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This research aims to study the Thon Buri orchardists’ culture, to analyze their cultural transmission in informal, 

formal and non-formal education, and to present the roles of education in cultural transmission in their community. The field   
areas covered are Bang Ramat and Bang Mot, respectively in Taling Chan and Chom Thong Districts, Bangkok. The research 
method employed consists of four stages:  (1) documentary study,  (2) oral history,  (3) field study  (conducted through 
observation, individual and group interviews, and focus group discussions), and (4) critical appraisal and approval by education 
experts. 

It was found that Thon Buri orchardists’ culture indeed represents the age-old social heritage of Thai people. They 
lead a simple way of life, adhere to traditions and customs, have closely-knit extended family systems, are generous and mutually 
supportive, observe annual rituals and ceremonies, are devout Buddhists, and hand down their local wisdom from generation to 
generation. In orchard farming, orchardists use specific methods of making ridges and integrated farming. Orchards in Thon Buri 
are original sources of fruit trees. However, big floods and urban development have caused much damage to the farms and thus 
discouraged orchardists from their occupation. Some of the orchardists have abandoned their farms altogether, while others have 
relocated to new orchards in other provinces. As a result, the Thon Buri orchardists’ community has been weakened, which poses  
a threat to the survival of this unique culture. To counter this tendency, serious measures need to be implemented with a view to 
the sustained development of the culture. 

The study also found that informal education plays the most important role in Thon Buri orchardists’ cultural 
transmission. With its decreasing role, however, there is a growing concern that orchardists of 45 years of age or older might 
eventually be the last generation of recipients of their culture. Although non-formal education has focused on the application of 
knowledge and local wisdom, the implementation of the curriculum is not in line with the orchardists’ way of life.  Group 
dynamics are the principal method employed by the Thai government to transfer innovative farming techniques.   As far as    
formal education is concerned, a positive trend is indicated, as the new curriculum in the year 2003 is partially based on local 
wisdom. 

To sustain the Thon Buri orchardists’ community, it is necessary that all parties concerned collaborate in educating 
people and promoting cultural development. The strategic plan for educational development is proposed as follows:   (1) 
Orchardists document their culture, and organize learning activities to actualize their own potentials;  (2) School groups design  
their own curriculum for their own students in each group;  (3) All existing learning networks should be linked to promote 
cooperation between orchardists and school groups with a view to generating new knowledge and techniques. The establishment  
of an orchardists’ community center is thus called for to serve as a liaison for coordination and cultural promotion. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

จากแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยใหทันสมัยกาวหนา โดยยึดประเทศทางตะวันตกเปน
แบบฉบับนั้น ไดเร่ิมข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2504  ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 1 เร่ือยมาจนฉบับที่ 9 ในปจจุบัน  จะเห็นไดวาแทบทุกฉบับกําหนดเปาหมายสําคัญวาดวย
การเรงรัดการผลิต การสงผลผลิตออกไปจําหนายใหมาก  รวมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยวดวย 
เพื่อสรางรายไดเขาประเทศ   เปนเหตุใหมีการเรงรัดทุกวิถีทาง   ดวยการขยายพื้นที่เพาะปลูก การ
ใชวิทยาการแผนใหมในการเกษตรเพื่อเพิ่มจํานวนผลผลิตใหไดสูงสุด  ขณะเดียวกันไดปรับปรุง
พัฒนาเสนทางคมนาคมสมัยใหมใหเชื่อมตอถึงกันไดทั่วประเทศ เพื่อขนสงผลผลิต  มีการตัดตนไม     
ถมลําน้ําคูคลองเพื่อสรางถนนหนทางมากมายหลายสาย ทําใหพื้นที่สีเขียวลดนอยลงอยางรวดเร็ว 
และพื้นที่เกษตรกรรมกลายเปนชุมชนเมืองมากขึ้น   กลาวไดวาภาคเกษตรกรรมไดรับผลกระทบ
หลายดานจากการพัฒนาประเทศในชวง 40 ปที่ผานมา  

 จากผลสรุปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 คือ เศรษฐกิจดี  
สังคมมีปญหา และการพัฒนาไมยั่งยืน   ชี้ใหเห็นวา  อาจเปนผลของการพัฒนาที่ขาดความสมดุล
ระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจบริการ  ในปจจุบันประชากรภาคเกษตร
กรรมมีฐานะยากจนที่สุด มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาประชากรนอกภาคเกษตรกรรมถึง 15 เทา   อยางไร
ก็ตาม ภาคเกษตรกรรมยังคงเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประชากรสวน
ใหญของประเทศประกอบอาชีพการเกษตร  ถาสงัคมในภาคเกษตรกรรมตองลมสลายไป จะนํา
ความเสื่อมไปสูสังคมโดยรวม  ปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตและในแหลงน้ํา ตลอดจนการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  อันเปนผลการการพัฒนาการเกษตรที่ไมยั่งยืน ยอม
สงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม  (ประทีป  วีระพัฒนานิ
รันดร, 2538: 77-78)  ดวยเหตุนี้  ภาคเกษตรกรรมหรือชุมชนเกษตรกรรมจึงเปนฐานรากของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาประเทศในระยะตอไปอยางแนนอน  

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)     สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (2543: ก) ไดสรุปสาระสําคัญไววา  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)   เปน
แผนที่ไดอัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ  ใหเปนไปในทาง
สายกลาง อันจะทําใหประเทศรอดพนจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง และ
นําไปสูการพัฒนาที่สมดุล การพัฒนาที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน…  
 
จะเห็นไดวา  การพัฒนาประเทศไทยโดยยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  มุงที่จะ

ฟนฟูเศรษฐกิจของชาติใหหลุดพนจากภาวะวิกฤต และปูพื้นฐานระบบเศรษฐกิจภายในประเทศใหมี
ความเขมแข็ง มีเสถียรภาพ มีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และสามารถพึ่ง          
ตนเองไดมากขึ้น  ภายใตการดําเนินงานของแผนดังกลาว สะทอนใหเห็นวารัฐเห็นความสําคัญของ
ภาคเกษตรกรรมมากขึ้น  เปนโอกาสดีที่ภาคเกษตรกรรมจะไดรับการพัฒนาหรือแกไขปญหาอยาง
จริงจังตอไป  

เมื่อกลาวถึงภาคเกษตรกรรม   สวนใหญมักจะนึกถึง “ชาวนา”   ในฐานะที่เปน    “กระดูก
สันหลังของชาติ” และผูกอใหเกิด “วัฒนธรรมขาว”   นอยคนนักที่จะนึกถึง “ชาวสวน”  แทจริงแลว  
ชาวสวนก็เปนกลุมเกษตรกรที่มีความสําคัญยิ่งเชนเดียวกัน   นอกเหนือจากการเปนผูผลิตอาหาร
หลากหลายเลิศรส  หลอเล้ียงชีวิตคนทั้งประเทศแลว ยังเปนฐานรากของระบบเศรษฐกิจของชาติ
ตลอดมา เพราะผลผลิตของชาวสวนสามารถสรางรายไดเขาประเทศเปนจํานวนไมนอยในแตละป  
แตสภาพปจจุบัน คนสวนใหญกลุมนี้กําลังถูกละทิ้งใหมีชีวิตความเปนอยูที่ “ทั้งตกต่ําและแตกตาง” 
กวาคนกลุมอื่นๆในสังคมมากขึ้นทุกขณะ   (เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539: 8)   จึงนับวาเปน
จุดออนที่สําคัญของสังคมไทย ซ่ึงจะตองรวมมือกันแกไขใหหลุดพนจากภาวะวิกฤตนี้  

 
ในคํากลาวโบราณบทหนึ่งของคนไทยไดพรรณนาไววา    “ออยจีนบางใหญ     ออยไทย

บางโควัด  ขาวหลามตัดวัดระฆัง   ฝร่ังบางเสาธง  มะยงทาอิฐ  ลางสาดคลองสาน  สมเขียวหวาน
บางมด  และเงาะบางยี่ขัน”  (วิทย   พิณคันเงิน, 2508: 9)   แสดงวา แมชาวสวนจะเปนเพียงชุมชน
เล็กๆ  แตก็มีประวัติศาสตรอันยาวนานที่ทรงคุณคา  ในฐานะที่ชาวสวนไดอนุรักษความหลากหลาย
ของพันธุกรรมพืชใหกับโลก ซ่ึงเปนคุณคาที่ไมอาจประเมินได 

เดชา   ศิริภัทร  (อางถึงใน สุดารา สุจฉายา, 2542: 66)  เจาหนาที่ระดับผูบริหารขององคกร
พัฒนาเอกชน ผูมีความเชี่ยวชาญอยางยิ่งทางการเกษตร เคยใหขอสังเกตไววา ชาวสวนเมืองไทย  
โดยเฉพาะชาวสวนยานฝงธนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี มีความสามารถและความชํานาญเปนเยี่ยมใน
การทําสวนแบบยกรอง     ยิ่งถาเปนการคัดพันธุผลไมแลวดูจะแซงหนาชาติอ่ืนๆ ในเอเชียอาคเนย   



 3

ทีเดียว เพราะแมแตทุเรียนที่นําเขาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย  ชาวสวนยานฝงธนบุรี นนทบุรี ได
ปรับปรุงคัดพันธุไวไดหลากชนิด   ดังที่ปรากฏในหนังสือพรรณพฤกษา ซ่ึงพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(นอย อาจารยางกูร) ไดแตงไวเมื่อป พ.ศ. 2427 ไดกลาวถึงพันธุทุเรียนเปนคํากลอนไว มีพันธุทุเรียน
ที่ดีๆ ตางๆ กันถึง 68 พันธุ   รสชาติของทุเรียนยานนี้เล่ืองลือไปทั่วและถูกนําไปขยายพันธุในหลาย
จังหวัด โดยเฉพาะจันทบุรี ตราด และระยอง  ไปจนถึงหลายจังหวัดในภาคใตขณะนี้  

ไมเพียงแตชุมชนชาวสวนบริเวณลุมน้ําเจาพระยาเทานั้น แตชุมชนชาวสวนลุมน้ําแมกลอง
ก็มีความรุงเรืองมานับแตอดีตเชนกัน  ดังคํากลาวที่วา “สวนในบางกอก สวนนอกบางชาง”  ซ่ึงจะ
อยูบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม   เปนที่รูจักกันดีวาเปนแหลงผลิตและคาขายแลกเปลี่ยนพืชผลทาง
เกษตรที่สําคัญของประเทศ โดยอาศยัเสนทางแมน้ําคลองเปนหลัก  ชี้ใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณ
ของชุมชน และสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวสวนที่พึ่งลําน้ําสืบทอดมาจนทุกวันนี้   

ชุมชนชาวสวนเปนสังคมที่อยูกันเปนเครือญาติ อาศัยแรงงานรวมกัน และอุดหนุนชวย
เหลือเจือจานกัน  ชาวสวนแตละถ่ินแตละบางรูจักสนิทสนมกันดีถึงโคตรเหงาเหลากอ  ชีวิตของ
ชาวสวนผูกพันอยางแนนแฟนกับวิถีธรรมชาติอยางแทจริง  เพราะการทําสวนอันเปนอาชีพหลัก
ตองอาศัยดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ  ตองเรียนรูจากธรรมชาติอยางลึกซึ้ง ส่ังสมเปนองคความรูเพื่อ
ใชประโยชนในการทํามาหากินสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน   ดังเชนชาวสวนฝงธนบุรีที่อยูใกลริม
น้ําคูคลอง  ตองรูจักสังเกตระดับน้ําขึ้นน้ําลงที่หมุนเวียนเปนวงจรชีวิตของสายน้ํา  ซ่ึงจะเปลี่ยนไป
ตามการโคจรของดวงจันทรและจะสัมพันธกับปริมาณน้ําในทะเล   ตองนํามาปรับใหเขากับวิถีชีวิต 
ตั้งแตการขุดคูคลอง ยกรองสวน ทําคันกั้นน้ํา การเลอืกชนิดพันธุไมที่แข็งแรง ทนทาน เหมาะกับ
สภาพดินและน้ํา  รวมทั้งการเฝารอ  “น้ําอาบวัว”  สีแดงเขมขนที่ไหลมาทุกครั้งยามน้ําเหนือหลาก
ปลายป  (นิพัทธพร  เพ็งแกว, 2542: 126)  ซ่ึงจะพัดพาอินทรียวัตถุตางๆที่เหมาะกับการเพาะปลูกมา
มากมาย  ทําใหพืชผลงอกงามดี   

แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป  ชุมชนชาวสวนปจจุบันเผชิญกับปญหาทาทายในรูปของการ
พัฒนาเมืองมากขึ้นทุกขณะ  โดยเฉพาะเมื่อประตูระบายน้ําถูกสรางขึ้นในลําคลองสายตางๆ เพื่อ
ปองกันน้ําเหนือหลากและน้ําทะเลหนุน  หรือเมื่อเขื่อนขนาดใหญถูกสรางกั้นลําน้ําเจาพระยาและ
ลําน้ําสาขา สงผลใหแมน้ําเจาพระยามีน้ํานอยลงและไหลชาลง  ตะกอนที่เคยสรางความอุดม
สมบูรณใหกับผืนดินตางหายไปจากลําน้ํา  และเมื่อน้ําทะเลหนุน สายน้ําเอื่อยไมสามารถตานทาน
น้ําเค็มอีกตอไป ไมมีน้ําขึ้นน้ําลง มีแตน้ําทิ้งจากเมือง  สัตวน้ําหลายชนิดสูญหายไปจากลําน้ํา               
(อนุรัตน วัฒนาวงศสวาง, 2542: 26-28)   ระบบนิเวศที่เคยสมดลุตามธรรมชาติถูกทําลายลงอยาง
เห็นไดชัด    
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ธนบุรีที่เคยอุดมดวยเรือกสวนไรนาในวันนี้กําลังกลายเปนเมืองใหญ   มีถนนใหญตัดผาน
หลายสาย  พื้นที่สีเขียวที่เหมาะกับการปลูกพืชถูกแทนที่ดวยหมูบานจัดสรรมากขึ้นทุกที    

ไมตางไปจากพื้นที่สวนในจังหวัดนนทบุรีซ่ึงไดเปล่ียนแปลงเปนโรงงานอุตสาหกรรม     
หมูบานจัดสรร  ศูนยการคา และอ่ืนๆ  (ญาณี สรประไพ, 2538)     

เชนเดียวกับ พื้นที่ทําการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาครเริ่มลดลง  ในปพ.ศ. 2537 พื้นที่เพาะ
ปลูกของจังหวัดมีประมาณ 137,643 ไร ลดลงจากปพ.ศ. 2536 ซ่ึงมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 144,143 
ไร  จํานวน 6,500 ไร หรือคิดเปนรอยละ 4.72 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม, 2537: 13)  
และในป พ.ศ. 2540 มีพื้นที่เพาะปลูกเหลือประมาณ 134,425 ไร เทานั้น  (สํานักงานเกษตรจังหวัด
สมุทรสงคราม, 2540)    

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นเหลานี้      เปนผลใหชุมชนชาวสวนดั้งเดิมสูญเสียความเปนปกแผน
อันเปนหัวใจสําคัญของความเปนชุมชน   และอาจเกิดขึ้นกับชุมชนชาวสวนอีกหลายแหง    จึงนา
สนใจศึกษาวา ปรากฏการณดังกลาวมีผลกระทบตอวัฒนธรรมชุมชนชาวสวนอยางไร และชาวสวน
จะมีการปรับตัวและแสดงออกถึงศักยภาพในการปรับปรน     วิถีชีวิตอยางไรเพื่อมิใหวัฒนธรรม
ของตนลมสลายไปในยุคนี้    ซ่ึงประสบการณจากกระบวนการเรียนรูและการปรับตัวของชุมชน
ยอมมีความสําคัญอยางยิ่งตอทิศทางการพัฒนาของชุมชนเอง   

 

ในอดีต  รัฐเปนผูกําหนดระบบการศึกษาไทยใหใชแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ   ซึ่งไม
สอดคลองกับสภาพแทจริงของสังคมแตละทองถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ดังที่ 
ประเวศ  วะสี  (2538: 26) กลาววา “การศึกษาของไทยในปจจุบันตัดขาดจากรากทางวัฒนธรรม
ของตนเอง”   เปนเหตุใหคนไทยขาดการเรียนรูเร่ืองราวที่เปนจริงใกลตัว ขาดสํานึกและความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน  พลังยึดเหนี่ยวภายในชุมชนออนแอลงจนไมสามารถตานทานกระแส
สังคมโลกได และเปนเหตุสําคัญของความเสื่อมสูญหรือลมสลายทางวัฒนธรรมในที่สุด  เชนเดียว
กับชาวสวนฝงธนบุรีหรืออีกหลายพื้นที่ที่กําลังตกอยูในสภาพปญหาดังกลาวอันยากที่จะหลีกเลี่ยง
ได    

ดังนั้นเพื่อใหการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนดําเนินตอไป  จึงจําเปนที่จะตองศึกษาประวัติ
ชุมชน  รวบรวมองคความรูที่เปนแกนแกนของวิถีการดํารงชีวิตอยางลึกซึ้ง  และหาแนวทางแกไข  
หรือสรางกระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวมใหเกิดขึ้น    โดยเฉพาะคนในแถบฝงธนบุรีจะตอง
ตระหนักถึงคุณคา เกิดความรูสึกเปนเจาของ หรือรักถิ่นฐาน และเรียนรูที่จะแกปญหารวมกันอยาง
เปนระบบ  รวมกันคิด รวมกันทํา เพื่อใหเกิดความรอบรูและเห็นรอยตอที่จะทําใหมีการพัฒนาตอ
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เนื่องกันไป    เพราะชุมชนชาวสวน ผูเปนเจาของวัฒนธรรม ยอมเปนผูที่รูเร่ืองวัฒนธรรมของตนดีที่
สุด และเปนผูรับผิดชอบตอการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนเอง   

ภายใตบริบทการพัฒนาที่เนนการจัดการแบบรวมศูนยอํานาจ  ชาวสวนหรือเกษตรกรไมได
มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางที่ควรจะเปน เทาที่ผานมาชาวสวนมักไดรับบทบาท
ในฐานะผูรอรับผลจาการพัฒนา  เปาหมายของการพัฒนามุงออกหางไกลจากชาวสวนมากขึ้นทุกที   
อาจกลาวไดวาเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ   ซ่ึงแฝงนัยสําคัญ คือ อาชีพ              
ทําสวนจะไรผูสืบทอด หรือชาวสวนในปจจุบันจะเปนเพียงชาวสวนรุนสุดทายเทานั้น   จึงควรที่จะ
หันมาทบทวนศึกษาใหเห็นถึงความสัมพันธในสวนตางๆ ของวิถีชีวิตชุมชนชาวสวน ซ่ึงยอมมีการ
เคลื่อนไหว เปล่ียนแปลง ปรับตัวไปตามบริบทและเงื่อนไขของสังคม   และประเด็นที่ควรไดรับ
การสนใจศึกษา คือ การมีสวนรวมของชุมชนในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและ          
สอดคลองกับวัฒนธรรมของตนในอนาคต  

 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  (ม.ป.ป.: 4)  ไดกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนิน

งานตามแผนแมบทวาระแหงชาติวาดวย   “ทศวรรษสืบสานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา”  ในขอ 5  ไววา  
 

  5.  ปฏิรูปการศึกษาใหเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
   ปฏิรูปการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยให

สามารถทําหนาที่ในการสืบทอดและสรางสรรควัฒนธรรมไดอยางเต็มประเสิทธิภาพ  
เพื่อเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหทุกคนมีโอกาสเรียนรู สืบสาน และสรางสรรค
วัฒนธรรมและภูมิปญญาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหมีทางเลือกที่หลากหลาย 
โดยตองจัดการศึกษาใหมุงเนนกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒน
ธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนวิถีชีวิตชุมชนเขากับความรูสมัยใหม มากกวาการ
มุงเนนเนื้อหาความรูสําเร็จรูปเปนหลัก 
 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   หลายหมวด หลายมาตราเนนความ

สําคัญของชุมชนกับการจัดการศึกษา   ดังปรากฏใน หมวด 1 มาตรา 8 และ 9   หลักการจัดการ
ศึกษายึดหลักใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   และในหมวด 4  มาตรา 23, 25, 29, 57    
สรุปไดวาแนวการจัดการศึกษาตองใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง  ความสัมพันธของตนเองกับ
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สังคม         ภูมิปญญาไทย  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ   มีการจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  และระดมทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา 

 แนวคิดจากยุทธศาสตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวขางตน แสดงใหเห็น
วาสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  ควรจะตองมีบทบาทสําคัญยิ่งในการทําหนา
ที่สืบทอดและถายทอดวัฒนธรรมนี้   ดวยการปรับการศึกษาใหเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม  ผานหลักสูตร
ทองถิ่นหรือกิจกรรม การเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ   ชาวสวนรุนใหมจะไดมีโอกาสเรียนรู
และเห็นคุณคาของความเปนชาวสวน   ไดรูจักตัวเองหรือตัวตนที่แทจริงโดยผานภูมิปญญาที่เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณของชาวสวนรุนกอนๆ    

อาจกลาวไดวา เพื่อสนองตอบตอนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติในปจจุบัน  จึงเปน
โอกาสอันดีที่ชุมชนชาวสวนจะไดแสดงศักยภาพของตนในการที่จะเขามาจัดการศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน   หรือมีสวนรวมในการสรางหลักสูตรทองถิ่นขึ้น ซึ่ง
บรรจุเนื้อหาสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมชาวสวนและทกัษะการทําสวน  

 

การทําสวนถือเปนรากเหงาของชีวิตชาวสวนที่ดํารงสืบเนื่องกันมานาน   จนกอใหเกิด  
“วัฒนธรรมชาวสวน”  ขึ้นมา   แตปจจุบันมีผูศึกษาเรื่องนี้นอยมาก เมื่อเทียบกับองคความรูที่มีมา
นานกวาศตวรรษ     ความสนใจเรื่องวัฒนธรรมชาวสวนไดเร่ิมกอตัวเมื่อ 5-6 ปกอน  จึงมีผลงาน
การวิจัย บทความ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเผยแพร ออกมาบาง  แตสวนใหญเปนการ
ศึกษาในแนวมานุษยวิทยา   ยังขาดประเด็นในมุมมองเชิงพัฒนศึกษา   ดังนั้นผูวจิัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาและรวบรวมองคความรูเร่ืองวัฒนธรรมชาวสวนอยางเปนระบบ พรอมกันนั้นจะศึกษาบทบาท
ของการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม  ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาในระบบ   

