เด็กดีศรีเขียว
ห้องเรียนบางกะเจ้า

1

เด็กดีศรีเขียว

ผลงานการดำ�เนินกิจกรรม “พี่สอนน้อง”
ระหว่างโรงเรียนนำ�ร่อง “โรงเรียนวัดคันลัด” สมุทรปราการ
และ “โรงเรียนรุ่งอรุณ” กรุงเทพมหานคร

ค�ำน�ำ
หนังสือ “เด็กดีศรี เขียว” ได้ ถกู จัดท�ำขึ ้นเป็ นชิ ้นงานสุดท้ ายของโครงงาน “พี่สอนน้ อง”
ซึง่ คือ โครงงานการจัดการเรี ยนการสอนโดยคณะนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนรุ่งอรุณ
แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดคันลัด ทังนี
้ ้เป็ นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบางกะเจ้ าในประเด็น
ของ “พื ้นที่สีเขียว” และกิจกรรมโครงงาน “พี่สอนน้ อง”
โครงงาน “พี่สอนน้ อง” ด�ำเนินการภายใต้ “โครงการจัดท�ำโปรแกรมการเรี ยนรู้และ
พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งสริ มเยาวชนท้ องถิ่นให้ เป็ นจิตอาสาร่วมอนุรักษ์ พื ้นที่สีเขียวและทรัพยากร
หลากหลายทางชีวภาพ”  มีความประสงค์ในการปลูกฝังการรับรู้ การเรี ยนรู้และการตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรท้ องถิ่นของชุมชนให้ กบั เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ ซึง่ มีหน่วยงานรับผิดชอบ
คือ โครงการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่พื ้นที่สาธิตการป่ าไม้ ในเมืองบางกะเจ้ า (ประเทศไทย)
เพื่อการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ ส่วนความร่วมมือ
ด้ านการป่ าไม้ ระหว่างประเทศ ส�ำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่ าไม้ ทังนี
้ ้ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก Asia-Pacific Network for Sustainable Forest (APFNet)
ในการด�ำเนินการโครงงานพี่สอนน้ องนี ้มีโรงเรี ยนวัดคันลัดเป็ นโรงเรี ยนน�ำร่องในพื ้นที่
และในแง่การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนทังสองโรงเรี
้
ยน นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดคันลัดน�ำไปสูก่ ารท�ำความ
รู้จกั และเห็นความส�ำคัญในพื ้นที่บางกะเจ้ าของตนเอง รวมทังการค้
้
นพบว่าในพื ้นที่
บางกะเจ้ านันเป็
้ นพื ้นที่สีเขียวที่มีความส�ำคัญมาก เป็ นแหล่งพืชพันธุ์ ต้ นไม้ ที่เป็ นทังแหล่
้ ง
อาหาร สินค้ า รายได้ และแหล่งธรรมชาติที่มีความสะอาด อีกทังยั
้ งมีผ้ รู ้ ูและกลุม่ คนที่ชว่ ยกัน
รักษาพื ้นที่สีเขียวนี ้ไว้ ให้ เกิดประโยชน์ทงแก่
ั ้ คนบางกะเจ้ าเอง รวมทังคนกรุ
้
งเทพฯ และคนใน
พื ้นที่ใกล้ เคียง
นักเรี ยนโรงเรี ยนรุ่งอรุณ ได้ เรี ยนรู้ถงึ ความส�ำคัญของบางกะเจ้ าเช่นกัน เมื่อพิจารณา
จากภาพถ่ายดาวเทียม เกาะเทียมสีเขียวนี ้อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย
และปรากฏเป็ นพื ้นที่สีเขียวที่ยงั คงสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณอย่างไม่นา่ เชื่อ เป็ นเรื่ องที่ท�ำให้
นักเรี ยนต้ องหันกลับมาให้ ความสนใจ ในพื ้นที่นี ้ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากแหล่งอาศัยของตน
พื ้นที่บางกะเจ้ าในวันนี ้จึงไม่ใช่พื ้นที่มองผ่าน เราอาจพิจารณาว่า “บางกะเจ้ า” แห่งนี ้คือมรดก
ของชาติและของคนไทยทุกคน เราทุกคนจึงควรได้ มีสว่ นในการดูแลและท�ำนุบ�ำรุงพื ้นที่
“บางกะเจ้ า” นี ้ต่อไป
                                                                                          คณะผู้จดั ท�ำ
                                                                                           พฤศจิกายน ปี การศึกษา 2562
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บางกะเจ้า

ปอดของกรุ งเทพ
คุ้งบางกะเจ้ า อยูใ่ นอ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื ้นที่ 6 ต�ำบล
ได้ แก่ บางน� ้ำผึ ้ง บางยอ บางกระสอบ บางกะเจ้ า 
บางกอบัว และทรงคนอง และมีพื ้นที่รวม
11,819 ไร่
คุ้งบางกะเจ้ ามีลกั ษณะคล้ ายกระเพาะหมู
ที่ถกู ล้ อมรอบโดยแม่น� ้ำเจ้ าพระยา และได้ รับ
อิทธิพลจากน� ้ำทะเลเพราะอยูใ่ กล้ อา่ วไทยมาก จึง
เป็ นพื ้นที่สามน� ้ำ ได้ แก่ “น� ้ำจืด น� ้ำกร่อย น� ้ำเค็ม”
ท�ำให้ พื ้นที่มีลกั ษณะพิเศษในเรื่ องของพืชพันธุ์และ
การท�ำกินของคนท้ องถิ่น สามารถพบพื ้นที่ป่า
ธรรมชาติประเภทที่ทนต่อพื ้นที่สามน� ้ำได้ อีกทังยั
้ ง
เป็ นพื ้นที่ที่เหมาะแก่การท�ำการเกษตร ซึง่ ในอดีต
คนบางกะเจ้ าส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำสวนเป็ นหลัก
และในปั จจุบนั ก็ยงั คงท�ำสวนอยู่ ซึง่ ผลผลิตทางการ
เกษตรจากสวนบางกะเจ้ ายังถือเป็ นแหล่งอาหารที่
ส�ำคัญของคนกรุงเทพฯ อีกด้ วย
นอกจากนี ้ บางกะเจ้ ายังถูกเรี ยกว่าเป็ น
“ปอดของกรุงเทพฯ” และถือเป็ นพื ้นที่สีเขียวขนาด
ใหญ่ที่อยูใ่ กล้ กรุงเทพฯ มากที่สดุ โดยในปี
พ.ศ. 2549 นิตยสาร Time Asia ฉบับ Best of Asia
ได้ ยกย่องให้ บางกะเจ้ าเป็ นปอดกลางเมืองที่ดีที่สดุ
ในเอเชีย (The Best Urban Oasis)
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เนื่องจากความเป็ นพื ้นที่สีเขียวของ
บางกะเจ้ า ที่มีพนั ธุ์ไม้ ที่หลากหลายจ�ำนวนมาก ซึง่
ต้ นไม้ นนมี
ั ้ ความสามารถในการ ฟอกอากาศด้ วย
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่ชว่ ยน�ำแก๊ ส
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศไปสร้ างอาหาร
และปล่อยแก๊ สออกซิเจน (O2) กลับมาสูอ่ ากาศ
เท่ากับว่าต้ นไม้ ที่บางกะเจ้ าได้ ท�ำหน้ าที่เป็ นเครื่ อง
ฟอกอากาศให้ แก่ปอดของชาวกรุงเทพฯ
จากเว็บไซต์ suansri-bangkachao.com
กล่าวถึงงานวิจยั ขององค์การบริ หารจัดการ
ก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) และ
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี
พ.ศ. 2554 ระบุวา่ พื ้นที่สีเขียวของบางกะเจ้ า
สามารถช่วยดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ เฉลี่ย
ถึงปี ละประมาณ 6,000 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ และ
ผลิตออกซิเจนได้ ถงึ 6 ล้ านตันต่อวัน
พื ้นที่ที่อดุ มไปด้ วยต้ นไม้ ของบางกะเจ้ ายัง
ท�ำหน้ าที่เปรี ยบเหมือนเครื่ องปรับอากาศให้ มนุษย์
เนื่องจากการคายน� ้ำของใบไม้ ที่ให้ ละอองน� ้ำออกมา 
มีสว่ นช่วยให้ อณ
ุ หภูมิบริ เวณนันเย็
้ นกว่าอุณหภูมิ
ของบริ เวณโดยรอบ นอกจากนี ้ต้ นไม้ ยงั ช่วยป้องกัน
พื ้นที่ชายฝั่งโดยมีสว่ นช่วยในการชะลอความเร็ วของ
ลมและยับยังไม่
้ ให้ คลื่นกัดเซาะชายฝั่งได้ รุนแรง
จะเห็นได้ วา่ บางกระเจ้ านันนอกจากจะอยู
้
่
ใกล้ กรุงเทพฯ แล้ ว ยังถือเป็ นพื ้นที่ที่มีความส�ำคัญทัง้
ต่อกรุงเทพฯ และพื ้นที่โดยรอบอีกด้ วย
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่ทีมา

ชื่อบางกะเจ้า
ไม่ปรากฏชัดถึงที่มาของชื่อ แต่สนั นิษฐานว่า
ค�ำว่า ‘กะเจ้ า’ มาจากค�ำว่า ‘นกกระยาง’ ในภาษาเขมร
โดยคาดว่าในสมัยก่อน บริ เวณพื ้นที่บางกะเจ้ านี ้คงมี
นกกระยางจ�ำนวนมากที่คอยดักจับสัตว์น� ้ำตามริ มป่ า
ชายเลนเป็ นอาหาร เนื่องจากพื ้นที่ป่าชายเลนของ
บางกะเจ้ ามีความอุดมสมบูรณ์คอ่ นข้ างสูง
อีกเรื่ องที่ถกู เล่ากันมากล่าวไว้ วา 
่ ในอดีต
มีเหล่าขุนนางชันสู
้ งที่อาศัยอยูใ่ นเขตพระโขนงอพยพ
ข้ ามฝั่งมายังบางกะเจ้ าผ่านล�ำน� ้ำเจ้ าพระยา ด้ วย
เหตุผลใดไม่ปรากฏแน่ชดั ขุนนางเหล่านันอพยพมา
้
ทางล�ำคลองสายหนึง่ เพื่อมายังฝั่งบางกะเจ้ า จนชาว
บ้ านเรี ยกคลองนันว่
้ า “ช่องนางหนี” ต่อมาเพี ้ยนเป็ น
“ช่องนนทรี ” และอีกคลองสายหนึง่ เมื่อถึงฝั่งบางกะเจ้ า 
ชาวบ้ านเรี ยกว่า “คลองรัดเกล้ า” ตามลักษณะปิ่ นปั ก
ผมของขุนนางผู้หญิงที่อพยพมา
ภายหลังผู้คนเข้ ามาอยูอ่ าศัยในเกาะ
บางกะเจ้ ามากขึ ้น เกิดเป็ นชุมชนเมืองขนาดย่อม
บางคนเรี ยกชุมชนนี ้ว่า “บางบ้ านเจ้ า” บ้ างก็เรี ยก
“บางรัดเกล้ า” เมื่อเวลาผ่านไปจึงเพี ้ยนเป็ น
‘‘บางกะเจ้ า” ดังปั จจุบนั

5

บางกะเจ้า

ตามรอยแนวพระราชด�ำริ
“บางกะเจ้ า” เดิมเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ “สวนกลางมหานคร” โดยความเป็ นมาเริ่ ม
เมื่อปี พ.ศ.2520 สมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลมีมติ
ให้ อนุรักษ์ พื ้นที่เกษตรกรรมริ มฝั่งแม่น� ้ำเจ้ าพระยาฝั่งตรงข้ ามเขตคลองเตย เขตยานนาวาให้ เป็ น
สวนสาธารณะเพื่อให้ ประชาชนได้ มาพักผ่อนสูดอากาศบริ สทุ ธิ์ เนื่องด้ วยบางกะเจ้ าในเวลานัน้
เป็ นพื ้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ปรากฏทังป่
้ าธรรมชาติและสวนร่องอยูท่ างตอนใต้ ของกรุงเทพฯ มี
ความร่มรื่ นและทัศนียภาพโดยรวมที่งดงาม
ในระยะต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงมีแนวพระราชด�ำริ ไว้ เมื่อครัง้ ประทับเฮลิคอปเตอร์ ผา่ นบางกะเจ้ าเป็ นประจ�ำ
ในช่วงปี 2525-2530 ว่า “สมควรสงวนพื ้นที่แห่งนี ้ไว้ ส�ำหรับเป็ นพื ้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑล เนื่องจากมรสุมจากอ่าวไทยจะพัดเอาอากาศบริ สทุ ธิ์เข้ ามาไล่อากาศเสียใน
กรุงเทพฯ เป็ นเวลากว่าปี ละ 9 เดือน”
แนวพระราชด�ำริ ป่าสีเขียวขนาดใหญ่ประมาณ 12,000 ไร่ ที่บางกระเจ้ านี ้ได้ ถกู ด�ำเนิน
การพัฒนาต่อมาผ่านหน่วยงานหลายส่วน ทังในส่
้ วนของการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และในส่วนที่
เน้ นการส่งเสริ มวิถีชมุ ชน
ในช่วงแรกมีการประกาศขอเวนคืนที่ดนิ ด้ วยความตังใจที
้ ่จะอนุรักษ์ พื ้นที่เดิมของ
บางกะเจ้ าเอาไว้ ให้ เป็ นพื ้นป่ าสีเขียวของกรุงเทพฯ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็ จ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเน้ นให้ น�ำประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นที่ตงั ้ โดยได้ มีการปรับเปลี่ยนให้ เป็ นการซื ้อขายตามความสมัครใจแทน ซึง่ ที่ดนิ ที่
รัฐสามารถจัดซื ้อไว้ ได้ มีทงหมด
ั้
564 แปลง โดยกระจายอยูท่ งั ้ 6 ต�ำบล
โครงการมากมายจึงเกิดขึ ้นที่บางกะเจ้ าแห่งนี ้ ซึง่ ล้ วนเป็ นโครงการที่เน้ นปลูกฝังการรัก
ป่ า ให้ ดแู ลธรรมชาติ ให้ ท�ำกิจกรรมสวนเกษตรที่เน้ นการปลูกแบบผสมผสานและการน�ำผลผลิต
มาใช้ สอยอย่างเหมาะสม เกษตรกรบางกะเจ้ าจะกินอยูอ่ ย่างพอตัวและพอเพียง รวมทังมี
้ การ
สนับสนุนให้ ชาวบ้ านร่วมมือกันและท�ำงานร่วมกับชุมชนเป็ นเครื อข่าย โดยมีเจตนาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาในรูปศูนย์การเรี ยนรู้ และแม้ ภายหลังการท่องเที่ยวจะเข้ ามา
มีบทบาทมากขึ ้นในบางกะเจ้ าเพราะความที่มีทศั นียภาพสวยงามและมีต้นไม้ มาก แต่ก็ยงั
เป็ นการท่องเที่ยวที่ได้ รับการบริ หารจัดการโดยชุมชน
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พื้นที่สวนสาธารณะ :

โครงการ “สวนกลางมหานคร”
มีมติคณะรัฐมนตรี อนุมตั โิ ครงการ “สวนกลาง
มหานคร”เมื่อ ปี พ.ศ. 2534 ในระยะแรกด�ำเนินการช่วง
พ.ศ. 2534-2542 และในปี พ.ศ. 2540 ได้ สร้ างสวน
สาธารณะและสวนพฤกษชาติในเนื ้อที่ 148 ไร่ที่ต�ำบล
บางกะเจ้ าตามแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้ กบั กรมป่ าไม้ ในการ
จัดการพื ้นที่สีเขียวโครงการ “สวนกลางมหานคร” หรื อ
การอนุรักษ์ พื ้นที่สีเขียวบริ เวณบางกระเจ้ าให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่างยัง่ ยืน ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน
นามแก่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติแห่งนี ้ว่า 
“สวนศรี นครเขื่อนขันธ์”
ชื่อ “นครเขื่อนขันธ์” มาจากชื่อเดิมของเมือง
พระประแดง  ซึง่ ในอดีตเป็ นเมืองหน้ าด่านที่มีชาวมอญ
อพยพมาตังรกรากตั
้
งแต่
้ สมัยพระเจ้ าตากสินมหาราชและ
รัชกาลที่ 2 สวนแห่งนี ้นับว่าอยูใ่ กล้ กรุงเทพฯมาก เพียงแค่
ข้ ามฝั่งแม่น� ้ำเจ้ าพระยาไปเท่านัน้
สวนศรี นครเขื่อนขันธ์หรื อที่ชมุ ชนบางกะเจ้ าเรี ยก
กันว่า “สวนกลาง” แห่งนี ้ เป็ นสวนสาธารณะที่แตกต่าง
กับสวนสาธารณะทัว่ ไป โดยมีการด�ำเนินการพัฒนาพื ้นที่
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ประมาณ 40 ไร่ให้ เป็ น “พื ้นที่ศกึ ษาเรี ยนรู้การฟื น้ ฟูป่าเชิง
นิเวศ” จึงมีความร่มรื่ นและความอุดมสมบูรณ์ไปด้ วย
พันธุ์ไม้ นานาพันธุ์ที่ถกู รวบรวมไว้ ในลักษณะเหมือนสวน
ในพื ้นที่ชนบท มีการจ�ำลองแบบระบบนิเวศ ที่สามารถพบ
ได้ ในคุ้งบางกะเจ้ ามาไว้ ที่นี่ และมีความคล้ ายกับป่ าตาม
ธรรมชาติในบางบริ เวณ ที่นี่ได้ รวบรวมพันธุ์พืชไว้ มากกว่า 
100 ชนิด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ ดีในน� ้ำ
กร่อยและน� ้ำเค็ม เช่น โกงกางใบเล็ก ล�ำพู ปรงทะเล
มะพร้ าว พิลงั กาสา จาก เถาคัน หวายลิง เป็ นต้ น
สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ยงั เป็ นแหล่งรวมของนก
กว่า 100 ชนิด ทังนกประจ�
้
ำถิ่นและนกอพยพ จึงเป็ น
สถานที่ส�ำคัญส�ำหรับการดูนก และนกที่พบก็ยงั มีความ
ส�ำคัญอีกด้ วย เพราะมีสถานะเป็ นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัตสิ งวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
เช่น เหยี่ยวเพริ กริ น นกยางเปี ย นกจับแมลงสีฟา 
้ นกเอี ้ยง
สาลิกา นกปรอดเหลืองหัวจุก และนกเปล้ าคอสีมว่ ง  
เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังพบพันธุ์สตั ว์ที่เป็ นผู้ลา่ และช่วย
ควบคุมสิง่ มีชีวิตในระบบนิเวศ รวมทังช่
้ วยก�ำจัดของเสีย
ในพื ้นที่เช่น สัตว์เลื ้อยคลาน รวมทังปลาในแหล่
้
งน� ้ำ สวน
ศรี นครเขื่อนขันธ์ถือเป็ นแหล่งอาศัยอันเหมาะสมของสัตว์
หลายสายพันธุ์
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พื้นที่ป่า : นิเวศเดิมบางกะเจ้า
ความที่ค้ งุ บางกระเจ้ าเป็ นพื ้นที่ในส่วนโค้ งของ
แม่น� ้ำเจ้ าพระยาที่มีความยาวราว 20 กิโลเมตร กระแสน� ้ำ
ของแม่น� ้ำเองได้ เริ่ มชะลอความเร็ว เมื่อไหลสูบ่ ริ เวณที่ราบต�่ำ
การปะทะปะทังกันระหว่างน� ้ำจืดและน� ้ำทะเลท�ำให้ เกิดการ
ชะลอน� ้ำเค็มและเป็ นที่พกั สะสมตะกอนแม่น� ้ำ ซึง่ การทับถม
ของตะกอนบริ เวณปากแม่น� ้ำเจ้ าพระยานี ้เอง ท�ำให้ พื ้นที่
บางกะเจ้ ามีดนิ ที่อดุ มสมบูรณ์ และเนื่องจากถูกโอบล้ อม
ด้ วยแม่น� ้ำเจ้ าพระยา ท�ำให้ บริ เวณต�่ำสุดของคุ้งคือบริ เวณ
พื ้นที่ราบลุม่ แม่น� ้ำมีระดับความสูงจากระดับน� ้ำทะเล
13

ปานกลาง 50-60 เซ็นติเมตร มีสภาพดินที่เกิดจากการ
ทับถมของตะกอนดินเหนียวของแม่น� ้ำ และด้ วยสภาพที่มี
น� ้ำล้ อมรอบและอยูใ่ กล้ ทะเล ท�ำให้ บางกะเจ้ าเป็ นพื ้นที่สาม
น� ้ำมีทงน�
ั ้ ้ำเค็ม น� ้ำจืด น� ้ำกร่อย เพราะได้ รับอิทธิพลจาก
น� ้ำทะเล น� ้ำขึ ้นน� ้ำลง และอิทธิพลจากน� ้ำกร่อยช่วงน� ้ำทะเล
หนุนสูง บริ เวณดังกล่าวเป็ นถิ่นกระจายของ ป่ าชายเลน
พืชส�ำคัญได้ แก่ พังกาหัวสุมดอกขาว ล�ำพู โกงกางใบเล็ก
โกงกางใบใหญ่ ถัว่ ด�ำ ถัว่ ขาว ปอทะเล โพทะเล จิกทะเล
เป็ นต้ น

