวชิราลงกรณ ์และแสงยามเช้าที่สวยงาม พร้อมสมัผัสวิถชีาวบ้านกลางสายหมอก 

 



 

 



 

 



 



 

สะพานมอญ สังขละบุร ีสะพานไม้ที่ยาวท่ีสุดในประเทศไทย 



 

การเดินทางไป สังขละบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ี

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จังหวัดนครปฐม ประมาณ 9 กิโลเมตร จะพบสะพานข้าม

ไปจังหวัดกาญจนบุร ีวิ่งตามทางหลวงหมายเลข 323 ประมาณ 7 กิโลเมตร จะพบสี่แยก ใหเ้ลี้ยวขวาเพื่อเข้าเมืองกาญจนบุร ีจากน้ันมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่งเสี้ยน ใช้

เส้นทางอ าเภอทองผาภูม ิซึ่งจะผ่านไทรโยคน้อยและไทรโยคใหญ่ (หลักกโิลเมตรที ่125 ทางหลวง หมายเลข 323) จะเจอสามแยก ใหเ้ลี้ยวขวาไป สังขละ
บุร ีผ่านน้ าตกเกริงกะเวีย น้ าตกไดช่องถอ่ง ผ่านอุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม เมือ่ไปถึงแยกด่านเจดีย์สามองค์ ให้ตรงไปอีก 7 กิโลเมตร จะเจอแยก เลี้ยซ้ายไป 

สะพานอุตตมานุสรณ ์อีกประมาณ 300 เมตร ก็จะพบ สะพานอุตตมานสุรณ ์ หากต้องการไปเที่ยว วัดวังก์วิเวการาม จากแยกด่านเจดี่ย์สาม

องค์ไม่ตอ้งเลี้ยวขวา ให้ขับตรงไป ประมาณ 7.4 กม.จะเห็นแยกขวา วัดวังก์วิเวการาม และแยกซ้ายไป เจดีย์พุทธคยา จ าลอง 

2. โดยรถสาธารณะ จากสถานีขนสง่สายใต้น่ังรถสายกรุงเทพฯ – กาญจนบุร ีใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ไปยังสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบรุ ี

จากน้ันน่ังรถสายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ – สังขละบุร ีไปลงทีท่่ารถ สังขละบุร ีใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองถงึสังขละบุร ีประมาณ 4 

ชั่วโมง ต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างไปที ่ซองกาเลีย รีสอร์ท จากน้ันสามารถใชบ้ริการรถของ บริษทัเอเซียไทรโยคเดินรถ จ ากัด ต้ังอยู่ที่ตัวเมอืง 

– อัตราค่าโดยสาร รถตู้ปรบัอากาศ 118 บาท รถปรบัอากาศใหญ ่151 บาท 

– เวลารถ 7.30-16.30 น. รถออกทุก 1 ชั่วโมง 

– ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาท ี

ข้อมูล : www.kanchanaburi.com ภาพ : facebook/เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ตะวันตก  

เรียบเรียง : travel mthai 
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