 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจกรณีศึกษาในพื้นที่สวนฝงธนบุรี  เพราะพื้นที่แถบนี้เปนแหลง
อุดมสมบูรณเหมาะแกการทําสวนมาชานานตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ดังปรากฏหลักฐานใน              
จดหมายเหตุของลาลูแบร    ไดกลาวถึงสวนผลไมที่ฝงธนบุรีวา   “สวนผลไมดาษไปในเขตแขวง
บางกอกยาวไปตามลําน้ํา 4  ลีก (560 เสน) ขึ้นไปทางจะไปพระมหานครสยาม ถึงที่ซ่ึงมีนามวา
ตลาดขวัญ (เมืองนนทบุรี) นั้น เล้ียงเมืองนี้ใหเอร็ดอรอย สมที่พลเมืองสยามชอบกินเปนอยางดีที่สุด 
ขาพเจาหมายความวาผลไมหลายอยางตางชนิดกัน”  (ส. พลายนอย, 2535: 13)  ธนบุรียังเปนแหลง
กําเนิดไมผลพันธุดีจํานวนมาก ซ่ึงไดมาจากความชาญฉลาดและความชํานาญของชาวสวนที่ส่ังสม
ความรูและประสบการณในการปรับปรุงคัดเลือกพันธุ   และมีผูนําไปขยายพันธุจนแพรหลายทั่ว
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ประเทศ  แตขณะนี้ฝงธนบุรีกําลังเผชิญกับปญหารอบดาน   ซ่ึงเปนผลพวงของความเจริญในภาค
เมืองและอุตสาหกรรม  การแกไขปญหาความแออัดของการจราจรในฝงธนบุรี  หลายโครงการ
กําลังเรงรัดใหสัมฤทธิผลโดยเร็ว  ดังเชน โครงการพัฒนาโครงขายคมนาคมในพื้นที่เขตจอมทอง
และบริเวณรอบๆ เขต  การกอสรางถนนเพชรเกษม-นครอินทร เสนทางถนนตัดเชื่อมระหวางซอย
ตางๆ อีกเปนจํานวนมาก    ความเจริญเหลานี้ไดเขามาแทนที่พื้นที่สีเขียวมากมาย    ทัศนียภาพแหง
ความงามของบานเรือน เรือกสวน  คคูลองใสสะอาด ความสงบรมเย็นของบานเมือง และน้ําใจของ
ผูคนกําลังเหือดแหงหายไป   ภูมิปญญาชาวสวนอันเปนความรูเลิศคาอาจสูญไปอยางไมหวนคืน        

ตนทุนทางวัฒนธรรมของฝงธนบุรีที่ยังพอเหลืออยูจะดํารงใหอยูรอดตอไปไดอยางไร  จึง
เปนสิ่งที่ทาทายตอผูรักสวนทั้งหลายและนักการศึกษา ในฐานะเปนผูที่จะตองจรรโลงวัฒนธรรมนี้
ไวใหเปนมรดกของชาติและของโลกตอไป  

 

กลาวโดยสรุป  งานวิจัยช้ินนี้ เปนกรณีศึกษาหนึ่งของอาชีพทําสวน  ซ่ึงแตละอาชีพยอมมี
ลักษณะที่แตกตางกันไป และเปนการศึกษาเรื่องราวของชุมชนที่ตองปรับตัวในกระแสการพัฒนา  
ในฐานะที่ชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี เปนชุมชนเกาแกที่มีอายุยาวนานมาก และตั้งอยูในชานเมืองของ
กรุงเทพมหานคร    วัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลงเหลืออยูจากวันวานกําลังไดรับผลกระทบจากกระแส
การพัฒนาเมืองคอนขางรุนแรง  และอาจจะถูกทําลายจนสูญสิ้นไดในไมชา   ชวงเวลานี้จึงเปนชวง
เปล่ียนผานที่สําคัญ ซ่ึงจะเห็นรอยตอของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม   นับวาเปนกรณีศึกษาที่
นาสนใจและคอนขางหายาก    

งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยในชุมชนที่เปดโอกาสใหคนในชุมชนรวมกันคิด  รวมกันทํา   
รวมกันพัฒนา โดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือ   จึงเปนการกระตุนพลังของชุมชน อันจะนําไปสูการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนและสรางชุมชนใหสํานึกรักถ่ินฐานของตน  ฉะนั้น ชุมชนจะ        
ไดรับประโยชนจากงานชิ้นนี้โดยตรง  

 
นอกจากนั้นแลว  องคความรูเร่ืองวัฒนธรรมชาวสวนไดรับการสั่งสมมานานกวาศตวรรษ        

แตมีผูสนใจศึกษาเรื่องวัฒนธรรมชาวสวนนอยมาก โดยเฉพาะในบริบทของการสืบทอดและพัฒนา
ทางวัฒนธรรมผานระบบการศึกษายังไมมีใครวิจัยประเด็นนี้ จึงจําเปนที่จะตองศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจัง 
และสามารถที่จะสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดดวย  
 
2. ปญหาการวิจัย  
 

2.1 ปญหาการวิจัยทั่วไป 
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              ในฐานะที่การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา   การศึกษาจะมีบทบาทอยางไร          
ตอการพัฒนาทางวัฒนธรรม  ที่สอดคลองกับความตองการของชาวสวนฝงธนบุรี   ซ่ึงจะกอใหเกิด
ความรักทองถ่ินและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน     
 

2.2 ปญหาการวิจัยเฉพาะ 
2.2.1 วัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีมีลักษณะอยางไร 
2.2.2 องคความรูหรือภูมิปญญาชาวสวนฝงธนบุรีมีอะไรบาง   และมีการสืบทอดผาน

ระบบการศึกษากันมาอยางไร  
       2.3.3   ชาวสวนฝงธนบุรีจะมีแนวทางในการพัฒนาทางวัฒนธรรมอยางไร   จึงจะทําให        

ชุมชนชาวสวนสามารถดาํรงอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม   
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

3.1  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
3.2  เพื่อวิเคราะหการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย       
        การศึกษาในระบบ  และการศึกษานอกระบบ   
3.3 เพื่อนําเสนอบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี  

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

4.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา   
        เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนหรือวิถีการดํารงชีวิตของชาวสวนที่มี

ความเคลื่อนไหว  ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม ส่ิงแวดลอม และกาลเวลา  ขอมูลดานคติชนวิทยา  
อันไดแก ความเชื่อ ตํานาน พิธีกรรม  เปนตน  รวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมในรูปแบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาในและนอกระบบ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   ตลอดจนบทบาทการศึกษาใน
การพัฒนาทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวมของชุมชน  

 

4.2   ขอบเขตเชิงพื้นที่   
ภาคสนามของการศึกษาครั้งนี้  คือ พื้นที่แขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชัน  ซ่ึงอยูทาง     

ตอนบนของฝงธนบุรี    และพื้นที่แขวงบางมด เขตจอมทอง  ซ่ึงอยูคอนไปทางตอนลางของ            
ฝงธนบุรี รวมทั้งบริเวณใกลเคียงที่เชื่อมตอกับพื้นที่ทั้งสองแหง  
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5. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย  
 

บทบาทการศึกษา    หมายถึง   การจัดกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนที่ประกอบอาชีพทําสวน  ผานระบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบคือ การศึกษาตามอัธยาศัย  การ
ศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ เพื่อที่จะนําไปสูการสืบทอดและการพัฒนาทางวัฒนธรรม 

การสืบทอดวัฒนธรรม  หมายถึง   การถายทอดความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
ชาวสวนทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งสืบตอกันมา ในรูปแบบ
ของการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ และการศกึษาในระบบ  

การพัฒนาทางวัฒนธรรม    หมายถึง   การปรับวิถีชีวิตของชาวสวน   ดวยการมีสวนรวม
ของชุมชนในการอนุรักษ   การปรับปรนวิถีชีวิต  การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต  การสรางเครือขาย
หรือความสัมพันธกับชุมชนอื่น  

สวน  ในที่นี้ หมายถึง พื้นที่ทางการเกษตรที่ปลูกพืชนานาชนิดผสมกัน  แบงเปน 3 ประเภท 
คือ สวนไมผลยืนตน สวนผัก และสวนไมดอกไมประดับ  สวนประกอบที่สําคัญของสวน ไดแก  
             โคก   หมายถึง เนินดินที่พูนสูงขึ้น  สวนมากใชปลูกพืชหลัก เชน มะมวง มะไฟ
ทุเรียน สม ล้ินจี่  เปนตน  ริมโคกมักขุดเปนทองรองหรือรองสวนเพื่อขังน้ํา  เนินดินที่เปนโคกเรียก
วา หลังรอง หรืออกรอง    
              คันสวน  หมายถึง  ดินที่ถมใหสูงเปนคันตามบริเวณสวน  คันสวนสําหรับกั้นน้ํา  
ทําใหรากตนไมไมแชน้ํา  และเพื่อปองกันน้ําเขาสวนในหนาน้ํา   รวมทั้งเปนเครื่องแสดงอาณาเขต
ของสวนดวย   ตามปกติใชเปนทางเดินสาธารณะ  
                           แคมรอง  หมายถึง  ที่ดินออนชายน้ําหรือริมทองรองสวน  

ชาวสวน   หมายถึง  ผูประกอบอาชีพทําสวนในความหมายของ “สวน” ที่กลาวขางตน  
ชุมชนชาวสวน  หมายถึง  กลุมคนที่ประกอบอาชีพทําสวนสืบตอกันมา   มีวิถีชีวิตความ

เปนอยูคลายคลึงกัน   ตั้งบานเรือนอยูในละแวกทองถ่ินเดียวกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน  มีกิจกรรม
ทางสังคมรวมกันอยางสม่ําเสมอ โดยมีวัดเปนศูนยรวมของสังคม และมีความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในรอบปเปนสื่อประสาน 
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 วัฒนธรรมชาวสวน   หมายถึง  วิถีการดํารงชีวิตในสังคมของผูประกอบอาชีพทําสวน     
อันมีแบบแผนการประพฤติ ที่ไดรับการสั่งสมประสบการณ  ความรู ความสามารถ  ภูมิปญญา และ
สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน  
  ฝงธนบุรี   หมายถึง พื้นที่ทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา เปนสวนหนึ่งของที่ราบลุม
ภาคกลางตอนลาง   ที่เรียกกันวา ที่ราบลุมบางกอก    ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปาก        
แมน้ําเจาพระยาที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนแมน้ําหลายสาย คือ เจาพระยา ทาจีน แมกลอง 
และบางปะกง จนกลายเปนที่ราบกวางใหญและอุดมสมบูรณที่สุดในประเทศ   จึงเปนบริเวณที่มี
การทําสวน โดยเฉพาะสวนผลไมที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทยตั้งแตอดีตมาชานาน   
ปจจุบันธนบุรีอยูในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 13.50-13.80 องศา
เหนือ กับเสนแวงที่ 110.20-100.50 องศาตะวันออก   ประกอบไปดวยเขตตางๆ 15 เขต คือ                
คลองสาน  จอมทอง  ตล่ิงชัน  ทุงครุ  ทวีวัฒนา  ธนบุรี  บางกอกนอย  บางกอกใหญ  บางขุนเทียน       
บางบอน บางพลัด บางแค  ภาษีเจริญ ราษฎรบูรณะ และหนองแขม  
 
6. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี 4 ขั้นตอน คือ 
6.1   การศึกษาเอกสาร เพื่อคนควารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน โดยเฉพาะในยานฝงธนบุรีและบริเวณใกลเคียง รวมทั้งบทบาทการศึกษาที่เกี่ยวของกบั
วัฒนธรรมและการเกษตร โดยใชแหลงเอกสารอางอิง เอกสารปฐมภูมิ และเอกสารทุติยภูมิ  

6.2   การศึกษาประวัติศาสตรบอกเลา  เพื่อใหเขาใจประวัติศาสตรทองถ่ินในมิติวัฒนธรรม 
โดยการสัมภาษณ  กลุมผูใหขอมูลสําคัญคือผูอาวุโสของชุมชน พระสงฆ ผูนําทองถ่ิน และชาวสวน 

6.3   การศึกษาภาคสนาม   เพื่อศึกษาสภาพบริบทของชุมชนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งบทบาทการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   ที่เกี่ยวของกับ 
วัฒนธรรมชาวสวนโดยใชการสังเกต การสัมภาษณเจาะลึก การสัมภาษณกลุม และการสนทนากลุม 

6.4   การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา   ผูวิจัยไดสังเคราะหและวิเคราะหขอมูล 
ที่ไดทั้งหมด รวมทั้งสรุปขอมูลแบบอุปนัย   จากนั้นนําเสนอบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาเพื่อตรวจสอบและใหความเห็น  

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 

7.1 ไดองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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7.2  ไดทราบบทบาทการศึกษาในการสืบทอดและการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชาวสวน
ฝงธนบุรี 

7.3   ไดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชาวสวน   
7.4   ไดทราบขอมูลทางดานศักยภาพของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี  
 















































































































บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   มุงที่จะศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนหรือวิถีชีวิตของ

ชาวสวนฝงธนบุรี  ซึ่งเปนการศึกษาปรากฏการณทางสังคมของชาวสวน และการศึกษาจะเขามามี
บทบาทในการสืบทอดและการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนนี้อยางไร   

ผูวิจัยไดใชการศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามเปนหลัก  โดยมีพื้นฐานความเชื่อ
แบบปรากฏการณนิยม ใหความสําคัญกับขอมูลดานความรูสึก โลกทัศน  ความหมาย  และวัฒน
ธรรม (สุภางค จันทวานิช, 2537: 7)  และถือวาผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่ตองเขาใจขอมูล
อยางกระจางแจงจึงสามารถวิเคราะหขอมูลได   ดังนั้นจึงตองเขาไปสัมผัสปรากฏการณนั้น ศึกษา
สังเกตตามสภาพแวดลอมที่เปนจริงในทุกมิติ เพื่อหาความสัมพันธของปรากฏการณกับสภาพแวด
ลอมนั้นโดยตรง  (Bogdan and Biklen, 1992: 28)   
 

วิธีดําเนินการวิจัย  คร้ังนี้ มี  4 ขั้นตอน  คือ  
 

1.   การศึกษาเอกสาร   เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปญหาการวิจัย และเพื่อคน
ควารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยเฉพาะในยานฝงธนบุรี
และบริเวณใกลเคียง รวมทั้งบทบาทการศึกษาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและการเกษตร 

      แหลงเอกสาร   ใชแนวทางการศึกษาดังที่ นงลักษณ วิรัชชัย (2538: 18-21)    เสนอไว 3  
ลักษณะ คือ   
      1.1  เอกสารอางอิง   ศึกษาจากบทคัดยองานวิจัยและงานวิทยานิพนธ   เอกสาร
ประกอบการประชุมทางวิชาการ  รายงานขอมูลของหนวยงานตางๆ ไดแก สํานักงานเขตตลิ่งชัน
และเขตจอมทอง   สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน   สํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร  
 1.2  เอกสารปฐมภูมิ  ศึกษาเอกสารที่นําเสนอความคิดและประสบการณของผูเขียนโดย
ตรง  ไดแก บทความจากหนังสือ  บทความในวารสารตางๆ เชน วารสารวัฒนธรรมไทย วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม    บทความในหนังสือพิมพหรือสารของกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธทั้งระดับ
ดุษฎีบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต  ประกาศของสํานักงานเขต  
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 1.3  เอกสารทุติยภูมิ   ศึกษาจากหนังสือหรือตํารา พจนานุกรม  สารานุกรม    รายงาน
ประจําปของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย   
 แหลงขอมูล      เอกสารตางๆ ดังกลาว ไดจากแหลงขอมูลสําคัญ คือ  
 1.  หอสมุดแหงชาติ 

2.  เครือขายของศูนยวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดแก หองสมุดครุศาสตร   
หองสมุดรัฐศาสตร   สถาบันวิทยบริการ  สถาบันไทยศึกษา  
 3.  สํานักหอสมุด วังทาพระ  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                   4.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 5.  สํานักงานเขตตางๆ  ฝงธนบุรี  ไดแก  สํานักงานเขตตลิ่งชัน  สํานักงานเขตจอมทอง 
 6.   หนวยงานที่จัดทําเอกสารเผยแพรโดยตรง  เชน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน,     
สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ, กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาชุมชน 
กรุงเทพมหานคร  

7. ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร 
8. สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร   

 นอกจากจะศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารระดับชาติจนถึงระดับทองถ่ินแลว    ยังศึกษา
คนควาผาน internet  เพื่อเจาะลึกขอมูลไดกวางขวางยิ่งขึ้น และชวยเพิ่มพูนขอมูลที่ทันสมัย 
    
 เอกสารหลักที่จะศึกษา  มีดังนี้ 
                   1.   เอกสารทางประวัติศาสตร  อาทิ  แผนการศึกษาแหงชาติทุกฉบับ  แผนพัฒนาการ
ศึกษาแหงชาติทุกฉบับ  พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464  หลักสูตรการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ  ตําราหรือแบบเรียนในสมัยรัชกาลที่ 6 ซ่ึงเปนหนังสือหายาก วาดวยการทําสวนหรือการ
เกษตร เชน  พฤกษศาสตรภาคสามวาดวยการฝกหัดทําสวนในโรงเรียน   หลักการสอนวิชาทําสวน
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา   หนังสือวิชาเพาะปลูก 4 ภาค   หนังสือวิชาทําสวน 
 2.    เอกสารราชการ  อาทิ   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หลักสูตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ 2544  
 ในการคัดเลือกเอกสาร จะพิจารณาความเชื่อถือได ความถูกตองของเอกสารแตละฉบับ 
ดวยเกณฑการพิจารณาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร  ซ่ึงแยกเปน 2 เกณฑ คือ เกณฑการ
พิจารณาภายนอก (external criticism) ซ่ึงมุงพิจารณาที่มาของเอกสาร ผูเขียนเอกสารนั้นๆ และ
เกณฑการพิจารณาภายใน  (internal criticism)        ซ่ึงมุงพิจารณาถึงสื่อความหมายของเอกสารวา
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ชัดเจนเพียงใด ในการคัดเลือกเอกสารนี้   จะยึดหลักตามเกณฑของอรพินธ  ตันธนะสฤษดิ์ (2522: 
29-30)    ซ่ึงไดดัดแปลงมาจากเกณฑพิจารณาของ บี ดีโอโบลด แวน ดาเลน (B. Deobole Van 
Dalen, 1962: 163-173) โดยผูวิจัยไดปรับปรุงรายละเอียดเล็กนอย ดังนี้  

1. เกณฑการพิจารณาภายนอก พิจารณา 5 เร่ือง คือ 
1.1 แหลงที่มาของเอกสาร  เปนแหลงปฐมภูมิและเปนแหลงที่เชื่อถือไดหรือไม  
1.2 ความนาเชื่อถือของผูเขียนเอกสาร ใครเปนผูเขียน  
1.3 ความนาเชื่อถือของเอกสาร  เปนเอกสารตนฉบับ   ฉบับคัดเลือก   หรือฉบับ

ปรับปรุง  ถาเปนฉบับคัดลอก หรือฉบับแกไข ไดมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม 
และสามารถสืบคนหาแหลงอางอิงหรือไม  

1.4 ชวงเวลาที่เอกสารนั้นไดเผยแพร 
1.5 วัตถุประสงคในการเผยแพรเอกสาร  

2. เกณฑการพิจารณาภายใน  จะพิจารณาในเรื่องตางๆ 4 เร่ือง คือ  
2.1 ผูเขียนเอกสารนั้น เปนผูเชี่ยวชาญและมีความสามารถในสิ่งที่เขียนหรือไม  
2.2 ผูเขียนเอกสารนั้นมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือไดหรือไม เชน เขียนจากบันทึก หรือ

เขียนจากความทรงจํา  
2.3 ในเอกสารนั้น มีความตั้งใจที่จะบิดเบือนความจริง   หรือมีความคิดสวนตัวของ  

ผูเขียนหรือไม  
                          2.4  เอกสารฉบับนั้น ส่ือความชัดเจนหรือไม    และขอความในเอกสารนั้นมี   
                                 ความหมายอยางไร   
          จากเกณฑที่กําหนดดังกลาว ผูวิจัยจะพิจารณาเอกสารทีละฉบับและคัดเลือกไว เพื่อ
เปนหลักฐานในการวิจัย นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ อีก ซึ่งจะไดอางอิงเมื่อกลาวถึงเรื่องนั้นๆโดยตรง  

การวิเคราะหขอมูล     เมื่อไดขอมูลมาแลว นําขอมูลมาวิเคราะหเนื้อหา  และสรุป
ขอมูลแบบอุปนัย   ภายใตองคประกอบสําคัญ คือ สภาพเศรษฐกิจหรือวิถีการผลิต สภาพสังคม
หรือวิถีชีวิตดั้งเดิม  สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  ภูมิปญญาชาวสวน  และการ
สืบทอดวัฒนธรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ และการศึกษาในระบบ  
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเหลานี้ จะเชื่อมโยงไปสูบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรม
ในขั้น        ตอไป  

2.   การศึกษาประวัติศาสตรบอกเลา    เพื่อใหเขาใจประวัติศาสตรทองถิ่นในมิติวัฒนธรรม   
เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน  สภาพภูมิประเทศดั้งเดิม  สภาพสวนและพันธุไมทองถิ่น  คติความเชื่อ  
ตํานาน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาของชาวสวน และการปรับปรนวิถีชีวิตเมื่อเผชิญกับ



 68

การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ รวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน   การศึกษาทางดานการเกษตร
ที่จัดขึ้นทั้งนอกระบบและในระบบ  ตลอดจนการติดตอกับชุมชนภายนอก  ทั้งนี้ศึกษาโดยการ
สัมภาษณ   

กลุมผูใหขอมูลเชิงประวัติศาสตรบอกเลา  ประกอบดวย ผูอาวุโสของชุมชน 2  คน    
ชาวสวน 7 คน พระสงฆ  4  รูป  ผูนําทองถิ่นหรือผูนําชุมชน ไดแก  กํานัน ผูใหญบาน ประธาน
กรรมการชุมชนพัฒนา  5 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน  
       การวิเคราะหขอมูล      เมื่อไดขอมูลมาแลว นําขอมูลมาตรวจสอบ โดยใชระเบียบวิธี
วิพากษทางประวัติศาสตร เพื่อประเมินความนาเชื่อถือ  จากนั้นจะเลือกสรรขอเท็จจริง  เพื่อนํามา
วิเคราะหเนื้อหา และสรุปขอมูลแบบอุปนัย ภายใตองคประกอบสําคัญดังไดกลาวขางตน  ขอมูลที่
ไดจากการวิเคราะหเหลานี้จะเชื่อมโยงไปสูบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรมในขั้น   
ตอไป 
 

3.   การศึกษาภาคสนาม   เพื่อศึกษาสภาพบริบททั่วไปของชุมชนที่ศึกษา   การจัดการ
ทรัพยากรในระบบนิเวศเกษตร  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ศาสนา การศึกษา   การปกครอง  สาธารณสุขและอนามัย  ความผูกพันตอชุมชนของ
ตนและชุมชนใกลเคียง    ความสัมพันธระหวางชุมชนกับความชวยเหลือดานตาง ๆ จากสถาบัน
การศึกษา หรือหนวยงานของรัฐ   พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวสวนดานวิถีการผลิต 
การปรับปรนวิถีชีวิต และการพัฒนาทางวฒันธรรม   ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเชื่อมโยงไปสูบทบาทการ
ศึกษาที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและความตองการที่แทจริง โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน  

 
การศึกษาภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1  พื้นที่ที่ศึกษา    ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการเลือกชุมชนชาวสวนเพื่อใหตอบสนอง

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้  
 3.1.1  พื้นที่เปนเรือกสวนขนาดใหญที่มีการทําสวนสืบทอดกันมาไมนอยกวา 100 ป  
 3.1.2  เปนพื้นที่ที่มีสถาบันการศึกษาหรอืโรงเรียน และศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียน   รวมทั้งมีแหลงการเรียนรูของชุมชน เชน วัด  ตั้งอยู  
 3.1.3  เปนพื้นที่ที่มีการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งในชุมชน  

เชน    กลุมเกษตรกร  กลุมกํานัน-ผูใหญบาน  กลุมผูสูงอายุ   สหกรณการเกษตร  
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 3.1.4  เปนพื้นที่ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญสามารถใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้  เชน     
พระสงฆ  ผูนํากลุมเกษตรกร  ผูใหญบาน  นักวิชาการเกษตร  ครู  