ถัดเข้ ามาบริ เวณภายใน ซึง่ จะได้ รับอิทธิพลของ  
น� ้ำทะเลน้ อยกว่า ปรากฏล�ำคลองสาขาหลายสาย  จึงท�ำให้
มีน� ้ำขังในพื ้นที่อยูป่ ระมาณ 2.5 ล้ านลูกบาศก์เมตร โดย
เฉพาะส่วนที่ราบต�่ำริ มน� ้ำหรื อพื ้นที่ตอนในที่มีน� ้ำแช่ขงั ใน
ช่วงฤดูฝนและแห้ งในช่วงฤดูแล้ งเดิมจะเป็ น ป่ าบึงน�้ำจืด
ซึง่ พันธุ์ไม้ ที่พบมากได้ แก่ ล�ำดวน หว้ า กันเกรา แคน� ้ำ
ยางนา พะยอม ช�ำมะเลียง ไข่เน่า ข่อย จิกสวน เป็ นต้ น
นิเวศดังกล่าวคนท้ องถิ่นปรับเปลี่ยนเป็ นสวนผลไม้ ที่ต้อง
ขุดร่องไว้ ชว่ ยระบายน� ้ำ และปลูกผลไม้ ท้องถิ่นที่เป็ นที่ร้ ูจกั ดี

ได้ แก่ มะม่วงน� ้ำดอกไม้ มะพร้ าว ส้ มเทพรส ละมุดสีดา 
รวมถึงลูกหม่อน อันมีความอร่อยด้ วยรสชาติเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
สุดท้ ายคือ บริ เวณดอนสูงกลางคุ้งที่เคยถูก
ปกคลุมด้ วย ป่ าดิบลุ่มต�ำ่ ไม้ ส�ำคัญมักเป็ นไม้ ใหญ่
มีเรื อนยอดแผ่กว้ างร่มเย็น เข่น ตะเคียนทอง ยางนา 
พะยอม มะเกลือ จันทน์หอม จ�ำปา มะพลับ อบเชย
เป็ นต้ น ซึง่ พื ้นที่ป่าดิบลุม่ ต�่ำนี ้ ได้ ปรับเปลี่ยนไปเป็ น
พื ้นที่สวนและที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั
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ป่าชุมชนเมือง
สวนป่าเกดน้อมเกล้า
เป็ นหนึง่ ในพื ้นที่สีเขียวของโครงการ “สวนกลาง
มหานคร” ตามแนวพระราชด�ำริ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร อยูท่ ี่ต�ำบลทรงคนองในพื ้นที่บางกะเจ้ า 
และที่เรี ยกว่า “ป่ าชุมชนเมือง” มีความหมายถึงป่ าใน
เมืองหรื อป่ าเล็กที่มีเมืองล้ อม
เดิมพื ้นที่นี ้เต็มไปด้ วยต้ นเกด ต้ นไม้ ที่ชาวบ้ านมัก
น�ำมาขุดเป็ นเรื อ จึงเป็ นที่มาของชื่อ “ป่ าเกด” ปั จจุบนั
ต้ นเกดเหลือน้ อยมาก หรื ออาจจะไม่เหลือเลย
ย้ อนไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2542 เมื่อรัฐสามารถ
จัดซื ้อที่ดนิ รกร้ างจากชาวบ้ านได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,276 ไร่
(ประมาณ 10% จากพื ้นที่บางกะเจ้ าทังหมด)
้
ที่ดนิ รกร้ าง
เหล่านันยั
้ งไม่ได้ รับการพัฒนาใด ๆ มาสักระยะหนึง่
คุณเปรมปรี ย์  ไตรรัตน์ ประธานป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกด
น้ อมเกล้ าในปั จจุบนั   รับรู้เสียงของชาวบ้ านที่กล่าวว่า 
“พื ้นที่รกร้ างดังกล่าวแม้ เป็ นพื ้นที่สีเขียว แต่เมื่อไม่ได้ รับ
การดูแลจากรัฐกลับน�ำความเดือดร้ อนมาสูค่ นในพื ้นที่อยู่
มาก” เพราะเป็ นที่รกร้ าง อันเป็ นแหล่งอยูอ่ าศัยของสัตว์
เลื ้อยคลาน แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ เป็ นที่ทิ ้งขยะ เป็ นต้ น
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ต�ำบลบางยอ
ต�ำบลบางน� ้ำผึ ้ง
ต�ำบลบางกะเจ้ า
ต�ำบลบางกอบัว
ต�ำบลบางกระสอบ
ต�ำบลทรงคนอง

ขอบคุณรูปภาพจากป้าต๊อย
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การบริหารจัดการ
ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า
คุณเปรมปรี ย์และชุมชนเกิดแนวคิดในการบริ หาร
จัดการป่ าชุมชนเมืองจ�ำนวน 55 ไร่ ในพื ้นที่หมู่ 2 และหมู่ 3
จึงได้ รวมกลุม่ ช่วยกันปลูกไม้ พื ้นถิ่นและดูแลต้ นไม้ ในพื ้นที่  
ภายในป่ าชุมชนสวนป่ าเกดน้ อมเกล้ าแห่งนี ้จะมีการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ พนั ธุ์พืช และปลูกต้ นไม้ เพิ่มเติมกว่าร้ อยสายพันธุ์ตาม
วิถีชาวสวน และมีหลักการที่จะปลูกพันธุ์ไม้ ตามสภาพเดิม
ให้ ร่องสวนท�ำหน้ าที่เป็ นแก้ มลิง โดยเฉพาะในช่วงระยะแรก
จะปลูกู โกงกางใบเล็ก (ต้ นคัก) หรื อต้ นพังกาหัวสุม ต้ นล�ำพู
ต้ นจิก ซึง่ เป็ นแม่พนั ธุ์ในพื ้นที่และมีความแข็งแรง การปลูก
ต้ นไม้ เพิ่มในพื ้นที่ป่าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดน้ อมเกล้ า ใน
ปั จจุบนั ท�ำไม่ได้ แล้ ว เพราะมีต้นไม้ ที่แออัดและแน่นถี่มาก
ปั จจุบนั นี ้มีพนั ธุ์ไม้ ตา่ ง ๆ หลากชนิดเช่น ต้ นยางนา โกงกาง ตีน
เป็ ดน� ้ำ สะเดา คูน ขี ้เหล็ก ใบยอ ใบเงิน มะยม มะขาม และเมื่อ
มีต้นไม้ มากจึงท�ำให้ มีนกมาอาศัยอยูก่ ว่า 30 ชนิดด้ วย
พื ้นที่นี ้ยังพบว่าชาวบ้ านยังคงท�ำสวนเกษตรแบบ
ดังเดิ
้ ม และเป็ นการเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
ส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านปลูกมะพร้ าว มะนาว ส้ ม กล้ วย มะม่วง
เป็ นต้ น เพื่อเป็ นการเพิ่มจ�ำนวนพื ้นที่สีเขียวให้ แก่สวนป่ าใน
พื ้นที่บางกะเจ้ ายิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ยังได้ เป็ นอาหารและสร้ าง
รายได้ แก่ชมุ ชนอีกด้ วย ป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดน้ อมเกล้ า 
และต�ำบลทรงคนอง ด�ำเนินการตามแนวพระราชด�ำริ ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้ าฟ้ามหาจักรี สริ ิ นธรฯ สยามบรมราชกุมารี ในการใช้
ประโยชน์ของพื ้นที่ในลักษณะที่เป็ นชุมชนดังเดิ
้ ม ชาวบ้ านมี
วิถีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่ายอย่างในอดีต มีการอนุรักษ์
พันธุ์ไม้ มีการควบคุมสิง่ ก่อสร้ างอย่างเป็ นระบบ อีกทังยั
้ งเป็ น
วิสาหกิจชุมชนที่มีการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
กล่าวคือ ชุมชน ภาครัฐ และเอกชนที่คอยให้ การสนับสนุนการ
อนุรักษ์ พื ้นที่สีเขียว จ�ำนวน 55 ไร่นี ้ โดยที่ชมุ ชนซึง่ มีที่ดนิ และ
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มีความสามารถในการบริ หารจัดการแต่ขาดแคลนเงินทุน
องค์กรเอกชนที่มีเงินทุนเพื่อการจัดการแต่ไม่มีที่ดนิ รวมทังรั้ ฐที่
เป็ นผู้สนับสนุนและให้ ค�ำปรึกษาแก่ชมุ ชน ซึง่ ทังหมดนี
้
้จะได้
ท�ำงานร่วมกันและท�ำงานอย่างเติมเต็ม พึง่ พาและขับเคลื่อน
ไปด้ วยกัน
ป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดน้ อมเกล้ า มีศนู ย์การเรี ยนรู้
ส�ำหรับเยาวชน ในลักษณะของห้ องเรี ยนธรรมชาติ ตังใจที
้ ่จะ
ใช้ ศิลปะเป็ นตัวดึงดูด ความสนใจ แล้ วจึงสอดแทรกเรื่ องการ
สอนให้ ร้ ูจกั พันธุ์ไม้ แต่ละชนิด มีเป้าหมายให้ เยาวชนซึมซับถึง
ความส�ำคัญของป่ าและต้ นไม้ ที่ชว่ ยท�ำให้ สงิ่ แวดล้ อมดี ซึง่ มีผล
ต่อชีวิตที่ดีของผู้คน
อย่างไรก็ดี การหารายได้ เพื่อพัฒนาป่ าชุมชนเป็ น
เรื่ องส�ำคัญ รวมทังเพื
้ ่อให้ คนรุ่นใหม่ได้ มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ การหารายได้ สว่ นหนึง่ จึงมาจากการให้ ความรู้
แก่ผ้ ทู ี่สนใจเรื่ องของการปลูกพืชและต้ นไม้ ท้องถิ่น เริ่ มจากการ
เพาะกล้ าไม้ เช่น ต้ นคัก ต้ นจิกน� ้ำ ต้ นพิลงั กาสา เป็ นต้ น และ
เมื่อกล้ าไม้ เจริ ญเติบโตขึ ้นคนในชุมชนจะน�ำไปปลูกต่อ  หรื อ
แม้ แต่คนจากภายนอกก็ได้ ทยอยมาร่วมกันปลูกป่ าอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการย้ อมผ้ าจากส่วนของ
ต้ นจาก ต้ นพิลงั กาสา และการท�ำอาหารไทยหรื อขนมไทยที่
เก็บวัตถุดบิ ในการปรุงมาจากสวนป่ า 
นอกจากนี ้ชุมชนยังใช้ การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือ
ในการเพิ่มรายได้ เพื่อน�ำมาใช้ ในการพัฒนาพื ้นที่ดงั กล่าว โดย
เริ่ มที่การจัดสวนป่ าชุมชนให้ สวยงาม สงบ ร่มรื่ นด้ วยลักษณะ
ของป่ าธรรมชาติ ซึง่ ดูแลง่ายและใช้ ต้นทุนน้ อยกว่าไม้ ผลและ
ไม้ เพื่อความสวยงามต่าง ๆ สามารถดึงดูดการเยี่ยมชมของ
นักท่องเที่ยว อีกทังยั
้ งมีกิจกรรมให้ ผอ่ นคลาย เช่น การขี่
จักรยานชมสวน  ชมวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชุมชน ซึง่ ท�ำให้ เกิด
ความรู้เกี่ยวกับป่ าและท้ องถิ่นด้ วย
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จาก
“จาก” (Nypa palm, Nipa palm,
Mangrove palm) เป็ นพืชป่ าชายเลนที่มี
ความส�ำคัญมาก มักขี ้นเป็ นกลุม่ จึงเรี ยกว่า 
ป่ าจากหรื อดงจาก สามารถเติบโตได้ ในพื ้นที่
สามน� ้ำคือน� ้ำจืด น� ้ำเค็ม และน� ้ำกร่อย อีกทัง้
ขึ ้นได้ ดีในดินโคลน มีอินทรี ย์วตั ถุสงู ซึง่ เป็ น
ลักษณะดินที่พบในบางกะเจ้ า “จาก” จึงเป็ น
พืชท้ องถิ่นที่พบได้ ทวั่ ไปของที่นี่
คนท้ องถิ่นเคยชินในการพบเห็น
ต้ นจาก ซึง่ ดูเหมือนเป็ นพืชที่ไม่นา่ จะมี
บทบาทส�ำคัญมากนัก ในความจริ งนันต้
้ นจาก

มีความส�ำคัญมากในเชิงนิเวศเช่น เป็ นแหล่ง
อนุบาลสัตว์น� ้ำ อีกทังด้
้ วยความแข็งแรงและ
แตกหน่อแตกกอง่าย จากจึงท�ำหน้ าที่ดงั่
ปราการกันการกัดเซาะชายฝั่งหรื อตลิง่ ได้ ดี
ต้ นจากยังช่วยสร้ างตลิง่ เพราะช่วยกักดินโคลน
ไว้ ได้ ในบางครัง้ ชาวสวนที่ต้องการขุดลอก
คูคลองต้ องขุดต้ นจากทิ ้งไปก็มี
นอกจากนี ้ประโยชน์ของ “ต้ นจาก”
ต่อครัวเรื อนยังมีมากมายหลายประการเช่น
น�ำใบมาท�ำหลังคา น�ำดอก โหม่ง ผลมาท�ำ
อาหารหรื อยา เป็ นต้ น
20

ใบจาก

ใบของต้ นจากมีลกั ษณะเป็ นใบเดี่ยว
แบบขนนก ยาวประมาณ 3-9 เมตร แตกออก
รอบล�ำต้ น ในหนึง่ ต้ นจะมีใบประมาณ 4-8 ใบ
ก้ านใบมีลกั ษณะอวบใหญ่เรี ยก “พงจาก” หรื อ
“ทางจาก” ทางจากสามารถน�ำมาตัดใบออก
แล้ วท�ำเป็ นกระท่อมชัว่ คราว ที่กนคอก
ั้
รัว้ กัน
ตามบ้ าน และใช้ ท�ำฟื นให้ ความร้ อน ซึง่ คนสมัย
ก่อนนิยมใช้ กนั มาก
ส่วนโคนก้ านใบที่เรี ยกว่า “พอนจาก”
น่าจะเป็ นแหล่งสร้ างและกักเก็บน� ้ำหวานของ
ต้ นจาก ก้ านใบประกอบด้ วยใบย่อยประมาณ
30-40 ใบ ใบย่อยมีลกั ษณะเรี ยวยาวคล้ ายใบ
มะพร้ าว ยาวประมาณ 1-1.5 เมตร ใบจาก
สามารถน�ำมาห่อขนม ม้ วนยาเส้ น (ยาสูบ)
ภาชนะต่าง ๆ เช่น ที่ตกั น� ้ำ ตระกร้ า เสื่อรองนัง่
ภาชนะสาน หรื อสามารถน�ำใบมามุงหลังคา
เพื่อกันฝน เป็ นต้ น

ล�ำต้น

ล�ำต้ นจากเป็ นเหง้ าใต้ ดนิ หรื อโผล่
เหนือดินนิดหน่อย มักจะเรี ยกว่า “หินจาก”
มีลกั ษณะอ้ วนสันและแบนแตกออกมาเป็
้
น  
2 ง่าม โดยส่วนเยื่อและโคนก้ านจะมีโพรง
อากาศท�ำให้ ลอยน� ้ำได้ เรี ยกว่า “พอนจาก”
น�ำมาแกะสลักเป็ นของเล่น ท�ำตุ๊กตา เป็ น
เชื ้อเพลิงให้ ความร้ อน หรื อน�ำมาผสมกับปุ๋ ย
หมัก เมื่อจากโตเต็มวัยล�ำต้ นจะสูงประมาณ
5-8 เมตร
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ดอกจาก

ดอกจากจะมีทงดอกเพศผู
ั้
้ ก้ านดอกเรี ยกว่า 
“นกจาก” แทงออกจากกลางล�ำต้ นบริ เวณโคนก้ านใบ
ทังช่
้ อดอกยาวประมาณ 50-100 เซนติเมตรหรื อมากกว่า 
โดยดอกจากจะออกเป็ นช่อและถูกหุ้มด้ วยกาบสีส้ม
ประกอบด้ วยดอกเพศเมียที่เรี ยงอัดกันแน่นตรงปลาย
ช่อดอก ซึง่ ประกอบไปด้ วยกลีบเลี ้ยงเกสรเพศผู้ กลีบดอกมี
3 กลีบ และละอองเรณูมีลกั ษณะเป็ นหนาม ส่วนดอก
เพศผู้ที่มีขนาดเล็กจะแตกออกจากบริ เวณช่อของ
ดอกเพศเมีย น� ้ำหวานจากได้ มาจากการตัดนกจากหรื อ
ทะลายจากน�ำมาใช้ แทนน� ้ำตาล ในปั จจุบนั ได้ น�ำน� ้ำหวาน
มาผลิตเป็ นเอทานอล จากหนึง่ ทะลายจะสามารถผลิตได้
มากกว่า 0.7 ลิตร

ผลจาก

ราก

รากจากเป็ นรากฝอย จะแตกออกจากด้ านล่างของ
ล�ำต้ นซึง่ มีขนาดยาว บริ เวณรอบล�ำต้ นจึงถูกล้ อมไปด้ วย
รากเป็ นจ�ำนวนมาก

ผลจากมีลกั ษณะอัดรวมกันเรี ยกว่า “ทะลาย” หรื อ
“โหม่งจาก” โดยจากหนึง่ ทะลายประกอบด้ วยผลประมาณ
50-120 ผล ซึง่ มีลกั ษณะใหญ่ที่ขวผลและเล็
ั้
กที่ปลายผล
ตัวผลมีลกั ษณะคล้ ายสามเหลี่ยม เปลือกผลหนาสีน� ้ำตาล
เข้ มหรื อน� ้ำตาลแดง
จากหนึง่ ผลจะมีหนึง่ เมล็ดอยูถ่ ดั จากเปลือกผล
ที่ประกอบด้ วยเนื ้อผลสีขาว ด้ านในผลกลวงมีแต่น� ้ำโดยจะ
พบได้ ขณะที่ผลยังอ่อน ซึง่ ถือเป็ นระยะที่เหมาะส�ำหรับ
น�ำมารับประทาน แต่ถ้าหากเมล็ดแก่มากจะมีเนื ้อแข็งและ
เหนียว ซึง่ จะมีลกั ษณะคล้ ายผลตาลแก่ไม่นิยมน�ำมารับ
ประทาน และจะร่วงลงดินหรื อลอยไปกับกระแสน� ้ำจนถึง
ช่วงน� ้ำลด
ลูกจากอ่อน ๆ สามารถน�ำไปแกงท�ำเป็ นอาหาร ต้ ม
กินกับน� ้ำพริ ก หรื อถ้ าผลลูกจากที่สกุ แล้ วสามารถน�ำมาท�ำ
เป็ นลูกจากลอยแก้ ว ไอศกรี ม หรื อลูกจากเชื่อม เป็ นต้ น
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ที่ป่าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดน้ อมเกล้ าศึกษาวิธี