 
จากเกณฑที่ตั้งไวดังกลาว  ผูวิจัยไดเลือกศึกษาในชุมชน 2 แหง คือ 
 1.  ชุมชนชาวสวน แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  ซึ่งมีพื้นที่ทําสวนผลไมมากที่สุด

ในเขตนี้  และอยูทางตอนบนของฝงธนบุรี     
 2.  ชุมชนชาวสวน แขวงบางมด  เขตจอมทอง  ซึ่งมีพื้นที่ทําสวนประมาณ 700 ไร
เศษ  และอยูคอนไปทางตอนลางของฝงธนบุรี   

3.2   การเก็บขอมูลภาคสนาม     เร่ิมดวยการทําหนังสือราชการถึงผูอํานวยการเขต
ตลิ่งชันและเขตจอมทอง เพื่อแจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บขอมูลภาคสนาม   
จากนั้นประสานงานกับเจาหนาที่เขต เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานสําหรับวางแผนการทํางานตอไป     

การเก็บขอมูลในชุมชน 2  แหง ใชเวลาตั้งแตเดือนมกราคม 2545 จนถึงเดือน
มีนาคม 2546  โดยชวงแรก เขาไปศึกษาที่ชุมชนแขวงบางระมาด  เขตตลิ่งชันกอน หลังจากนั้น
ประมาณ 4 เดือนจึงเริ่มเขาไปศึกษาที่ชุมชนแขวงบางมด เขตจอมทอง  ชวงหลัง ปลายป 2545 จะ
ศึกษาไปพรอม ๆ กันทั้งสองแหง  เพื่อใหไดขอมูลครบถวนตามตองการ  การเขาชุมชนแตละครั้ง
เปนแบบเชาไปเย็นกลับ มักเปนชวงเสารอาทิตยหรือวันหยุดราชการที่มีการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน  มีการบันทึกภาพวีดิโอประกอบสําหรับใชเปนฐานขอมูลตอไป   

3.3   วิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม    มี 4 วิธี ดังนี้ 
3.3.1   การสังเกต   สวนใหญใชการสังเกตควบคูไปกับการพูดคุยซักถามอยางไม

เปนทางการ  ชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับคนในชุมชน ทําใหเก็บรายละเอียดขอมูลไดมากขึ้น  
และเปนการตรวจสอบขอมูลที่พบเห็นไปดวยพรอมกัน   โดยใชเทคนิคการสังเกต 2 แบบ คือ 

1.  การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  (non-participant observation)  เพื่อสํารวจ
พื้นที่และเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา  พรอมกับทําความคุนเคยกับสภาพของชุมชนโดย
รอบ และเปนการเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพชีวิตประจําวันของชาวสวน  ลักษณะของสวน   
สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนริมคลองและพื้นที่ใกลเคียง  ที่ตั้งและสภาพของแหลงการ
เรียนรูที่สําคัญ ไดแก  โรงเรียน   คลอง  วัดตางๆ  

 2.   การสังเกตแบบมีสวนรวม  (participant observation) เปนการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับความเปนอยู แบบแผนพฤติกรรม ประเพณี  ดวยการเขารวมกิจกรรมบางอยางของชุมชน  
ไดแก  รวมสวดมนตภาวนากับชมรมปฏิบัติธรรมของผูสูงอายุ  รวมงานบุญในโอกาสตางๆ  เชน  



 70

งานบวชพระ  งานบรรพชาสามเณรจํานวน 151 รูป  งานทําบุญเลี้ยงพระ  เปนตน   ลองเรือชมสอง
ฝงคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตจอมทอง  รวมพิธีเปดตลาดน้ําวัดไทร จับจายใชสอยในตลาด
น้ําและตลาดบกหรือรานคาในชุมชน   เยี่ยมเยียนครอบครัวชาวสวนและชวยทํางานในสวน ตลอด
จนเขาชมสวนมะไฟ สวนลิ้นจี่  สวนสม  ฯลฯ   
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3.3.2   การสัมภาษณเจาะลึก  (indepth interview) 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในรายละเอียดใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา

อยางลุมลึก  โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนในปจจุบัน   เนนทางดานคติความเชื่อ     
ภูมิปญญาชาวสวน  ขนบธรรมเนียมประเพณีในรอบป    ปญหาในการประกอบอาชีพทําสวนและ
แนวทางแกไข  ทัศนคติที่มีตออาชีพทําสวน  รวมทั้งการถายทอดความรูดานการทําสวนผานระบบ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรที่ได
ดําเนินการ โดยหนวยงานราชการตางๆ   

 กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย  พระสงฆ 2 รูป ผูนําทองถิ่นหรือผูนํา
ชุมชน  8 คน  ชาวสวน 9 คน นักวิชาการเกษตรจากหนวยงานตางๆ  4 คน เจาหนาที่การเกษตร 2 
คน ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร  13  คน  
ผูบริหารและครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  6  คน  ผูบริหารและครู ศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งในเขตตลิ่งชันและเขตจอมทอง  3 คน  รวมทั้งสิ้น 47 คน 

3.3.3   การสัมภาษณกลุม  (group interview) 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพสวน  การทําสวน  ปญหาหรือ

อุปสรรคในการทําสวน แนวทางแกไข  แนวคิดในการนําองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนไป
ใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน  

กลุมผูใหขอมูล คือ กลุมผูนําทองถิ่น ไดแก กํานัน และผูใหญบาน  แขวง
บางมด เขตจอมทอง  จํานวน 5 คน  

3.3.4   การสนทนากลุม   (focus group discussion) 
เพื่อศึกษาความคิดเห็น ประสบการณ  และความรูสึกของผูรวมสนทนาใน

ประเด็นตางๆ  ที่กําหนดไว   การจัดกลุมสนทนากลุมนี้ใหความสําคัญของการรวมกันคิดอยางจริง
จังและสรางสรรค  เพื่อใหไดบทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒน 

            การคัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา   ยึดหลักสําคัญคือ เลือกผูที่มีภูมิหลัง
และคุณลักษณะบางประการที่คลายคลึงกัน ประมาณ 6-12 คน  เพื่อใหผูรวมสนทนาทุกคนในกลุม
มีความรูสึกสบายใจที่จะรวมแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นสนับสนุน หรือโตแยงกันได
อยางเปดเผยและสรางสรรค   

งานวิจัยครั้งนี้ ไดจัดการสนทนากลุม  2 กลุม  โดยใชสถานภาพเปน        
คุณลักษณะในการแบงกลุม  ดังนี้ 
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1.  กลุมผูนําทองถิ่น จํานวน 7 คน  คุณลักษณะที่ใชในการควบคุมภายใน
กลุมมีลักษณะเหมือนกัน คือ เปนผูใหญบานในแขวงบางระมาด ซึ่งมีความรูและมีประสบการณใน
การทําสวน  จัดขึ้นเมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2545   ประเด็นสําคัญที่ศึกษาคือ บทบาทการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวน    

2.   กลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  11 คน  คุณลักษณะที่ใชใน
การควบคุมภายในกลุมมีลักษณะเหมือนกัน  คือ  เปนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3    ในโรง
เรียนเดียวกัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546  ประเด็นสําคัญที่ศึกษาคือ ทัศนคติที่มีตออาชีพการ
ทําสวน  และแนวคิดในการนําองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนไปใชในการเรียนการสอน   
เพื่อการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม  

 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดใชแนวทางของสุภางค จันทวานิช (2535: 4) คือ  
 1.  การวิเคราะหขอมูลเร่ิมกระทําพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล และยังทําตอไป

หลังการเก็บขอมูลส้ินสุดลง 
      2.  การวิเคราะหขอมูลตองมีมุมมองของคนใน  

 3.  การวิเคราะหขอมูลตองอาศัยสมมติฐานชั่วคราวจํานวนมากที่ผูวิจัยคิดขึ้นเองตลอด
เวลา 

 4.  ผูวิจัยตองเปนผูวิเคราะหขอมูลของตนเอง 
 

การตรวจสอบขอมูล   ใชการตรวจสอบขอมูลสามเสา   ดังนี้  
1.  การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล    ตรวจสอบขอมูลดานเวลา สถานที่ และบุคคล ที่

ตางกัน  และไดขอมูลตรงกัน  
      2  การตรวจสอบสามเสาดวยวิธีการรวบรวมขอมูล คือ การเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี 

ทั้งการศึกษาเอกสาร  การสังเกต  การสัมภาษณเจาะลึก  การสัมภาษณกลุม และการสนทนากลุม  
 
4.   การตรวจสอบ โดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 

นําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาเอกสาร ประวัติศาสตรบอกเลา และภาคสนาม มา
สังเคราะหและวิเคราะห รวมทั้งสรุปขอมูลแบบอุปนัย  จากนั้น ผูวิจัยไดนําเสนอบทบาทการศึกษา
ในการพัฒนาทางวัฒนธรรมตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เพื่อตรวจสอบและใหความเห็น  จํานวน   
5  คน คือ  
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1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม    ผูอํานวยการศูนยวิจัยการเรียน
การสอน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

2.  บาทหลวง ดร. วิวัฒน แพรสิริ  ผูอํานวยการฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  
3.  ดร. นฤมล บุลนิม  รองผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา   
4.  นาวาเอกหญิง ดร. อนงคนุช ภูยานนท  ที่ปรึกษาฝายและภาควิชา วิทยาลัย

พยาบาลกองทัพเรือ   
5.  วาที่รอยตรี ดร. คมพล  สุวรรณกูฏ  สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี  

 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด  
 

การวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตข้ันแรกจนถึงขั้นสุดทาย ระหวางเดือน
กรกฎาคม 2544  จนถึงเดือนเมษายน 2546   รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ป 10 เดือน ดังรายละเอียดตอไป
นี้  

 
วิธีดําเนินการวิจัย ระยะเวลาในเก็บขอมูล 

 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 
  ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย. 

1. ศึกษาเอกสาร         
2. ศึกษาประวัติศาสตร 
    บอกเลา 

        

          ตล่ิงชัน         
          จอมทอง         
3. ศึกษาภาคสนาม         
         ตล่ิงชัน         
        จอมทอง         
4.  ตรวจสอบ โดย 
     ผูเชี่ยวชาญ 
     ดานการศึกษา 
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เมื่อไดขอมูลจากการวิเคราะหและสังเคราะหในขั้นสุดทายแลว  นําเสนอผลการวิจัยดวย
การพรรณนา  มีตารางและแผนภาพประกอบ    



บทที่ 4 
สภาพบริบทของชุมชนที่ศึกษา 

 
 
 ในอดีต  ผูคนยังจดจํากันไดวา “ธนบุรี”  คร้ังหนึ่งเคยเปนราชธานีแหงแรกของไทย       หลัง
จากสูญสิ้นกรุงศรีอยุธยาไป    ธนบุรีนั้นอยูฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  เปนที่ดอนมากกวาทาง
ฝงตะวันออก มีลําคลองนอยใหญหลายสาย    ถึงฤดูหนาน้ํา  น้ําในแมน้ําเจาพระยาและลําคลองตาง 
ๆ จะทวมขึ้นเหนือฝงเขาไปในเรือกสวนไรนา ซ่ึงจะพัดพาเอาตะกอนและโคลนตมมาทับถมอยู
เสมอทําใหดินบริเวณนี้มีปุยธรรมชาติอุดมสมบูรณจึงเหมาะที่จะเพาะปลูกผลไม  ดังจะเห็นวาธนบุรี
เปนสวนผลไมที่มีช่ือมาตั้งแตสมัยอยุธยา   สวนฝงซายเปนทุง ที่ลุม น้ําทวมงายและดินไมดีเทา     
จึงเหมาะแกการทํานา (วิชชุตา จุธาทิตย, 2519: 5-6)  
  พื้นที่อันอุดมสมบูรณที่เรียกวา  ฝงธนบุรี นั้น บัดนี้อยูในเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงแบงออกเปน 15 เขต   คือ    ตล่ิงชัน  คลองสาน จอมทอง ทุงครุ ทวีวัฒนา    
ธนบุรี บางกอกนอย บางกอกใหญ บางขุนเทียน  บางบอน บางพลัด บางแค ภาษีเจริญ ราษฎรบูรณะ 
และหนองแขม   (กองปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) 
 งานวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาสภาพบริบทของชุมชนชาวสวนในพื้นที่ 2 เขต  คือ  

1.  เขตตลิ่งชัน     ศึกษาเจาะลึกแขวงบางระมาด  
2.  เขตจอมทอง   ศึกษาเจาะลึกแขวงบางมด  
 ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1.   เขตตลิ่งชัน 
              เขตตลิ่งชันเปนเขตชั้นนอกที่ยังมีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท     มีทั้งความเจริญกาวหนาและ
พื้นที่สีเขียวที่ยังคงความเปนธรรมชาติอยางมาก  ซ่ึงชาวตลิ่งชันสามารถรักษาความเปนเอกลักษณ
เหลานี้ไวได  การพัฒนาพื้นที่ตามแนวนโยบายของสํานักงานเขตตลิ่งชันจึงตองพัฒนาควบคูไปกับ
การรักษาไวซ่ึงความเปนเอกลักษณ  (อิราวัสส ปทมะสุคนธ, เรืออากาศโท, 2543: 4)  

 เขตตลิ่งชันมีคําขวัญประจําเขตวา  
 “คูขนานลอยฟา พาสูตล่ิงชัน เขตขัณฑไมงาม ตลาดน้ําขึ้นชื่อ เล่ืองลือประเพณีชักพระ” 

      1.1   ขอมูลพื้นฐานของเขตตลิ่งชัน 
 1.1.1  ประวัติความเปนมา 
                    แตเดิมมาเขตตลิ่งชันเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี     เมื่อมีการปฏิรูปการ
ปกครองในเขตนครหลวง โดยการรวมเอาจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรี      ซ่ึงเปนราชการ
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บริหารสวนภูมิภาคเปน “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี”  และรวมเอาองคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครกับองคการบริหารสวนจังหวัดธนบุรี      ซ่ึงเปนราชการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปน 
“องคการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 24 พ.ศ. 2514  นอกจาก
นั้นยังรวมเอาเทศบาลนครกรุงเทพกับเทศบาลนครธนบุรี ซ่ึงเปนราชการสวนทองถ่ินเปนเทศบาล
นครหลวง  ตอมาในป พ.ศ. 2528 ไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ใหม กําหนดใหกรุงเทพมหานครเปนทบวงการเมือง มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินนคร
หลวง  เพียงองคการเดียว  อําเภอตลิ่งชันจึงเปนอําเภอหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และตอมาไดมีการ
เปล่ียนแปลงเปนเขตตลิ่งชันจนถึงปจจุบัน   (สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2543: 17) 
 
         1.1.2  ลักษณะโดยทั่วไปของเขตตลิ่งชัน 

          1.1.2.1  ท่ีตั้ง  เขตตลิ่งชันจัดเปนเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร     หรืออยูทาง
ตอนบนสุดของฝงธนบุรี โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้   

  ทิศเหนือ           ติดตอกับ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
  ทิศใต                ติดตอกับ เขตภาษีเจริญ 
  ทิศตะวันออก    ติดตอกับ เขตบางกอกนอย และเขตบางพลัด 
  ทิศตะวันตก      ติดตอกับ เขตทวีวัฒนา  

1.1.2.2   การแบงเขตการปกครอง 
                        เขตตลิ่งชันเปนเขตหนึ่งในเขตชั้นนอก ซ่ึงไดถูกแบงเขตการปกครองเมื่อ 

วันที่ 6 มีนาคม 2541 โดยตัดพื้นที่ออก  2 แขวง คือ แขวงทวีวัฒนา และแขวงศาลาธรรมสพน   ไป
ขึ้นกับเขตทวีวัฒนา  ฉะนั้น เขตตลิ่งชันจึงเหลือเพียง  6  แขวง  คือ แขวงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน 
แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงบางระมาด และแขวงบางเชือกหนัง      แตละแขวงแบงออกเปน
หมูบาน  

แตละแขวง    มีกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน   และ 
ผูชวยผูใหญบาน เปนผูปกครองทองที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง       ตําแหนงกํานันและ
ผูใหญบานมีวาระ 5 ป เมื่อครบวาระแลว ตําแหนงจะวางลงและจะไมมีการเลือกตั้งคนใหมอีก ในป 
2547 ตําแหนงเหลานี้จะยุบเลิกไป  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  สมาชิกสภาเขตและคณะ
กรรมการชุมชนทําหนาที่ปกครองแทน  

1.1.2.3  พื้นท่ีและจํานวนประชากร 
พื้นที่เขตตลิ่งชัน                20,531.25  ไร   หรือ  29,479  ตารางกิโลเมตร  
พื้นที่ทําการเกษตร                5,115       ไร    (24.9% ของพื้นที่ทําการเกษตร)  
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จํานวนประชากร               113,455       คน    
จํานวนครัวเรือน                  24,619       ครัวเรือน    
จํานวนครัวเรือนเกษตรกร     1,223       ครัวเรือน (4.9% ของจํานวนครัวเรือน 
                                                               เกษตรกร) 

         (สํานักงานเขตตลิ่งชัน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, 2544)  
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนพื้นท่ี หมูบาน ประชากร และครอบครัว ในป พ.ศ. 2542 จําแนกตามแขวง 
                   ในเขตตลิ่งชัน 

 
ลําดับท่ี แขวง พื้นท่ี (ตร.กม.) หมูบาน ประชากร ครอบครัว 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

คลองชักพระ 
ตล่ิงชัน 
ฉิมพลี 
บางพรม 
บางระมาด 
บางเชือกหนัง 

1,251 
5,381 
8,730 
5,875 
9,337 
5,305 

- 
15 
11 
15 
23 
12 

11,523 
27,861 
23,084 
14,267 
14,878 
  8,082 

4,093 
8,393 
6,969 
3,549 
4,295 
2,103 

 รวม           32,859 73       99,695      29,402 
ที่มา: สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2543  

จากการที่กรุงเทพมหานครไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ. 2542 แลวเสร็จและมีผลบังคับใชตามกฎหมายโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 57 ก ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2542  นั้น 
เขตตลิ่งชันถูกกําหนดการใชประโยชนที่ดินอยูในประเภท “พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม”  
หรือพื้นที่สีเขียว เพื่อทําการเกษตรกรรมและเปนพื้นที่ชวยในการระบายน้ําของฝงธนบุรี   

1.1.2.4  อาชีพและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 
             ประชาชนสวนใหญประมาณ 80% ประกอบอาชีพการเกษตร คือ การทํา

สวน  มีทั้งสวนไมผล สวนผัก สวนไมดอกไมประดับ    อาชีพรองลงมา ไดแก คาขาย รับจาง และ
อาชีพอ่ืนๆ สวนใหญจะเปนชุมชนที่เขามาอยูใหม  

           การใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนั้นมีอยูทุกแขวงในเขตตลิ่งชัน เวนแขวง
คลองชักพระ   เนื่องจากเขตนี้มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมลอมรอบดวยคลองทั้ง 3 ดาน เมื่อ
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ถึงฤดูน้ํามีน้ําทวมขังในพื้นที่ ซ่ึงน้ําจะพัดพาเอาตะกอนปุยตางๆ มาทิ้งไวในพื้นที่ จึงทําใหพื้นที่เขต
ตล่ิงชันอุดมไปดวยปุยตางๆ เหมาะกับการปลูกพืชผลนานาชนิด  สภาพอากาศชุมชื้นตลอดป  เขต
ตล่ิงชันจึงเปนแหลงผลิตผลการเกษตรแหลงใหญที่สงผลผลิตออกสูตลาดในกรุงเทพมหานคร โดย
แบงเปน  

สวนไมผล   แตเดิมเกษตรเขตตลิ่งชันประกอบอาชีพทําสวนไมยืนตนเปน
สวนใหญ  แตปจจุบันจํานวนพื้นที่ทําสวนไมผลเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  
(2,323.75 ไร คิดเปนรอยละ 49.91 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด)  ผลกระทบจากสภาวะน้ําทวมอยาง
หนัก ป 2518 และ ป 2526  ทําใหชาวสวนตองเปลี่ยนจากการปลูกพืชเพื่อหวังผลเปนการขยายพันธุ
ไม โดยวิธีการตอนและเพาะชํา  เชน มะมวง กระทอน  สมเขียวหวาน มะกรูด ฯลฯ  เพราะใหผล
รวดเร็วคุมคากวา  อยางไรก็ตาม พื้นที่ปลูกไมผลยังมีเหลืออยูในทุกแขวง เวนแขวงคลองชักพระ  

สวนผัก    พื้นที่ในเขตตลิ่งชันทุกแขวง เวนแขวงคลองชักพระ จะมีการปลูก
พืชผัก โดยเฉพาะผักจีน เชน คะนา กุยชาย  และสวนพืชผักสวนครัว จําพวกตะไคร กระเพรา 
โหระพา ขิง ขา มะนาว มะกรูด ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจ  สามารถทํารายไดไมนอย โดยใชพื้นที่ปลูกเปน
อันดับ 2  ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (1,889 ไร คิดเปนรอยละ 40.57 ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด)  

ไมดอกไมประดับ  มีการเปลี่ยนแปลง การใชที่ดินจากการทําสวนไมยืนตน
มาเปนการปลูกไมดอกไมประดับและขยายพันธุไม  เชน  กลวยไม เยอรบีรา กุหลาบ เปนตน  โดย
ใชพื้นที่ปลูกเปนอันดับ 3 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (420 ไร คิดเปนรอยละ 9.02 ของพื้นที่เกษตร
ทั้งหมด)  

 
สํานักงานเขตตลิ่งชันไดสํารวจขอมูลการเกษตรของเขตตลิ่งชัน ในป พ.ศ. 

2541  ดังแสดงไวในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2    แสดงจํานวนครัวเรือนเกษตรกร และพื้นท่ีทําการเกษตรของเขตตลิ่งชัน ในป พ.ศ.2541    
                    จําแนกตามแขวง    
_________________________________________________________________________________ 
  แขวง                    จํานวนครัวเรือน                  พื้นท่ีทําการเกษตร   (ไร)             พื้นท่ีถือครอง   (ไร)                         
                                    เกษตรกร              ทําสวน    ปลูกผัก   ไมดอก   ประมง         ท่ีเชา      ท่ีตนเอง 
_________________________________________________________________________________ 
บางระมาด                      404            987.5 705.0     24.0         6.0           942.0       780.5 
บางพรม  278            569.0        481.0      108.5         4.0          658.5       504.0   
บางเชือกหนัง  254            213.5        697.0      232.5           -            576.5       566.5 
ฉิมพลี    163            335.0        269.0        47.0       12.5          249.0       414.5   
ตล่ิงชัน   124            300.0          93.5        30.0           -            157.0       266.5   
_________________________________________________________________________________ 
        รวม                        1,223               2,405.0     2,245.5      442.0       22.5        2,583.0    2,532.0 
_________________________________________________________________________________ 
 

จากตารางขางตน จะเห็นวา  ในป พ.ศ. 2541 แขวงบางระมาดมีจํานวนครัวเรือนเกษตรมาก
ที่สุด (รอยละ 33)  และมีพื้นที่ทําการเกษตรจํานวนมากที่สุด (รอยละ 33.68)   รองลงมา คือ แขวง
บางพรม  (รอยละ 28.16)    แขวงบางเชือกหนัง (รอยละ 27.31)    แขวงฉิมพลี  (รอยละ 12.97)   และ 
แขวงตลิ่งชัน (รอยละ 8.28)   ตามลําดับ   
               ในจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด (5,115 ไร)  เปนพื้นที่ทําสวนไมผลมากที่สุด (รอยละ 
47)  รองลงมา คือ สวนผัก (รอยละ 44)   สวนไมดอกไมประดับ (รอยละ 8.6)  และการประมง          
(รอยละ 0.44) ตามลําดับ  พื้นที่นี้จึงเต็มไปดวยสวนผลไมมากที่สุด และไมมีการทํานาเลยในแถบนี้   
  ขอที่นาสังเกต คือ พื้นที่ถือครองจํานวนทั้งหมด  (5,115 ไร)  จะเห็นวามีพื้นที่เชาสูงกวา
พื้นที่ของตนเองเล็กนอย เพียงรอยละ 1  
 

สํานักงานเขตตลิ่งชันไดสํารวจขอมูลการเกษตรของเขตตลิ่งชัน ในป พ.ศ. 2544  ดังแสดง
ไวในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3   แสดงจํานวนครัวเรือนเกษตรกร และพื้นท่ีทําการเกษตรของเขตตลิ่งชัน ในป พ.ศ. 2544    
                    จําแนกตามแขวง    
_________________________________________________________________________________ 
  แขวง                    จํานวนครัวเรือน                  พื้นท่ีทําการเกษตร   (ไร)                พื้นท่ีถือครอง   (ไร)                      
                                    เกษตรกร              ทําสวน    ปลูกผัก   ไมดอก    ประมง         ท่ีเชา      ท่ีตนเอง 
_________________________________________________________________________________ 
บางระมาด                      366                  926.75  599.5     25.0         6.0           834.5       722.75 
บางพรม  247                  522.50       404.5      113.5         4.0           585.5       459.00 
บางเชือกหนัง  239           197.50       621.5      209.0          -              497.5       530.50 
ฉิมพลี    153           406.50       182.5        43.0       13.5           203.0       442.50 
ตล่ิงชัน   108           270.50         81.0        29.5          -              152.5       228.50 
_________________________________________________________________________________ 
        รวม                        1,113              2,323.75    1,889.0      420.0     23.5         2,273.0    2,383.25 
_________________________________________________________________________________ 

 
จากตารางขางตน จะเห็นวา ในป พ.ศ.2544   แขวงบางระมาดมีจํานวนครัวเรือนเกษตรกร

มากที่สุด (รอยละ 32.88)  และมีพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุด (รอยละ 33.44)   รองลงมา คือ  แขวงบาง
พรม (รอยละ 22.43)     แขวงบางเชือกหนัง (รอยละ 22.08)      แขวงฉิมพลี  (รอยละ 13.86)    และ
แขวงตลิ่งชัน (รอยละ 8.18)   ตามลําดับ   

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2541  ในภาพรวม จะเห็นวา จํานวนครัวเรือนเกษตรกรรมลดลง
จํานวน 110 ครัวเรือน หรือรอยละ 9  และลดลงในทุกแขวง   

จํานวนพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดลดลง จาก 5,115 ไร เหลือ 4,656.25 ไร  หรือลดลง     
รอยละ 8.99   

จํานวนพื้นที่ถือครอง ในภาพรวม พื้นที่ของตนเองมีมากกวาพื้นที่เชาเล็กนอย   แตในแขวง
ที่มีพื้นที่ทําสวนมาก ไดแก แขวงบางระมาด แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง ยังคงมีพื้นที่เชาสูง
กวาพื้นที่ของตนเอง  แสดงวา ชาวสวนสวนใหญตอง “ถือสวน” หรือเชาที่ของคนอื่นทําสวน   

หนวยงานที่เก่ียวของกับงานสงเสริมการเกษตร   มี 3 หนวยงาน คือ  
1. ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  
2. สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
3.  สหกรณการเกษตร 1 แหง  
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1.1.3   ลักษณะชุมชน  
ความเปนอยูของประชาชนโดยทั่วไปมีลักษณะผสมผสานกันระหวางสังคมเมือง

และสังคมชนบท มีทั้งพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัย ประกอบธุรกิจการคา และทําการเกษตร  บานเรือนตั้ง
อยูกระจัดกระจาย   บานเรือนของเกษตรกรสวนใหญอยูริมคลองสองฝง เพราะเดิมถูกใชเปนเสน
ทางในการคมนาคมที่สําคัญ เกษตรกรในทองที่มักจะมีความสนิมสนมคุนเคยกันเปนอยางดี  

ตล่ิงชันเปนเขตชั้นนอกที่อยูใกลศูนยกลางเมืองมาก และเปนพื้นที่สีเขียว ซ่ึงหาม
ประกอบกิจการโรงงาน  เมื่อมีการตัดถนนหลายสาย ทําใหบริเวณนี้กลายเปนแหลงที่อยูอาศัยช้ันดี 
สภาพแวดลอมเหมาะสม และการคมนาคมสะดวก จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพจากชนบทมาเปน
เขตที่อยูอาศัยใหม  เปนที่นิยมของคนตางถ่ินอพยพเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก เกิดชุมชนยอยๆ 
หลายแหง  บางชุมชนกลายเปนชุมชนแออัด ภายในชุมชนแตละแหงไดรับการพัฒนาใหมีทางเดิน 
ค.ส.ล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เปนทางเดินหลัก   มีไฟฟาและน้ําประปาใช  แตบางแหงรถยนตยังเขา
ไมถึง  

ชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534  
เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงป พ.ศ. 2545 มีจํานวนทั้งสิ้น 28 ชุมชน โดยแยกตามแขวงตางๆ ดังนี้    
(สํานักงานเขตตลิ่งชัน  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, 2543: 3-4) 
               1.  แขวงคลองชักพระ  จํานวน 4 ชุมชน คือ 

1.1  ชุมชนวัดชางเหล็ก-วัดเรไร  
1.2  ชุมชนริมคลองชักพระ   
1.3  ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน     
1.4  ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน  (วัดเงิน)    

2.  แขวงตลิ่งชัน   จํานวน 9 ชุมชน คือ 
2.1  ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา  
2.2  ชุมชนสะพานผัก-คลองศาลเจา   
2.3  ชุมชนซอยพฤกษอุดม-วัดนอยใน    
2.4  ชุมชนศาลเจาพอจุย   
2.5  ชุมชนริมทางรถไฟชัยพฤกษ  
2.6  ชุมชนวัดปากน้ําฝงเหนือ 
2.7  ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน   
2.8  ชุมชนบานลุม    
2.9  ชุมชนหมูบานเจาพระยา   



 81

3.  แขวงฉิมพลี   จํานวน 4 ชุมชน คือ 
3.1  ชุมชนวัดกระจัง   
3.2   ชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 7 
3.3  ชุมชนวัดมณฑป   
3.4  ชุมชนวัดสมรโกฏิ –บางระจัน  

4.  แขวงบางระมาด  จํานวน 7 ชุมชน คือ 
4.1  ชุมชนหมูบานพัฒนาวัดอินทราวาส  (วัดประดู) 
4.2  ชุมชนวัดจําปา   
4.3  ชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 13 บางระมาด   
4.4  ชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 4  บางระมาด   
4.5  ชุมชนวัดมะกอก  
4.6  ชุมชนหมูบานพัฒนา วัดกาญจนสิงหาสน (หมู 18, 19)  
4.7  ชุมชนหมู 6 

5.  แขวงบางพรม  จํานวน 3 ชุมชน คือ 
5.1  ชุมชนศาลาหลังบาน    
5.2  ชุมชนหมู 1, 3     
5.3  ชุมชนวัดเพลงกลางสวน   

6.  แขวงบางเชือกหนัง  จํานวน 1 ชุมชน คือ 
6.1 ชุมชนวัดเกาะ  
 

สํานักงานเขตตลิ่งชัน (2543: 68-69)  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจะจัดตั้ง
กรรมการชุมชนขึ้นในแตละชุมชน  โดยสมาชิกชุมชนคือผูที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานในชุมชน                    
ผูอํานวยการเขตจะจดัใหมีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนขึ้นเปนตัวแทนสมาชิกชุมชน จํานวนอยางนอย
ชุมชนละ 7 คน  ถาชุมชนใดมีราษฎรเกิน 140 ครอบครัว ใหเลือกกรรมการชุมชนเพิ่มขึ้นอีก 1 คนตอ
จํานวนราษฎรทุก 20 ครอบครัว  แตกรรมการชุมชนทั้งหมดตองไมเกิน 24 คน ประกอบดวยตําแหนง
ตาง ๆ คือ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชา
สัมพันธ และตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแตงตั้ง  มีหนาที่ดังนี้   

1. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
2. ประสานงานและดําเนินงานรวมกับหนวยราชการ องคการและหนวยงานเอกชน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ ในอันที่จะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในชุมชน  
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3. พัฒนาชุมชนทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต โดยมี
การมีสวนรวมของประชาชน และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4. เสริมสรางความสามัคคีและการมีวินัยของผูอยูอาศัยในชุมชน 
5. สงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และประเพณีอันดีงาม  
6. ดูแลรักษาทรัพยสินของชุมชนและสาธารณสมบัติ 
7. เผยแพรผลงาน ติดตาม และรายงานการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกร

ตางๆ ที่เขาไปปฏิบัติงานในชุมชนตอผูอํานวยการเขต  
8. แตงตั้งผูมีความรู ความสามารถเหมาะสมเปนที่ปรึกษาหรือคณะทํางานในฝาย

ตาง ๆ  
 การรวมกลุมประชาคม  
 สํานักงานเขตตลิ่งชันมีแนวคิดในการพัฒนาเขตใหนาอยู โดยประชาชนเขามามี
สวนรวมอยางเปนระบบในรูปแบบประชาคม และมีการพัฒนาประชาคมใหเขมแข็งจนเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาเขตใหนาอยูอยางแทจริง  จึงไดกอตั้งประชาคมกลุมตางๆ  จํานวน 15 กลุม ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4   (สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2543ข: 17-18) 
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ตารางที่ 4   แสดงจํานวนประชาคม ท่ีมาของกลุม และจํานวนสมาชิก ในเขตตลิ่งชัน  
______________________________________________________________________________ 
ลําดับท่ี           ชื่อประชาคม                                  ท่ีมาของกลุม                                   จํานวนสมาชิก 
______________________________________________________________________________ 
      1       ประชาคมกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน 16 แหง 240  
      2     ประชาคมกลุมแมบาน แมบานจากชุมชนตางๆ  90 
 3  ประชาคมอาสาสมัครปองกันภัย อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทุกรุน         900 
 4 ประชาคมกํานัน-ผูใหญบาน กํานัน 5 แขวงและผูใหญบาน 75 หมู 167 
 5 ประชาคมกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนจาก 28 ชุมชน 226 
 6 ประชาคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุในชุมชนตางๆและหมูบานจัดสรร   96 
 7 ประชาคมกลุมเยาวชน เยาวชนจากชุมชนตางๆ 120 
 8 ประชาคมกลุมเกษตรกร กลุมเกษตรกรของเขตตลิ่งชัน    40 
 9 ประชาคมลูกเสือชาวบาน ลูกเสือชาวบานของเขตตลิ่งชัน 150 
 10 ประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน ผูคาตลาดน้ําตลิ่งชัน 138 
 11 ประชาคมลานกีฬา คณะกรรมการลานกีฬา 28 ชุมชน 189 
 12  ประชาคมอาสาสมัครสาธารณสุข อสส.ประจําชุมชนตางๆ  120 
 13 ประชาคมกลุมออมทรัพย กลุมออมทรัพยในชุมชนตางๆ  103 
 14 ประชาคมกองปราบอาสา อาสาสมัครกองปราบอาสาที่ตํารวจ 
    กองปราบทําการอบรม 200 
 15 ประชาคมสภาวัฒนธรรม กลุมสภาวัฒนธรรมของเขตตลิ่งชัน    96 
__________________________________________________________________________ 
   ตัวอยางกิจกรรมสําคัญที่ประชาคมกลุมตางๆ ไดดําเนินการในป พ.ศ.2544  มี
ดังนี้  
 ประชาคมเขต  จัดทําโครงการหนาบานนามอง โดยปรับปรุงสภาพถนน ปลูก
สวนหยอมริมทาง ทาสีสะพานใหสวยงาม  จัดกิจกรรมและประเพณีตางๆ เปนประจํา เชน งานวัน
เด็ก งานประเพณีสงกรานต งานประเพณีลอยกระทง เพื่อรักษาวัฒนธรรมประจําถ่ิน  

ประชาคมเกษตรกรตลิ่งชัน   จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรูขาวสารซึ่งกันและ
กัน และเปนเครื่องมือในการตอรองราคาสินคา  สกัดกั้นพอคาคนกลางไมใหกดราคา  

ประชาคมกลุมแมบาน    จัดอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคา และนําผลิตผลที่ไดมาจําหนายที่ตลาดน้ําตลิ่งชันและตามแหลงชุมชนอื่นๆ  
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 ประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน   บริหารงานดานตลาดน้ําตลิ่งชัน จัดการทองเที่ยว
ทางเรือ ในนามตลิ่งชันทัวร เพื่อกระตุนใหประชาชนริมคลองเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษคลองให
คงสภาพที่ดีตลอดไป  ป พ.ศ. 2544   มีผูคาจํานวน 138 ราย สามารถบริการนักทองเที่ยวประมาณ 
150,000 คนตอป กอใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนประมาณปละ 15-20 ลานบาท  
 ประชาคมลานกีฬา    เปนการรวมตัวของคณะกรรมการลานกีฬา จาก 28 แหง
เพื่อยกระดับมาตรฐานลานกีฬาใหดีขึ้น   มีการแลกเปลี่ยนอุปกรณการกีฬาและวิทยากรทองถ่ิน จัด
ทําลานกีฬาสําหรับเยาวชนตามโครงการลานกีฬา-ตานยาเสพติด จัดการแขงขันฟุตบอลระหวางลาน
กีฬา เพื่อกระชับความสามัคคีและเรียนรูการทํากิจกรรมรวมกัน  
 ประชาคมกรรมการโรงเรียน  ประสานงานโรงเรียนตางๆ ในการจัดระบบแยก
ขยะ เพื่อรณรงคใหนักเรียนรูจักวิธีการแยกขยะที่ถูกตอง  

1.1.4   การคมนาคม 
          เขตตลิ่งชันเปนเขตที่มีสภาพพื้นที่คลายเกาะ คือลอมรอบดวยคลองทั้ง 4 ดาน 

ปจจุบันจากการแบงพื้นที่ทาํใหเขตตลิ่งชันถูกตัดจากการเปนเกาะ แตก็ยังคงมีน้ําลอมรอบถึง 3 ดาน 
ทิศเหนือ คลองมหาสวัสดิ์   ทิศตะวันออก คลองชักพระและคลองบางกอกนอย  ทิศตะวันตก เขต
ทวีวัฒนา   ทิศใต คลองบางเชือกหนัง  

นอกจากคลองใหญทั้ง 3 ดานที่เปนคลองหลักแลว พื้นที่ภายในยังประกอบดวยคลอง
เล็กคลองนอยอีกมาก ทั้งที่เปนคูคลองโดยธรรมชาติและคูคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อการชลประทาน การ
เกษตรกรรม และเพื่อการคมนาคม ซ่ึงทําใหเปนเขตที่มีโครงขายเสนทางคมนาคมทางน้ําหนาแนน
มาตั้งแตอดีต   (สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2543: 18) 

คลองที่เปนเสนทางคมนาคมสําคัญของตลิ่งชัน  ไดแก 
คลองบางกอกนอย   คลองนี้คือแมน้ําเจาพระยาสายเดิม ไหลจากสามเสนเขาคลอง

บางกอกนอยแลวผานวัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) ตล่ิงชัน บางระมาด บางพรม บางเชือกหนัง บาง
จาก บางแวก ผานภาษีเจริญ ออกคลองบางกอกใหญ  เมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชโปรดใหขุดคลอง
ลัดหนาตําหนักแพใน พ.ศ. 2077-2080 คลองลัดจึงกลายเปนแมน้ําหนาวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) 
ไป   (หลวงธํารงโทรกิจ [ยิ้ม เขตตะสิริ], 2482: 13-14)  ริมคลองมีวัดสําคัญ ไดแก วัดอมรินทราราม 
วัดศรีสุดาราม วัดสุวรรณาราม  

คลองชักพระ หรือคลองบางขุนศรี  คลองนี้อยูตอจากคลองบางกอกนอย ที่บริเวณ
ตรงขามวัดสุวรรณคีรี และไหลไปเชื่อมกับคลองบางกอกใหญที่บริเวณสามแยกคลองบางกอกใหญ
และคลองภาษีเจริญมารวมกัน ยาวประมาณ 8 กิโลเมตรเศษ   คลองบางขุนศรีเปนคลองเดียวกับ
คลองชักพระ แตบางครั้งถือวาบริเวณที่คลองมอญผานเปนเครื่องแบงการเรียกชื่อ  สวนการเรียก
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คลองชักพระนั้นเนื่องจากมีประเพณีชักพระผานเสนทางนี้  คลองชักพระมีคลองอื่นๆ เชื่อมหลาย
คลอง คือ คลองตลิ่งชัน คลองบางระมาด คลองบางพรม คลองบางเสาธงหรือบางเชือกหนัง คลอง
บางแวก คลองบางจาก และคลองภาษีเจริญ  (สุนิสา มั่นคง และคณะกรมศิลปากร, 2541: 207)   
สวนวัดสําคัญริมคลอง ไดแก วัดตลิ่งชัน  วัดชางเหล็ก  วัดเรไร  วัดบางแวก วัดนก วัดทองศาลางาม 
วัดกําแพง วัดคูหาสวรรค วัดนวลนรดิศ และวดัประดูฉิมพลี  

คลองบางระมาด  อยูในแขวงบางระมาด  ปากคลองเริ่มตั้งแตคลองชักพระหรือคลอง
บางขุนศรี ไปบรรจบคลองศาลเจาในเขตตลิ่งชัน ยาวประมาณ  6 กิโลเมตร เปนคลองเกาแกที่มีมาชา
นานในประวัติศาสตรไทย จึงเปนคลองหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีไดลงมติใหอนุรักษไวเมื่อป พ.ศ. 2510      
(สุนิสา มั่นคง และคณะกรมศิลปากร, 2541: 209)  ริมคลองมีวัดเกาแกหลายวัด เชน วัดมณฑป  วัด
สมรโกฎิ  วัดทอง  วัดกระจัง  วัดจําปา  เปนตน  

คลองบานไทร หรือ คลองบางไทรก็เรียก   เปนคลองเชื่อมกับคลองบางระมาด    มี
วัดสําคัญ คือ วัดมะกอก  

คลองบางพรม   ปากคลองแยกจากคลองชักพระ (คลองบางขุนศรี) ขางวัดกาญจน
สิงหาสน (วัดทอง)   ยาวประมาณ  11 กิโลเมตร  ริมคลองนี้ มีวัดสําคัญ ไดแก  วัดกาญจนสิงหาสน 
(วัดทอง)   วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร   วัดประสาท 

คลองบางเชือกหนัง   ปากคลองบางเชือกหนังแยกจากคลองบางนอย ที่ขางวัดเกาะ  
ยาวประมาณ 12 กิโลเมตรเศษ  มีวัดสําคัญ เชน วัดกําแพง วัดพิกุล  

คลองเหลานี้มีการขุดลอกทุกๆ 3-4 ป แตบางแหงตองขุดลอกถ่ีกวาปกติ    เพราะ   
ตื้นเขินเร็ว โดยกรุงเทพมหานครไดรับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลราว 70 ลานบาท ในป พ.ศ. 
2545 สําหรับใชขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  สวนคลองซอยเล็กๆ หรือลํากระโดง ตาม
เรือกสวน ชาวสวนจะชวยกันขุดลอกเอง   

วัดเกาแกตางๆ ซ่ึงสรางในสมัยอยุธยาและบานเรือนตั้งเรียงรายไปตลอดสองฝง
คลอง แสดงวา แถบนี้เคยเปนชุมชนใหญ เพราะวัดตองอาศัยชาวบานอยูมาก การคมนาคมสวนใหญ
ใชเรือเปนพาหนะ  เพราะสะดวกแกการเดินทาง อีกทั้งการใชพื้นที่การเกษตร ซ่ึงสวนใหญจะอยูริม
คลอง   ฉะนั้นริมคลองตางๆ จึงเต็มไปดวยสวน ทั้งสวนไมยืนตน สวนผัก สวนกลวยไม 

ขณะนี้เขตตลิ่งชันกําลังพัฒนาและมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก 
เนื่องจากมีการตัดถนนบรมราชชนนี ถนนคูขนานลอยฟาบรมราชชนนี   ถนนกาญจนาภิเษก ถนน
พุทธมณฑลสาย 1   ซ่ึงเปนถนนสายสําคัญที่ทําใหพื้นที่เขตตลิ่งชันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ถนนหลัก 8 สายที่ตัดผานพื้นที่เขตตลิ่งชัน คือ  (กรุงเทพมหานคร สํานักการโยธา, 
2545) 

1. ถนนบรมราชชนนี (2)   จากคลองบางกอกนอยถึงตางระดับฉิมพลี  ยาว 6,700 
เมตร กวาง  6 เมตร    

2. ถนนวัดแกว-พุทธมณฑลสาย 1 จากถนนฉิมพลี-วัดเงินถึงสะพานที่ 5  ยาว 1,075 
เมตร กวาง 9 เมตร  และจากสะพานที่ 5 ถึงวัดศรีรัตนาราม ยาว 3,450 เมตร กวาง 9 เมตร 

3. ถนน ฉิมพลี-วัดเงิน   จากถนนฉิมพลี ถึงคลองบางพรม ยาว 2,080 เมตร  กวาง 
11.80  เมตร  และจากคลองบางพรมถึงสะพานวัดแกว ยาว 1,050 เมตร กวาง 7 เมตร   

4. ถนนฉิมพลี    จากถนนชักพระ-ตล่ิงชันถึงถนนบรมราชชนนี  ยาว 1,450 เมตร 
กวาง 13 เมตร   และจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนบรมราชชนนี  ยาว 2,130 เมตร กวาง 11 เมตร 

5. ถนนชัยพฤกษ   จากคลองชักพระถึงถนนบรมราชชนนี  ยาว 830 เมตร กวาง  8 
เมตร และจากถนนบรมราชชนนีถึงวัดชัยพฤกษมาลา ยาว 1,460 เมตร กวาง 8 เมตร  

6. ถนนพุทธมณฑลสาย 1 (เดิม)    จากถนนบรมราชชนนีถึงถนนสุขาภิบาล      
(บางระมาด) ยาว 4,050 เมตร กวาง 7 เมตร ปจจุบันกําลังกอสรางขยายถนนใหกวางขึ้นเปน 50 เมตร 

7.  ถนนสวนผัก (1)   จากถนนชัยพฤกษถึงทางรถไฟสายใต  ยาว 3,800 เมตร  กวาง 
10-14  เมตร และจากทางรถไฟสายใตถึงถนนกาญจนาภิเษก ยาว 1,990 เมตร  กวาง  12 เมตร 

8.  ถนนทุงมังกร จากถนนสวนผักถึงถนนบรมราชชนนี  ยาว 1,500 เมตร กวาง 9.80 
เมตร  

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการกําลังดําเนินการกอสรางถนนวงแหวนรอบในเพชรเกษม-
นครอินทร (โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดนครอินทรและถนนตอเชื่อม)  
ซ่ึงมีระยะทาง 5,500 เมตร ผานกลางสวนบางระมาดและบางพรม  ระยะเวลากอสรางตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2544 จนถึง 31 มีนาคม 2546  