การน�ำ “จาก” มาใช้ ประโยชน์ วิธีหนึง่ คือ การน�ำส่วนต่าง ๆ
ของ “จาก” มาย้ อมผ้ า โดยเฉพาะการย้ อมผ้ าด้ วยสีที่ได้
จากเปลือกลูกจาก
โดยน�ำเปลือกลูกจากมาหัน่ ให้ เล็กลงและน�ำไปต้ ม
จะได้ สีย้อมผ้ าออกสีน� ้ำตาลส้ ม น�ำผ้ าใยธรรมชาติมาพับให้
เกิดมุม หรื อพันกับวัสดุใกล้ ตวั ต่าง ๆ เช่น ไม้ ไอศครี ม
ก้ อนหิน แล้ วใช้ หนังยางรัดเอาไว้ จากนันน�
้ ำไปจุม่ น� ้ำให้
หมาด ก่อนเอาลงต้ มในหม้ อสีย้อม
หลักการก็คือส่วนของผ้ าที่ถกู พับหรื อมัดไว้
จะไม่โดนสีย้อม เมื่อเสร็ จกระบวนการจะให้ ลวดลาย
สีขาว หรื อสีที่ออ่ นกว่าผืนผ้ า ลวดลายต่าง ๆ นันเกิ
้ ดจาก
การสัง่ สมประสบการณ์ของผู้ย้อม ผู้ที่ย้อมครัง้ แรก ๆ
ก็เท่ากับเป็ นการทดลองท�ำและเฝ้าดูผล ส่งผลให้ มีความ
สนุกสนานอยูไ่ ม่น้อย
การย้ อมผ้ าด้ วยสีย้อมผ้ าจากเปลือกลูกจากนี ้ เป็ น
ฐานกิจกรรมหนึง่ ของป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดน้ อมเกล้ า 
ซึง่ ได้ รับความชื่นชอบจากทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ เป็ นวิธีหนึง่ ที่
ช่วยให้ ผ้ คู นใกล้ ชิดป่ าและต้ นไม้ เห็นประโยชน์จากพืชพันธุ์
ใกล้ ตวั รวมทังเห็
้ นความส�ำคัญของพื ้นที่บางกะเจ้ าซึง่ เป็ น
ทังแหล่
้ งพื ้นที่สีเขียวและแหล่งองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
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พิลังกาสา พืชในความสนใจ
ต้ นพิลงั กาสามีถิ่นก�ำเนิดจากประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ แต่
ก็พบในท้ องถิ่นไทย มีชื่อท้ องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักจ� ้ำแดง  ลังพิสา  
ทุกงั สา เป็ นต้ น เป็ นไม้ ยืนต้ นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว ดอกออก
เป็ นช่อ และผลจะเป็ นรูปทรงกลม ชาวบ้ านรู้จกั พิลงั กาสาใน
ฐานะพืชสมุนไพร เพราะพิลงั กาสามีสรรพคุณทางยาเช่น
แก้ ลมพิษ แก้ ตบั พิการ ถอนพิษงู แก้ โรคหนองใน เป็ นต้ น
ป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดน้ อมเกล้ า สนใจการขยาย
พันธุ์และใช้ ประโยชน์จากพืชพันธุ์นี ้ เนื่องจากต้ นพิลงั กาสา
เป็ นพืชทนเค็มจะดูดความเค็มไว้ และปล่อยความเค็มออกมา
ทางปากใบ จึงสามารถช่วยลดความเค็มของดินได้ เช่นเดียว
กับเหงือกปลาหมอ นอกจากนี ้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
พิลงั กาสายังสามารถน�ำมาท�ำประโยชน์ได้ หลายประการ
ยอดใบอ่ อนของพิลงั กาสาสามารถน�ำมารับ
ประทานเป็ นผักสด จิ ้มกับน� ้ำพริ กหรื อชุบแป้งทอด ใบที่ 3-5
น�ำไปท�ำชา ใบแก่ หากน�ำไปท�ำสีย้อมผ้ าจะให้ สีเขียว และ
ผลหากน�ำไปท�ำสีย้อมผ้ าจะได้ สีมว่ ง ผลที่สกุ สามารถน�ำมา
ท�ำน� ้ำพิลงั กาสา และยังท�ำเป็ นผงยาลูกกลอนได้ อีกด้ วย
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ชันโรง แมลงที่ทุกสวนควรเลี้ยง
ชันโรงเป็ นแมลงขนาดเล็กอยูใ่ นวงศ์ Apidea
มีลกั ษณะคล้ ายผึ ้ง แต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ ้ง โดยชันโรง
มีวิวฒ
ั นาการสูงกว่าพวกผึ ้งป่ าและผึ ้งหึง่ ซึง่ ทัว่ โลกมีชนั โรง
กว่า 400 ชนิด
ชันโรงจะช่วยท�ำหน้ าที่เก็บน� ้ำหวานจากดอกไม้
ชันโรงจึงให้ น� ้ำผึ ้งได้   ซึง่ จะมีรสชาติหวานออกเปรี ย้ ว
มากกว่าน� ้ำผึ ้งของผึ ้ง และน� ้ำผึ ้งของชันโรงมีราคาสูงกว่า
น� ้ำผึ ้งโดยทัว่ ไป เนื่องจากมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงกว่า 
รวมทังรั้ งชันโรงยังหายากและมีปริ มาณน� ้ำผึ ้งที่น้อยกว่า 
นอกจากนี ้ชันโรงยังช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ได้ ด้วย
ชาวสวนที่บางกะเจ้ า รวมทังที
้ ่ป่าชุมชนเมืองสวน
ป่ าเกดน้ อมเกล้ านี ้นิยมเลี ้ยงชันโรงเพื่อให้ ชว่ ยผสมเกสร
ดอกไม้ เพราะชันโรงมีพฤติกรรมชอบผสมเกสรดอกไม้
มากกว่าเก็บน� ้ำหวาน ในขณะที่ผึ ้งมีพฤติกรรมนิยมการ
ผสมเกสรดอกไม้ และเก็บน� ้ำหวานเท่า ๆ กัน  
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ในการเลี ้ยงชันโรงที่ป่าชุมชนเมืองสวนป่ าเกด
น้ อมเกล้ า จะเลี ้ยงในกล่องไม้ มีทางออกทางเดียว และเมื่อ
จะน�ำพ่อพันธุ์แม่พนั ธุ์ชนั โรงมาใส่ในรัง ต้ องปล่อยในเวลา
กลางคืนเพราะหากชันโรงเจอแสงจะหนีออกจากรังไป
ส�ำหรับบริ เวณที่เลี ้ยงชันโรงต้ องมีพืชดอกเป็ นอาหาร เช่น
ดอกของไม้ ผล ดอกของวัชพืช หรื อดอกไม้ ตา่ ง ๆ ซึง่ จะ
ท�ำให้ ชนั โรงมีอาหารตลอดทังปี
้ หลังจากนันชั
้ นโรงจะอาศัย
อยูอ่ ย่างถาวร เนื่องจากชันโรงไม่ชอบย้ ายถิ่นฐานเหมือน
ผึ ้ง และด้ วยความที่ชนั โรงเป็ นแมลงที่ชอบความสงบ จึงไม่
ควรเลี ้ยงชันโรงในบริ เวณที่มีสงิ่ รบกวน เพราะชันโรงจะ
ย้ ายรังหนีไป

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บบ้านและสวน
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พื้นที่เกษตร
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พื้นที่เกษตร : สวนเกษตร
ชุมชนบางกะเจ้ ามีความเก่าแก่ ในปั จจุบนั พบว่า
ครัวเรื อนกว่าครึ่งหนึง่ ตังถิ
้ ่นฐานในบางกะเจ้ ามานานกว่า 
40 ปี   เดิมชุมชนจะกระจายตามแนวคูคลองอย่างไม่
หนาแน่น และชาวบ้ านจะท�ำกินสอดคล้ องตามสภาพ
แวดล้ อมทางธรรมชาติ ทังนี
้ ้ชุมชนที่บางกะเจ้ าเป็ นสังคม
ของกลุม่ อาชีพเกษตรกรมาแต่เดิม ซึง่ รายได้ หลักในยุคแรก
คือการท�ำสวนส้ มและสวนผสม เพราะไม่ต้องเสียค่า
อากรส้ มให้ กบั ทางการ ส้ มที่มีชื่อเสียงของบางกะเจ้ าคือ
“ส้ มเทพรส” บางคนเรี ยกว่า “ส้ มพระประแดง”
ส้ มเทพรสหรื อส้ มพระประแดงนี ้ เป็ นส้ มเขียวหวาน
ที่มีรสชาติหวานมาก ไม่มีรสเปรี ย้ วเจือปนแม้ แต่น้อยแม้ วา่
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จะยังเป็ นผลเล็กอยูก่ ็ตาม รสชาติอร่อยเช่นนี ้ ชาวสวน
เชื่อว่า เป็ นผลมาจากดินและน� ้ำ “ลักจืดลักเค็ม”ที่มีความ
เฉพาะตัวของบางกะเจ้ า 
ในยุคต่อมาชาวสวนบางกะเจ้ าปลูกมะพร้ าวเพื่อ
ท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าวกันมากขึ ้น เนื่องจากมีรายได้ ดีกว่าการ
ท�ำสวนผลไม้ แต่วา่ ต้ นทุนสูง ชาวสวนบางกะเจ้ าจึงหันมา
ท�ำสวนผสมแบบเดิม ผลไม้ ที่ปลูกกันมากนอกจากจะเป็ น
มะพร้ าว มะพร้ าวน� ้ำหอม มะม่วงน� ้ำดอกไม้ ส้ ม มะปราง
ละมุด มะนาว กล้ วยหอม กล้ วยน� ้ำว้ า กระท้ อน มะไฟ
มะเฟื อง ชมพู่ มะเหมี่ยว พุทรา หมาก ยังรวมไปถึงพืช
สวนครัวเช่น ชะอม ขี ้เหล็กและสะเดาอีกด้ วย

ในปั จจุบนั บางกะเจ้ าเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ชุมชน
กระจายตัวริ มถนนและริ มน� ้ำเป็ นแถบยาว และในระยะหลัง
มีความเป็ นสังคมผสมมากขึ ้น มีการประกอบอาชีพรับจ้ าง
ค้ าขาย และรับราชการ ซึง่ จากข้ อมูลแผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการปี 2557-2560 มีอาชีพเกษตรกรเหลืออยู่
เพียงร้ อยละ 25.12
อย่างไรก็ตามความพยายามในการอนุรักษ์
บางกระเจ้ าให้ มีสถานะเป็ นปอดกลางเมือง ท�ำให้ มีการ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้ าง พร้ อมทังก�
้ ำหนดมาตรการ
ห้ ามกระท�ำการถมหรื อปรับสภาพล�ำกระโดง คู คลอง หรื อ
แหล่งน� ้ำสาธารณะ ซึง่ มีผลท�ำให้ ตื ้นเขินหรื อเปลี่ยนทิศทาง
หรื อท�ำให้ น� ้ำไม่อาจไหลได้ ตามปกติหรื อตามธรรมชาติ

ทังนี
้ ้ส่วนหนึง่ เพื่อเอื ้อให้ การท�ำสวนเกษตรยังคงด�ำเนินต่อ
ได้ และสวนเกษตรนี่เองที่ชว่ ยเพิ่มจ�ำนวนต้ นไม้ และพื ้นที่สี
เขียวให้ กบั บางกะเจ้ า
ในวันนี ้เกษตรกรบางกะเจ้ าที่เหลือเพียงหนึง่ ในสี่
ของประชากรบางกะเจ้ าทังหมด
้
ต่างรับรู้ในภารกิจนี ้เช่นกัน
ซึง่ มีความยินดีที่จะสานต่ออาชีพตามบรรพบุรุษคือการท�ำ
สวน ทังยั
้ งจ�ำเป็ นที่ต้องค�ำนึงการเลี ้ยงตนให้ อยูร่ อดได้ ใน
ปั จจุบนั หลายครอบครัวมีการปรับตัว ตังแต่
้ เริ่ มมองหา
ความพิเศษในภูมิปัญญาที่ตนมี เพื่อต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์
หรื อวิถีที่เพิ่มมูลค่าได้ เพื่อการตอบรับกระแสการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในปั จจุบนั นอกเหนือไปจากการขายผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีในสวนของตนแต่เพียงอย่างเดียว
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สวนผสมผสาน
ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางกระสอบ

บางกะเจ้ าเป็ นที่ราบลุม่ แม่น� ้ำส่งผลให้ เป็ นพื ้นที่
ชุม่ น� ้ำขนาดใหญ่และสะสมดินตะกอนแม่น� ้ำไว้ มาก อีกทัง้
ยังมีระบบนิเวศที่มีลกั ษณะพิเศษ “สามน� ้ำ” บริ เวณนี ้จึง
เป็ นบริ เวณที่ดินและน� ้ำมีความพิเศษอุดมไปด้ วย
สารอินทรี ย์และแร่ธาตุ
ที่ศนู ย์การเรี ยนรู้บ้านบางกระสอบของคุณนภดล
ทองมัน่ สะท้ อนภูมิปัญญาการท�ำสวนที่สืบทอดกันมา 
ซึง่ พึง่ พาความมีลกั ษณะพิเศษทางธรรมชาติของพื ้นที่
ที่นี่ผลิตผลไม้ รสหวาน เป็ นแหล่งฟื น้ ฟูให้ “ส้ มเทพรส”
สุดยอดส้ มเขียวหวานของบางกระเจ้ ากลับคืนมาสูพ่ ื ้นที่
ทังยั
้ งคงวิถีชาวสวนที่อยูง่ า่ ยกินง่ายใกล้ ธรรมชาติ รวมทัง้
คิดค้ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ แก่ตนเองส�ำหรับ
การใช้ ชีวิตให้ สอดคล้ องกับปั จจุบนั
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ร่องสวน

การท�ำสวนทุกสวน ต้ องเริ่ มตรงการจัดการพื ้นที่
ดิน และน� ้ำ การยกร่องสวนเป็ นวิถีชีวิตของชาวสวนไทย
แต่โบราณ เพื่อปรับตัวให้ อยูร่ ่วมกับธรรมชาติได้ โดย
ไม่กลัวน� ้ำท่วมหรื อน� ้ำหลาก ซึง่ เป็ นปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่พบได้ ในพื ้นที่ราบลุม่ แม่น� ้ำเจ้ าพระยาตอนล่าง
ที่มีการท่วมของน� ้ำทุกปี หรื อในบริ เวณที่ได้ รับอิทธิพล
ของน� ้ำขึ ้นน� ้ำลง
คุณนภดลได้ ขดุ ท้ องร่องสวนและน�ำดินขึ ้นมา
กองทับเป็ นเนินดินเหมือนหลังเต่าเรี ยกว่า “อกร่อง” ซึง่
เป็ นการช่วยปรับสภาพดินให้ อินทรี ย์วตั ถุที่เคยทับถมอยู่
ในที่ต�่ำได้ กลับขึ ้นมาอยูด่ ้ านบนท�ำให้ สารอาหารและปุ๋ ย
ธรรมชาติส�ำหรับพืชกระจายแทรกซึมไปได้ กว้ าง
“อกร่อง” ที่สวนของคุณนภดลจะมีความกว้ าง
ประมาณ 3 เมตร สูง 50 เซนติเมตรซึง่ เป็ นบริ เวณปลูกพืช
ของสวน ส�ำหรับ “ท้ องร่อง” หรื อ “ร่องสวน” นันจะขุ
้ ด
ขนานไปกับ “อกร่อง” มีความกว้ างประมาณ 1.5 เมตร ใน
หน้ าน� ้ำท้ องร่องนี ้จะเป็ นช่องทางให้ น� ้ำไหลผ่านได้ สะดวก
ซึง่ น� ้ำจะพาตะกอนดินหรื อดินเลนมาสะสมไว้ ในร่องสวน
ด้ วย และชาวสวนมักอาศัยดินเลนในท้ องร่องนี ้เป็ นปุ๋ ยให้
แก่พืชประมาณเดือนละหนึง่ ครัง้
ท้ องร่องในหน้ าน� ้ำนันยั
้ งช่วยบรรเทาปั ญหา
น� ้ำท่วมสวนได้ ดังนันหากพื
้
้นที่ใดน� ้ำหลากหนักก็จะขุด
ท้ องร่องให้ ลกึ ไว้ ส่วนในหน้ าแล้ งท้ องร่องจะสามารถ
เก็บน� ้ำไว้ เพื่อการเพาะปลูก
สวนหนึง่ ขนัดของคุณนภดลมี 6 ไร่ มีร่องสวน
วนรอบสวนเพื่อให้ น� ้ำถ่ายเทได้ รอบสวน และมีคนั ดิน
รอบนอกสูงกว่าอกร่องอื่นสัก 50 เซ็นติเมตรเรี ยกว่า 
“หัวสกัด” มักมีด้านหนึง่ วางตัวไปตามล�ำน� ้ำหรื อ
ล�ำประโดง ในอดีตจะปลูกมะพร้ าวเพื่อท�ำน� ้ำตาล ปั จจุบนั
ก็ยงั มีมะพร้ าวแต่เลิกท�ำน� ้ำตาลไปแล้ ว อีกทังยั
้ งปลูก
หมาก และไม้ ยืนต้ น โดยรากของต้ นไม้ ใหญ่เหล่านี ้จะช่วย
ยึดหน้ าดินเอาไว้ และยังปลูกไว้ ให้ เป็ นรัว้ ที่ชว่ ยป้องกันลม
หรื อพายุที่อาจน�ำความเสียหายมาสูต่ ้ นไม้ ที่เล็กกว่าผลไม้
และพืชผักสวนครัวในสวนได้

ผังสวนผสมผสานศูนย์การเรียนรู ้บ้านบางกระสอบ
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น�้ำและดิน
เป็ นไปได้ มากที่สวนเกษตรยกร่องดังสวน
ของคุณนภดลจะไม่ใช้ ปยเคมี
ุ๋
ใด ๆ เลย เพราะ
ต้ นไม้ มีความแข็งแรงมาก เนื่องจากดินที่นี่มีความ
สมบูรณ์ เป็ นดินดีที่เหมาะแก่การท�ำสวนผลไม้
ด้ วยเหตุที่บางกระเจ้ าอยูใ่ นบริ เวณ
ที่ราบลุม่ ภาคกลางตอนล่าง เป็ นเขตดินตะกอน
ใหม่ของพื ้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น� ้ำเจ้ าพระยา  
ซึง่ กว่าที่แม่น� ้ำจะไหลพัดพาดินตะกอนจากต้ นน� ้ำ
มาถึงบริ เวณนี ้ได้ ก็คงเหลือแต่อนุภาคดินที่เล็ก
ละเอียดที่น� ้ำยังคงพัดพาต่อมาได้ จนถึงปลายน� ้ำ
บริ เวณปากน� ้ำซึง่ เป็ นทะเลอ่าวไทยนี ้มีการหนุน
กลับของน� ้ำทะเลท�ำให้ การไหลของแม่น� ้ำช้ าลง
และตะกอนได้ ตกลงและทับถมกันมาก อิทธิพล
ของน� ้ำทะเลยังส่งให้ พื ้นที่นี ้เป็ นพื ้นที่สามน� ้ำคือ
น� ้ำเค็ม น� ้ำจืด และน� ้ำกร่อย ซึง่ ส่งผลต่อคุณสมบัติ
ของดินที่มีทงดิ
ั ้ นน� ้ำเค็ม ดินน� ้ำกร่อยและดินน� ้ำจืด  
ทังหมดมี
้
ลกั ษณะเป็ นดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีโพแทสเซียมในดิน ซึง่ ส่งผลให้ เกิด
ความหวานในผลไม้ ผลไม้ สวนคุณนภดลและสวน
อื่นในบางกะเจ้ าจึงมีรสหวานอร่อยและมีชื่อเสียง
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ในแต่ละช่วงเดือนลักษณะของน� ้ำในพื ้นที่
บางกะเจ้ าจะต่างกันออกไป ฤดูกาลของน� ้ำเค็มจัด
จะมีทงหมด
ั้
8 เดือน ส่วนอีก 4 เดือนที่เหลือจะเป็ น
ฤดูกาลน� ้ำจืด โดยที่ชว่ งน� ้ำเค็มจัดจะเริ่ มตังแต่
้ เดือน
ธันวาคมถึงเดือนเมษายนซึง่ จะเป็ นช่วงที่
เค็มมาก
เมื่อเข้ าฤดูฝนคือเดือนพฤษภาคมและเดือน
มิถนุ ายนเป็ นช่วงของน� ้ำจืดซึง่ ได้ จากน� ้ำฝน โดยเมื่อ
หลังเดือนเมษายนแล้ วน� ้ำจะเริ่ มกร่อยขึ ้นเรื่ อย ๆ
ซึง่ หากฝนมาเร็ วและมากก็จะเข้ าสูช่ ว่ งน� ้ำจืดเร็ วขึ ้น  
ประกอบกับเมื่อเข้ าสูเ่ ดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน
กันยายนน� ้ำเหนือจากเขื่อนจะถูกปล่อยมาสมทบ  
ดังนันช่
้ วงน� ้ำจืดจึงมีชว่ งเวลาราว 4 เดือน
และหลังจากนันอี
้ ก 8 เดือนที่เหลือก็จะเริ่ ม
เข้ าสูช่ ว่ งน� ้ำเค็ม ซึง่ จะเค็มขึ ้นเรื่ อย ๆ และเค็มมาก
ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนดังที่กล่าวไป

การจัดการน�้ำและบานหับเผย
การที่สวนในบางกะเจ้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบนิเวศ
น� ้ำกร่อย ระบบการจัดการเพื่อให้ น� ้ำกร่อยและน� ้ำจืดสัมพันธ์
กันจึงมีความส�ำคัญมาก เรี ยกว่า “ระบบน� ้ำแบบลักจืด
ลักเค็ม” อย่างไรก็ตามต้ นไม้ และพืชในสวนก็ต้องการ
น� ้ำจืดมากกว่าซึง่ จะช่วยให้ ผลไม้ มีเนื ้อแน่น แต่การได้ รับ
น� ้ำกร่อยบ้ างก็จะช่วยให้ มีรสชาติที่อร่อยขึ ้น ดังนันแต่
้ ละสวน
จึงต้ องมีเครื่ องมือกลไกในการจัดการน� ้ำที่มีประสิทธิภาพ
ภูมิปัญญาบานหับเผยที่บางกะเจ้ า ถูกคิดค้ นขึ ้นเพื่อ
การจัดการน� ้ำในร่องสวนเพื่อไม่ให้ มีการรุกล� ้ำของน� ้ำเค็ม
เข้ ามาในสวนมากเกินไปบานหับเผย จะเปิ ด-ปิ ดในลักษณะ
เปิ ดออก โดยมีลกั ษณะการเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติไปตามระดับน� ้ำ
โดยปกติบานหับเหยจะเปิ ดออกสูน่ อกสวนหมายความว่า
หากน� ้ำในสวนมีมากกว่าน� ้ำนอกสวน น� ้ำก็จะดันประตูและ
ระบายออกไป แต่ถ้าหากระดับน� ้ำเค็มด้ านนอกสวนสูงกว่า
ระดับน� ้ำจืดในสวนก็จะไม่สามารถดันประตูย้อนกลับเข้ ามา
ในสวนได้