โครงการกอสรางถนน ขนาด 4 ชองจราจร จากสามแยกไฟฉาย-ถนนวงแหวนรอบ
นอก ระยะทาง 7 กิโลเมตร  เร่ิมดําเนินการในเดือนมีนาคม 2545 กรุงเทพมหานครไดทยอยจายเงิน
คาเวนคืนที่ดิน รวมเปนเงิน 927 ลานบาท เสนทางดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ในเขตบางกอกนอยและ
ตล่ิงชัน โดยที่ดินมีราคาสูงที่สุดเปนที่ดินปลูกสรางอาคารพาณิชยริมถนนจรัญสนิทวงศ  คาเวนคืน 
100,000-220,000 บาทตอตารางวา ซ่ึงพื้นที่ดังกลาว กรุงเทพมหานครเวนคืนเปนแนวยาวถึง 100 
เมตรเพื่อเปดทางเขา-ออกใหผูขับขี่ผานเขา-ออกไดสะดวก  สวนที่ดินที่เหลือจะตัดผานพื้นที่เกษตร
กรรม ที่ดินตาบอด  สวนใหญมีราคาเวนคืนระหวาง 5,000-10,000 บาทตอตารางวา  โครงการ             
ดังกลาวจะแลวเสร็จและเปดใชไดภายในป 2549 (ไทยรัฐ, 11 มีนาคม 2545)  
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จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดานคมนาคมดังกลาว      ทําใหบรรดาเจาของสวนและ
เจาของที่ติดริมถนนตางหันมาขายที่ดินแทนการลงทุนทําสวน  เพราะที่ดินมีราคาสูงมากซึ่งใหผล
คุมคากวา  บริเวณที่ถนนตัดผานโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว ปลอดจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม 
ไดแก แขวงบางระมาด แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง และแขวงฉิมพลี     มีการขยายตัวสราง
หมูบานจัดสรรหลายแหง  ยังมีกิจการรานอาหาร สวนอาหารเกิดขึ้นอีกมากมาย   ทั้งริมถนน      
บรมราชชนนีและถนนสายตางๆ เปนที่นิยมของผูชอบแสวงหาอาหารอรอยบรรยากาศดี  ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการขยายตัวดานเศรษฐกิจในพื้นที่ตล่ิงชัน  

1.1.5  ศาสนา 
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ    วัดยังคงเปนจุดศูนยรวมสําคัญเพื่อใช

ประกอบพิธีทําบุญทางศาสนา เชน  ทําบุญตักบาตรในวันพระ วันเขาพรรษา ออกพรรษา  การทอด
ผาปา ทอดกฐิน  

สวนใหญวัดตางๆ จะตั้งอยูบริเวณริมน้ําซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิม เพราะอาศัยการการ
คมนาคมทางน้ําเปนหลัก  และเนื่องจากชาวตลิ่งชันสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จึงนยิมที่จะสราง
วัดขึ้นตามศรัทธา  เขตตลิ่งชันจึงมีวัดอยูเปนจํานวนมากและตั้งอยูในบริเวณที่ไมหางกันมากนัก  
ฉะนั้นการทํานุบํารุงดูแลรักษาและการทําบุญของประชาชนจึงตองกระจายกันไป  วัดในตลิ่งชันมี
ทั้งหมด 29 วัด 

วัดสําคัญที่เปนพระอารามหลวง  ในเขตตลิ่งชัน มีอยู  3  วัด คือ วัดชัยพฤกษมาลา              
วัดกาญจนาสิงหาสน (วัดทอง บางพรม) และวัดรัชฎาธิษฐาน (วัดเงิน)  

วัดและสถานที่ทางศาสนาตางๆ ในแตละแขวง  มีดังนี้ 
แขวงคลองชักพระ  ไดแก วัดตลิ่งชัน  วัดชางเหล็ก วัดรัชฎาธิษฐาน วัดกาญจน

สิงหาสน  วัดเรไร และวัดปากน้ําฝงเหนือ  ศาลเจาแมทับทิม  
แขวงตลิ่งชัน  ไดแก วัดชัยพฤกษมาลา วัดนอยใน วัดไกเตี้ย วัดนครปาหมาก  ศาล

เจาพอจุย และศาลเจาเหงเจีย (จดทะเบียน)  
แขวงฉิมพลี  ไดแก   วัดมณฑป   วัดทอง   วัดกระจัง   วดัพุทธจักรมงคลชยาราม   

และวัดสมรโกฏิ 
แขวงบางระมาด  ไดแก วัดมะกอก วัดโพธ์ิ วัดอินทราวาส และวัดจําปา  

1.1.6    การศึกษา 
เขตตลิ่งชัน มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 29 โรงเรียน กระจายอยูตามแขวงตางๆ ทุกแขวง 

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดนอยใน แขวงตลิ่งชัน,      โรงเรียน
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โพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด, โรงเรียนมหรรณพาราม แขวงฉิมพลี, โรงเรียนปากน้ําวิทยาคม 
แขวงบางพรม และโรงเรียนสุวรรณพลับพลา แขวงบางพรม 

โรงเรียนสังกัดสํานักการประถมศึกษาแหงชาติ 1 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนวัด
ชางเหล็ก  แขวงคลองชักพระ  

โรงเรียนราษฎร 8 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนนิลประพันธ แขวงคลองชักพระ,           
โรงเรียนอนุบาลกุลบุตรวัฒโรฒน แขวงตลิ่งชัน, โรงเรียนกุศลศึกษา แขวงตลิ่งชัน, โรงเรียนวรรัตน
ศึกษา แขวงตลิ่งชัน, โรงเรียนปยะมิตร แขวงตลิ่งชัน, โรงเรียนปยวิทยา-ตล่ิงชัน แขวงตลิ่งชัน,    
โรงเรียนตรีมิตรวิทยา แขวงบางเชือกหนัง  และโรงเรียนอยูเย็นวิทยา แขวงบางพรม  

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  16 โรงเรียน  แบงเปน  4  กลุม ไดแก  
กลุมโรงเรียนที่ 1   โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา (ประธาน),  โรงเรียนฉิมพลี,     

โรงเรียนวัดไกเตี้ย, และโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 
กลุมโรงเรียนที่ 2   โรงเรียนวัดโพธ์ิ (ประธาน),  โรงเรียนวัดมะกอก,   โรงเรยีน

วัดอินทราวาส,  และโรงเรียนวัดทอง 
กลุมโรงเรียนที่ 3   โรงเรียนวัดปากน้ําฝงเหนือ (ประธาน), โรงเรียนวัดกระโจม

ทอง,  โรงเรียนพิกุล,  และโรงเรียนวัดเกาะ 
กลุมโรงเรียนที่ 4  โรงเรียนวัดชางเหล็ก (ประธาน), โรงเรียนวัดรัชฎาธิษฐาน,              

โรงเรียนตลิ่งชัน, และโรงเรียนวัดประสาท  
 

1.2 ขอมูลพื้นฐานแขวงบางระมาด   เขตตลิ่งชัน   
1.2.1   ความเปนมา 

             ชาวบางระมาดบอกวาตนเปนคนไทยแทแตดั้งเดิม อาศัยอยูที่บางระมาดมานานแลว   
หลักฐานเอกสารโบราณที่บงบอกถึงความเกาแกของบางระมาดนั้น คือ วรรณคดีนิราศที่เกาที่สุด
คร้ังสมัยอยุธยาตอนตน คือ โคลงกําสรวลสมุทร หรือที่รูจักกันทั่วไปวา โคลงกําสรวลศรีปราชญ 
ซ่ึงอาจมีอายุตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงมา  เมื่อกวีเดินทางไปตามลําน้ําเจาพระยา  
ไดบันทึกชื่อสถานที่หลายแหง  หนึ่งในนั้นคือบางรมาต ที่นาจะหมายถึงบางระมาดในปจจุบัน ดัง
โคลงบทที่ 55  กวีพรรณนาไววา  (กรมศิลปากร, 2504: 43 ) 
   กลวยออยเหลืออานอาง   ผักนาง 
  จรหลาดเลขคนหนา           ฝงงเฝา 

เยียมาลุดลบาง   รมาต 
ถนัดรมาตเตนเตา  ไตฉนยรฯ  
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ในโคลงบทนี้ สะทอนใหเห็นวายานบางระมาดสมัยอยุธยาตอนตนนั้นเต็มไปดวย
เรือกสวน ทั้งกลวย ออย   ชุมชนบางระมาดคงมีมานานตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว คลองบาง
ระมาดที่ใชเปนเสนทางคมนาคมก็คงเปนคลองเกาแกคูกับชุมชนแหงนี้มานานเชนกัน  ริมคลองนี้
สองฟากฝงยังเรียงรายไปดวยวัดเกาแกคร้ังกรุงศรีอยุธยา แสดงใหเห็นวามีชุมชนและการตั้งถ่ินฐาน
เกิดขึ้นมานานแลว สวนคนเชื้อชาติอ่ืนมักเปนกลุมที่อพยพเขามาภายหลัง  เชน  คนจีนและคนอสีาน
ซ่ึงเขามารับจางทํางานในสวน  

 
1.2.2 ลักษณะทั่วไป 

1.2.2.1  ท่ีตั้ง  
            อยูในเขตตลิ่งชัน  
1.2.2.2  การแบงเขตการปกครอง  

 แขวงบางระมาด แบงออกเปน  23 หมูบาน   
1.2.2.3  พื้นท่ีและจํานวนประชากร  

แขวงบางระมาดมีพื้นที่ 9,337 ตารางกิโลเมตร และมีจํานวนประชากรรวม 
14,878 คน   (สํารวจเมื่อป 2542)   

1.2.2.4  อาชีพและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร  
จากการสํารวจขอมูลทางการเกษตรของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน ประจําป 2544   แขวงบางระมาด มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกร  366  
ครัวเรือน    มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น 1,557.25 ไร  แบงเปนสวนไมผล 926.75 ไร  สวนผัก 599.5 
ไร  สวนไมดอกไมประดับ  25 ไร  และการประมง 6 ไร   จะเห็นไดวาแขวงบางระมาดเปนแหลง
ใหญของการทําสวนไมผล และไมมีการทํานาแถบนี้    

สวนพื้นที่ถือครองรวมทั้งสิ้น  1,557.25 ไร  แบงเปนพื้นที่เชา  834.5 ไร 
และพื้นที่ของตนเอง 722.75 ไร  แสดงวา ชาวสวนแถบนี้ “ถือสวน”  มากกวาเปนเจาของสวน  

1.2.3   ลักษณะชุมชน  
แขวงบางระมาด มีชุมชนที่ไดรับการจัดตั้ง  7 แหง   จัดเปนชุมชนประเภทชุมชน

ชานเมืองทั้งสิ้น คือ  (สํานักงานเขตตลิ่งชัน ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, 2543: 27-45) 
1.  ชุมชนหมูบานพัฒนาวัดอินทราวาส  (วัดประดู)  มีเนื้อที่ประมาณ  80 ไร 

ประกอบดวยหมู 22, 23 และ24  เปนหมูบานเกาแกอยูในที่ราบลุม แตเดิมทองถ่ินนี้เปนปา มีตนไม
ใหญนอยขึ้นอยูหนาแนนทั่วไป โดยสภาพทางภูมิศาสตรเปนที่ราบลุม น้ําทวมถึงกันหมด มีคลอง
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ยาวขนานระหวางที่ตั้งของหมูบาน  เมื่อมีการตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1 ผานพื้นที่ใกลเคียง ทําให
สภาพหมูบานเปลี่ยนไปเปนสังคมเมืองมากขึ้น  

2.  ชุมชนวัดจําปา  มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร  เปนชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานอยูดั้งเดิม  พื้นที่
เปนสวนผลไม  ตอมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดความหนาแนนบริเวณริมคลองบางระมาด  
สภาพพื้นที่เปนที่ลุม น้ําทวมถึง   ป 2543 ประชาชนรวมใจกันจัดซื้อที่ดินเพื่อทําถนนเขาสูวัดจําปา  
ทําใหรถยนตสามารถเขาถึงชุมชนไดสะดวก  ทางเดินเทาเปนทางยกระดับ มีน้ําประปาและไฟฟาใช 

3.  ชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 13 บางระมาด   มีเนื้อที่ประมาณ  65 ไร สวนใหญเปน
สวนไมผล   พื้นที่เปนที่ลุม น้ําทวมถึง ประชาชนปลูกบานเรือนบริเวณคลองบางระมาด และเริ่ม
หนาแนนมากขึ้นในปจจุบัน การคมนาคมสะดวกแตทางเรือ  ระหวางป 2544-2546  มีการกอสราง
ถนนวงแหวนรอบในเพชรเกษม-นครอินทร ยาวประมาณ  5,500 เมตร ผานชุมชนนี้ ภายในชุมชนมี
ทางเดินเทายกระดับ มีไฟฟาใช  ประชาชนสวนใหญใชน้ําอุปโภคจากคลองบางระมาด  

4.  ชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 4  บางระมาด  มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร    เดิมมีการทํา
สวนไมผลและสวนผัก ซ่ึงเปนแหลงผลิตผลที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของเขตตลิ่งชัน  ปจจุบันพื้นที่สวน
เหลือเพียงเล็กนอย มักเปนสวนมะกรูด มะนาว  นอกนั้นถูกขายและปลอยทิ้งราง  ชาวสวนหันไปทํา
อาชีพอ่ืน บางรายแปรรูปผลผลิต เชน ทําที่ใสกาจากลูกมะพราว มีรายไดดี  บานเรือนปลูกหนาแนน
ริมคลองบางระมาด  สวนใหญมีที่ดินและบานเปนของตนเอง   ภายในชุมชนมีทางเดินเทาคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (ค.ส.ล.) มีไฟฟาและน้ําประปาใช  

5.  ชุมชนวัดมะกอก มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร  ประกอบดวยหมู 7 และ8  เปนหมูบาน
ชนบท บานเรือนตั้งอยูกระจัดกระจาย สวนใหญอยูริมคลองบานไทร  ป 2506 ไดรวมกันสรางถนน
ดิน กวาง 6 เมตร ใชชื่อวาถนนสุขาภิบาล 3 ปจจุบันใชชื่อวาถนนฉิมพลี และฝงวัดมะกอก ใชช่ือวา 
ถนนพุทธมณฑลสาย 1 กระทรวงมหาดไทยประกาศใหบริเวณแขวงบางระมาดเปนพื้นที่สีเขียว 
หามปลูกสรางอาคารในระยะ 100 เมตร บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1  ตอมาไดมีประชาชนที่ถูก
ไลที่จากหมูบานชางหลอ เขตบางกอกนอย มาเชาที่ดินเอกชนปลูกบาน  ทําใหบริเวณดังกลาวกลาย
เปนชุมชนแออัด บนเนื้อที่ 22 ไร สภาพทั่วไปบานเรือนปลูกติดกัน มีน้ําทวมขังบางจดุ  

6.  ชุมชนหมูบานพัฒนา วัดกาญจนสิงหาสน   มีเนื้อที่ประมาณ 137 ไร  ประกอบ
ดวยหมู 18 และ 19 เปนชุมชนที่อยูอาศัยมาดั้งเดิม สมัยกอนการคมนาคมใชทางเรือ จึงมีการปลูก
บานริมคลองบางระมาดและเริ่มหนาแนนขึ้นเรื่อยมา การคมนาคมสะดวก มีไฟฟาและน้ําประปาใช  

7.  ชุมชนหมู 6   มีเนื้อที่ประมาณ 90-120 ไร   ลักษณะการอยูอาศัยหนาแนนเปน
กลุมๆ ประมาณ 2-3 กลุม สวนใหญอยูตามริมคลองบานไทร  
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การรวมกลุมของชุมชน 
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชัน พยายามสนับสนุน

ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนแตละแหง      คณะกรรมการชุดนี้จะรวบรวม
ขอคิดเห็นของชาวบาน จัดทําโครงการพัฒนาดานตาง ๆ  เสนอใหทางเขตรับไปพิจารณาและดําเนิน
การตามที่เห็นสมควร  หลายโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี เชน การปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. ที่
ชํารุด  การขุดลอกคลอง เป ็นตน   นอกจากนั้น ภายในชุมชนแตละแหง มีการรวมกลุมในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่มีความหลากหลาย  เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพย  กลุม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)  เปนตน ซ่ึงบางกลุมอาจจะยังไมคอยมีบทบาทเทาใดนักแตสะทอน
ใหเห็นถึงความพยายามที่จะรวมมือกันพัฒนาชุมชนของตน  บางกลุมอยางกลุมแปรรูปผลผลิตใน
หมู 4 ยังไมสามารถรวมกลุมได แมจะมีเงินลงทุนให แตขาดบุคลากรที่จะมารวมกันดําเนินงาน  

ตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมที่เขมแข็งของชาวบางระมาด คือ  
กลุมผูเจริญวัย ณ วัดสมรโกฎิ  แมวัดนี้จะตั้งอยูในแขวงฉิมพลี แตชาวบานที่อยูในแขวงบางระมาด
จะขามคลองมาที่วัดนี้เปนประจํา  การตั้งกลุมผูเจริญวัยกลุมนี้เร่ิมดําเนินการมาตั้งแต ป 2541 รวม 4 
ปแลว จากการริเร่ิมของ จ.ส.อ. ชิน เรืองศรี ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู 13 และนายอํานวย 
ชะเอมเทศ  พี่ชายเจาอาวาสองคปจจุบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากกรมประชาสงเคราะหทางดาน
เงินทุนกอตั้งเปนจํานวน 20,000 บาท  สัญลักษณของกลุมคือ ตนไม จอบ และพิณ    ตนไมและจอบ
นั้นหมายถึงการทํางานของชาวสวน สวนพิณหมายถึงความเพลิดเพลินหลังการทํางาน  กลุมนี้มี
สมาชิกซึ่งเปนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 40 คนแลว    โดยใช  “โรงเรียนปริยัติธรรม”  เปนสถาน
ที่จัดกิจกรรม   โรงเรียนนี้เปนอาคารชั้นเดียว ติดเครื่องปรับอากาศ โรงน้ําแข็งทองไดมาสรางใหเมื่อ
ป พ.ศ. 2539 สําหรับเปดสอนปริยัติธรรมแกพระสงฆ  แตตอมาพระสงฆที่มาเรียนที่วัดนี้มีนอยมาก  
กลุมจึงขอใชสถานที่แหงนี้เพื่อทํากิจกรรมทางพุทธศาสนา  ไดแก สวดมนต ภาวนา  ทุกวันพระ 
เวลา  17.30-20.00 น.  ทุกวันอาทิตย เวลา 8.30-11.00 น.  และในวันสําคัญทางพุทธศาสนา จะมีการ
บวชชีพราหมณ  ถือศีลอยูที่วัด ตั้งแตเวลา 19.00-06.00 น. ของวันรุงขึ้น  ชาวบานที่วางจากภาร
กิจจะมารวมปฏิบัติธรรมดวยกัน      โดยพระสงฆในวัดจํานวน 4 รูปจะผลัดเปลี่ยนกันมานําสวด
มนต ภาวนา และบรรยายธรรมเปนประจํา   นอกจากนั้น กลุมนี้ยังไดจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกดวย  เชน 
ธรรมสัญจร  การไปรวมงานบุญวัดตาง ๆ ทั้งในและนอกเขตตลิ่งชัน  เปนตน  

1.2.4   สภาพบานเรือนริมคลองบางระมาด 
 สองฟากฝงคลองบางระมาด มีบานเรือนหนาแนนเปนระยะสลับไปกับที่ดินรกรางที่

มีตนกกตนหญาขึ้นสูง  บางบานปลูกอยูในสวนของตน บานเรือนริมคลองลวนหันหนาสูคลองตาม
คติของไทย  มักปลูกเปนเรือนไมชั้นเดียว ใตถุนสูง ปองกันน้ําทวม หนาบานมีชานเรือนหรือศาลา
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นั่งเลนและมีทาน้ํา  ขางบานมีคูน้ําเล็ก ๆ แคบ ๆ สําหรับจอดเรือ  ชวงเชาๆ เย็นๆ ในคลองบาง
ระมาด คลองลัดถมยา  จะเห็นชาวบานขึ้นลงเรือโดยสารไปกลับจากโรงเรียนหรือที่ทํางาน ตาม
ศาลาทาน้ําแทบทุกหลัง สมาชิกในครอบครัวจะมายืนสงหรือนั่งรอรับญาติพี่นอง ไมเวนแมกระทั่ง
สัตวเล้ียงอยางสุนัขที่จะวิ่งเลน กระดิกหางเหาตอนรับเจาของกลับสูชานเรือน  

ปจจุบันจะเหน็บานหลายหลังปลูกใหม ใชวัสดุคงทน รูปทรงทันสมัย สีสันสดใส 
เพราะวัสดุกอสรางหาไดงายและไมมีราคาแพงกวาดวย  นอกจากนี้ บานเรือนริมน้ําตองยอมเสียคา
ใชจายสรางเขื่อนกั้นอยางแข็งแรง  ประมาณ 2,000 บาทตอเมตร  เพื่อปองกันมิใหริมตล่ิงพัง เพราะ
คล่ืนจากเรือติดเครื่องที่สัญจรไปมาแรงมาก  ตางกับสมัยกอนเพียงถมหินกันคลื่นก็เพียงพอแลว 
บานที่อยูฝงเดียวกันจะมีสะพานเล็กๆ ขามถึงกนัได และมีสะพานคอนกรีตเชื่อมสองฝงคลองเปน
ระยะ ๆ  สะดวกแกการสัญจรไปมาภายในชุมชน  

บานเรือนในสวน มักอยูริม “ลํากระโดง” ลําน้ําสายเล็กๆ ที่ชาวสวนขุดขึ้นกวาง
ประมาณ 1.50-2 เมตร ซ่ึงชาวสวนแถบนี้เรียกวา “ลําประโดง”  เชื่อมตอถึงกันกับคลองตางๆ ทําให
เกิดเครือขายการสัญจรทางน้ําทั่วถึงกันหมด   ลํากระโดงเหลานี้ยังใชเปนเสนทางขนสงของสวน
พวกผลไม พืชผัก และดอกไม ชาวสวนจึงยังตองพึ่งเรือลํานอยอยู   ตามใตถุนเรือนที่มีน้ําขึ้นถึง มัก
มีน้ําขังพัดพาขยะมารวมกัน แลดูสกปรกไมนอย แตไมมีกล่ินเหม็น เพราะน้ําระบายไดตามธรรม
ชาติ  บานชาวสวนสวนใหญจะไมมีร้ัว ระยะหลังมีการสรางรั้วลอม มากขึ้น  ในบริเวณบาน                 
ชาวสวนนิยมตั้งศาลพระภูมิเจาที่และศาลตายายไวใกล ๆ กัน และนิยมเลี้ยงสุนัขไวเฝาสวนดวย  

บานจัดสรร   ในระยะ 10 ปที่ผานมา มีการขายที่ดินสวน แขวงบางระมาด  เพื่อสราง
หมูบานจัดสรรที่ทันสมัย เชน  หมูบาน “นันทวัน”  หมูบาน “บานสวนพุทธมณฑล” ซ่ึงเปนหมูบาน
จัดสรรชั้นดี ราคาขาย 6.99 ลานขึ้นไป   ปลายป พ.ศ. 2545 มีหมูบานจัดสรรเพิ่มขึ้นหลายแหง เชน 
“บานบนเนิน” ริมถนนพุทธมณฑล พื้นที่ 73-108 ตารางวา ราคาเริ่มตน 4.99 ลานบาท  “กมลรักษ”  
ขายบานเดี่ยว 8 แปลงสดุทาย ราคา 5.29 ลานบาท   ผูอยูอาศัยมาจากถิ่นอื่นและไมไดประกอบอาชีพ
ทําสวน และตนป พ.ศ. 2544 รัฐเริ่มดําเนินการตัดถนนวงแหวนรอบในเพชรเกษม-นครอินทร  มี
การขายที่ดินสวนริมถนนตัดผานเพิ่มมากขึ้น และเมื่อใดที่ถนนสายใหมนี้สรางเสร็จเรียบรอย ราคา
ที่ดินจะขึ้นสูงเปนเงาตามตัว และคาดวามีหมูบานจัดสรรหรือตึกแถวเกิดขึ้นอีกจํานวนมาก  