อย่างไรก็ตามหากต้ องการเปิ ดประตูเพื่อให้ น� ้ำ
นอกสวนเข้ ามาสูใ่ นสวนก็สามารถค� ้ำประตูไว้ ได้ ชาวสวน
มักจะเปิ ดประตูหบั เผย เมื่อมีการปล่อยน� ้ำเหนือลงมา 
น� ้ำเหนือนี ้จะไล่น� ้ำทะเลออกไป และชาวสวนเองต้ องการ
รับน� ้ำที่มีตะกอนสีแดงเข้ ามาในสวน เนื่องจากว่าตะกอนสี
แดงคือแร่ธาตุที่ไหลมากับกระแสน� ้ำเจ้ าพระยา ช่วยให้
ทังน�
้ ้ำและดินในร่องสวนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ ้น
ส่วนช่วงปลายฝนต้ นหนาวนันชาวสวนจะปิ
้
ด
บานหับเผยเพื่อกักเก็บน� ้ำฝนและกันไม่ให้ น� ้ำทะเลหนุน
เข้ ามาในสวนในปริ มาณที่เกินความเหมาะสม จนถึงใน
หน้ าแล้ งซึง่ น� ้ำไม่มาก ชาวสวนจะเปิ ดบานหับเผยไว้ เพื่อรับ
น� ้ำตะกอนดินและปุ๋ ยตามจังหวะของน� ้ำขึ ้นและน� ้ำลง
ตามปกติของวัน
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พืชในสวนผสมผสาน
ที่บางกะเจ้ ามีวฏั จักรของน� ้ำท่วมใหญ่ทกุ 9 ปี ที่สวนของคุณนภดลไม่มีต้นไม้ มากว่า 30 ปี
เมื่อต้ องกลับมาฟื น้ ฟูสวนของตน หากเริ่ มการปลูกแบบเชิงเดี่ยวแล้ ว เมื่อต้ องประสบปั ญหาไม่วา่
จะเป็ นภัยธรรมชาติหรื อการขายผลผลิตไม่ได้ ก็นา่ จะท�ำให้ ประสบความล�ำบากดังที่เคยเป็ นมา 
เพราะไม่มีสงิ่ ที่ทดแทนได้ คุณนภดลจึงตัดสินใจท�ำสวนแบบผสมผสาน
หลักในการท�ำสวนผสมผสานก็เพื่อให้ ต้นไม้ ดแู ลและพึง่ พากันเอง และมีข้อดีคือสวนผสม
ผสานสามารถให้ ผลผลิตหมุนเวียนกันตลอดทังปี
้ อีกทังเมื
้ ่อขาดแคลนผลผลิตใด ก็จะมีผลผลิตอื่น
ทดแทนได้ ในสวนผสมผสานในหนึง่ ร่องจะปลูกพืชไว้ หลายพันธุ์ ซึง่ ชาวสวนจะพยายามปลูกให้
ยอดชนยอด หากเป็ นต้ นไม้ ใหญ่มากก็จะปลูกห่างกัน  3 เมตร  พืชในสวนผสมผสานตัวอย่าง เช่น
- กล้ วยหอมและขนุน สามารถเก็บขายหรื อเพื่อรับประทานได้ ทงปี
ั้
- กระท้ อน จะออกผลมากที่สดุ เดือนกรกฎาคม ซึง่ สองเดือนให้ หลังสามารถเก็บผลได้
- มะพร้ าวพันธุ์ดงั ้ เดิม มีมากในฤดูฝน
- มะพร้ าวอ่ อน มีมากในฤดูหนาวต้ นปี
- มะม่ วงน�ำ้ ดอกไม้ และมะม่ วงน�ำ้ ดอกไม้ เบอร์ 4 ทวาย ออกดอกต้ นปี ถ้ าในฤดูจะ
  ออกดอกเดือนพฤษภาคม จากนัน้ 75 วันเก็บผลได้
- มะม่ วงดัง้ เดิม เขียวนวล ขาวนวล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม
- มะม่ วงทวาย จะออกก่อนฤดูกาล และช่วงเมษายน พฤษภาคม จะออกผลผลิต
  มากที่สดุ
- ชมพู่มะเหมี่ยว ออกดอกช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนตุลาคมถึง
  เดือนพฤศจิกายน ซึง่ อีกสองเดือนสามารถเก็บผลได้
- ชมพู่สาแหรก ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึง่ อีกสองเดือนสามารถเก็บผลได้
- ส้ มเทพรส ออกดอกทวายกลางปี ชว่ งเดือนพฤษภาคม และออกดอกในฤดูชว่ งเดือน
  กันยายน ใช้ เวลา 8 เดือนขึ ้นไปในการเก็บผลให้ ได้ ส้มที่รสชาติอร่อย
- ส้ มโอ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
- ลูกจาก มีมากปลายปี
- เตยหอม ขึ ้นดีในที่ชมุ่ ชื ้น
- พืชผัก ประเภทยอดไม้ มีมากต้ นปี เช่นสะเดา ผักยอด ผักหวาน
- ผักสวนครั ว มีมากหน้ าฝนเช่น พริ ก มะเขือพวง หรื อไม้ น� ้ำเช่น ผักบุ้ง สายบัว
  และพืชในสวนเช่น มะขาม หัวปลี โสน
- เห็ดตับเต่ าและเห็ดโคน ออกมากช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
- ทองหลาง เป็ นต้ นไม้ ที่ปลูกไว้ ตามอกร่อง เพื่อเป็ นร่มเงาให้ กบั ต้ นไม้ ที่ปลูกใหม่
  อีกทังทองหลางยั
้
งเป็ นพืชตระกูลถัว่ ที่มีสว่ นช่วยบ�ำรุงให้ ดนิ ดี และใบทองหลางที่ร่วง
  ลงมาก็ยงั เป็ นปุ๋ ยธรรมชาติให้ แก่สวน อีกทังการย่
้
อยสลายอย่างช้ า ๆ ของใบทองหลาง
  ยังช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน ท�ำให้ ดนิ ที่แน่น เหนียว โปร่ง และระบายน� ้ำได้ ดีขึ ้น
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ระดับของพืชในสวนผสมผสาน
ในสวนผสมผสานมีการปลูกพืชหลากหลายพันธุ์ อาจกล่าวได้ วา่ พืชที่ปรากฏพบใน
สวนผสมผสานมีด้วยกัน 4 ระดับด้ วยกัน
1. ระดับพื้นดินเช่น พริ ก กระเพรา โหระพา หรื อพืชผักสวนครัวต่าง ๆ
2. ระดับไม้ทรงพุ่มเช่น กล้ วย มะนาว ส้ ม
3. ระดับไม้ผลและไม้ยืนต้นระดับความสูง 2-3 เมตรเช่น มะม่วง
4. ระดับไม้ยืนต้นสูงเช่น มะพร้ าว หมาก
การที่ปลูกต้ นไม้ หลายระดับไว้ ในสวนเดียวกันนัน้ ช่วยให้ ต้นไม้ ชว่ ยเหลือเกื ้อกูลกันได้ เช่น
การที่ต้นไม้ ใหญ่ชว่ ยบังลมฝนให้ กบั ต้ นไม้ เล็ก และต้ นไม้ ในแต่ละระดับจะมีการหยัง่ รากของพืช
ลงในหลายระดับ พืชจะไม่แย่งอาหารกัน อีกทังยั
้ งช่วยยึดดินไว้ ได้ ในหลายระดับอีกด้ วย
พืชระดับพื ้นดินและระดับไม้ ทรงพุม่ นันเป็
้ นพืชที่ต้องการการดูแลสูง ส่วนใหญ่ชาวสวน
มักจะปลูกไว้ ใกล้ บ้านซึง่ สามารถที่จะน�ำมาประกอบอาหารได้ สะดวกด้ วย
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การดูแลสวน
การปลูกพืชหลายพันธุ์บนร่องเดียวกันช่วยกระจายศัตรูพืชได้   ส่วนมากศัตรูพืชในสวนคือ
หนอนชอนใบ (กินน� ้ำเลี ้ยงใบ จนใบเหี่ยวแห้ ง ) มวน (เจาะผลส้ ม) แมลงวันทอง เพลี ้ยอ่อน (ท�ำให้
ใบด�ำ) เพลี ้ยกระโดด เพลี ้ยไฟ (ท�ำให้ ใบไหม้ )
ส�ำหรับการก�ำจัดแมลงศัตรูพืชแล้ ว หากปล่อยให้ ธรรมชาติเป็ นไปตามห่วงโซ่อาหารเช่น
ตัก๊ แตน แตนเบียน แมงมุม กิ ้งก่า รา (สีเขียวและสีขาว) ก�ำจัดแมลงศัตรูพืชก็สามารถท�ำได้ แต่
บางครัง้ การก�ำจัดโดยธรรมชาติก็ไม่ทนั การณ์ ชาวสวนจึงหันมาท�ำปุ๋ ยหมักโดยการผสมเศษผลไม้
เศษอาหาร ขี ้ไก่ ฟาง ปุ๋ ยอินทรี ย์ น� ้ำหมักชีวภาพและน� ้ำเข้ าด้ วยกัน และน�ำไปรดบริ เวณหน้ าดิน
เพื่อที่จะให้ กลิน่ ของน� ้ำหมักไล่ศตั รูพืชออกไป การผสมนันไม่
้ ควรมีความเข้ มข้ นมาก เนื่องจากว่า
ความเข้ มข้ นที่มากเกินไปจะท�ำให้ รากของต้ นไม้ ตายได้
41

อีกวิธีหนึง่ คือการน�ำใบสะเดาและใบ
สาบเสือในสวนมาแช่น� ้ำเอาไว้ หนึง่ คืน และ
น�ำไปฉีดที่ต้นไม้ ในตอนเช้ ามืด เพื่อที่จะไล่
แมลงศัตรูพืช อีกทังอาจใช้
้
วิธีการรมควัน
ต้ นไม้ โดยการเผาใบสะเดาและกาบมะพร้ าว
บริ เวณต้ นลมซึง่ พัดมาทางทิศตะวันออกจาก
แม่น� ้ำเจ้ าพระยา เพื่อให้ ควันพัดเข้ าไปในสวน
ซึง่ จะสามารถไล่แมลงออกจากสวนได้ เช่นกัน
ทังนี
้ ้ชาวสวนพยายามที่จะใช้ วิธีการที่
เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สดุ และที่ส�ำคัญ
คือต้ องเลี่ยงการปลูกผลไม้ ในช่วงที่ศตั รูพืช
ก�ำลังระบาด ซึง่ ตรงกับช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน
ส�ำหรับการดูแลดินและการให้ ปยนั
ุ๋ น้
การปลูกหญ้ าแฝกไว้ ริมร่องท�ำให้ ชาวสวน
สามารถตัดใบหญ้ าแฝกเพื่อคลุมดินไว้ ได้
จึงไม่ต้องรดน� ้ำบ่อย และการลอกท้ องร่อง
แล้ วน�ำดินท้ องร่องขึ ้นมาเสริ มบนคันดิน
ก็เป็ นการให้ ปยแก่
ุ๋ พืชในสวนได้ ดี

นอกจากนี ้ชาวสวนยังนิยมเลี ้ยง
ชันโรง ซึง่ นอกจากจะให้ น� ้ำผึ ้งที่ออกรสหวาน
อมเปรี ย้ วแล้ ว ชันโรงยังช่วยผสมเกสรให้ พืช
ในสวนอีกด้ วย
การดูแลสวนที่ใช้ วิธีการที่เบียดเบียน
ธรรมชาติน้อยที่สดุ นี ้ ส่งผลให้ สงิ่ แวดล้ อม
ธรรมชาติสะอาด รวมถึงชีวิตชาวสวนก็จะ
ปลอดภัย เพราะได้ ใช้ ชีวิตในสภาพแวดล้ อมที่
สะอาดและได้ รับประทานอาหารที่สะอาดเช่น
ผักบุ้งที่อยูใ่ นน� ้ำ ยอดกระถิน ยอดมะรุม รวม
ทังผู
้ ้ บริ โภคก็ยงั ได้ บริ โภคอาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัยเช่นกัน
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เพิ่มมู ลค่า

แก่ผลผลิตในสวน
ต้ นจากเป็ นพืชธรรมชาติที่คณ
ุ นภดลสามารถน�ำมาใช้ ประโยชน์
ในลักษณะของการเพิ่มมูลค่า โดยทัว่ ไปคนบางกะเจ้ ารู้วิธีใช้ ประโยชน์
จากต้ นจากมากมายเช่น น�ำใบมาท�ำหลังคา น�ำดอก โหม่งและลูกมาท�ำ
อาหารทังคาวหวาน
้
เป็ นต้ น
ที่ศนู ย์การเรี ยนรู้บ้านบางกระสอบ บริ เวณสองฝั่งคลองตาแดงจะ
เต็มไปด้ วยต้ นจาก เมื่อคุณนภดลต้ องปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของบาง
กะเจ้ า จากที่เคยท�ำสวนเกษตรเพียงอย่างเดียว ยังต้ องให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ี่สนใจ
ในวิถีชาวสวน ศูนย์การเรี ยนรู้บ้านบางกระสอบจึงเกิดขึ ้น ที่นี่ยงั ท�ำหน้ าที่เป็ น
สถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้ วย ดังนันแนวคิ
้
ดของการน�ำผลผลิตในสวน
มาเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็ นสินค้ าส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทังความรู
้
้ และ
ความเข้ าใจในธรรมชาติรวมทังสิ
้ นค้ าอาหารเพื่อการบริ โภค
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ชานมจาก
ใบจากมีลกั ษณะเป็ นใบเดี่ยวแบบขนนก
คล้ ายใบมะพร้ าวแต่มีความเหนียวและกว้ างกว่า 
ด้ านหลังของใบจากที่แก่จะมี “นมจาก” ถือเป็ น
สมุนไพรรสจืดและเย็น แต่ก่อนนมจากใช้ “บี ้”
ใส่ยาจีนป้องกันมะเร็ง รักษาโรคน� ้ำหนวก ไซนัส
ปั จจุบนั ชาวบ้ านรู้จกั น�ำนมจากมาท�ำชา
โดยจะใช้ เหรี ยญบาทรี ดนมจากออกจากใบจาก
ซึง่ ใบจากแต่ละใบให้ นมจากไม่มากนัก จ�ำเป็ นต้ อง
มีสว่ นผสมอื่นของจากมาผสมด้ วยซึง่ ได้ แก่ ดอกจาก
และกลีบดอกจาก
ดอกจากมีสีเหลือง ดอกจะออกเป็ นช่อ
แบบกระจุกแน่นระหว่างกาบใบ ดอกจากมีลกั ษณะ
กลมเป็ นแบบแยกเพศอยูใ่ นต้ นเดียวกัน ดอกจาก
มักมีแมลงมาตอมเพราะหอมหวาน หากจะน�ำมา
ผสมกับชานมจาก ให้ น�ำไปตากแห้ งก่อน จากนัน้
น�ำมาคัว่ และปั่ นให้ เล็กลง
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นอกจากนี ้ยังสามารถลอกกลีบดอกจาก น�ำมา
หัน่ คัว่ และปั่ นให้ มีขนาดเล็กลงได้ อีกเช่นกัน แล้ วน�ำ
ส่วนผสมทังหมดคื
้
อทังนมจาก
้
ดอกจาก และกลีบดอก
จากใส่โหลไว้ ซึง่ สามารถน�ำไปชงเป็ นน� ้ำชาดื่มได้ โดย
น�ำไปต้ มประมาณ 5 นาที จะได้ น� ้ำชานมจากสีส้มจัด
และมีกลิน่ หอมของดอกจาก
ประโยชน์ของชานมจากนัน้ ช่วยแก้ อาการ
ท้ องอืด ป้องกันโรคมะเร็ ง ช่วยให้ ไตแข็งแรง
รักษาโรคไซนัส และโรคน� ้ำหนวก

ถ่านไบโอชาร์
ถ่านไบโอชาร์ หรื อถ่านชีวภาพคือ วัสดุที่อดุ มด้ วยคาร์ บอน ผลิตจากการให้ ความร้ อนมวลชีวภาพ
(Biomass) โดยไม่ใช้ ออกซิเจนหรื อใช้ น้อย  มีความหมายแตกต่างจากถ่านทัว่ ไป (Charcoal) ตรงจุดมุง่ หมาย
ของการใช้ ประโยชน์คือ Charcoal หมายถึงถ่านที่ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง ขณะที่ Biochar คือถ่านที่ใช้ เพื่อกักเก็บ
คาร์ บอนลงดินและปรับปรุงดิน
ถ่านไบโอชาร์ ที่ศนู ย์การเรี ยนรู้บ้านบางกระสอบจะน�ำต้ นจากมาเผาในถัง (ตามกระบวนการของการเผา
ถ่านไบโอชาร์ ) เมื่อน�ำมาใช้ จะช่วยปรับปรุงดินและผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากเมื่อน�ำถ่านชีวภาพลงดิน
ลักษณะความเป็ นรูพรุนของถ่านชีวภาพจะช่วยกักเก็บน� ้ำและอาหารในดิน และเป็ นที่อยูใ่ ห้ กบั จุลนิ ทรี ย์
ส�ำหรับท�ำกิจกรรมเพื่อสร้ างอาหารให้ ดนิ เมื่อดินอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ ้น

หัตถกรรมใบจาก
หัตถกรรมใบจากเช่น หมาจาก คือการน�ำใบจากมาสานเป็ นภาขนะที่ตกั น� ้ำ สามารถน�ำมาใส่
สิง่ ของที่ระลึกต่าง ๆ ได้
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พืชเด่น
บางกะเจ้า

ส้มเทพรส

คุณนภดล ทองมั่น (ลุงเต้ย)
ส้ มเทพรสเป็ นสายพันธุ์ส้มเขียวหวาน
แต่มีความแตกต่างจากส้ มเขียวหวานอื่น
ตรงที่ส้มเทพรสนันเป็
้ นส้ มที่มีความหวานมาก
และไม่ปรากฏรสเปรี ย้ วเลย แม้ วา่ ผลของ
ส้ มเทพรสจะยังเติบโตไม่เต็มที่ ความหวานของ
ส้ มเทพรสอยูใ่ นช่วง 12-17 °Bx (หน่วยวัด
ความหวานในอุตสาหกรรมผลไม้ ซึง่ ใช้ เครื่ อง
มือวัดที่เรี ยกว่า รี เฟรกโตมีเตอร์ และ 1°Bx
เท่ากับน� ้ำตาลซูโครส 1 กรัม ในสารละลาย
100 กรัม) ส้ มเทพรสจึงสามารถรับประทานได้
ตังแต่
้ ผลยังมีอายุได้ 6 เดือน ซึง่ โดยปกติจะ
เก็บเกี่ยวส้ มเมื่อผลมีอายุได้ 8 เดือน ซึง่ ส้ ม
จะมีรสที่หวานฉ�่ำมาก
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ลักษณะของส้ มเทพรสมีเปลือกเขียวแก่และเนียน แม้ สกุ แล้ วเปลือกก็ยงั เป็ นสีเขียว
ขณะที่ผลส้ มมีอายุได้ 3 เดือนเนื ้อส้ มก็เริ่ มมีสีส้ม ส้ มเทพรสยังมีเปลือกร่อน ซังนิ่ม มีน� ้ำมาก
และมีกลิน่ หอมเพราะมีน� ้ำมันหอมระเหยมาก
ส้ มเทพรสเป็ นส้ มที่สามารถทนน� ้ำกร่อยได้ ดีกว่าส้ มชนิดอื่น ซึง่ แหล่งที่พบคือที่
บางกะเจ้ านี่เอง
นอกจากนี ้ส้ มเทพรสยังมีที่มาย้ อนกลับไปในอดีตร่วม 200 ปี   ปรากฏชื่อในหนังสือ
“พันธุ์พฤกษา กับ สัตวาภิธาน” ของพระสุนทรโวหาร (น้ อย อาจารยางกูร) โดยมีเนื ้อความว่า