1.2.5   สภาพสวน  
พื้นที่สวนใหญในบริเวณหมู 13, 18-19  แขวงบางระมาด  เปนแหลงผลิตผลที่มี            

ช่ือเสยีงของเขตตลิ่งชัน  ปลูกพืชพันธุผลไมหลากหลายชนิดสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ  ยิ่งเดิน
ลึกเขาไปในสวนก็ยิ่งมีตนไมรมครึ้มมากขึ้นเรื่อยๆ  บางกําลังแตกชอออกดอกออกผลเปนอันมาก  
ภายในสวนแลดูเงียบสงบ ปลอดคน เพราะชาวสวนปลูกบานเรือนกระจายออกไปตามสวนของตน 
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เวลาเดินในสวนที่ไมคุนเคยอาจหลงทางกับพรรคพวกได ตองใชเสียงตะโกนเขาชวย สวนบางแหง
ถูกปลอยทิ้งรกราง เพราะถูกขายไปและไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากเจาของสวนซึ่งเปนคนถิ่นอื่น
และประกอบอาชีพอ่ืน 

ในสวนแตละขนัดมีพื้นที่ไมเทากัน  ถาเปนสวนขนัดใหญ ประมาณ 5 ไร  สามารถ
ยกรองปลูกมะไฟไดถึง 23 รอง  ถาเปนสวนขนัดเล็ก อาจมีพื้นที่เพียง 3-4 งาน  ชาวสวนจะปลูกพืช
หลายชนิดคละกันไป  สวนใหญปลูกพืชเศรษฐกิจหรือไมผลเปนหลัก  เชน มะไฟ  กระทอน  
จําพวกไมยืนตนก็มี เชน  มะกรูด เปนตน  และมีพืชอ่ืนแซมบาง เชน ขนุน มะมวง กลวย    บางสวน
นิยมปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งผักไทย ผักจีน  

 น้ําในทองรองหรือในลํากระโดงสมัยกอนใสสะอาดมาก  ดังนั้น เวลาเขาสวน     
ชาวสวนจึงไมตองนําน้ําดื่มไปดวย  ชาวสวนจะใชผาขาวมากรองแลวดื่มไดเลย สัตวน้ําจําพวกกุง
และปลาก็มชีุกชุมในอดีต จําพวกสัตวที่ชอบอยูตามปาชายเลนก็เคยมีมากมาย ไดแก ปลาตีน ปูเปยว 
กุงดีดขัน เปนตน  แตปจจุบันสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงมากทุกขณะ  คุณภาพของน้ําไมเหมาะแก
การอุปโภคบริโภคอยางสมัยกอน  ชาวสวนจะใชสําหรับเพาะปลูกและเลี้ยงปลาบางชนิดเทานั้น   
ไดแก ปลาชอน ปลานิล ปลาตะเพียน เปนตน  

1.2.6   การคมนาคม 
            เสนทางเขาสูบางระมาดมีหลายทาง ทั้งทางบกและทางน้ํา  ดังนี้ 

          ทางบก    ปจจุบันมีการตัดถนนเสนนอก เสนในเชื่อมกันหลายสาย สะดวกแกการ
เดินทางไปยังบางระมาดเปนอันมาก  เชน ถนนฉิมพลี ถนนพุทธมณฑลสาย 1  เปนตน รวมทั้งถนน
ซอยเชื่อมไปยังวัดตางๆ ที่อยูริมน้ํา โดยมีรถโดยสารประจําทางผานหลายสาย   และมีรถสองแถวสี
แดงคาดเหลืองเขียว รวม 110  คัน ภายใตการดําเนินงานของบริษัทฉัตรไชยธนทรัพยรุงเรือง จํากัด    
วิ่งบริการรับสงผูโดยสารภายในบริเวณบางระมาด ฉิมพลี และบางขุนนนท  มีทั้งหมด 7 สาย  เชน  
สาย 2-บางขุนนนท   สายวัดทอง-บางขุนนนท  สายวัดชางเหล็ก-บางขุนนนท   สายวัดประดู-บาง
ขุนนนท  สายบางพรม-บางขุนนนท  เปนตน  อัตราคาโดยสาร 3 บาทตลอดสาย  เจาของบริษัทรถ
สองแถวนี้ไดขายที่ดินสวนเพื่อนําเงินมาลงทุนทํากิจการนี้ ตั้งแตสมัยที่ถนนปนเกลา-นครชัยศรียัง
เปนถนนลูกรัง  รถสองแถวที่เปนรถรวมบริการมีหลายเจาของ ซ่ึงตองเสียคาวินใหแกบริษัทนี้วันละ 
130 บาท  

            ทางเดินติดตอภายในชุมชน เรียกวา “ทางเดิน ค.ส.ล.” กวางราว 1 เมตรเศษ แตเดิม
เปนทางดิน ฝนตกจะลื่น เดินลําบากมาก ตอมาทางเขตตลิ่งชันไดดําเนินการยกระดับทางเดินและเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เร่ิมสรางเมื่อประมาณ 10 ปที่แลว ทําใหชาวสวนเดินทางสะดวกสบายขึ้นมาก  
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โดยเฉพาะในบางพื้นที่ยังไมมีถนนตัดผาน รถยนตเขาไมได ก็มีบริการมอเตอรไซดรับจางอยูทุก        
ปากซอย  คอยรับสงผูโดยสารลัดเลาะสวนไปตามทางเดิน ค.ส.ล.   

เนื่องจากรัฐเห็นความสําคัญของการคมนาคมทางบก  จึงไดขยายถนนพุทธมณฑล
สาย 1 ใหกวางขึ้นเปน 50 เมตร และถนนอีกสายหนึ่ง คือ ถนนวงแหวนรอบในเพชรเกษม-นคร
อินทร  เร่ิมดําเนินการกอสรางตั้งแตตนป พ.ศ. 2544   แนวถนนเสนนี้จะตัดผานกลางสวนบริเวณ
หมูที่ 13 ผานคลองบางระมาด คลองบางพรม ซ่ึงจะทําใหการเดินทางติดตอระหวางบางระมาดกับ
ชุมชนภายนอกเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วเปนอันมาก   

            ทางเรือ    จะมีเรือบริการจากจุดตาง ๆ  ดังนี้ 
            1.  ทามหาราช คลองบางกอกนอย คลองชักพระ เล้ียวเขาคลองบางระมาด    สุดทาง

ที่วัดมะกอก  ตอนเชามีเฉพาะขาลองเขากรุงเทพฯ ตั้งแต 05.00-08.00 น.  ชวงเย็นขาเขาเวลา 16.00-
18.00 น.  ออกทุกครึ่งชั่วโมง  คาเรือ 10 บาท   เรือโดยสารนี้เปนเรือหางยาว 

            2.  ทาวัดทอง (บางระมาด)  ไปยังจุดหมายที่ตองการ ในอัตราคนละ 10-20 บาท 
หรือแลวแตระยะทางจะตกลงกัน   เรือรับจางนี้เปนเรืออีแปะติดเครื่อง  จุคนได  6-7 คน  มีอยู 3 ลํา  
วิ่งบริการตลอดวัน  

       3.   ทาน้ําสํานักงานเขตตลิ่งชัน  ริมคลองชักพระ  เล้ียวเขาคลองบางระมาด  ไปยัง        
จุดหมายที่ตองการ   แตปจจุบันจะไมมีเรือวิ่งประจําที่ทานี้แลว เพราะมีผูใชบริการนอย   

       ลําคลองเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญมาก  เพราะนอกจากเปนที่สัญจรในชีวิตประจํา
วันแลว  ยังเปนระบบการคาขายทางน้ําอีกประการหนึ่ง  คือ  ขนสงผลผลิตหรือสินคาสูผูบริโภคโดย
ตรงภายในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกลเคียง   และขนสงออกสูตลาดภายนอก   ดังนั้น ในสมัยกอน
จะแลเห็นเรือเต็มลําคลองไปหมด   มีหลากหลายชนิด  เชน  เรือพาย เรือแจว  เรือสําปน  เรือชะลา   
เรือตอ  เรือเอี้ยมจุน เปนตน  ที่ชุมชนหมูบานพัฒนาวัดอินทราวาส (วัดประดู) หมู 22, 23 บางระมาด  
แตกอนนิยมใช “เรือมาด” กันทั้งนั้น ลักษณะทองแบนหัวแหลม  มีความคลองตัวแกการใชสอยมาก  

ในปจจุบัน เรือที่นิยมใชกันมากที่สุดคือ เรืออีแปะติดเครื่อง ซ่ึงมักใชในสวน  หรือนํามา
เปนเรือขายของหรือเรือรับจาง  เรือเหลานี้หาซื้อไดแถวศาลายา  การเดินเรือคาขายของเล็กๆ นอยๆ
ในคลองบางระมาดยังพบเห็นไดทุกวัน  เชน  เรือเรขายของสดของชํา    เรือสงน้ําแข็งและเครื่องดื่ม
น้ําอัดลม   เรือไอศกรีมวอลสซ่ึงมีสีสันสะดุดตา  เรือขายอาหาร เชน  กาแฟ ขนม  กวยเตี๋ยว ฯลฯ   
แมคาเรือเรรายหนึ่งเลาวา พอแตงงานแลว สามีใหเงินมาลงทุน 10 บาท เพื่อคาขายตามคลองตางๆ 
ในละแวกนี้  ที่ขายดีมากคือหมูสะเตะ  และยังมีอาหารสําเร็จรูป จําพวกน้ําพริก และแกงตางๆ  ซ่ึง
ลูกคาชิมแลวมักจะติดใจ  ซ้ือกันประจํา  ทําใหมีรายไดดี จนไดออกรายการ “สูแลวรวย” ทุกวันนี้ได
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ลูกสาวคนโต ซ่ึงมีครอบครัวแลวมาชวยขายดวย  เรือคาขายเหลานี้คงจะมีอยูตอไปแมจะเหลือเพียง
ไมกี่ลําก็ตาม  

เมื่อมีถนนหลายสายตัดผานชุมชนละแวกนี้  ชาวบานหันมานิยมซ้ือรถยนต  รถจักรยาน 
และรถมอเตอรไซด ใชแทนเพราะสะดวกและรวดเร็วกวา   ลําคลองและเรือเริ่มลดความสําคัญลง 

1.2.7   ศาสนา  
ชาวบางระมาดนับถือพุทธศาสนากันแทบทั้งนั้นและดูจะมีความเลื่อมใสในพุทธ

ศาสนามาก  สังเกตไดจากในริมคลองบางระมาดนี้มีวัดอยูมากมาย หันหนาสูคลอง  ลวนเปนวัด
โบราณเกาแกตั้งแตสมัยอยุธยา   บางวัดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  แตบางวัดไดรับการดูแล
ปฏิสังขรณเร่ือยมา  

เจาอาวาสวัดมณฑปเลาวา วัดในแขวงบางระมาดและแขวงใกลเคียงที่เปนวัดโบราณ
ตั้งแตสมัยอยุธยามีอยูดวยกัน 7 วัด   ไลเรียงกันไปตั้งแตปากคลองบางระมาดถึงคลองบานไทร และ
คลองโพธิ์   ไดแก วัดมณฑป วัดสมรโกฏิ วัดทอง วัดกระจัง  วัดจําปา วัดมะกอก และวัดโพธ์ิ  นอก
จากนี้บางวัดยังถูกพมาเผาทําลาย เชนวัดกระดังงา  ซ่ึงปจจุบนัเหลือแตฐานเจดีย และวัดอังกุลาซึ่ง
เหลือแตโบสถ  เร่ืองเหลานี้ชาวบานยังคงเลาสืบๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ 

ริมคลองบางระมาด ฝงแขวงฉิมพลี เร่ิมจากปากคลองเขาไปจะเห็นวัดเกาแกเรียงราย
ตลอดลําน้ํา  วัดแรกคือ วัดมณฑป วัดนี้เดิมชาวบานเรียก “วัดมดป” ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน “วัด
มณฑป” พระอุโบสถเดิมเปนรูปทรงมอญ ไมมีหนามุข หลังคาหลุบหนาหลัง ไมมีชอฟาใบระกา  
ตัวพระอุโบสถหันหนาเขาหาลําคลอง ปจจุบันไดบูรณะเปลี่ยนรูปทรงไปแลว  วัดนี้มีลานกวางขวาง 
เหมาะสําหรับทํากิจกรรมชุมชนตางๆ  รอบวัดแตเดิมเปนสวน ในป พ.ศ.2518 วัดไดจัดสรรให
ประชาชนเชาอยูอาศัย เนื้อที่ประมาณ 7 ไร  

ถัดไปคือ วัดสมรโกฏิ  วัดนี้ตั้งอยูในแขวงฉิมพลี  มีความเกาแกมาก สรางตั้งแตสมัย
อยุธยาตอนปลาย  พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษที่ไมเหมือนวัดอื่นในแถบนี้คอื มีลักษณะแบบมหาอุด 
(มีประตูหนาดานเดียว) ที่บานประตูหนาตางมีภาพจิตรกรรมลายเทพนม  สวนที่วิหารประดิษฐาน
หลวงพอดําอายุกวา 200 ป  เชื่อวาศักดิ์สิทธิ์มาก  ระหวางป พ.ศ. 2493-2504 พระมหาลมูลเปนเจา
อาวาส ไดจัดงานตามประเพณีตลอดป  ชาวสวนแถบนี้ โดยเฉพาะหมู 13 จะขามคลองบางระมาดมา
รวมงานวัดนี้เปนประจําเพราะอยูใกลที่สุด  ตอมาในป พ.ศ. 2529  ทางวัดไดบูรณะปฏิสังขรณวิหาร
ใหม  มีการใชสกอตไบรทขดัภาพจิตรกรรมฝาผนังออกและปูวอลเปเปอรแทน  ปจจุบันกิจกรรม
ของวัดยังพอมีอยูบางตามเทศกาลตางๆ  แตผูคนมารวมงานเบาบางลงกวาแตกอนมาก เพราะยังไมมี
ถนนเขาถึงตัววัด  ขณะนี้ชาวบานรวมใจกันบริจาคที่ดินของตนเพื่อตัดถนนเขาวัด คาดวาถนนนี้จะ
แลวเสร็จกลางป พ.ศ. 2546  
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ตอจากวัดสมรโกฏิจะถึงวัดทอง  นิยมเรียกวา “วัดทองบางระมาด”  หนาบันพระ
อุโบสถและซุมประตูลวดลายเกาแกงดงาม   ภายในวัดกวางขวาง มีตนยางใหญตนหนึ่งขนาดหลาย
คนโอบ อายุนับรอยป ชาวบานในละแวกนั้นพากันมาเซนสรวงบูชา  หลังวัด มีทาเรือรับจางสําหรับ
ผูสัญจรทางน้ํา  ทางวัดไดมอบที่ดิน 4 ไรเศษ สําหรับสรางโรงเรียนวัดทอง (ประถมศึกษา) 

ไมไกลจากวัดทองเทาใดนัก คือ วัดกระจงั  เปนวัดเล็กๆ พระอุโบสถวัดนี้ยังมีสภาพ
คอนขางดีอยู  ขางๆ ศาลาทาน้ําของวัดมีรูปปนเสด็จอินทรและเสด็จยมที่ชาวบานนับถือ เสด็จอินทร
คือพระอินทร สวนเสด็จยมคือยมบาล    ใกล ๆ กับวัดกระจัง เพียงสวนคั่นจะเปนวัดกระดังงา     
สองวัดนี้ชาวบานถือวาเปนวัดพี่วัดนอง  แตปจจุบันวัดกระดังงากลายเปนวัดราง และมีชาวบานเขา
ไปอาศัยอยูในบริเวณวัด 

เลยหนาวัดกระจังไป แยกเขาเสนทางคลองวัดโพธ์ิ จะผานวัดโพธิ์   ภายในวัดนี้มี
พระอุโบสถเกาแก ศิลปะแบบอยุธยา และหอไตร หลังพระอุโบสถ รูปทรงจัตุรัสแปลกตาเหลืออยู  
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรใหไดศึกษาตอไป  แตปจจุบันดานขางของพระอุโบสถเกาถูกรุกลํ้า
ขนาบดวยพระอุโบสถหลังใหมที่ใหญโตกวามาก  ชาวสวนที่รํ่ารวยจากการขายที่สวนไดนําเงินมา
บริจาคเพื่อสรางพระอุโบสถหลังใหมนี้ ซ่ึงเชื่อวาจะไดอานิสงสมาก   ทางวัดไดมอบที่ดิน 4 ไรเศษ 
สําหรับสรางโรงเรียนวัดโพธ์ิ (ประถมศึกษา)    และอีก 4 ไรเศษสําหรับสรางโรงเรียนโพธิสาร
พิทยาคม (มัธยมศึกษา)  

บนเสนทางคลองบางระมาด ซ่ึงเชื่อมตอกับคลองบานไทร บนฝงบางระมาดจะผาน 
วัดจําปา  เปนวัดใหญ ในอดีตเปนศูนยรวมของชุมชนแหงนี้   วัดนี้นาจะสรางตั้งแตสมัยอยุธยาตอน
ปลาย เพราะมีซุมประตูกําแพงแกวเปนแบบอยุธยา  พระอุโบสถอยูในสภาพที่สมบูรณ หนาบันพระ
อุโบสถประดับเครื่องกระเบื้องเปนลวดลายตางๆ เปนเรื่องราวพทุธประวัติก็มี งดงามมาก มีวิหารคด
ประดิษฐานพระพุทธรูปเรียงรายไปตลอด  ที่แปลกกวาวัดอื่น ๆ ในละแวกนี้  คือ ปนรูปจระเขตัว
ใหญประดับตามมุมหลังคาและบนซุมประตูทางเดิน   บริเวณหนาวัดริมน้ําเปนลานกวางขวาง   มี
ศาลาทาน้ําหลายหลัง  ตกแตงสวนริมน้ําอยางสวยงาม  ในป พ.ศ. 2544   ชาวบานไดรวมกันบริจาค
ที่ดินใหกรุงเทพมหานครสรางถนนลาดยางสุดทางที่วัดจําปา ผูคนมาวัดดวยรถยนตสะดวกสบายยิ่ง
ขึ้น   ปจจุบนัพระครูสยาม เจาอาวาส  ไดปรับปรุงพัฒนาวัดใหสะอาดรมร่ืนและจัดกิจกรรมหลาย
รูปแบบตลอดทั้งป  นําความเจริญมาสูวัดและชุมชนโดยรอบ   

วัดโบราณวัดสุดทายในคลองบานไทร คือ วัดมะกอก   ตั้งอยูฝงบางระมาดเชนกัน 
เปนวัดสําคัญวัดหนึ่ง  สรางเมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2362  ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปที่ชาวบานนับถือกันมาก 
2 องค คือ หลวงพอแดง ซ่ึงเลากันวาลอยตามน้ํามาขึ้นที่หนาวัดนี้  อีกองคหนึ่งคือ พระปาเลไลย  
ประดิษฐานอยูริมคลองบานไทร  ทางวัดจะจัดงานนมัสการพระปาเลไลยเปนประจําทุกป  ภายใน
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วัดยังมีเรือนไทยทรงปนหยาซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่ 6  และไดบูรณะจนสวยงาม    ในป พ.ศ. 2476 
ทางวัดไดมอบที่ดินสําหรับสรางโรงเรียนวัดมะกอก (ประถมศึกษา)    

นอกจากวัดทั้ง 7 แหงที่ไดกลาวไปแลว ยังมี วัดชางเหล็ก  ริมคลองชักพระ อีกแหง
หนึ่งซึ่งอยูใกลกับวัดมณฑป   วัดนี้เปนวัดเกาแกเชนกัน   เหตุที่เรียกวาวัดชางเหล็ก  สันนิษฐานวา
เปนเพราะชาวบานรอบ ๆ วัดมีอาชีพตีเหล็ก โดยเฉพาะทําเคียวเกี่ยวขาว  เพราะฝมือการตีเคียวเปนที่
เล่ืองลือ ดังที่พระรูปหนึ่งกลาววา “เคียววัดชางเหล็กดัง”   บริเวณริมน้ําหนาวัดปกเสากั้นเปนเขต
อภัยทาน มีปลาชุกชุม  สวนใหญเปนปลาสวายและปลาเทโพ  จึงเปนจุดแวะที่ชื่นชอบของเรือทัวร
นักทองเที่ยวตางชาติ  ซ่ึงจะจอดซื้อขนมปงเล้ียงปลา   โดยผูขายจะชักรอกถังใสขนมปงไปหยอน
ใกล ๆ เรือ  เรือบางลําก็เตรียมขนมปงมาเอง   ภายในวัดดานที่ติดกับถนนเปนลานกวาง  จะมี “ตลาด
เชา”  ทุกวัน ยกเวนวันเสารอาทิตย   ในวันพุธจะมี “ตลาดนัด” 2 รอบทั้งเชาและเย็น  โดยวัดมิไดคิด
คาเชาที่จากพอคาแมคาแตอยางใด   ที่นี่จึงเปนที่ชุมนุมของพอคาแมคาในถิ่นนี้และถ่ินใกลเคียงที่มา
ไกลจากตางจังหวัดก็มี เชน สุพรรณบุรี นครปฐม  เปนตน  

วัดเหลานี้ตั้งอยูริมคลองจึงหันหนาวัดสูคลอง   ยามเชาตรู จะแลเห็นพระภิกษุพายเรือ
อีแปะลําเล็ก ๆ ออกบิณฑบาต  ปจจุบันเปนภาพที่หาดูไดยาก   เพราะเมื่อมีถนนตัดผานแลว     ก็ไม
จําเปนตองใชเรือ    ดังนั้นจึงมีเพียงไมกี่วัดที่พระยังบิณฑบาตทางเรืออยู  เชน วัดมะกอก วัดจําปา  
วัดทอง  วัดชางเหล็ก  เปนตน   

จากที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นวาวัดตาง ๆ ที่อยูในแขวงบางระมาดและแขวงใกล
เคียงนี้ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวบางระมาดอยางแนนแฟน ตั้งแตเกิดจนตาย  
ไมวาจะโกนจุก บวช แตงงาน หรืองานศพ ตองพึ่งวัดทั้งนั้น    บานใครอยูใกลวัดไหนก็มักจะไปทํา
บุญวัดนั้นเปนประจําสืบทอดกันมาตั้งแตรุนปูยาตายาย    งานบุญของวัดเทากับเปนงานรื่นเริงให
ชาวสวนมารวมชุมนุมพบปะสังสรรคกัน เชน งานแหดาวดึงสที่วัดจําปา ชาวสวนบางระมาด
เล่ือมใสศรัทธามาทําบุญที่วัดกันแทบทุกบานตลอดทั้งป   วัดกับชาวสวนจึงไมสามารถแยกกันได  
  1.2.8   การสาธารณูปโภคและอนามัย   

การติดตั้งเสาไฟฟาในบริเวณนี้จะกระทําเปนชวงๆ  ในแตละพื้นที่   ขึ้นอยูกับ
งบประมาณ  เร่ิมจากบริเวณวัดมณฑปถึงวัดทอง (บางระมาด) กอน  จากนั้นประมาณพ.ศ. 2502–2503 
จึงไดเขาไปในชุมชนวัดทองจนถึงวัดจําปา     ทั้งนี้โดยอาศัยความสามัคคีของชาวบานที่ชวยกันออก
คาใชจายอุปกรณตางๆ  