พรรณหนึ่งเรียกส้มจุก

ผลห่ามสุกดูสลอน

เปลือกบางคิดบังอร

โฉมแนบบางร่างอย่างเขียน

หนึ่งส้มเทพรส

หวานปรากฏรสแนบเนียน

ส้มเหม็นหล่นอาเกียรณ์

เปลือกบางอ่อนหนอนแทงไช
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คุณณรงค์ ส�ำลีรัตน์ (ปราชญ์ชาวบ้ าน)
ท่านให้ ข้อมูลว่า สมัยก่อนส้ มเทพรสเป็ นผลไม้
ที่มีแหล่งปลูกในแถบนนทบุรี ธนบุรี และ
พระประแดง เวลานันพบได้
้
ทวั่ ไปในพื ้นที่และ
ค่อย ๆ มีจ�ำนวนน้ อยลงจนไม่ปรากฏพบอีก
จนเมื่อปี พ.ศ. 2554 ส้ มเทพรสถูกพบ
ในที่ดนิ รกร้ างในต�ำบลบางกระสอบ คุณนภดล
ทองมัน่ พบว่าเป็ นพันธุ์ส้มที่ดแู ปลกตา เนื่องจาก
ไม่เคยพบมาก่อน จึงได้ ล้อมต้ นไว้ และย้ ายมาปลูก
ที่สวนของตน และเมื่อสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่จงึ ได้
ความว่าคือส้ มเทพรสที่เคยปลูกทัว่ ไปที่บางกะเจ้ า
ในอดีต
เวลานันคุ
้ ณนภดลไม่สามารถสืบค้ นข้ อมูล
ของส้ มเทพรสเพิ่มเติมได้ เลย  จึงสันนิษฐานว่าส้ ม
เทพรสคงก�ำลังจะสูญพันธุ์ไปเนื่องจากไม่มี
ผู้ใดสนใจมาช่วงเวลาหนึง่ แล้ ว จึงได้ พยายาม
ขยายพันธุ์ส้มเทพรสให้ มีจ�ำนวนมากขึ ้น คุณนภดล
ตังใจแจกจ่
้
ายพันธุ์ส้มเทพรสให้ แก่คนในบางกะเจ้ า
ด้ วยวิธีการตอนกิ่งและวิธีการปั กช�ำ อีกทังยั
้ งได้ ตงั ้
กลุม่ สหกรณ์ผ้ อู นุรักษ์ ส้มเทพรสขึ ้นมา ปั จจุบนั
มีสมาชิกอยู่ 93 ราย
โดยปกติส้มเป็ นพืชปลูกยากแม้ จะทน
น� ้ำกร่อยได้ ส้ มต้ องการน� ้ำมากแต่ไม่ต้องการ
ความชื ้นแฉะ ต้ องมีวสั ดุคลุมดิน ไม่ชอบให้ หน้ าดิน
โล่ง เมื่อยังเล็กต้ อง “บังไพร” ให้ เพราะไม่สามารถสู้
แดดแรงได้ เมื่อมีอายุ 1 ปี จึงเอา “บังไพร” ออกได้
ในปี พ.ศ.2559 มีสภาพอากาศร้ อนจัดและ
น� ้ำเค็มจัด (ประมาณ 22 กรัมเกลือ) ท�ำให้ ส้ม
ที่เพาะอยูต่ ายลง เพราะว่าส้ มเทพรสนันไม่
้ ชอบ
น� ้ำประปาและไม่ชอบอยูใ่ นกระถาง จึงต้ องน�ำ
ส้ มเทพรสมาปลูกในร่องสวนและรดน� ้ำด้ วยน� ้ำใน
ร่องสวน
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อย่างไรก็ตามคุณนภดลและคุณณรงค์ร่วม
มือกันอนุรักษ์ ส้มเทพรสให้ เป็ นพืชเฉพาะถิ่น เพราะ
เห็นว่าเป็ นผลไม้ ท้องถิ่นของบางกะเจ้ า 
จึงได้ ขอขึ ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรให้ เป็ น
“พันธุ์พืชพื ้นเมืองเฉพาะถิ่น” ซึง่ มีกฎหมายรับรอง
ตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
แต่วา่ ไม่เคยมีผลไม้ ชนิดใดที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
เนื่องจากต้ องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบถึง 73 ข้ อ
จึงได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อด�ำเนินการวิจยั ให้ ผา่ นเกณฑ์ทงั ้ 73 ข้ อ
จนส้ มเทพรสได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ น
“พันธุ์พืชพื ้นเมืองเฉพาะถิ่น” ได้ ในที่สดุ
การขึ ้นทะเบียนเป็ น “พันธุ์พืชพื ้นเมือง
เฉพาะถิ่น” ในครัง้ นี ้ก�ำหนดว่าส้ มเทพรสจะต้ อง
ปลูกและขยายพันธุ์ได้ เฉพาะในคุ้งบางกะเจ้ า
เท่านัน้ เป็ นระยะเวลาทังสิ
้ ้น 17 ปี และต้ องไม่ถกู
ค้ นพบในที่แห่งใดเลย ซึง่ ระหว่างนี ้เกษตรกร
สามารถขายผลได้ แต่จะไม่สามารถขายพันธุ์ได้
จนเมื่อครบ 17 ปี แล้ วจะมีการส�ำรวจอีกครัง้ ว่า
ส้ มเทพรสได้ เพิ่มจ�ำนวนในบางกะเจ้ าและมี
ลักษณะที่ดีอยูห่ รื อไม่ หลังจากนันก็
้ จะต้ องปลูกต่อ
ไปอีก 10 ปี
เมื่อครบ 10 ปี ส้มเทพรสจะได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นพันธุ์ส้มของบางกะเจ้ าอย่างแท้ จริ ง
หากต้ องน�ำออกจากท้ องถิ่น จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการ
อนุญาตจากชุมชนและต้ องติดบาร์ โค้ ดไว้
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มะม่วงน�้ำดอกไม้ เบอร์ 4
เดิมบางกะเจ้ าท�ำสวนเกษตรแบบผสม คนเก่าแก่ของพื ้นที่จะเรี ยกว่า 
“สวนเบญจพรรณ” เพราะมีผลไม้ หลัก 5 ชนิดที่ปลูกกันทัว่ ไป ได้ แก่ กล้ วย
หมาก มะพร้ าว มะนาว ส้ ม ภายหลังเพิ่มเติมมะม่วง มะปราง พุทรา มังคุด
และผลไม้ อื่นที่นิยมรับประทานกัน
การท�ำสวนเป็ นสวนยกร่อง เมื่อก่อนเรี ยก “ยกร่องเจ๊ ก” เพราะเมื่อสมัย
ที่คนจีนอพยพมายังสยาม ส่วนหนึง่ ก็ขึ ้นฝั่งที่บางกะเจ้ านี ้และรับจ้ างขุดร่อง
ท�ำสวนกัน
มะม่วงดังเดิ
้ มของบางกะเจ้ าคือ “พันธุ์เขียวนวล” เป็ นมะม่วงน� ้ำดอกไม้
เมื่อแก่จดั เปลือกสีเขียวแก่จะเริ่ มนวล และเมื่อสุกจะมีรสชาติที่หวาน เนื ้อมะม่วง
เนียนนุม่ ละลายในปาก ไม่มีกาก และมีความหอมจริ ง ๆ จึงควรเรี ยกว่า “มะม่วง
หอมน� ้ำดอกไม้ ” คุณณรงค์ ส�ำลีรัตน์ให้ เหตุผลในความอร่อยของมะม่วงพันธุ์
เขียวนวลว่าเป็ นผลมาจากดินและน� ้ำของบางกะเจ้ า
ทังนี
้ ้ดินบางกะเจ้ าเป็ นกลุม่ ดินธนบุรีซงึ่ เป็ นดินเหนียว มีตะกอนดินทับ
เป็ นชัน้ ๆ ด้ านบน พบในเขตที่ราบลุม่ แม่น� ้ำเจ้ าพระยาตอนล่างจึงเป็ นดินเค็ม
การยกร่องจะช่วยล้ างความเค็มของดินออกไปบางส่วน และเหมาะแก่การปลูก
ไม้ ผลได้ ดี นอกจากนี ้ความเค็มยังช่วยให้ ได้ มะม่วงที่มีรสชาติหวานแหลม หาก
วัดด้ วยเครื่ องมือ Reflecto Meter จะวัดความหวานได้ 18-20 °Bx
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พันตรี ชำ�นาญ อ่อนแย้ม

จนเมื่อปี พ.ศ.2510 อาจารย์สนัน่ ข�ำเลิศ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ เก็บตัวอย่างมะม่วงพันธุ์เขียว
นวล 10 ผลที่สวนของลุงเหลือ บางยอ เพื่อน�ำไปวิจยั โดยได้ เก็บ
ตัวอย่างเนื ้อและเปลือกของมะม่วงแต่ละลูกไว้ น�ำเมล็ดไปเพาะ
และติดเบอร์ 1-10 จนเมื่อมะม่วงเติบโตพบว่า
มะม่วงน� ้ำดอกไม้ เบอร์ 4 นันสมบู
้
รณ์ที่สดุ เพราะมีทรงต้ นสวย
พุม่ แน่น แตกยอดมาก ดอกดก ผลดกเป็ นพวงและมีรสชาติ
ที่อร่อย อีกทังผลยั
้ งมีขนาดใหญ่ ผลหนึง่ จะมีน� ้ำหนักประมาณ
ครึ่งกิโลกรัม จึงได้ เก็บมะม่วงน� ้ำดอกไม้ เบอร์ 4 นี ้เป็ นแม่พนั ธุ์
ท�ำการทาบกิ่งเพื่อขยายพันธุ์และส่งกลับมาปลูกที่อ�ำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการและที่อ�ำเภอบางคล้ า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในปี พ.ศ.2557 มะม่วงน� ้ำดอกไม้ เบอร์ 4
บางกะเจ้ าได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นสิง่ บ่งชี ้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) และได้
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3
ในการประกวดระดับชาติจนเป็ นที่ยอมรับ ซึง่ ทาง
กองประกวดแนะน�ำว่าไม่จ�ำเป็ นต้ องประกวดอีก
ในปั จจุบนั แปลงสวนมะม่วงน� ้ำดอกไม้
เบอร์ 4 ที่ใหญ่ที่สดุ ในบางกะเจ้ า เป็ นสวนของ
พันตรี ช�ำนาญ อ่อนแย้ ม เกษตรกรบางกะเจ้ า ซึง่ ได้
รวมกลุม่ จัดตัง้ “กลุม่ เกษตรแปลงใหญ่” ตามการ
สนับสนุนของรัฐ ปั จจุบนั มีเกษตรกร 120 ราย
มารวมกลุม่ กัน และมีที่ดินประมาณ 150 ไร่
ซึง่ กลุม่ จะได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่ อง
งบประมาณ ความรู้ และอุปกรณ์เครื่ องมือต่าง ๆ
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ไม้ประดับ
เกษตรกรเจ้ าแรกที่ปลูก
หมากแดงคือ ลุงด�ำ (หากว่าท่าน
ยังมีชีวิตอยูจ่ ะอายุราว 100 ปี )
ระยะถัดมาที่ท�ำให้ เกษตรกรปลูก
หมากแดงกันมากที่บางกะเจ้ าคือ
ช่วงระยะแรกที่หมูบ่ ้ านจัดสรรก�ำลัง
เป็ นที่นิยมในประเทศไทย เจ้ าของ
บ้ านมักนิยมหาไม้ ประดับมาปลูก
กันมา สมัยนันบางกะเจ้
้
าเป็ นแหล่ง
ปลูกและส่งขายหมากแดงจนเป็ นที่
รู้จกั กันแพร่หลาย ที่สวนของ
นาวาเอก ประเภท มาอ่วม ท�ำสวน
เกษตรผสมผสาน ซึง่ ที่ริมท้ องร่อง
มักปลูกหมากแดงไว้
หมากแดงเป็ นพืชประเภท
ปาล์มชนิดหนึง่ ที่มีกาบและก้ านใบ
เป็ นสีแดงทังหมด
้
น�ำมาจากป่ าพรุ
ภาคใต้ ที่จงั หวัดนราธิวาส เมื่อแรก
ที่น�ำมาทดลองปลูกและขยายพันธุ์
ในพื ้นที่บางกะเจ้ าเนื่องจากมี
สภาพพื ้นดินที่มีความคล้ ายคลึง
กับป่ าพรุและอยูใ่ กล้ กบั กรุงเทพฯ
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นาวาเอก ประเภท มาอ่วม (ลุงปื๊ด)
หมากแดงในบางกระเจ้ าจะ
มีพอ่ ค้ าคนกลางเข้ ามารับซื ้อเป็ น
จ�ำนวนมาก แต่ก็เป็ นเพียงช่วงเวลา
หนึง่ ปั จจุบนั หมากแดงเป็ นพืชที่ปลูก
ตามที่รัฐก�ำหนด
หมากแดงเป็ นพืชที่โตช้ ามาก
มักขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และ
แยกหน่อ เมล็ดของหมากแดงมีขนาด
ราวเมล็ดถัว่ ด�ำ เมื่อเพาะแล้ ว 4 เดือน
จะเริ่ มงอก 1 ปี จะเริ่ มแตกใบ และจะ
ต้ องเลี ้ยงจนถึง 7 ปี จงึ ขายได้ หากใช้
การแยกหน่อ เมื่อแตกหน่ออ่อนให้
แยกออกจากต้ นแม่ จนโตขึ ้นมาราว
หนึง่ ศอกและมีรากงอกแล้ ว มีอายุ
ราว 3 ปี จงึ ขายได้ โดยในการแยก
หน่อ ให้ แยกหน่อที่ไม่สวยแต่ไม่โทรม
หน่อที่เหลือให้ ล้อมต้ นแม่ไว้ ต้ นแม่จะ
สวยขายได้ ราคาดี
การเลี ้ยงหมากแดง ต้ องให้ มี
ความชุม่ ชื ้นเสมอ ไม่ให้ แห้ งด้ วยการ
ไล้ ด้วยโคลนเลน

ถ้ าหากฝนตกไม่ต้องรดน� ้ำ
เพิ่มเติม หมากแดงเมื่อปลูกในที่ร�ำไร
สีจะสวยมาก หมากแดงต้ องการ
อินทรี ย์วตั ถุมาก เพราะถิ่นก�ำเนิดอยู่
ในป่ าพรุ การให้ ปยจึ
ุ๋ งมักเป็ นพวกปุ๋ ย
หมัก ปุ๋ ยคอก และไม่ใช้ ปยเคมี
ุ๋
เลย
นอกจากนี ้ยังมีไม้ ใบประดับ
ที่นิยมปลูกอีก 2 พันธุ์ในบางกะเจ้ า
นัน่ คือ โกสน ซึง่ เป็ นพืชที่มีลวดลาย
และสีสนั ของใบที่สวยงาม สูงราว
1-2 เมตร และหมากผู้หมากเมีย ซึง่ มี
ใบสีแดง สูงได้ ถงึ   3-4 เมตร  
ในปั จจุบนั อาชีพการปลูก
ไม้ ประดับเริ่ มซบเซา เนื่องจากว่า
ความต้ องการของตลาดมีน้อยลง
พร้ อมกันนันไม้
้ ประดับไม่สามารถใช้
รับประทานได้ เกษตรกรบางกะเจ้ า
จึงปลูกผลไม้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลไม่ต้องการให้ ไม้ ประดับนี ้
สูญหายไปจากพื ้นที่บางกะเจ้ า 
จึงพยายามส่งเสริ มและก�ำหนดให้
ปลูกกันไว้
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มะพร้าว
มะพร้ าวเป็ นพืชยืนต้ นประเภทปาล์ม
มีสว่ นต่าง ๆ ที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ เกือบ
ทุกส่วน ไม่วา่ จะเป็ นต้ น ใบ ดอก หรื อผล
บางกะเจ้ าเคยเป็ นแหล่งท�ำสวนมะพร้ าว
ที่ส�ำคัญ คนสมัยก่อนจะท�ำสวนมะพร้ าว
เพื่อให้ ได้ น� ้ำตาลมะพร้ าว ซึง่ มีผ้ ทู �ำสวนมะพร้ าว
กว่าร้ อยเจ้ าในสมัยนัน้ เมื่อขึ ้นเก็บน� ้ำมะพร้ าว
ก็ได้ พดู คุยกันไป ผู้คนสมัยนันจะคุ
้ ้ นเคยกันดี
จนเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้ เกิดอุทกภัย
การท�ำสวนมะพร้ าวจึงน้ อยลง บางครอบครัวขาย
ที่ดนิ ย้ ายออกนอกบางกะเจ้ าไป อีกทังการท�
้
ำ
น� ้ำตาลมะพร้ าวนันเป็
้ นการท�ำงานที่เหนื่อย
เกษตรกรที่ท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าวที่บางกะเจ้ า
น้ อยลงเรื่ อย ๆ จนในที่สดุ เหลือเพียง
คุณพงษ์ ศกั ดิ์ แถวเถื่อน เพียงผู้เดียวที่ยงั คงท�ำ
สวนมะพร้ าวและท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าวมาจนถึง
ปั จจุบนั
เดิมคุณพงษ์ ศกั ดิ์เช่าที่ดนิ 35 ไร่
เพื่อท�ำสวนมะพร้ าวทังหมด
้
400 ต้ น ภายหลัง
เจ้ าของที่ได้ ขายที่ไป ในเวลานี ้คุณพงษ์ ศกั ดิ์จงึ ท�ำ
สวนมะพร้ าวในที่ของรัฐทังหมด
้
7 ไร่ โดยปลูกต้ น
มะพร้ าว มากกว่า 700 ต้ น อีกทังยั
้ งปลูกแซม
ด้ วยพืชอื่นอีกด้ วย หากมะพร้ าวออกผลมากก็จะ
ขายผลบ้ าง เป็ นมะพร้ าวกะทิบ้าง และยังท�ำ
น� ้ำตาลมะพร้ าวอยู่
ในการท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าวนัน้ จะต้ องกรี ด
เอาน� ้ำตาลจากงวงมะพร้ าว แต่ละงวงจะให้
น� ้ำตาลประมาณ 2 ลิตร
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ในหนึง่ ต้ นจะมีงวงอยู่ 2-3 งวงที่สามารถ
ใช้ งานได้ ไม่เกิน 20 วัน และหากจะปลูกมะพร้ าว
ให้ ได้ งวงมาก มะพร้ าวก็ควรได้ เลนจากท้ องร่อง
เป็ นปุ๋ ย
ชาวสวนจะขึ ้นต้ นมะพร้ าวเพื่อไปกรี ด
และเก็บน� ้ำตาลด้ วยการไต่ “พะอง”  ขึ ้นไป
การกรี ดงวงมะพร้ าวจะท�ำราว 6 โมงเช้ า
และ 4 โมงเย็นของทุกวัน ขณะที่กรี ดเพื่อให้ ได้
น� ้ำตาลใหม่ ก็จะเก็บน� ้ำตาลจากการกรี ด
ครัง้ ก่อนไปด้ วย โดยชาวสวนจะรองน� ้ำตาล
ที่ไหลหยดจากงวงมะพร้ าวหลังการกรี ดด้ วย
กระบอกไม้ ไผ่ ปั จจุบนั ใช้ ขวดพลาสติก
รองน� ้ำตาลกัน น� ้ำตาลมะพร้ าวที่ได้ มาจะเก็บไว้
ได้ ไม่เกิน 12 ชัว่ โมง จึงต้ องน� ้ำเกล็ดไม้ ตะเคียน
หรื อไม้ พะยอมใส่ไว้ ในกระบอกไม้ ไผ่ด้วย
ซึง่ ช่วยให้ น� ้ำตาลไม่เน่าบูดและเพื่อให้ รสชาติ
ไม่ผิดเพี ้ยน อย่างไรก็ตามต้ องระวังการใส่
เกล็ดไม้ ที่มากเกินไป ซึง่ จะท�ำให้ น� ้ำตาลฝาดได้

คุณ พงษ์ศักดิ์ แถวเถื่อน

เมื่อได้ น� ้ำตาลมาแล้ วควรน�ำมาเคี่ยว โดยไว
เพราะหากทิ ้งไว้ นานแล้ ว เมื่อน�ำมาเคี่ยวน� ้ำตาล
มะพร้ าวจะไม่เหนียวพอและจะร่วนไม่เกาะตัวกัน
ซึง่ ชาวสวนจะเคี่ยวน� ้ำตาลในเวลา 10 โมงเช้ าของ
ทุกวัน โดยจะเคี่ยวในกระทะประมาณ 1 ชัว่ โมง
เชื ้อเพลิงก็จะใช้ เศษไม้ หรื อเศษวัสดุที่เหลือใช้
ส�ำหรับการให้ ความร้ อนในการเคี่ยว และจะเคี่ยว
น� ้ำตาลจนมีฟองหยาบ ๆ จากนันจะใช้
้
ไม้ พายกวน
เพื่อระบายความร้ อนจากน� ้ำตาลเป็ นเวลา 7 นาที
น� ้ำตาลที่เคี่ยวเหลวจะค่อย ๆ แข็งตัวขึ ้น และเปลี่ยน
สีจากสีเหลืองเป็ นสีขาวยิ่งขึ ้น น� ้ำตาลมะพร้ าวที่ได้
จะมีความหวานมัน ในอดีตจะใส่ปี๊บและน�ำไปขาย
ปั จจุบนั ใส่ภาชนะเล็ก ๆ ขายเป็ นปึ ก เรี ยกว่า 
“น� ้ำตาลปึ ก”
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หิ่งห้อย :

ดัชนีชี้วัด
ความสมบู รณ์
ของบางกะเจ้า
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พื้นที่บางกะเจ้ าอยูใ่ กล้ กบั

ปากน� ้ำ จึงเป็ นบริ เวณที่ได้ รับอิทธิพล
จากน� ้ำทะเลหนุน ท�ำให้ พบนิเวศที่
หลากหลาย นักวิชาการยืนยันว่านี่
เป็ นเหตุให้ บางกะเจ้ าเป็ นแหล่งที่พบ
หิ่งห้ อยหลายชนิดไปด้ วย
พื ้นที่ของ “กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่
แวดล้ อม ล�ำพูบางกระสอบ” เป็ นแหล่ง
พบหิ่งห้ อยที่ส�ำคัญในบางกะเจ้ า ที่นี่มี
ขนาดพื ้นที่ประมาณ 41ไร่ อยูท่ ี่อ�ำเภอ
บางกระสอบ เป็ นที่ดนิ ราชพัสดุและ
อยูใ่ นความดูแลของกรมป่ าไม้   ซึง่ มี
คุณสุกิจ พลับจ่าง หรื อบุคคลที่ได้ รับ
ฉายาว่า “ยามเฝ้าหิ่งห้ อย” เป็ นผู้ดแู ล
คุณสุกิจกล่าวว่าพื ้นที่นี ้เดิมเป็ นที่อยู่
อาศัยของหิ่งห้ อยมาเป็ นเวลากว่า 
40-50 ปี แล้ ว ซึง่ นักวิชาการก็ไม่สามารถ
ตอบได้ วา่ เหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ มีเพียง
ข้ อสันนิษฐานว่า เดิมพื ้นที่นี ้มีต้นล�ำพูอยู่
มาก ซึง่ ต้ นล�ำพูนา่ จะมีสารบางอย่างที่
ดึงดูดให้ หิ่งห้ อยมาอยูร่ วมกันที่นี่
นอกจากนี ้มีความรู้อธิบายว่ารากของต้ น
ล�ำพูยงั เป็ นที่ยอู่ าศัยของหอยฝาเดียว
เช่นหอยเจดีย์ ซึง่ หนอนหิ่งห้ อยจะกิน
เป็ นอาหาร เมื่อโตเต็มวัยหิ่งห้ อยก็จะดัก
กินน� ้ำค้ างตามใบไม้ โดยปกติแล้ ว
หิ่งห้ อยจะอาศัยอยูบ่ ริ เวณต้ นล�ำพูและ
พื ้นที่ที่มีน� ้ำสะอาด ดังนันหิ
้ ่งห้ อยจึงเป็ น
ตัวบ่งชี ้ว่าพื ้นที่ที่มีหิ่งห้ อยเป็ นพื ้นที่ที่น� ้ำ
สะอาดและอุดมสมบูรณ์

“กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ล�ำพู
บางกระสอบ” มีวตั ถุประสงค์ที่จะดูแลรักษา 
และสร้ างที่อยูอ่ าศัยให้ แก่หิ่งห้ อยให้ คงอยู่
ต่อไปในชุมชน ดังนันจึ
้ งต้ องดูแลป่ าและน� ้ำ
ให้ สะอาดอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะเรื่ องของน� ้ำที่
ต้ องระวังไม่ให้ น� ้ำเน่าเสีย
บางกะเจ้ ามีคลองหลักอยู่ 18 คลอง
และคลองสายเล็กรวมเป็ น 45 คลอง
การดูแลให้ คลองทุกสายมีน� ้ำขึ ้นลงตาม
ธรรมชาติในแต่ละวันจะช่วยให้ หิ่งห้ อย
กระจายไปทัว่ บางกะเจ้ ามากขึ ้น ที่นี่จงึ มี
ท่าน� ้ำส�ำหรับลงเรื อ เพื่อพายไปดูแลริ มน� ้ำ
และยังท�ำกับดักขยะที่สร้ างจากขวดน� ้ำ
พลาสติกเพื่อกันขยะที
้
่เข้ ามาในเขตคลอง
ของหมูบ่ ้ านอีกด้ วย
ในปี พ.ศ 2549 เป็ นปี เริ่ มต้ นของ
“กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม ล�ำพูบางกระสอบ”
ที่ได้ เข้ ามาก�ำจัดวัชพืชและปลูกต้ นล�ำพูเพิ่ม
รวมทังรั้ กษาดูแลต้ นล�ำพูเดิมไว้ ที่นี่มีต้น
ล�ำพูใหญ่อายุราว 100 ปี ที่ถกู ประกาศเป็ น
“รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ ร่มพระบารมี”
ในปี พ.ศ. 2561 โดยกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ซึง่ มีต้นไม้ ทวั่ ประเทศ
ถูกประกาศเป็ นรุกขมรดก 63 ต้ นในปี นนั ้
อย่างไรก็ตามได้ พบว่าการปลูกต้ นล�ำพูอย่าง
แออัด ไม่ใช่ค�ำตอบส�ำหรับหิ่งห้ อย ตรงกัน
ข้ ามหิ่งห้ อยชอบความโล่งโปร่ง เพื่อที่วา่ จะ
อวดแสงได้ และยังพบว่าหิ่งห้ อยไม่ได้ เกาะ
ต้ นล�ำพูแต่เพียงอย่างเดียว หิ่งห้ อยยังเกาะ
ต้ นไม้ อื่นด้ วยเช่น ยอดของมะพร้ าว โดย
เฉพาะในวันที่ฝนตกหนัก หิ่งห้ อยจะเกาะ
ต้ นไม้ ที่มีใบใหญ่เพื่ออาศัยบังฝน อย่างไร
ก็ตามหิ่งห้ อยจะเกาะต้ นล�ำพูเป็ นส่วนใหญ่
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หิ่งห้ อยเป็ นสัตว์ที่มีความน่ารัก
เพราะส่องแสงได้ ในการรับรู้ของมนุษย์
แสงในตัวหิ่งห้ อยคือการเกิดปฏิกิริยา
ของสารลูซเิ ฟอริ นที่เจอกับออกซิเจน
ท�ำให้ เกิดแสง โดยใช้ หลอดลมเป็ น
ตัวกระตุ้นให้ เกิดแสงขึ ้น บนโลกนี ้มี
หิ่งห้ อยมากกว่า 2,000 ชนิด แต่ที่มีการ
ยืนยันในพื ้นที่บางกะเจ้ ามี 5 ชนิด ดังนี ้
หิ่งห้อยน�้ำกร่อย 2 ชนิด
(Pteroptyx malaccae และ Pteroptyx
valida ) มักพบในพื ้นที่ริมฝั่งแม่น� ้ำและ
คลองต่าง ๆ เป็ นพื ้นที่น� ้ำกร่อยได้ รับ
อิทธิพลน� ้ำทะเลหนุน ลักษณะของ
หิ่งห้ อยน� ้ำกร่อย หากเป็ นตัวผู้จะมีปล้ อง
แสง 2 ปล้ อง ส่วนตัวเมียจะมีปล้ องเดียว
ตัวผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมีย ชอบรวมกลุม่
บนต้ นไม้ และกระพริ บแสงเป็ นจังหวะ
พร้ อมกัน ในช่วงที่มีมลพิษทางอากาศ
สูงจะพบหิ่งห้ อยชนิดนี ้น้ อยลง
หิ่งห้อยน�้ำจืด 1 ชนิด (Luciola
aqatillis) ซึง่ มักพบบริ เวณบ่อน� ้ำและ
ร่องสวน เป็ นหิ่งห้ อยชนิดใหม่ของโลก
พบโดยนักกีฏวิทยาคนไทย
หิ่งห้อยบก (หนอนหิ่งห้ อย)
2 ชนิด (Pyrocoelia praetexta และ
Rhagopthalmus) ซึง่ พบบริ เวณต้ นไม้
และพื ้นดินที่มีหญ้ าปกคลุม ลักษณะ
ของหิ่งห้ อยบก หากเป็ นตัวเมียจะส่อง
แสงเพื่อดึงดูดตัวผู้ ส่วนตัวผู้เมื่อผสม
พันธุ์เสร็ จจะตายก่อนตัวเมีย 2-3 วัน
หิ่งห้ อยชนิดนี ้สามารถด�ำน� ้ำได้ นานถึง 3
ชัว่ โมง และยังชอบกินหอยเจดีย์ หิ่งห้ อย
บกตัวผู้จะบินได้ แต่ตวั เมียจะอาศัยอยู่
ตามพื ้น หรื อที่เรี ยกว่า“หนอนกระสือ”
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การอนุรักษ์ พื ้นที่สีเขียว
เพื่อรักษาหิ่งห้ อยไว้ ไม่ใช่เรื่ องที่นา่ กังวล
ส�ำหรับ “กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ล�ำพูบางกระสอบ” เพราะวิถีที่เป็ น
การเกษตรมีสวนผลไม้ นานาพันธุ์
และมีความหลากหลายทางชีวภาพนัน้
เป็ นความรู้เดิมของคนบางกะเจ้ า 
อย่างไรก็ตามการใช้ พื ้นที่เพื่อกิจการ
ใหม่ในบางกะเจ้ ากลับเป็ นเรื่ องที่ต้อง
ให้ ความส�ำคัญ
ในอดีตแบบบ้ านดังเดิ
้ มของคน
บางกะเจ้ าจะปลูกบ้ านใต้ ถนุ สูง เพื่อให้
น� ้ำลอดใต้ ถนุ และแผ่ลงร่องสวนได้ ท�ำให้
ระบบน� ้ำมีความหมุนเวียนที่ดี  อย่างไร
ก็ตามปั จจุบนั มีการถมที่กีดขวางทางน� ้ำ
หรื อการขยายตัวของการท่องเที่ยว
ที่น�ำแสงเข้ ามาสูพ่ ื ้นที่สวน เหตุเหล่านี ้
ล้ วนส่งผลต่อหิ่งห้ อยทังสิ
้ ้น
“กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ล�ำพูบางกระสอบ” จึงจ�ำเป็ นต้ องท�ำ
หน้ าที่ให้ ความรู้กบั นักท่องเที่ยว เน้ นให้
ความรู้เรื่ องหิ่งห้ อย เพื่อปูพื ้นความ
ส�ำคัญของพื ้นที่บางกะเจ้ า และให้ นกั
ท่องเทียวได้ มีโอกาสชมหิ่งห้ อยในพื ้นที่
ธรรมชาติ เพื่อที่วา่ จะช่วยให้ เกิด
ความเข้ าใจว่า ควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรต่อ
พื ้นที่บางกะเจ้ า ซึง่ เป็ นแหล่งพบหิ่งห้ อย
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย
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ตลาดชุ มชน :

ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง

ตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้งเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว
อีกแห่งหนึง่ ในบางกะเจ้ า ซึง่ เกิดจากการที่อบต.บางน� ้ำผึ ้ง
และคนในชุมชนบางน� ้ำผึ ้งร่วมกันก่อตังและด�
้
ำเนินการ
ร่วมกันในรูปของวิสาหกิจชุมชน โดยตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้ง
เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2547 ท�ำเลที่ตงของตลาด
ั้
อยูต่ ดิ คลอง สถานีอนามัย วัด โรงเรี ยน รถและเรื อเข้ าถึงได้
โดยเฉพาะการที่สะพานภูมิพลได้ สร้ างเสร็ จในปี เดียวกัน
กับที่ตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้งเปิ ดตัว ยิ่งช่วยท�ำให้ การเข้ าถึง
ตลาดเป็ นไปโดยสะดวกมากขึ ้น
ชื่อ “ตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้ง” มาจากการที่แต่ก่อน
มีตลาดน� ้ำในพื ้นที่ มีเรื อพายขายของร่วม 30 ล�ำ ต่อมาเรื อ
ช�ำรุดทรุดโทรม ท�ำให้ ยกเลิกการพายเรื อขายของ และน�ำ
ร้ านค้ าขึ ้นบกแทน
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ในระยะแรกมีร้านค้ าประมาณร้ อยร้ านค้ า โดย
เป็ นร้ านของคนที่มีทะเบียนบ้ านอยูใ่ นพื ้นที่ ในระยะหลัง
อนุญาตให้ คนทังในอ�
้ ำเภอพระประแดง และเครื อญาติ
ของคนในพื ้นที่เข้ ามาค้ าขายในตลาดบางน� ้ำผึ ้งได้
คุณอัมพร พานทอง รองนายก อบต.บางน� ้ำผึ ้ง
และหนึง่ ในกรรมการผู้บริ หารงานตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้ง
เล่าว่า เดิมพื ้นที่ต�ำบลบางน� ้ำผึ ้งมีการค้ าขายริ มน� ้ำ มีเรื อ
จากพื ้นที่อื่นเข้ ามาขายสินค้ า คุณอัมพรเองได้ เลือกซื ้อ
ปลาทูแม่กลองและท�ำปลาทูต้มเค็มขายเรื่ อยมา เมื่อเปิ ด
ตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้งก็ยงั คงขายปลาทูต้มเค็ม รวมทัง้
ผลผลิตจากสวนนานาพันธุ์

“ตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้ง” นันเกี
้ ่ยวข้ องอย่างไรกับความพยายามใน
การอนุรักษ์ พื ้นที่สีเขียวของบางกะเจ้ า ค�ำตอบคือ “ตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้ง”
เป็ นแหล่งรวมผลผลิตทางการเกษตรของคนในท้ องถิ่นบางกะเจ้ าเช่น
มะพร้ าวอ่อน มะม่วง น� ้ำดอกไม้ กล้ วยหอม ชมพูม่ ะเหมี่ยว ขนมและ
อาหารพื ้นบ้ าน ซึง่ ได้ จากผลผลิตในสวนและภูมิปัญญาเดิมของผู้คนใน
ชุมชนบางกะเจ้ าเช่น ขนมจาก กล้ วยแขก ขนมถ้ วย ม้ าฮ่อ กาละแมกวน
ไส้ กรอกปลาแนม แกงมัสมัน่ ปลาทูต้มเค็ม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ห่อหมกหมู
ไก่สะเต๊ ะ น� ้ำพริ ก รวมทังไม้
้ ประดับต่าง ๆ ตลาดบางน� ้ำผึ ้งจึงมีสว่ นช่วย
ในการสนับสนุนให้ เกษตรกรบางกะเจ้ ายังคงท�ำสวนอยู่ กล่าวคือ
มีสว่ นช่วยให้ พื ้นที่สีเขียวยังคงอยูใ่ นบางกะเจ้ า อีกทังเกษตรกรไม่
้
จ�ำเป็ น
ที่จะต้ องออกนอกพื ้นที่เพื่อไปขายผลผลิตในตลาดที่อยูไ่ กลออกไป
นอกจากนี ้ตลาดบางน� ้ำผึ ้งยังมีสนิ ค้ าประเภทอื่น เช่น เสื ้อผ้ า 
เครื่ องแต่งกาย ของที่ระลึก สินค้ า OTOP จากคนในต�ำบลบางน� ้ำผึ ้งและ
ต�ำบลที่ใกล้ เคียงในจังหวัดสมุทรปราการเช่น ดอกไม้ เกล็ด บ้ านธูป
สมุนไพร เป็ นต้ น ตลาดบางน� ้ำผึ ้งยังมีบทบาทในการช่วยในการส่งเสริ ม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึง่ ถือเป็ นเส้ นเลือดใหญ่ที่น�ำความเติบโตมาสู่
คุ้งบางกะเจ้ า การเดินทางเข้ าสูต่ ลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้งผ่านทางพระประแดง
ท�ำให้ มีร้านค้ าเกิดขึ ้นมากมาย อีกทังยั
้ งเกิดเส้ นทางจักรยานเพื่อที่จะน�ำ
นักท่องเที่ยวเข้ าสูพ่ ื ้นที่ ซึง่ ช่วยให้ ชาวบ้ านมีรายได้ เสริ มจากการค้ าขาย
และกิจการการท่องเที่ยวยิ่งขึ ้น
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ในปั จจุบนั นี ้ตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้งเปิ ดบริการในทุกวันหยุด

ราชการ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ รายได้ โดยรวมของตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้ง
ประมาณ 3-4 ล้ านบาทต่อสัปดาห์ มีร้านค้ าทังหมดประมาณ
้
800 ร้ าน
ค้ า การเปิ ดร้ านค้ าต้ องมีการลงทะเบียนระบุสนิ ค้ า เพื่อไม่ให้ สนิ ค้ าชนิด
เดียวกันซ� ้ำในตลาดเกินกว่า 3 ร้ านค้ า เพราะจะท�ำให้ เป็ นการแย่งลูกค้ า
กันเอง ร้ านค้ าจะจ่ายค่าดูแลความสะอาดของส่วนกลาง 40-80 บาท
ขึ ้นอยูก่ บั บริ เวณที่ตงของร้
ั้
านค้ า ซึง่ ตลาดจะได้ รับเงินบริ จาคจากร้ านค้ า 
โดยรวมจะเก็บได้ ประมาณ 40,000 บาทต่อสัปดาห์ เงินนี ้สะสมเพื่อให้
คณะกรรมการน�ำไปใช้ ใช้ เพื่อดูแลชุมชนเช่น การจ้ างหมอมาตรวจดูแล
สุขภาพคนที่อยูใ่ นชุมชน หรื อการบริ จาคสิง่ จ�ำเป็ นให้ กบั โรงเรี ยนหรื อวัด
ในชุมชน
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ส่วนที 2 :
่อสารบางกะเจ้
สืPART
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2 พี่สอนน้
PART 2: เรียนรู้บางกะเจ้า
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โครงงาน “พี่สอนน้อง”
คือ โครงงานการจัดการเรี ยนการสอนโดยคณะนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนรุ่งอรุณ โดยมีแนวทางในการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ให้ ความส�ำคัญในด้ าน
1. Active Learning คือ นักเรี ยนมีพื ้นที่ส�ำหรับการเป็ นผู้สร้ างความรู้ได้ ด้วยตนเองเหมาะสมตามวัยและบริ บทอื่น
    ทางสังคมเช่น ความพร้ อมของชุมชนที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของตน
2. การเรี ยนรู้ผา่ นประสบการณ์ การมีปฏิสมั พันธ์ และลงมือปฏิบตั จิ ริ ง เพื่อการพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะ
    ในการท�ำงาน
3. การเรี ยนรู้ผา่ นเรื่ องราวจริ งหรื อสถานการณ์จริ ง เพื่อการเรี ยนรู้ให้ ถงึ คุณค่า ทังนี
้ ้ด�ำเนินการสอนให้ แก่นกั เรี ยน
    ของโรงเรี ยนในพื ้นที่บางกระเจ้ า

จุดประสงค์การเรียนรู้
แบ่งจุดประสงค์เป็ น 3 ด้ าน
1. จุดประสงค์ เชิงเนือ้ หา
1.1 นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจว่าบางกระเจ้ าคือพื ้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ และมีความส�ำคัญต่อเมืองหลวง
      ในฐานะปอดของกรุงเทพฯ
1.2 นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของคุ้งบางกระเจ้ า มีความเหมาะสมในการปลูก
      ผลไม้ และเป็ นแหล่งของพันธุ์ไม้ สามน� ้ำ ถือเป็ นแหล่งอาหารที่ส�ำคัญ
1.3 นักเรี ยนเรี ยนรู้วา 
่ บางกระเจ้ าเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่ส�ำคัญ และมีผ้ ใู หญ่ในพื ้นที่ซงึ่ ถือเป็ นครูนอกชันเรี
้ ยน
2. จุดประสงค์ เชิงทักษะ
2.1 นักเรี ยนได้ ฝึกหัดทักษะภาษา สามารถตังค�
้ ำถามและบันทึกความรู้ได้
2.2 นักเรี ยนได้ ฝึกหัดทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถระบุความส�ำคัญของบางกระเจ้ า
2.3 นักเรี ยนได้ ฝึกหัดทักษะการสื่อสาร สามารถน�ำเสนอความรู้ในรูปแบบและภาษาที่สร้ างสรรค์
2.4 นักเรี ยนได้ ฝึกหัดทักษะการแก้ ปัญหาในการท�ำงาน
3. จุดประสงค์ เชิงคุณค่ า
3.1 นักเรี ยนสามารถระบุคณ
ุ ความดีของผู้คนและความส�ำคัญของพื ้นที่บางกระเจ้ าได้
3.2 นักเรี ยนสามารถสะท้ อนการเรี ยนรู้ มองเห็นความสามารถและข้ อควรปรับปรุงในตนเองได้

69

ระยะเวลา
โครงงาน “พี่สอนน้ อง” แบ่งเป็ น 3 ช่วงดังนี ้
ช่วงที่ 1 : รู้จกั บางกระเจ้ า 
(วันที่ 14-16 มีนาคมพ.ศ. 2562 รวมเวลา 3 วัน)
ช่วงที่ 2 : “สื่อสารบางกระเจ้ า”
(วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมเวลา 2 วัน)
ช่วงที่ 3 : “คืนความรู้สชู่ มุ ชน”
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กระบวนการท�ำงาน
กระบวนการทำ�งานก่อนการออกแบบกิจกรรม
เมื่อได้ รับโจทย์ท�ำงาน “สอนเยาวชนในท้ องถิ่นให้ ร้ ูจกั และเห็นความส�ำคัญของบางกะเจ้ า”
ผู้สอนด�ำเนินการดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับบางกะเจ้ าจากอินเตอร์ เน็ต และงานเอกสารต่ าง ๆ
2. ประสานงานในพืน้ ที่ เพื่อลงส�ำรวจและศึกษาพืน้ ที่
3. ส�ำรวจและศึกษาพืน้ ที่ โดยเรี ยนรู้ กับบุคคลส�ำคัญหรื อผู้ร้ ู ในพืน้ ที่ ได้ แก่
คุณนภดล ทองมั่น (ลุงเต้ย)
คุณดวงใจ ฉายายนต์ (ป้าตุ๊กตา)
เจ้ าของศูนย์การเรี ยนรู้บ้านบางกระสอบ แหล่งเรี ยนรู้
วิถีชาวสวน อาหารท้ องถิ่น และแหล่งขยายพันธุ์ “สัมเทพรส”
ที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปก่อนหน้ านี ้

คุณพงษ์ศักดิ์ แถวเถื่อน (ลุงพงษ์ศักดิ์)
ชาวสวนมะพร้ าว ที่ยงั คงความผสมผสานของสวน
และเป็ นเจ้ าเดียวที่ยงั คงท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าวอยู่

คุณสุกิจ พลับจ่าง (ลุงสุกิจ)
หนึง่ ในสมาชิกกลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมล�ำพูบางกระสอบ
พื ้นที่นี ้เป็ นศูนย์เรี ยนรู้เกี่ยวกับหิ่งห้ อย สัตว์ที่เป็ นดัชนีชี ้วัดความ
อุดมสมบูรณ์ หิ่งห้ อยชอบอาศัยอยูท่ ี่ต้นล�ำพู แม้ จะเกาะที่ต้นไม้
อื่นบ้ าง รวมทังชอบแหล่
้
งน� ้ำที่สะอาด ที่ศนู ย์นี ้พบหิ่งห้ อย 5
สายพันธุ์ รวมทังสายพั
้
นธุ์ที่เพิ่งค้ นพบล่าสุด
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คุณเปรมปรีย์ ไตรรัตน์ (ป้าต๊อย)
ประธานโครงการป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกด
น้ อมเกล้ า ร่วมดูแลผืนป่ าและสวน (เดิมที่ปัจจุบนั เป็ นพื ้นที่
ของรัฐ) เน้ นการปลูกป่ าตามลักษณะธรรมชาติเดิม เพราะ
ไม่ต้องลงทุนสูง และไม่ยากต่อการดูแล อีกทังไม้
้ ที่ปลูก
มีความแข็งแรงเพราะเป็ นไม้ ในท้ องถิ่น นอกจากนี ้ยัง
พัฒนาฐานการเรี ยนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ ้น

คุณอาภรณ์ พานทอง (ป้าปู๊ด)
รองนายกองค์การบริ หารส่วนต�ำบลบางน� ้ำผึ ้ง และหนึง่
ในคณะด�ำเนินการดูแลตลาดน� ้ำบางน� ้ำผึ ้ง และอีกทังยั
้ งเป็ น
เจ้ าของสวนผลไม้ นานาพรรณ มักจะน�ำผลผลิตจากสวนไปขาย
ที่ตลาด พร้ อมกับปลาทูต้มเค็ม ซึง่ เป็ นเมนูอาหารที่สะท้ อน
ความเป็ นท้ องถิ่นริ มน� ้ำของบางน� ้ำผึ ้ง

นาวาเอก ประเภท มาอ่วม (ลุงปื๊ด)
ในอดีตบางกะเจ้ าเป็ นแหล่งปลูกไม้ ประดับที่ส�ำคัญ
เพราะอยูใ่ กล้ กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯมีการขยายตัว จึงมีหมูบ่ ้ าน
จัดสรรเกิดขึ ้นมาก ซึง่ ในสมัยหนึง่ นิยมซื ้อไม้ ประดับจาก
บางกะเจ้ าไปประดับสวนมาก ปั จจุบนั ลุงปื๊ ด ยังคงปลูก
ไม้ ประดับได้ แก่ โกสน หมากผู้หมากเมีย และหมากแดง

4. จัดการความรู้ จนตอบได้ ว่าบางกะเจ้ ามีความส�ำคัญในฐานะปอดของกรุ งเทพฯ เพราะเป็ นแหล่ ง
พืน้ ที่สีเขียวที่สำ� คัญ จากนัน้ จึงจัดหมวดหมู่ข้อมูล ซึ่งพบว่ าพืน้ ที่สีเขียวในบางกะเจ้ ามี 2 ลักษณะที่สำ� คัญได้ แก่
พืน้ ที่ป่าและสวน ซึ่งสรุ ปออกมาได้ จากการวิเคราะห์ พนื ้ ที่ คือ สวนสาธารณะ สวนเกษตร ป่ าธรรมชาติ และป่ าปลูก
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เมื่อผู้สอนเข้ าใจถึงประเด็นความส�ำคัญของบางกะเจ้ าว่าเป็ นแหล่งพื ้นที่สีเขียวที่ส�ำคัญ รวมทังยั
้ งปรากฏพบ
สวนเกษตรอีกมาก แม้ จะอยูใ่ กล้ พื ้นที่มีความเป็ นเมืองสูงเช่นกรุงเทพฯ จึงได้ ออกแบบกิจกรรมออกเป็ น 2 ช่วงได้ แก่
ช่วงที่ 1 : “รู้จกั บางกระเจ้ า”
  (วันที่ 14-16 มีนาคมพ.ศ. 2562  รวมเวลา 3 วัน)
ช่วงที่ 2 : “สื่อสารบางกระเจ้ า”
  (วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมเวลา 2 วัน)
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กระบวนการออกแบบกิจกรรม
ช่วงที่ 1 : “รู้จักบางกะเจ้า”
แนวคิด
บางกระเจ้ าได้ ชื่อว่าเป็ น Best City Oasis ถือเป็ นปอดของกรุงเทพฯ จึงเป็ นพื ้นที่สีเขียวผืนใหญ่ที่มีความส�ำคัญ
ทังนี
้ ้คือแนวคิดส�ำคัญส�ำหรับการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนภาคสนาม เพื่อน�ำนักเรี ยนจากโรงเรี ยนในพื ้นที่
บางกะเจ้ าเรี ยนรู้เรื่ องราวเกี่ยวกับพื ้นที่ของตนในมุมมอง “พื ้นที่สีเขียวบางกะเจ้ าให้ อะไร...”