สวนน้ําประปานั้น ชาวสวนเริ่มมีน้ําประปาบริโภคเมื่อ 10 กวาปกอน  ยอน
หลังไปประมาณ 30–40 ป ชาวสวนสามารถใชน้ําฝน หรือดื่มน้ําในทองรองในคลองได หากขุนก็ใช
สารสมกวน หรือใชผากรองแลวดื่มไดทันที แตในปจจุบัน น้ําเหลานี้ไมสามารถนํามาดื่มกินไดอีก
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ตอไป เนื่องจากคุณภาพของน้ําสกปรกมากขึ้นทุกทีจนไมสามารถนํามาใชอุปโภคบริโภคได          
บานเรือนหรือรานคาริมคลองบางระมาดจะหาซื้อน้ําแข็งและน้ําดื่ม จําพวกน้ําอัดลมไดจากเรือของ
โรงน้ําแข็งทอง  ซ่ึงจะจอดสงของตามทาตาง ๆ ตลอดสองฝงคลอง 

สําหรับการอนามัยนั้น ในอดีต ชาวสวนใชพระรักษาบาง คนทรงบาง ตอมา
เมื่อการแพทยสมัยใหมเจริญขึ้น มีอนามัยตั้งประจําอยูริมคลอง มีแพทยประจําตําบล 1 คน หากเจ็บ
ปวยก็จะนําสงโรงพยาบาลรัฐที่ใกลที่สุด คือ โรงพยาบาลศิริราช   หรือ อาจจะไปที่โรงพยาบาล
ศาลายา โรงพยาบาลธนบุรี ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเอกชน   ดังนั้น สถานอนามัยของชุมชนจึงเปนสิ่งที่
จําเปนสําหรับชาวบางระมาด ไดแก ศูนยสุขภาพที่วัดสมรโกฎิ ซ่ึงจะนัดแพทยมาตรวจทุก 3 เดือน 
และสถานีอนามัยที่วัดมณฑป   

1.2.9  การศึกษา 
 ปจจุบันชาวบางระมาดนิยมสงลูกหลานไปเรียนใกลบาน โดยเริ่มเรียนชั้น
อนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลวัดชางเหล็กของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยูริมคลองชักพระ แลวเรียนตอ
ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดชางเหล็ก หรือโรงเรียนวัดทอง โรงเรียนวัดมะกอก จบแลวจึงจะไป
ตอช้ันมัธยมศึกษาซึ่งมีใหเลือกหลายแหง เชน โรงเรียนมหรรณพาราม  โรงเรียนวัดประสาท            
โรงเรียนวัดโพธิสารพิทยาคม เปนตน   บางคนสงลูกหลานไปเรียนฝงกรุงเทพฯ ไกลบานมากขึ้น  
เนื่องจากการเดินทางสะดวกมากกวาสมัยกอน  

 
             กลาวโดยสรุป  สภาพทั่วไปของบางระมาดยังคงสภาพความเปนธรรมชาติที่อุดมไปดวย
สายน้ําและเรือกสวนผลไม   บรรยากาศสงบเงียบและรมเยน็       ชาวสวนที่นี่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ลําคลองและตองพึ่งพิงธรรมชาติตามแบบอยางที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงทุกวันนี้  
บรรยากาศของชีวิตชาวสวนแทๆ บนสองฝงคลองบางระมาดจึงแตกตางจากคลองอื่นๆ อยางคลอง
บางกอกนอย ซ่ึงกลายเปนยานการคาการขายและถิ่นฐานบานเรือนของขุนนางและเจาสัวชาวจีนไป
แลว  อยางไรก็ตาม ภาพเหลานี้อาจมีใหเห็นอยูไดอีกไมนานนัก เพราะความเปนเมืองและความ
เจริญอันทันสมัยกําลังรุกคืบและหลั่งไหลเขาสูชุมชนชาวสวนแหงนี้ทุกขณะ  

 
นอกจากสภาพบริบทของชุมชนชาวสวนในพื้นที่เขตตลิ่งชันดังกลาวขางตนแลว งานวิจัย

คร้ังนี้ไดศึกษาเจาะลึกสภาพบริบทของชุมชนชาวสวนในพื้นที่เขตจอมทองดวย      ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  
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2.   เขตจอมทอง 
              พื้นที่เขตจอมทองอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา หางจากแมน้ํานี้ประมาณ 0.5 
กิโลเมตร  เขตจอมทอง เปนเขตชั้นนอกที่ยังมีสภาพกึ่งเมืองกึ่งชานเมือง  คําวา “จอมทอง”  มาจาก
ช่ือเดิมของวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ซ่ึงเปนวัดที่สําคัญทางประวัติศาสตร สภาพพื้นที่สวน
ใหญเปนที่ราบลุม ในอดีตเปนสวน ปจจุบันไดกลายเปนสภาพตึกอาคารพาณิชย โรงงาน อุตสาห
กรรม สถานประกอบกิจการคาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ และหมูบานจดัสรรเปนสวนใหญ  
(สํานักงานเขตจอมทอง, 2545)  บริเวณคลองดาวคะนองการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปน
ลักษณะพื้นที่ในเมืองที่มีความหนาแนนนอยถึงปานกลาง  ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมอยูบางสวนบริเวณ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขตประมาณกวา 3,000 ไร และบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ
กวา 1,000 ไร    (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2544: 5-4)  “สวนสมบางมด”   และ“สวนล้ินจี่”   
ที่เคยมีช่ือเสียงโดงดังกําลังถูกเปลี่ยนแปลงเปนชุมชนเมืองตามสภาพการเจริญเติบโตของ
กรุงเทพมหานคร  

เขตจอมทองมีคําขวัญประจาํเขตวา  
 “หลวงปูเฒาวัดหนัง  ตลาดดังวัดไทร  หวานชื่นใจสมบางมด  ราชโอรสวัดงาม”  
 

2.1   ขอมูลพื้นฐานของเขตจอมทอง 
        2.1.1 ประวัติความเปนมา 

แตเดิมพื้นที่ของเขตจอมทองเปนสวนหนึ่งของเขตบางขุนเทียน  อยูภายใตการดูแล
รับผิดชอบของสํานักงานเขตสาขา ชื่อ “สํานักงานเขตบางขุนเทียน สาขา 1 (จอมทอง)”  ซ่ึงเปดทํา
การเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2532  ตอมาไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 
ตั้งสํานักงานเขตจอมทองขึ้น มีพื้นที่ปกครองประกอบดวย แขวงบางคอ แขวงบางขุนเทียน แขวง
จอมทอง และแขวงบางมด     

ในป พ.ศ. 2540  กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะแบงเขตที่มีอยูเดิม 36 เขต เปน 50 
เขต   ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตใหมเพิ่มอีก 14 เขต    แตปรากฏวา
สํานักงานเขตจอมทองไมมีการแบงพื้นที่เขต แตไดรับพื้นที่บางสวนเพิ่มขึ้น  ดังประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 เปล่ียนแปลงพื้นที่เขตจอมทอง โดยตัดโอนพื้นที่ หมู 11            
(บางสวน) หมูที่ 12 (บางสวน) และหมูที่ 13 (ทั้งหมู) ของแขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ พื้นที่
ประมาณ 5.3 กิโลเมตร มาเปนพื้นที่เขตจอมทอง   (สํานักงานเขตจอมทอง ฝายประชาสัมพันธ, 
2544)                           
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2.1.2  ลักษณะทั่วไปของเขตจอมทอง 
2.1.2.1  ท่ีตั้ง    เขตจอมทองมีอาณาเขตติดตอดังนี ้

ทิศเหนือ           ติดตอกับ  เขตภาษีเจริญ 
ทิศใต                ติดตอกับ เขตธนบุรี เขตราษฎรบูรณะ และเขตทุงครุ 
ทิศตะวันออก    ติดตอกับ เขตบางขุนเทียน 
ทิศตะวันตก      ติดตอกับ เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน 

2.1.2.2  การแบงเขตการปกครอง 
เขตจอมทอง  แบงเขตการปกครองออกเปน 4 แขวง ดังนี้ 
1.  แขวงบางคอ      ไมมีหมูบาน เนื่องจากเปนเขตเทศบาลเดิม 
                                    มีพื้นที่   3.375   ตารางกิโลเมตร 
2.  แขวงบางขุนเทียน  มี  11 หมู  มีพื้นที่    5.789   ตารางกิโลเมตร 
3.  แขวงจอมทอง      มี  11 หมู   มีพื้นที่    5.677   ตารางกิโลเมตร 
4.  แขวงบางมด           มี  11 หมู  มีพื้นที่   11.413   ตารางกิโลเมตร 
สําหรับแขวงบางขุนเทียน แขวงจอมทอง และแขวงบางมด เปนแขวงที่มี

กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน เปนผูปกครองทองที่ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2457  ซ่ึงตําแหนงเหลานี้จะถูกยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2547 
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  

2.1.2.3  พื้นท่ีและจํานวนประชากร    
พื้นที่เขต                               16,077.5   ไร  หรือ  26,254   ตารางกิโลเมตร  
พื้นที่ทําการเกษตร                 2,258.16  ไร    (14.05% ของพื้นที่เขต)  
จํานวนประชากร                173,241       คน    
จํานวนครัวเรือน                  54,117       ครัวเรือน    
 จํานวนครัวเรือนเกษตรกร       410        ครัวเรือน (0.76% ของจํานวนครัวเรือน)                    

            (สํานักงานเขตจอมทอง  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ป พ.ศ.2543/2544)  
 2.1.2.4  อาชีพและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 

เขตจอมทองเปนพื้นที่ราบลุมที่อุดมสมบูรณ เหมาะแกการเกษตรกรรม แต
การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมลดลงอยางตอเนื่อง 
สมาชิกในครอบครัวที่ทําการเกษตรมีจํานวนไมแนนอน  ประมาณ 1-11 คน  สวนใหญมีจํานวน
ประมาณ 3-5 คน  
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แขวงบางขุนเทียน อยูทางดานทิศเหนือของเขตจองทอง  เปนพื้นที่เกษตร
ผืนใหญที่สุดของเขตนี้  บริเวณหมู 6  นิยมทําสวนผสม ไมผล จําพวกหมาก กลวยมะพราว   มีมาก 
ที่สุด  นอกนั้นก็ปลูกพืชชนิดตางๆ ไดแก มะมวง กระทอน กลวย ล้ินจี่ ฝร่ัง มะนาว พลู ทองหลาง   
ถาเปนสวนผัก นิยมปลูกบัวกินสาย ผักกระเฉด ขาวโพด  และมีการเลี้ยงปลาในรองสวนเล็กนอย  
สวนใหญเปนพื้นที่เชาทําสวน    

แขวงจอมทอง อยูทางตอนกลางของเขตจอมทอง  เปนพื้นที่เกษตรผืนรอง
ลงมา บริเวณหมู 6  เปนเขตติดตอกับแขวงบางมดตอนบน  เปนแหลงปลูกไมผลเกาแกที่เล่ืองชื่อ 
เรียกกันวาคุงล้ินจี่  เพราะนิยมปลูกล้ินจี่กันมาก  ปจจุบันมีผูปลูกล้ินจี่เพียง 61 ราย  ตนล้ินจี่อายุ
ประมาณ 150  ปยังคงหลงเหลืออยูในสวนของนางบังอร เงินชูกล่ิน   นอกนั้นเปนสวนผสม ปลูก 
พืชชนิดตางๆ ไดแก  หมาก กลวย มะพราว มะมวง มะนาว  สวนใหญเปนพื้นที่ของตนเอง  

แขวงบางมด  เคยเปนสวนขนาดใหญที่สุดที่ปลูกสมเขียวหวาน จนไดช่ือวา
สมบางมด  ปริมาณสวนสมลดลงอยางตอเนื่องจนกลายเปนตํานาน  ปจจุบันมีการทําสวนผสม  
บริเวณหมู 2  นิยมทําสวนไมผล  สวนมากปลูกกลวย หมาก มะพราว  ไมผลชนิดอื่นที่ปลูกไดแก 
มะมวง สมโอ ล้ินจี่ ชมพู ขนุน มะนาว  ไมดอกที่ปลูกมากที่สุดคือกลวยไม  สวนใหญเปนพื้นที่เชา
ทําสวน    บริเวณหมู 4  หลายรายทําสวนผัก ปลูกผักไทย เชน โหระพา ตะไคร กะเพรา บวบ ถ่ัว
ฝกยาว ชะอม กระถิน พริก เปนตน  

แขวงบางคอ  มีพื้นที่เกษตรเหลือนอยที่สุด  แวดลอมไปดวยที่พักอาศัย บาน
จัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม  นิยมทําสวนผสม ปลูกไมผลจําพวก กลวยหอม  มะพราว  นอก
น้ันปลูกชมพูมะเหมี่ยว ล้ินจี่ มะมวง หมาก มะนาว มะละกอ  สวนใหญเปนพื้นที่เชาทําสวน  ถาเปน
สวนผัก นิยมปลูกปอและสมุนไพรจีน สงตลาดเยาวราช  

 
สํานักงานเขตจอมทองไดสํารวจขอมูลการเกษตร ในป พ.ศ. 2537  สรุปได

ดังตารางที่  5  
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ตารางที่  5  แสดงจํานวนครัวเรือน  พื้นท่ีทําการเกษตร  จําแนกตามแขวง เขตจอมทอง ป พ.ศ.2537 
________________________________________________________________________________ 
  แขวง                จํานวน                        พื้นท่ีทําการเกษตร (ไร)                           รวมพื้นท่ี  
                          ครัวเรือน              ทําสวน    ปลูกผัก    ไมดอก    เล้ียงสัตว   ประมง      ทําการเกษตร          
             เกษตรกร                                      (ไร) 
________________________________________________________________________________ 
บางขุนเทียน         170                   1,033.25      31.00          -               5             -                1,069.25 
บางมด                  143                      455.25      22.00      193.5           2             -                   672.75 
จอมทอง                 89                      382.25      11.00          6.0           -              -                   399.25 
บางคอ                   47                 176.13       27.25          -              -              -                   203.38 
________________________________________________________________________________ 
        รวม              449                   2,046.88         91.25      199.5          7               -             2,344.63 
_________________________________________________________________________________ 
(สํานักงานเขตจอมทอง ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, 2537) 
 

จากตารางขางตน จะเห็นวา แขวงบางขุนเทียนมีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด     
(รอยละ 37.86)  และมีพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุด (รอยละ 45.6)  รองลงมา คือ แขวงบางมด        
(รอยละ 28.69)  แขวงจอมทอง (รอยละ 17.03)  และแขวงบางคอ (รอยละ 8.67)  ตามลําดับ    

พื้นที่ทําการเกษตรสวนใหญเปนสวนไมผลมากที่สุด (รอยละ 87.3)  รองลงมา คือ สวน   
ไมดอกไมประดับ (รอยละ 8.51)    สวนผัก (รอยละ 3.89)  และเลี้ยงสัตว (รอยละ 0.3)  ตามลําดับ  
และไมมีการทําประมง หรือปลูกขาวในแถบนี้  
 

ตอมา สํานักงานเขตจอมทองไดสํารวจขอมูลการเกษตร ในป พ.ศ. 2543-
2544  สรุปไดดังตารางที่  6   
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ตารางที่  6    แสดงจํานวนครัวเรือนเกษตรกร พื้นท่ีทําการเกษตร และพื้นท่ีถือครอง จําแนกตาม 
                     แขวง  เขตจอมทอง ป พ.ศ.2543-2544     
________________________________________________________________________________ 
  แขวง           จํานวน                พื้นท่ีทําการเกษตร (ไร)                          พื้นท่ีถือครอง (ไร)                       
                     ครัวเรือน     ทําสวน  ปลูกผัก  ไมดอก  เล้ียงสัตว ประมง พื้นท่ีไมทํา      ท่ีเชา    ท่ีตนเอง 
        เกษตรกร                                                                            ประโยชน    
________________________________________________________________________________ 
บางขุนเทียน    153           970.75     47.00         4.0         1           2          23.00           543.00   504.75 
บางมด             134           500.75     22.66     178.0         -            -          58.00          345.50    413.91 
จอมทอง            91           351.00     20.50         6.0         -            -          21.50          100.25    298.75   
บางคอ              32            123.25     30.25         -            1            -              -             134.50      20.00   
________________________________________________________________________________ 
        รวม         410         1,945.75   120.41    188.0         2            2       102.50       1,123.25  1,237.41 
_________________________________________________________________________________ 
(สํานักงานเขตจอมทอง ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม, 2544)   

 

จากตารางขางตน จะเห็นวา แขวงบางขุนเทียนมีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด            
(รอยละ 437.32)  และมีพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุด  (รอยละ 44.38)   รองลงมา คือ แขวงบางมด 
(รอยละ 32.17)  แขวงจอมทอง (รอยละ 16.90)  และแขวงบางคอ (รอยละ 6.54)   ตามลําดับ 

ในจํานวนพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด  (2,360.66 ไร) จะเห็นวา เปนสวนไมผลมากที่สุด 
(รอยละ 82.42)   รองลงมา คือ สวนไมดอกไมประดับ  (รอยละ 7.96)   สวนผัก (รอยละ 5.10)  พื้นที่
ไมทําประโยชน (รอยละ 4.34)   เล้ียงสัตว (รอยละ 0.08)  และการประมง (รอยละ 0.08)  ตามลําดับ            

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2537 พบวา จํานวนครัวเรือนเกษตรกรลดลงเล็กนอย จาก  449 ครัว
เรือน เหลือ  410 ครัวเรือน หรือลดลงรอยละ 8.69    สวนจํานวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมดลดนอยลง
กวาเดิม จาก 2,344.63  ไร เหลือพื้นที่ทําการเกษตรจริง 2,258.16 ไร  (ไมรวมพื้นที่ไมทําประโยชน)
หรือลดลง 86.47 ไร คิดเปนรอยละ 3.69   

 ขอที่นาสังเกต คือ พื้นที่ถือครองนั้น มีพื้นที่ของตนเองสูงกวาพื้นที่เชาเพียงเล็กนอย  และ  
จํานวนพื้นที่ไมทําประโยชนในแขวงบางมดสูงกวาแขวงอื่นๆ    

พื้นที่การเกษตรที่หายไปนั้นถูกปรับเปลี่ยนไปใชประโยชนอ่ืน เปนพื้นที่อยูอาศัย บานจัดสรร 
พาณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม  ชาวสวนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจางทั่วไปมากขึ้น  
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ดานพาณิชยกรรม  ในป พ.ศ. 2542 เขตจอมทองมีจํานวนสถานประกอบการรวม 3,460 
แหง มีการวาจางงานจํานวน 43,326 คน  สวนดานอุตสาหกรรม เปนฐานเศรษฐกิจสําคัญอยางหนึ่ง
ของเขตจอมทอง ส้ินป พ.ศ. 2542 มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 1,132 แหง  มีจํานวนคนงาน 
21,053 คน   แขวงจอมทองมีโรงงานตั้งอยูมากที่สุดจํานวน 625 แหง  คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.21  
มีคนงานจํานวน 10,332 คน รองลงมา คือแขวงบางขุนเทียน มีโรงงานจํานวน 312 แหง คิดเปนสัด
สวนรอยละ 27.56  มีคนงานจํานวน 7,147 คน  การขยายตัวของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมของ
เขตนี้พบวาขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราที่คอนขางสูงโดยเฉพาะที่แขวงจอมทองและแขวงบางขุน
เทียน เนื่องจากเปนพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินคา เดิมการขยายตัวที่เกิดตามแนวถนนมีผลมาจาก
ความสะดวกสบายในการเขาถึง และเปนพื้นที่ตอเนื่องกับพื้นที่ยานการคาชั้นใน ยานการคาบางปะ
กอก และพื้นที่ชานเมือง เชน จังหวัดสมุทรสาคร  (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2544: (4)27-44) 

2.1.3  ลักษณะชุมชน 
ในอดตีเขตจอมทองมีความเจริญรุงเรืองและมีความสําคัญในหลายๆ ดาน เปนที่รูจัก

กันวาเปนแหลงที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ มีคลองดาน (คลองสนามชัย) เปนเสนทางลําเลียงสินคา
ไปขายทั้งในประเทศและตางประเทศ  บนสองฝงคลองนี้ จึงมีรองรอยอดีตทั้งดานศิลปวัฒนธรรม 
สถาปตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุของทองถ่ินและบานเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตชาวสวนริมฝง
คลอง  

จากการสํารวจพื้นที่ชุมชนและขอมูลของฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    
เขตจอมทอง (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2544: 4-25) พบวา บานเรือนสวนใหญมีการใชวัสดุ
กอสรางที่เปนการกออิฐถือปูน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูติดกับแนวถนนสายหลักและสายรอง สวนพื้นที่
ดานในซอยที่ลึกเขาไปก็มีการกอสรางอาคารบานเรือนที่กออิฐถือปูนและเปนไมผสมผสานกันไป  
ลักษณะของชุมชนมีลักษณะของการเติบโต 2 แบบ คือ 

แบบแรก  เปนการเติบโตของพื้นที่สวนและคูคลองคละกันไปกับพื้นที่ชุมชน  การ
ตั้งถ่ินฐานยังไมหนาแนนมากนัก  สภาพแวดลอมยังคงมีเคาโครงของการเปนชุมชนเกษตรริมน้ําเดิม 
ยกเวนบางพื้นที่ที่เปนจุดเชื่อมตอของเสนทางน้ํา เสนทางบก  

แบบสอง เปนการเติบโตจากการตัดพื้นที่ถนนเพื่อเชื่อมตอเมืองกับพื้นที่ชานเมือง 
ทําใหเกิดการขยายตัวของอาคารบานจัดสรรและอาคารพาณิชยในพื้นที่ของเอกชน สภาพของชุมชน
และการใชพื้นที่จึงมีความแออัดสูงขึ้นและไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี  

จากสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะกึ่งเมืองและกึ่งชานเมือง  ทําใหมีประชากรอยูหนาแนน
เปนบางแหง  การที่ประชากรอยูกันหนาแนนจึงทําใหเกิดชมุชนยอยๆ หลายชุมชน  
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ชุมชนที่ไดรับการจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน พ.ศ. 
2534 มีจํานวนทั้งสิ้น  49  ชุมชน โดยแยกตามแขวงตางๆ   ดังนี้ (สํานักงานเขตจอมทอง ฝายพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม, 2544)  

1.  แขวงบางคอ    จํานวน 8 ชุมชน  คือ  
1.1 ชุมชนศิลปเดช 
1.2 ชุมชนริมคลองบางคอ 
1.3 ชุมชนวัดมงคลวราราม 
1.4 ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข 
1.5 ชุมชนซอยสวนหลวง 
1.6 ชุมชนจันกลิ่นพัฒนา 
1.7 ชุมชนสุขศิริ 
1.8 ชุมชนวัดนางนอง 

2.   แขวงบางขุนเทียน   จํานวน 11 ชุมชน  คือ 
2.1 ชุมชนหมูบานพัฒนาหมู 11  
2.2  ชุมชนบางระแนะใหญ 
2.3  ชุมชนวิสุทธิจิตร 
2.4  ชุมชนซอยบุญอยู 
2.5  ชุมชนซอยวาสนา 
2.6  ชุมชนวัดสิงห 
2.7  ชุมชนโรงพักเกาบางขุนเทียน 
2.8  ชุมชนซอยรวมสุข 
2.9  ชุมชนคุงขาวหลาม 
2.10  ชุมชนแกวกลม  
2.11  ชุมชนรวมมิตร 