การจัดการเรียนการสอน

1. การจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning คือนักเรี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ไิ ด้ แก่ การเข้ าสูแ่ หล่งข้ อมูลท�ำงาน
    หรื อการทดลอง มีสว่ นร่วมคิด ถามและน�ำเสนอความคิดเห็นด้ วยตนเอง เกิดประสบการณ์ จนกระทบต่อ
    ความรู้สกึ และความคิดเห็น
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ เนื ้อหาที่เป็ นเรื่ องจริ ง หรื อสถานการณ์จริ งของชีวิตและสังคม
3. การจัดการเรี ยนการสอนให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกหัดทักษะต่าง ๆ ได้ แก่
3.1 ทักษะสังคม ได้ แก่ การจัดปรับตนต่อผู้คนที่ไม่ค้ นุ ชิน การสื่อสารสัมพันธ์กบั บุคคลเพื่อหาความรู้
      และแลกเปลี่ยนความรู้
3.2 ทักษะทางภาษา การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี ได้ แก่ การฟั ง (บรรยาย และจากวงคุยแลกเปลี่ยน
      ความรู้) พูดคุย ถาม (วิทยากร) อ่าน (ใบงานและข้ อมูลจากสื่อ) และเขียน (จดบันทึก) ใช้ เทคโนโลยี
      การสื่อสาร เพื่อการสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติม ให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกหัดเรื่ อย ๆ ตลอดกระบวนการ
3.3 ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ได้ แก่ แสดงเหตุผล / การให้ ความหมายและคุณค่า
4. การจัดการเรี ยนการสอนที่เข้ าถึงระบบคุณค่า นัน่ คือ นักเรี ยนรู้วา่ เรี ยนไปท�ำไม เรื่ องที่เรี ยนมีความส�ำคัญอย่างไร
    ในแง่ใด และเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับตนอย่างไร
5. การจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ การประเมินแบบพัฒนารายบุคคล ซึง่ นักเรี ยนสามารถถประเมินตนเองได้ โดยจะ
    ประเมินจาก 3 ด้ านได้ แก่
- เนื ้อหา 
- ทักษะ
- คุณค่า
		การด�ำเนินกิจกรรม : ตังแต่
้ วนั ที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2562 รวมทังสิ
้ ้น 17 กิจกรรม
		น�ำกิจกรรมโดย : นักเรี ยนระดับชัน้ ม.6 โรงเรี ยนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ
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วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

กิจกรรมที่ 2 : พืชคายน�้ำช่วยซับความร้อน

เช้า : ต้นไม้ : สวนสาธารณะสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ เข้ าใจว่าต้ นไม้ คายน� ้ำได้ และการคายน� ้ำ
    ของพืชคือกระบวนการดูดซับความร้ อน
2. เพื่อฝึ กหัดทักษะการอ่านจับสาระ

กิจกรรมที่1 : ความร่มเย็นจากต้นไม้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ เข้ าใจว่าต้ นไม้ ชว่ ยสร้ างร่มเงา ดูดซับ
    ความร้ อน ท�ำให้ อณ
ุ หภูมิของอากาศบริ เวณนัน้
    ลดลง ส่งผลให้ เกิดความสบายต่อร่างกายและ
    จิตใจของมนุษย์
2. เพื่อให้ สามารถอ่านค่าอุณหภูมิจากเครื่ องวัด
    และบันทึกลงในตารางได้
3. เพื่อฝึ กหัดทักษะการเขียนสรุปความแตกต่างได้

ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนน�ำถุงพลาสติกครอบต้ นไม้ ขนาดเล็ก
    หรื อยอดไม้ ทิ ้งไว้ 10 นาที จากนันให้
้ สงั เกตสิง่ ที่
    เกิดขึ ้นในถุง และบันทึก
2. นักเรี ยนอ่านใบความรู้ “พืชคายน� ้ำได้ อย่างไร”
    และเติมค�ำตอบลงในใบงาน “ การคายน� ้ำ
    ปากใบ ความชื ้น และอุณหภูมิที่ต�่ำลง

กิจกรรมที่ 3 : พื้นที่สีเขียวในบางกระเจ้า
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนสูดอากาศและสังเกตความรู้สกึ ทาง
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
    ร่างกายและจิตใจ บริ เวณถนนทางเข้ าสวน
1. เพื่อให้ เข้ าใจว่าบางกระเจ้ าคือพื ้นที่สีเขียว
    ศรี นครเขื่อนขันธ์และบันทึกลงในตารางแสดง
    ผืนใหญ่ มีต้นไม้ มาก มีความแตกต่างจากพื ้นที่
    ระดับมาก-น้ อย ตามหัวข้ อสังเกต (ร้ อน เหงื่อ
    เมืองอย่างกรุงเทพฯ
    ออก ฯลฯ)
2. เพื่อให้ สามารถอ่านภาพถ่ายดาวเทียม (Google
2. นักเรี ยนวัดอุณหภูมิอากาศ บริ เวณถนนทางเข้ า
    Earth) และระบุความแตกต่างของลักษณะพื ้นที่
    สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ และบันทึกลงในตาราง
    ของบางกระเจ้ าและกรุงเทพฯ ได้ (เปรี ยบเทียบ
3. นักเรี ยนสูดอากาศและสังเกตความรู้สกึ ทาง
    พื ้นที่สีเขียว และพื ้นที่เมือง)
    ร่างกาย บริ เวณหอดูนก ภายในสวนศรี นคร
3. เพื่อฝึ กหัดการหาข้ อมูลจาก Google
    เขื่อนขันธ์ และบันทึกลงในตารางแสดงระดับ
    มาก-น้ อย ตามหัวข้ อสังเกต(ร้ อน เหงื่อออก ฯลฯ) ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม ระบุพื ้นที่
4. นักเรี ยนวัดอุณหภูมิอากาศ บริ เวณหอดูนก
    บางกะเจ้ าในภาพถ่าย
    ภายในสวนศรี นครเขื่อนขันธ์ และบันทึกลตาราง
2. นักเรี ยนสังเกตพื ้นที่บางกะเจ้ าและพื ้นที่
5. นักเรี ยนน�ำข้ อมูลในตารางจากสมุดบันทึกของ
    กรุงเทพฯ รอบบางกะเจ้ า และเขียนระบุความ
    ตนเองมาลงในตารางรวมแสดงระดับมาก-น้ อย
    แตกต่างของพื ้นที่ลงในใบงาน
    ตามหัวข้ อสังเกต (ร้ อน เหงื่อออก ฯลฯ) ของ
3. นักเรี ยนศึกษาการใช้ keyword เพื่อหาข้ อมูลใน
    นักเรี ยนทังกลุ
้ ม่
    Google และสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาค�ำ
6. นักเรี ยนเขียนสรุปเปรี ยบเทียบความสบายของ
    ตอบเกี่ยวกับ ขนาด ต�ำแหน่ง ทิศ และอาณาเขต
    ร่างกายและจิตใจ จากการสังเกตความรู้สกึ
    ของสวนศรี นครเขื่อนขันธ์ และบางกะเจ้ าจาก
    ทางร่างกายและจิตใจ บริ เวณถนนทางเข้ าสวน
    Google และเขียนค�ำตอบลงบนใบงาน
    ศรี นครเขื่อนขันธ์ และบริ เวณหอดูนก ภายใน
    สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ของนักเรี ยนทังกลุ
้ ม่
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บ่าย : เพิ่มพื้นที่สีเขียว : ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดกับป้าต๊อย

กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มสีเขียวให้พื้นที่
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ เข้ าใจว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ของพื ้นที่บางกระเจ้ า เป็ นพื ้นที่ของกรมป่ าไม้ ซงึ่ ประชาชนจะใช้ ได้ เมื่อเป็ น
    กิจกรรมเพิ่มพื ้นที่สีเขียว และต้ องขอนุญาต
2. เพื่อศึกษาวิธีของป้าต๊ อยในการรักษาและเพิ่มต้ นไม้ ลงในพื ้นที่ รวมทังเหตุ
้ ผลของป้าต๊ อย
3. เพื่อฝึ กการคิดวิเคราะห์
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนระบายสีเขียวลงบนแปลงที่ดนิ ที่เป็ นของรัฐในผัง
2. นักเรี ยนระบุต�ำแหน่งของป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดลงในผัง
3. นักเรี ยนส�ำรวจพื ้นที่ของป้าต๊ อยพร้ อมฟั งเรื่ องเล่าจากป้าต๊ อย สังเกตว่ามีต้นไม้ อะไรบ้ าง ต้ นไม้ เดิมคืออะไร
4. นักเรี ยนร่วมปลูกพันธุ์ไม้
5. วิเคราะห์วา่ วิธีของป้าต๊ อยส่งผลต่อการเพิ่มพื ้นทีสีเขียวอย่างไร ดีอย่างไร และร่วมคุยแลกเปลี่ยนในวง
กิจกรรมที่ 5 : “จาก” ตัวอย่างประโยชน์จากป่า
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อศึกษาการใช้ ประโยชน์จาก “จาก” ไม้ ส�ำคัญของป่ าชายเลน
2. เพื่อฝึ กบันทึกความรู้ด้วยตนเอง
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนสังเกต “จาก” และสอบถามความรู้ (แหล่งที่พบ ลักษณะ การใช้ ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ )
    ระบุลงในใบงาน
2. นักเรี ยนท�ำกิจกรรม ย้ อมผ้ าและลูกจากลอยแก้ ว หลังจากนันบั
้ นทึกความรู้ด้วยตนเอง ลงในใบงาน
กิจกรรมที่ 6 : สรุปความรู้วันที่ 1
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อวิเคราะห์และสรุปความรู้
2. เพื่อฝึ กหัดการพูดน�ำเสนอ
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนแบ่งกลุม่ 2 กลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อตอบค�ำถาม
1.1 วันนี ้ได้ ร้ ูอะไรเพิ่มขึ ้น ในเรื่ องของต้ นไม้ สวน ป่ า
1.2 พื ้นที่สีเขียวให้ อะไรแก่เรา
1.3 เราจะช่วยเพิ่มพื ้นที่สีเขียวได้ อย่างไร
2. นักเรี ยนน�ำเสนอค�ำตอบ
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วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
เช้า : ตามรอยน�้ำตาลมะพร้าว
: เตาน�้ำตาลแห่งเดียวที่เหลืออยู่และลุงพงษ์ศักดิ์

กิจกรรมที่ 7 : กว่าจะได้น�้ำตาล
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อศึกษาขันตอนการท�
้
ำน� ้ำตาลมะพร้ าว
2. เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าว
    และบันทึก
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. มีสว่ นร่วมในการท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าวและบันทึก
    ขันตอนการท�
้
ำน� ้ำตาลมะพร้ าวลงในใบงาน
กิจกรรมที่ 8 : มะพร้าวมีประโยชน์
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อศึกษาประโยชน์จากงวงมะพร้ าว ซึง่ ได้
    ผลผลิตทังน�
้ ้ำตาลสด และน� ้ำตาลมะพร้ าว
2. เพื่อพูดอธิบายความแตกต่างในในลักษณะ
    รสชาติ กลิน่ ของน� ้ำตาลสด และน� ้ำตาล
    มะพร้ าวได้
3. เพื่อให้ เข้ าใจว่า มะพร้ าวทุกส่วนล้ วนมีประโยชน์
4. เพื่อฝึ กตังค�
้ ำถามเพื่อหาความรู้ได้
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนชิมน� ้ำตาลสดและน� ้ำตาลมะพร้ าว
    บอกความรู้สกึ และอธิบายความแตกต่างใน
    ลักษณะรสชาติ กลิน่ ของน� ้ำตาลสดและ
    น� ้ำตาลมะพร้ าว
2. ตังค�
้ ำถามกับคุณลุง เพื่อให้ ได้ ค�ำตอบว่าส่วน
    ต่าง ๆ ของมะพร้ าวมีประโยชน์อย่างไร และ
    บันทึกลงในใบงาน
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บ่าย : วิถีชาวสวน
: สวนสุดซอยลุงเต้ยและป้าตุ๊กตา

กิจกรรมที่ 9 : สวนสามน�้ำ
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อศึกษาการจัดการพื ้นที่สวนและทรัพยากร
    น� ้ำในสวนผสมผสาน (อกร่อง ร่องน� ้ำ หัวสกัด
    และหับเผย) ซึง่ สอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่สามน� ้ำ
2. เพื่อฟั งจับสาระและบันทึกความรู้ลงในใบงาน
3. เพื่อฝึ กหัดการใช้ Mind Mapping
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนชมสวน โดยฟั งคุณลุงชาวสวนบรรยาย
    และ นักเรี ยนระบุทิศหรื อต�ำแหน่งของ อกร่อง
    ร่องน� ้ำ หัวสกัด และผับเหย ลงในผังพื ้นที่สวน
2. นักเรี ยนวิเคราะห์การท�ำงานของชาวสวน ที่ใช้
    ความรู้เรื่ องฤดูกาล ที่มีผลต่อระดับน� ้ำจืดที่
    มาก-น้ อย ระดับน� ้ำจืดที่มีผลต่อความเค็ม-จืด
    ของน� ้ำในร่องสวน การปรับระดับความเค็มของ
    น� ้ำโดยใช้ ผบั เหย โดยแสดงความสัมพันธ์ดกั ล่าว
    จากการใช้ Mind Mapping
กิจกรรมที่ 10 : ชาวสวนมีกินทั้งปี
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อศึกษาผลผลิตตามฤดูกาลใน 1 ปี เพื่อให้
    เข้ าใจว่า“ชาวสวนมีกินทังปี
้ ”
2. เพื่อศึกษาเรื่ องราวและลักษณะส�ำคัญของ
    “ส้ มเทพรส” และความพยายามในการขยาย
    พันธุ์ส้มเทพรส
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนฟั งชาวสวนบรรยาย และบันทึก เรื่ อง
    ผลผลิตในสวนตามฤดูกาล สัมเทพรส และสรุป
    ลงในผังฤดูกาล

2. นักเรี ยนวิเคราะห์วา่
2.1 ส้ มเทพรสมีความส�ำคัญอย่างไร วันนี ้ถ้ า 
   “มี” หรื อ “ไม่มี” ส้ มเทพรส แบบไหนจะดี
   กว่า
2.2 มีชว่ งใดในปี หนึง่ ที่ชาวสวน
     “สวนสุดซอย”
   จะไม่มีกิน
กิจกรรมที่ 12 : สรุปความรู้วันที่ 2
3. เขียนบันทึก
กิจกรรมที่ 11 : ผลผลิตกินได้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ เข้ าใจถึงประโยชน์ของพืชในสวน
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนแบ่งกลุม่ 2 กลุม่ เพื่อท�ำอาหาร
1.1 พริ กกับเกลือมะพร้ าวคัว่   
1.2 แกงส้ มพริ กสด
2. นักเรี ยนเข้ าสวนเก็บวัตถุดบิ เพื่อน�ำมาท�ำอาหาร
3. นักเรี ยนเข้ าฐานท�ำอาหาร

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อวิเคราะห์และสรุปความรู้
2. เพื่อฝึ กหัดการพูดน�ำเสนอ
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
3. นักเรี ยนแบ่งกลุม่ 2 กลุม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อตอบค�ำถาม
3.1 สวนสรี นครเขื่อนขันธ์ กับสวนลุงเต้ ย มี
   ความแตกต่างกันอย่างไร
3.2 เราพบอะไรบ้ างในสวนของลุงเต้ ย
3.3 นักเรี ยนคิดว่าหากมีสวนของลุงเต้ ย
   หลายแห่ง ดีหรื อไม่ อย่างไร
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กิจกรรมเสริม

เย็น : หิ่งห้อย : ลำ�พูบางกระสอบ ลุงสุกิจ

กิจกรรมที่ 13 : หิ่งห้อย ดัชนีตัวชี้วัดความสมบูรณ์
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ ร้ ูจกั หิ่งห้ อย และเข้ าใจธรรมชาติของหิ่งห้ อย
2. เพื่อเข้ าใจว่า หิ่งห้ อยน� ้ำกร่อย คือตัวชี ้วัดระบบนิเวศ
    ที่สมบูรณ์
3. ฝึ กการสังเกตและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพพื ้นที่
    และหิ่งห้ อย
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. ฟั งบรรยายเรื่ อง ธรรมชาติของหิ่งห้ อย (แหล่งที่พบ
    อาหาร ลักษณะ นิสยั ) บันทึกความรู้ และวาดภาพ
    หิ่งห้ อย
2. ชมหิ่งห้ อย หาหนอนหิ่งห้ อยที่อยูต่ ามพื ้น และหิ่งห้ อย
    น� ้ำกร่อยที่เกาะต้ นไม้
3. สังเกตและวิเคราะห์วา 
่ จุดที่พบหิ่งห้ อยมากมักมีลกั ษณะ
    อย่างไร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและบันทึก
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วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
เช้า : เรื่องเล่าในอดีต ของป้าปู๊ด

กิจกรรมที่ 14 : ตามป้าไปตลาด
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อศึกษาเรื่ องราวของบางกระเจ้ าในอดีต จากปลาทูต้นเค็มของป้าปู๊ ด (ซื ้อที่ไหนและขายที่ไหน)
2. เพื่อฝึ กมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้คนในตลาด และอธิบายสินค้ าของตนได้
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนฟั งเรื่ องเล่าในอดีตจากปลาทูต้นเค็มของป้าปู๊ ด  
2. นักเรี ยนตามป้าไปขายของที่ตลาด (ปลาทูต้มเค็ม ผ้ าย้ อมจาก ลูกจากลอยแก้ ว ขนมน� ้ำดอกไม้ )
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กิจกรรมที่ 16 : บอกเล่าความรู้
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อฝึ กหัดระบุและอธิบายความรู้ตามโจทย์ที่
    ช่วยสร้ างองค์ความรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน
2. เพื่อฝึ กพูดอธิบายความรู้และความรู้สกึ ได้
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนร่วมพูดแลกเปลี่ยนความรู้ และการ
    วิเคราะห์ ผ่านระบบการจัดการความรู้ 3 รอบ
    (รู้อะไรบ้ าง / บางกระเจ้ าให้ อะไรและดีอย่างไร /
    จะรักษาสิง่ ที่ดีอย่างนี ้ ได้ อย่างไร) และบันทึก
2. นักเรี ยนสะท้ อนการเรี ยนรู้ แสดงความเห็น
    และความรู้สกึ จากการศึกษาภาคสนาม
    (วันนี ้รู้อะไรมากขึ ้น / รู้สกึ อย่างไรที่ต้องพูดคุย
    สื่อสารกับผู้อื่นที่ไม่ร้ ูจกั / ชอบ หรื อ ไม่ชอบ
    อะไร ในการศึกษาภาคสนามวันนี ้ ถ้ าไม่ชอบ
    ท�ำอย่างไร)
กิจกรรมที่ 15 : ตลาดบางน�้ำผึ้ง

กิจกรรมที่ 17 : ประเมินตนเอง และเพื่อน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อให้ เข้ าใจว่า ตลาดบางน� ้ำผึ ้งเป็ นตลาดที่
    ชาวบ้ านสามารถน�ำผลผลิตบางกระเจ้ ามาขายได้
2. เพื่อตามรอยผลผลิตจากสวนในตลาด
3. เพื่อฝึ กเขียนอธิบายเรี ยบเรี ยงเรื่ องที่สมั ภาษณ์ได้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อทบทวนย้ อนมองตนเอง ข้ อดี ข้ อควร
    ปรับปรุง
2. เพื่อระบุข้อดี ข้ อควรปรับปรุงของเพื่อน

ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนประเมินตนเองและเพื่อนในแบบ
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
    ประเมิน
1. นักเรี ยนสัมภาษณ์ (ต�ำบล ผลผลิต) และ ถ่ายภาพ
    พ่อค้ า แม่ค้า จัดท�ำภาพบันทึกผู้คนและผลผลิต
    จากสวนสูต่ ลาด
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การจัดการความรู ้

90

ตัวอย่าง : กำ�หนดการกิจกรรมช่วงที่ 1 :
“สำ�รวจ และรู้จักบางกะเจ้า”

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

07.00 น. : นักเรี ยนโรงเรี ยนรุ่งอรุณเดินทางออกจากโรงเรี ยนรุ่งอรุณ
08.00 น. : พบนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดคันลัดที่สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ และท�ำความรู้จกั กัน
08.30 น. : กิจกรรมที่1 : ความร่มเย็นจากต้ นไม้ สังเกตความแตกต่างความรู้สกึ ทางร่างกายและจิตใจ และวัดอุณหภูมิของอากาศของ 2 พื ้นที่
  (นอกสวน และในสวน)
09.30 น. : กิจกรรมที่ 2 : พืชคายน� ้ำช่วยซับความร้ อน ท�ำการทดลองเพื่อศึกษาการคายน� ้ำของพืช
10.30 น. : กิจกรรมที่ 3 : พื ้นที่สีเขียวในบางกะเจ้ า ฝึ กอ่านภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth) และระบุความแตกต่างของลักษณะพื ้นที่ของ
  บางกะเจ้ า และกรุงเทพฯ
11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. : เดินทางสูป่ ่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกดและรู้จกั ป้าต๊ อย
13.00 น. : กิจกรรมที่ 4 : เพิ่มสีเขียวให้ พื ้นที่ ฟั งเรื่ องเล่าจากป้าต๊ อย (พื ้นที่สีเขียวของกรมป่ าไม้ ป่ าชุมชนเมืองสวนป่ าเกด ปลูกป่ า)
  และร่วมปลูกกล้ าไม้
14.00 น. : กิจกรรมที่ 5 : “จาก” ตัวอย่างประโยชน์จากป่ า ย้ อมผ้ าและท�ำอาหารจาก “จาก”
15.00 น. : กิจกรรมที่ 6 : สรุปความรู้
16.00 น. : อ�ำลาป้าต๊ อยและกลับบ้ าน

วันศุกร์ ท่ ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

08.00 น. : นักเรี ยนโรงเรี ยนรุ่งอรุณเดินทางออกจากโรงเรี ยนรุ่งอรุณ
09.00 น. : พบนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดคันลัด
09.30 น. : เดินทางไปยังเตาน� ้ำตาลแห่งเดียวที่เหลืออยูใ่ นบางกะเจ้ าและพบลุงพงษ์ ศกั ดิ์
10.00 น. : กิจกรรมที่ 7 : กว่าจะได้ น� ้ำตาล ร่วมท�ำน� ้ำตาลมะพร้ าว
11.00 น. : กิจกรรมที่ 8 : มะพร้ าวมีประโยชน์ ชิมน� ้ำตาลสดและน� ้ำตาลมะพร้ าว และศึกษาประโยชน์ของมะพร้ าว
12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวันที่สวนสุดซอยของลุงเต้ ย และป้าตุ๊กตา
13.00 น. : กิจกรรมที่ 9 : สวนสามน� ้ำ ชมสวนสามน� ้ำ รู้จกั อกร่อง ร่องน� ้ำ หัวสกัด และหับเผย สรุปความรู้ด้วย Mind Mapping
14.30 น. : กิจกรรมที่ 10 : ชาวสวนมีกินทังปี
้ ท�ำผังฤดูกาล และศึกษาเรื่ องราวของส้ มเทพรส
15.00 น. : กิจกรรมที่ 11 : ผลผลิตกินได้ ท�ำอาหาร พริ กกับเกลือมะพร้ าวคัว่ และแกงส้ มพริ กสด
16.00 น. : กิจกรรมที่ 12 : สรุปความรู้
17.00 น. : เดินทางไปสวนล�ำพูบางกระสอบ พบลุงสุกิจ
18.00 น. : กิจกรรมที่ 13 : หิ่งห้ อย ดัชนีตวั ชี ้วัดความสมบูรณ์ ฟั งบรรยายและวาดภาพหิ่งห้ อย
19.00 น. : ต่อด้ วยชมหิ่งห้ อยในสวน
20.00 น. : ลาลุงสุกิจและกลับบ้ าน

วันเสาร์ ท่ ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562

08.00 น. : นักเรี ยนโรงเรี ยนรุ่งอรุณเดินทางออกจากโรงเรี ยนรุ่งอรุณ
09.00 น. : พบนักเรี ยนบางกระเจ้ าที่โรงเรี ยนวัดประชารังสรรค์ เดินทางไปยังสวนป้าปู๊ ดบางน� ้ำผึ ้ง
09.30 น. : กิจกรรมที่14  ตามป้าไปตลาด ฟั งเรื่ องเล่าในอดีตจากปลาทูต้นเค็มของป้าปู๊ ด   ตามป้าไปตลาดและขายปลาทูต้มเค็ม
  ขนมน� ้ำดอกไม้ ผ้ าย้ อม พริ กกับเกลือมะพร้ าวคัว่
10.30 น. : กิจกรรมที่ 15  ตลาดบางน� ้ำผึ ้ง นักเรี ยนผลัดกันไปสัมภาษณ์(ต�ำบล ผลผลิต) และถ่ายภาพพ่อค้ า แม่ค้า จัดท�ำภาพบันทึกผู้คนและ
  ผลผลิตจากสวนสูต่ ลาด
12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. : กิจกรรมที่ 16 บอกเล่าความรู้
15.00 น. : กิจกรรมที่ 17 ประเมินตนเอง และเพื่อน
16.00 น. : พี่น้องอ�ำลา และกลับบ้ าน

สมุดภาคสนาม

QR code
สมุดภาคสนาม

ชื่อ.......................................นามสกุล.........................................................ชื่อเล่น....................................
เลขที่..................................โรงเรียน..........................................................................................................

(ตัวอย่างสมุดภาคสนามบางส่วน)
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กระบวนการออกแบบกิจกรรม
ช่วงที่ 2 : “สื่อสารบางกะเจ้า”
แนวคิด

การจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ ความส�ำคัญแบบ Active Learning คือนักเรี ยนได้ มีสว่ นร่วมคิด ลงมือปฏิบตั ิ ท�ำงานไป
บนเนื ้อหาที่เป็ นเรื่ องจริ ง หรื อสถานการณ์จริ งของชีวิตและสังคม กิจกรรม “สื่อสารบางกะเจ้ า” มุง่ เน้ นให้ นกั เรี ยนสื่อสาร
สัมพันธ์กบั บุคคลเพื่อหาความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทังได้
้ น�ำเสนอความรู้ผา่ นการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ถือเป็ นการพัฒนาทักษะทางภาษาอีกรูปแบบหนึง่
การด�ำเนินกิจกรรม : ตังแต่
้ วนั ที่  2-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562
น�ำกิจกรรมโดย : นักเรี ยนระดับชัน้ ม. 6 โรงเรี ยนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
เช้า : เลือกฐานการทำ�งาน
กิจกรรมที่ 1 : “อยู่กับครู ทำ�ให้เป็น”
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อฝึ กหัดตังค�
้ ำถาม และสัมภาษณ์จนเกิดความเข้ าใจระดับหนึง่ เกี่ยวกับพื ้นที่ และกิจกรรมในพื ้นที่
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนรับฟั งเรื่ องเล่า showcase “ของดีและคนดีบางกะเจ้ า” โดยพี่โรงเรี ยนรุ่งอรุณ จากนันเลื
้ อกหัวข้ อ
    ที่อยากเรี ยนรู้ แสดงเหตุผลที่เลือก และจับกลุม่ ท�ำงาน “พิธีกรน้ อย”
2. นักเรี ยนเรี ยนรู้พื ้นที่และกิจกรรมในพื ้นที่กบั ครูในพื ้นที่
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(ตัวอย่าง storyboard)

บ่าย : เขียน storyboard

กิจกรรมที่ 2 : “พิธีกรน้อย แนะนำ�บางกะเจ้า...
พื้นที่นี้ดีอย่างไร” (3 นาที)
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เพื่อสรุปความเข้ าใจ และเรี ยบเรี ยงความเข้ าใจ
    ในรูปของ storyboard
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนสรุปความรู้ โดยตอบค�ำถามดังต่อไปนี ้
- พื ้นที่นี ้มีลกั ษณะอย่างไร ดูแลจัดการ
  อย่างไร เพื่ออะไร
- พื ้นที่นนมี
ั ้ อะไรเป็ น/ของดี และน�ำมา
  ท�ำประโยชน์อย่างไร
- เรื่ องนันแล้
้ วดีอย่างไร
- อยากบอกผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ในแง่มมุ ใด
2. นักเรี ยนล�ำดับเรื่ องเป็ นโครงเรื่ อง / เขียน
    storyboard (บทบรรยาย / ภาพที่ต้องการ / บท
    ของพิธีกรต้ องพูด)

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เช้า-บ่าย : ถ่ายทำ�คลิป

กิจกรรมที่ 3 : “พิธีกรน้อย
แนะนำ�บางกะเจ้า...พื้นที่นี้ดีอย่างไร”
(3 นาที) (ต่อ)
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.เพื่อฝึ กหัดการพูดอิบายความรู้ด้วยความเข้ าใจ
ขัน้ ตอนการท�ำกิจกรรม
1. นักเรี ยนถ่ายท�ำ คลิปวิดโิ อ และฝึ กหัดการเป็ น
    “พิธีกรน้ อย” ผ่านการพูดตามบทใน storyboard
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ตัวอย่าง : กำ�หนดการกิจกรรมช่วงที่ 2 “สื่อสารบางกะเจ้า”
วันศุกร์ ท่ ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

8. 00 น. : พี่และน้ องรวมกันที่โรงเรี ยนวันคันลัด
8. 15 น. : เรื่ องเล่า showcase “ของดีและคนดีบางกะเจ้ า” โดยพี่รุ่งอรุณ จากนันน้
้ องเลือกหัวข้ อที่อยากเรี ยนรู้  แสดงเหตุผลที่เลือก
  และจับกลุม่ ท�ำงาน “พิธีกรน้ อย แนะน�ำบาง กระเจ้ า.....พื ้นที่ นี ้ดีอย่างไร” / ตัวอย่างสื่อที่ใช้ เป็ นแบบในการท�ำงาน
พื $นที( สี เขี ยว
<

สวนมะพร้ าว

M

สวนผสมผสาน

3

สวนผสมผสาน

4

ป่ าชุ มชนเมื อง

X

สวนนานาพั นธุ์

ของดี

ครู นอกห้ องเรี ยน /
จํ านวนนั กเรี ยน
นํ $าตาลสด และนํ $าตาลมะพร้ าว “เจ้ าเดี ยวในบาง ลุ งพงษ์ ศั กดิK
กระเจ้ า”
จํ านวนนั กเรี ยน 3 คน
ส้ มเทพรส “ สั มที( พบเพี ยงที( เดี ยวในบางกระเจ้ า” ลุ งเต้ ย
จํ านวนนั กเรี ยน 2
คน
แกงส้ มพริ กสด “อาหารจากสวน ไม่ ต้ องซื อ$ ”
ป้ าตุ๊ กตา
จํ านวนนั กเรี ยน 2
คน
จาก “พื ชสามนํ $า สารพั ดประโยชน์ ”
ป้ าต๊ อย
โหม่ งจากย้ อมผ้ า
จํ านวนนั กเรี ยน 2 คน
ลู กจากลอยแก้ ว
จํ านวนนั กเรี ยน 2คน
ตลาดบางนํ $าผึ $ง “แหล่ งตลาดของชุ มชน”
ป้ าปู๊ ด
จํ านวนนั กเรี ยน 2
คน

09.00 น. : นักเรี ยนเดินทางไปพบครูนอกชันเรี
้ ยน และ “อยูก่ บั ครู ท�ำให้ เป็ น”
11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. : นักเรี ยนท�ำกิจกรรม “อยูก่ บั ครู ท�ำให้ เป็ น”
14.00 น. : นักเรี ยนจัดการองค์ความรู้ ครอบคลุม ประเด็น
- พื ้นที่มีลกั ษณะอย่างไร ดูแลจัดการอย่างไร เพื่ออะไร
- พื ้นที่นนมี
ั ้ อะไรเป็ น / ของดี และน�ำมาท�ำประโยชน์อะไร
- เรื่ องนันแล้
้ วดีอย่างไร
- อยากบอกผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ในแง่มมุ ใด
15.30 น. : นักเรี ยนล�ำดับเรื่ องเป็ นโครงเรื่ อง / เขียน storyboard (บทบรรยาย / ภาพที่ต้องการ / บทที่พิธีกรต้ องพูด)
   ส�ำหรับกิจกรรม “พิธีกรน้ อย แนะน�ำบางกะเจ้ า.....พื ้นที่ นี ้ดีอย่างไร” (3 นาที)
16.30 น. : เสร็ จภารกิจและกลับบ้ าน

วันเสาร์ ท่ ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

08.00 น. : พี่และน้ องรวมกันที่โรงเรี ยนวันคันลัด
09.00 น. : เตรี ยมการส�ำหรับกิจกรรมพิธีกรน้ อย แนะน�ำบางกะเจ้ า.....พื ้นที่นี ้ดีอย่างไร (ทบทวน Story Board  / นัดหมาย การถ่ายท�ำ)
10.00 น. : ลงพื ้นที่ถ่ายท�ำงาน
11.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. : ลงพื ้นที่ถ่ายท�ำงาน (ต่อ)
14.00 น. : และน้ องร่วมเตรี ยมไฟล์ลงเครื่ อง และตัดต่อ (ด�ำเนินการตัดต่อจนแล้ วเสร็ จโดยนักเรี ยนรุ่งอรุณ)
16.00 น. : น้ องโรงเรี ยนวัดคันลัด สะท้ อนการเรี ยนรู้
17.00 น. : เสร็ จภารกิจและกลับบ้ าน

พี# ประเมิ นน้ อง
ชื$ อ.......................................นามสกุ ล..................................
ระดั บชั 3น.................................

ตัวอย่างใบประเมิน
สำ�หรับคุณครู

หั วข้ อศึ กษา....................................................
หน้ าที$ ............................................................
หั วข้ อประเมิ น

ทํ าได้ ดี มาก

ทํ าได้ ดี

ก่ อนการถ่ ายทํ า

พยายามทํ าแต่
ยั งต้ อง
ปรั บปรุ ง

ไม่ ทํ า

@.ให้ ความร่ วมมื อ / มี ส่ วนร่ วมในการทํ างานอย่ าง
ตั 3งใจ
J. ตั 3งใจ /ใส่ ใจ พยายามทํ าความเข้ าใจในคํ าอธิ บาย
และฝึ กหั ด เพื$ อให้ ทํ างานเป็ น
P. ร่ วมคิ ดออกแบบ / วางแผน / แก้ ปั ญหาในงาน
S. สื$ อสาร พู ดแสดงความคิ ดเห็ น เพื$ อให้ ทํ างานร่ วมกั บ
ผู้ อื$ นได้ และเพื$ อช่ วยให้ งานคื บหน้ าได้ ดี
V. พยายามปรั บปรุ งตนเอง เมื$ อได้ รั บการแนะนํ า
ตั กเตื อน และกํ ากั บตนเองได้
ขณะถ่ ายทํ า
@ เตรี ยมตั ว ซั กซ้ อม ทํ าความเข้ าใจในหน้ าที$ ของตน
ทํ างานตามหน้ าที$ ได้ ดี
J.ร่ วมคิ ดแก้ ปั ญหาเฉพาะหน้ า
P. เข้ าใจเนื 3อหาและสามารถพู ดเพื$ อการสื$ อสาร สร้ าง
ความเข้ าใจต่ อผู้ ชม (พิ ธี กร)
P. เข้ าใจภาพรวมของงาน เข้ าใจลํ าดั บและขั 3นตอน
ของงาน ช่ วยให้ งานดํ าเนิ นไปได้ อย่ างชั ดเจน ไม่
สั บสน (ผู้ กํ ากั บ)
กลุ่ มพี$ ผู้ ประเมิ น ..............................................

ใบประเมิ นตนเอง
ชื$ อ.......................................นามสกุ ล..................................
ระดั บชั 3น.................................

ตัวอย่างใบประเมิน
สำ�หรับนักเรียน

หั วข้ อศึ กษา....................................................
หน้ าที$ ............................................................
หั วข้ อประเมิ น

ทํ าได้ ดี มาก
ก่ อนการถ่ ายทํ า

@.ให้ ความร่ วมมื อ / มี ส่ วนร่ วมในการทํ างานอย่ าง
ตั 3งใจ
J. ตั 3งใจ /ใส่ ใจ พยายามทํ าความเข้ าใจในคํ าอธิ บาย
และฝึ กหั ด เพื$ อให้ ทํ างานเป็ น
P. ร่ วมคิ ดออกแบบ / วางแผน / แก้ ปั ญหาในงาน
S. สื$ อสาร พู ดแสดงความคิ ดเห็ น เพื$ อให้ ทํ างานร่ วมกั บ
ผู้ อื$ นได้ และเพื$ อช่ วยให้ งานคื บหน้ าได้ ดี
V. พยายามปรั บปรุ งตนเอง เมื$ อได้ รั บการแนะนํ า
ตั กเตื อน และกํ ากั บตนเองได้
ขณะถ่ ายทํ า
@ เตรี ยมตั ว ซั กซ้ อม ทํ าความเข้ าใจในหน้ าที$ ของตน
ทํ างานตามหน้ าที$ ได้ ดี
J.ร่ วมคิ ดแก้ ปั ญหาเฉพาะหน้ า
P. เข้ าใจเนื 3อหาและสามารถพู ดเพื$ อการสื$ อสาร สร้ าง
ความเข้ าใจต่ อผู้ ชม (พิ ธี กร)
P. เข้ าใจภาพรวมของงาน เข้ าใจลํ าดั บและขั 3นตอน
ของงาน ช่ วยให้ งานดํ าเนิ นไปได้ อย่ างชั ดเจน ไม่
สั บสน (ผู้ กํ ากั บ)

ทํ าได้ ดี

พยายามทํ าแต่
ยั งต้ อง
ปรั บปรุ ง

ไม่ ทํ า
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storyboard
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“รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่มีของดีที่มาจาก
ธรรมชาติมากมายเช่น ลุงพงษ์ศักดิ์ ที่ทำ�
น�้ำตาลมะพร้าวขายแบบที่ไม่ผสมอย่างอื่น
มีแต่น�้ำตาลมะพร้าวล้วน ๆ และเป็นบุคคล
สุดท้ายในบางกะเจ้าที่ทำ�น�้ำตาลมะพร้าว
หนูอยากให้มีต่อไปออีกหลาย ๆ รุ่น”
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คณะพี่ผูจ้ ดั ท�ำ

99

ครูที่ปรึกษา

ศิลปกรรม

ครู เปรมปรีติ หาญทนงค์

อัญญา วงศ์ศิริทรัพย์
พชร พงศาชำ�นาญกิจ

กองบรรณาธิการ

ชินวัชร์ ลีลาประชากุล

รชต อนุวนาวงศ์

ปภัสสรณ์ แต่ตรงจิตต์

ปภัสสรณ์ แต่ตรงจิตต์

ณภัทร พงศ์พนางาม

อัญญา วงศ์ศิริทรัพย์

ธนกร เบญจพัฒนมงคล

ณภัทร พงศ์พนางาม

ปณิตา ตั้งศตนันท์

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลภาคสนาม

คณะออกแบบและดำ�เนินกิจกรรม
“พี่สอนน้อง”

นักเรียนชั้นม.6/2 โรงเรียนรุ่งอรุณ

ต่อสกุล ตัณฑ์ธีระชาติ

ช่างภาพและสื่อวิดีโอ

ณิชา โอบชลานุเคราะห์

กรดนัย เด๊าท์เซนเบอร์ก

พชร พงศาชำ�นาญกิจ

ณิชวิทย์ อิศราพฤกษ์

อัญญา วงศ์ศิริทรัพย์

พสธร ศรีชัยยงพานิช

อัยกมล จันทร์อัมพร

พรรษา จงไพบูลย์กิจ

ณัฐนรี ปรารถนวนิช

ณภัทร พงศ์พนางาม

ณภัทร พงศ์พนางาม

ต้นน�้ำ แสนชัยชนะ

เจลิกา พัฒนศาลชัย

ญาณิศา แซ่เจี่ย

ม้าหมุน เตชภิญโญ
ปณิตา ตั้งศตนันท์

พิสูจน์อักษร

วันชนะ ทะคำ�สอน

ปารีณา วิศรัมวัน

รชต อนุวนาวงศ์

รชต อนุวนาวงศ์

ญาณิศา แซ่เจี่ย
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