3.   แขวงจอมทอง    จํานวน  13  ชุมชน  คือ  
3.1 ชมุชนวัดโพธ์ิแกว 
3.2  ชุมชนมัสยิดนูรุลยากีน 
3.3 ชุมชนซอยเทียนทรัพย 
3.4  ชุมชนโรงน้ํามันเกา 
3.5 ชุมชนอุดมสิน 2 
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3.6 ชุมชนบานสวน 
3.7  ชุมชนรวมใจ 
3.8  ชุมชนผาสุข 
3.9  ชุมชนชาวสวนสัมพันธ 
3.10  ชุมชนคุณยายวัน 
3.11  ชุมชนภาณุมาภรณพัฒนา 
3.12  ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ 
3.13  ชุมชนทิพยสุวรรณ 

4.   แขวงบางมด    จํานวน 5  ชุมชน  คือ  
4.1 ชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 4 (โพธิทอง) 
4.2  ชุมชนวัดสีสุก 
4.3  ชุมชนทองเจือ 
4.4  ชุมชนปาแดงพัฒนา 1 
4.5  ชุมชนบางมดพัฒนา หมู 7  

สภาพทั่วไปของชุมชน ถนนและทางเดินเทาสวนมากเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก แตมี
บางชุมชนที่เปนสะพานไมและมีน้ําทวมขัง มีสภาพที่คับแคบและชํารุดทรุดโทรม  

 การรวมกลุมประชาคม 
เขตจอมทอง  มีการรวมกลุมประชาคมตาง ๆ หลายกลุม เชนเดียวกับในเขตตลิ่งชัน 

ไดแก 
กลุมเกษตรกร  เร่ิมจัดตั้งเมื่อป 2540  มีการประชุมเกษตรกรในโอกาสตางๆ  และจัด

กิจกรรมจําหนายผลิตผลทางดานการเกษตรในนามกลุมเกษตรกรเขตจอมทอง  
กลุมแมบานเกษตรกรชุมชน   เร่ิมจัดตั้งเมื่อป 2543 เพื่อผลิตสินคาแปรรูปทางการ

เกษตร เชน การทําปลายอ ลูกชิ้นปลา หมูหยอง น้ําพริกเผา เปนตน   
2.1.4   การคมนาคม    

สภาพพื้นที่เขตจอมทองมีลักษณะความเปนเมืองสูง มีโครงขายการคมนาคมทางบก
ที่สะดวกและรวดเร็ว ประชากรสวนใหญจึงใชรถยนตและรถไฟมากกวาเรือ  สวนการคมนาคมทาง
น้ําซึ่งผูกพันกับพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมลดลงอยางมากโดยเฉพาะบริการสาธารณะในคลองมีเหลือ
อยูเพียงเล็กนอย  ชาวสวนและคนในทองถ่ินเทานั้นที่ใชเรือสัญจรเพื่อขนสงผลิตผลทางการเกษตร 
และคาขายในคลองเล็กๆ นอยๆ  โดยมากจะเปนเรือทองเที่ยวที่แลนทุกวัน และมีจํานวนมากขึ้นใน
ชวงวันหยุด ตามคลองดาวคะนอง คลองบางขุนเทียน คลองบางมด เพื่อไปยังตลาดน้ําวัดไทร  
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การคมนาคมทางน้ํา   ในพื้นที่นี้มีคลองเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะคลองสายหลัก
และคลองแยกมีจํานวน 58 คลอง และยังมีลํากระโดงตางๆ ของพื้นที่สวนที่ตองสรางสะพานขาม
โดยไมสามารถปดกั้นได   แตคลองที่ใชในการขนสงทางเรือ คือ คลองสนามชัย (คลองดาน) สวน
คลองอื่นๆ ชาวบานใชติดตอคาขาย  คลองเหลานี้ติดตอเชื่อมโยงกับคลองอื่นๆ ในเขตใกลเคียงได
โดยรอบ   

คลองสายหลัก  5 สาย คือ 
1. คลองสนามชัย (คลองดาน)   ปากคลองแยกจากคลองบางกอกใหญ ขางวดั 

สมุทธาราม (วัดปากน้ํา)  ปลายคลองจดคลองบางบอน และคลองสนามชัย ยาวราว 6 กิโลเมตร เปน 
“ลําน้ําประวัติศาสตร” ที่เคยเปนเสนทางยุทธศาสตรในการเดินทัพสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
เปนเสนทางคาขายออกสูปากอาวทะเลได และเปนสายน้ําสําคัญหลอเล้ียงชีวิตชาวจอมทองมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา  สองฟากฝงคลองจึงเต็มไปดวยรองรอยแหงประวัติศาสตร ศิลปะ และ
สถาปตยกรรมหลากหลายแบบ  รวมทั้งบรรยากาศวิถีชีวิตแบบพื้นบานไทย  ปจจุบันทางเขตไดฟน
ฟูใหเปนแหลงทองเที่ยว คือ ไดจัดโครงการลองเรือทางน้ํา  “โครงการตามรอยเสด็จประพาส
ชลมารคพระเจาเสือ” ซ่ึงประชาชนใหความสนใจอยางยิ่ง (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2545)   ใน
คลองนี้มีวัดสําคัญ คือ วัดปากน้ํา วัดอัปสรสวรรค วัดนางชี วัดหนัง วัดนางนอง วัดราชโอรส  

2.  คลองดาวคะนอง   ปากคลองดาวคะนองแยกจากแมน้ําเจาพระยาที่วัดดาวคะนอง  
ปลายคลองจดคลองบางขุนเทียน คลองนี้ยาวประมาณ  2.5 กิโลเมตร   มีตํานานเลาวา มีจระเขดาง
ตัวหนึ่งดุรายคะนองมาก อาศัยอยูในคลอง ชาวบานจึงเรียกชื่อคลองวา “ดางคะนอง”  (หลวงธํารง
โทรกิจ [ยิ้ม  เขตตะสิริ], 2482: 9)   

3.  คลองบางขุนเทียน   เปนคลองสําคัญคลองหนึ่ง   ติดตอกับคลองมหาชัย    ออก
แมน้ําทาจีนได  

4.  คลองบางมด   ปากคลองแยกจากคลองสนามชัย (คลองดาน) ที่วัดไทร ปลาย
คลองจดคลองแมน้ํา ที่ใตปากคลองรางโพ ยาว 8 กิโลเมตร  

5.  คลองลัดเช็ดหนา  เปนคลองลัดไปตอคลองบางขุนเทียนได  
คลองอยูในความดูแลของสํานักงานเขตจอมทอง มี 47 คลอง ซ่ึงมีคลองหลักใช

ระบายน้ํา จํานวน 15 คลอง คือ คลองบางคอ  คลองบางสะแก คลองบางประทุน คลองบางระแนะ 
คลองบางโคลัด คลองวัดนาคนิมิตร คลองโพธิ์ คลองขวาง คลองบางระแนะนอย คลองบัว  คลอง
เจาคุณ คลองลัดขี้เหล็ก คลองยายจําป คลองบางปะแกว  

ดานการจราจรทางน้ํา  สภาพของลําคลองในปจจุบันมีบางแหงตื้นเขิน น้ําในคลอง
เนาเสีย มีกล่ินเหม็น ประตูกั้นน้ําที่คลองดาวคะนองและคลองมหาชัยเปนอุปสรรคหนึ่งในการเดิน
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เรือโดยสาร เพราะตองคอยเปดและปด ประกอบกับมีทางเลือกอื่นทั้งทางถนนและทางรถไฟที่
สะดวกกวาเดิม โดยไมตองตอหลายทอด ทําใหผูที่อาศัยอยูตามริมคลองนิยมใชทางบกแทน เชน 
บริเวณคลองสนามชัยและคลองบางขุนเทียน ประชาชนสามารถใชบริการรถไฟสายวงเวียนใหญ-
มหาชัยสะดวกกวาการใชเรือโดยสาร  

ปจจุบันจึงมีบริการเรือโดยสารสาธารณะเสนทางเดียว จากสะพานพุทธ-วัดเลา ผาน
คลองบางขุนเทียน-คลองสนามชัย-ตลาดน้ําวัดไทร-วัดเลา  ชวงเชาใหบริการ 2 เที่ยว คือ เที่ยว 7.00 
น. และ 8.00 น.  ชวงเย็นมีเฉพาะเที่ยว 16.00  น.  คาโดยสาร 7-12 บาท ขึ้นอยูกับระยะทาง มีเรือให
บริการอยู 2 ลํา (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2544: 5-14)    

การคมนาคมทางบก  
ในเขตจอมทองมีถนนสายหลักในการเดินทางเขา-ออกจากเขตสูศูนยกลาง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู 5 สาย คือ ถนนพระราม 2  ถนนสายสุขสวัสดิ์ ถนนจอมทอง 
ถนนเอกชัย และถนนวุฒากาศ   มีถนนสายรองที่สําคัญ  2 สาย คือ ถนนรัตนกวีและถนนพุทธบูชา   

ถนนสายหลัก 7 สาย คือ  (กรุงเทพมหานคร 2, สํานักการโยธา, 2545 และสํานักผัง
เมือง กรุงเทพมหานคร, 2544: 5-7) 

1. ถนนพระราม 2  (ธนบุรี-ปากทอ)  เปนถนนคอนกรีต กวาง 80 เมตร  ขนาด 8 ชอง
จราจร มีเกาะกลาง และมีทางขนานอีกขางละ 2 ชองจราจร  ตนทางแยกจากถนนสุขสวัสดิ์ถึงสนาม
ไดรกอลฟ  ระยะทางในเขตยาว 4,200 เมตร ริมถนนมีอาคารใหญๆ ประปรายสองขางทาง 

2.  ถนนสุขสวัสดิ์   เปนถนนคอนกรีตกวาง 33.50 เมตร ขนาด 8 ชองจราจร มีเกาะ
กลาง  ตอจากสะพานขามคลองดาวคะนองถึงแยกถนนพระราม 2  ยาว 1,230 เมตร ถนนนี้เชื่อมตอ
กับถนนพระราม 2 เพื่อไปยังสมุทรสาครหรือข้ึนทางดวนเฉลิมมหานคร (ขั้นที่ 1)  

3.  ถนนจอมทอง   เปนถนนสายรองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร แตถือวาเปน
สายหลักของเขต เปนถนนลาดยาง กวาง 17.80 เมตร ขนาด 4 ชองจราจร ไมมีเกาะกลาง  ตนทาง
เชื่อมตอกับถนนสุขสวัสดิ์และปลายทางเชื่อมกับถนนเอกชัย  ยาว 2,150 เมตร สองขางทางเปนตึก
แถวที่เปนทั้งรานคาและที่อยูอาศัย  

4. ถนนเอกชัย   เปนถนนลาดยาง กวาง 15  เมตร ขนาด 4 ชองจราจร ไมมีเกาะกลาง  
ตนทางจากสะพานขามคลองบางขุนเทียน ถึงสะพานขามคลองวัดสิงห ยาว 2,480 เมตร   มีซอยแยก
สองฝงถนนเปนระยะ ประชากรอยูอยางหนาแนน  

5.  ถนนวุฒากาศ   เปนถนนลาดยาง กวาง 17 เมตร ขนาด 4 ชองจราจร ไมมีเกาะ
กลาง  ตนทางแยกจากถนนจอมทองถึงสะพานวุฒากาศ 1  ยาว 1,180 เมตร มีซอยแยกสองฝงถนน
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เปนระยะ ประชากรอยูอยางหนาแนน  ปจจุบันมีเสนทางถนนตากสิน-เพชรเกษม (ของกรมโยธาธิ
การ) ตัดผานทําใหสามารถใชเสนทางออกสูถนนเพชรเกษมได  

6.  ถนนตากสิน-เพชรเกษม  เปนถนนคอนกรีต กวาง 35 เมตร ขนาด 4 ชองจราจร มี
เกาะกลาง ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร กอสรางเสร็จเมื่อตนป 2544 ตัดผานพื้นที่ตอนเหนือของเขต
จอมทอง   เปนโครงการตอเชื่อมกับโครงการสรางสะพานแมน้ําเจาพระยาที่ปลายถนนสาทร ระยะ
ที่ 1 ชวงสาทร-ตากสิน  ทําใหสามารถเชื่อมโยงถนนเพชรเกษม ถนนเจริญกรุง และทางดวนขั้นที่ 2 
และจะตอเชื่อมกับโครงการเพชรเกษม-รัตนาธิเบศร (โครงการกอสรางสะพานบริเวณวัดนครอินทร
และถนนตอเชื่อม) ในอนาคต  

7.  ถนนสาย ง1 ถนนตากสิน-เพชรเกษม – วงแหวนรอบนอก (กาญจนาภิเษก) เปน
ถนนคอนกรีต กวาง 40 เมตร ขนาด 4 ชองจราจร มีเกาะกลาง ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร แยกจาก
ถนนสมเด็จพระเจาตากสิน-เพชรเกษม ในเขตจอมทองไปเชื่อมถนนวงแหวนรอบนอก  (กาญจนา  
ภิเษก)  เร่ิมกอสรางในเดือนพฤศจิกายน 2543  แลวเสร็จในป พ.ศ. 2545  

ถนนสายรอง  มี 2 สายคือ 
1.  ถนนรัตนกวี  เปนถนนลาดยาง   กวาง 12 เมตร   ขนาด 2 ชองจราจร  จากคลอง

บางขุนเทียนถึงถนนพระราม 2  ยาว 2,283 เมตร อยูในความดูแลของสํานักงานเขตจอมทอง       
แนวเสนทางบางตอนคดโคงและหักศอก สองขางทางจะมีทั้งบานเรือนและโรงงานหนาแนนเปน
ชวงๆ  เปนทางลัดและทางเชื่อมระหวางถนนจอมทองและถนนพระราม 2  

2.  ถนนพุทธบูชา (ถนนบางมดพัฒนา) เปนถนนลาดยาง กวาง 16 เมตร ขนาด 2 ชอง
จราจร  เชื่อมพื้นที่ตอแนวถนนพระราม 2  ถึงถนนประชาอุทิศ  ยาว 2,790 เมตร  อยูในความดูแล
ของสํานักงานเขตจอมทอง   แนวเสนทางบางตอนมีลักษณะคดโคงตามเสนทางเดิมของชุมชน  
แนวถนนมีความกวางไมเทากันตลอดทั้งเสนทาง สภาพสองขางทางมีการปลูกสรางอาคารหนาแนน
ในชวงตนที่ติดกับถนนพระราม 2 และถนนประชาอุทิศ  

 จากลักษณะของระบบโครงขายถนนในพื้นที่จอมทองขางตนและบริเวณรอบๆ เขต 
พบวา เกิดพื้นที่ปดลอมขนาดใหญ (Super Block) ที่มีถนนสายหลักเปนกรอบ แตขาดการเชื่อมโยง
ภายในพื้นที่ดวยถนนสายรองและถนนยอยตาง ๆ อยู 2 บริเวณ คือ ตอนบนของเขต ภายในกรอบ
ถนนเพชรเกษมเชื่อมตอถนนบางบอก 1 ถนนเอกชัย และถนนวุฒากาศ  อีกบริเวณหนึ่ง คือ ตอนลาง
ของเขต   ภายในกรอบถนนพระราม 2  เชื่อมตอกับถนนพุทธบูชา   ถนนประชาอุทิศ   และถนน          
สุขสวัสดิ์    

ดังนั้น   การพัฒนาพื้นที่ปดลอมตอนบนของเขตจึงเกิดขึ้นตามโครงการพัฒนา         
โครงขายคมนาคมในอนาคต ไดแก ถนนสาย ง1  ถนนสาย ง2  โครงการทางดวนขั้นที่ 6  และ    
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ศูนยคมนาคมกรุงเทพดานใต  สวนพื้นที่ปดลอมตอนลางของเขต สวนใหญอยูนอกเขตจอมทอง มี
โครงการกอสรางถนนสาย ง4   จะเห็นไดวาแนวโนมการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวมีความเปนไปไดสูง     

การบริการขนสงสาธารณะในเขตจอมทองประกอบดวยรถโดยสารประจําทางหลาย
สาย  และมีรถรับจางเปนรถสี่ลอ (ซูบารุ) ใหบริการบนเสนทางถนนจอมทอง ถนนเอกชัย และถนน
วุฒากาศ จํานวน 4 สาย คาบริการคนละ 5 บาท  นอกจากนี้ก็มีรถตูมวลชนอีก 2 สาย คือ สาย ต7 
เคหะธนบุรี-ทาน้ําดินแดง  และสาย ต 29  ตลาดบางปะแกว-สวนลุมพินี    บริเวณปากซอยตางๆ มี
รถจักรยานยนตรับจางใหบริการตลอดทั้งวัน หรือ 5.00-23.00 น.  

นอกจากรถประจําทางแลว ยังมีรถไฟชานเมือง เพียงเสนทางเดียว  คือ  สายวงเวียน
ใหญ-มหาชัย ระยะทาง 31 กิโลเมตร หยุดใหบริการ 3 สถานีในพื้นที่เขตจอมทอง  คือ สถานี
จอมทอง (วัดราชโอรส)  สถานีวัดไทร และสถานีวัดสิงห  วิ่งใหบริการวันละ 34 เที่ยว ระหวาง 
5.30-20.00 น.  ณ สถานีวงเวียนใหญ และ 4.30-19.00 น. ณ สถานีมหาชัย  คาโดยสาร 3-10 บาท  
ขึ้นอยูกับระยะทาง  

 
2.1.5  ศาสนา 

ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ    วัดยังคงเปนจุดศูนยรวมสําคัญเพื่อใช
ประกอบพิธีทําบุญทางศาสนา เชน ทําบุญตักบาตรในวันพระ วันเขาพรรษา ออกพรรษา     การทอด
ผาปา ทอดกฐิน  

สวนใหญวัดตางๆ จะตั้งอยูบริเวณริมน้ําซึ่งเปนชุมชนดั้งเดิม เพราะอาศัยการ
คมนาคมทางน้ําเปนหลัก   วัดในเขตจอมทอง มีจํานวนทั้งสิ้น 17 วัด  เฉพาะวัดสําคัญมีอยู  5  วัด   
คือ (สํานักงานเขตจอมทอง, 2545)  

1. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เปนอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจา
อยูหัวทรงปฏิสังขรณขึ้น ดวยศิลปะประยุกตแบบสถาปตยกรรมไทย-จีนจากฝมือชางที่ประณีต  พระ
อุโบสถหลังคาแบบจีนมุงกระเบื้องแบบไทยประดับกระเบื้องสีเล่ือมลายระยับตา ปรางคและศาลา
รายศิลปะแบบจีนที่วิจิตรชดชอย ประกอบดวยวิทยาการตํารายาไทยที่ระเบียงคดรอบวิหาร พระ
พุทธไสยาสนที่ใหญที่สุดในฝงธนบุรี  วัดนี้ตั้งอยูที่ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน 

2. วัดนางนองวรวิหาร   “อัญมณีที่คลองบางขุนเทียน”  แหงนี้เปนอารามหลวงที่
รวมไวซ่ึงโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยที่งามวิจิตรดวยสถาปตยกรรมทั้งศิลปะ
แบบไทย แบบจีน และแบบยุโรป  เปนสมบัติไทยที่นาชื่นชมความอลังการและศึกษาหาความรู 
เชน พระอุโบสถแบบไทย-จีน   พระประธานทรงเครื่อง  เจดียยอไมสิบสอง  ปรางคยอไมสิบสอง  
เกงจีน วิหารคู และซุมประตูกําแพงแกวแบบยุโรป  วัดนี้ตั้งอยูที่ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ    
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3. วัดไทร  เปนอารามใหญมีความสําคัญมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา   เมื่อคร้ัง
สมเด็จพระสุริเยนทรธิบดี (พระเจาเสือ) เสด็จประพาสทางชลมารค  ไดมาสรางพระตําหนักทอง 
เพื่อเปนที่ประทับคางแรมขึ้นบริเวณวัดแหงนี้  เปนตําหนักไมลายรดน้ําสีทอง (ยกพื้น) ลงรักปด
ทองทั้งหลังสวยงามมาก   บริเวณหนาวัดไทร มีตลาดน้ําที่เคยโดงดังมากเปนที่รูจักทั่วโลก  แมจะ
ซบเซาไป  แตขณะนี้สํานักงานเขตจอมทองพยายามฟนฟูใหเปนสถานที่ทองเที่ยว และเปนแหลง
รวมผลผลิตจากสวน  วัดไทรตั้งอยูที่ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน 

4. วัดหนัง   เปนอารามหลวงที่รมร่ืน สวยงาม ริมคลองดาน สันนิษฐานวาสรางใน
สมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลพระเจาเสือ นอกจากจะเปนแหลงรวมศิลปะ สถาปตยกรรมแบบไทยสมัย
พระนารายณแลว ยังเปนที่ประดิษฐาน  “หลวงปูเฒา”  พระเกจิอาจารยที่ชาวบานเลื่อมใสศรัทธา
และนับถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทองถ่ิน  วัดหนังตั้งอยูที่ถนนวฒุากาศ แขวงบางคอ 

5. วัดยายรม  เปนวัดเกาแกที่ไดรับการปฏิสังขรณใหม   มีอุโบสถที่แปลกไปจาก
วัดไทยทั่วไป เปนอุโบสถสองชั้น สลักลายไทยทั้งหลัง เนนความเปนเอกลักษณสถาปตยกรรม
ไทย สวยงาม  ออนชอย     ภายในอุโบสถทั้งสองชั้นยังตกแตงดวยภาพพุทธประวัติแกะสลักดวย
ไมสักทอง  จํานวน 173 ภาพ  ใหผูไปเยือนไดชื่นชมความสวยงามและศึกษาพุทธประวัติปางตางๆ  
วัดยายรมตั้งอยูที่ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  

นอกจากวัดในพุทธศาสนาแลว ยังมีคริสตจักร  2 แหง  คือโบสถแมพระประจักษ  
คริสตจักรเอกชัย  มัสยิด 1 แหงคือมัสยิดนูรุลยากีน  และศาลเจา 1 แหง  

 
2.1.6    การศึกษา 

 เขตจอมทอง  มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 33 แหง กระจายอยูตามแขวงตางๆ ทุกแขวง ดังนี้ 
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 3 โรง ไดแก โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนมัธยมวัด

สิงห โรงเรียนบางมดวิทยา 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศกึษา กรุงเทพมหานคร (กรมสามัญศึกษา)  2 โรง  

ไดแก  โรงเรียนวัดหนัง  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  16 โรง  ไดแก  โรงเรียน

สมบุญวิทย  โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา โรงเรียนปญญาวิทยา โรงเรียนแมพระประจักษ     โรงเรียน
ธนบุรีศึกษา โรงเรียนผองอําไพศึกษา  โรงเรียนบุญเสริมวิทยา  โรงเรียนจินดามณี  โรงเรียนสิริ
อักษรธนบุรี    โรงเรียนสิงหวัฒนาวิทยา โรงเรียนศิริสุขวิทยา โรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป       
โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี โรงเรียนอนุบาลบานยิ้ม โรงเรียนอนุบาลรัศมีสุข โรงเรียนอนุบาลพรพิมพ 
โรงเรียนอนุบาลพรอํานวย 
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โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตจอมทอง  11 โรงเรียน  แบงเปน  4  กลุม ไดแก  
 กลุมโรงเรียนที่ 1     โรงเรียนวัดบางประทุนนอก โรงเรียนวัดนางนอง  โรงเรียน

วัดศาลาครืน โรงเรียนวัดไทร 
 กลุมโรงเรียนที่ 2   โรงเรียนวัดโพธ์ิแกว  โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง (โรงเรียนขยาย

โอกาส)  โรงเรียนวัดยายรม (โรงเรียนขยายโอกาส) 
 กลุมโรงเรียนที่ 3  โรงเรียนวัดสีสุก โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก โรงเรียนนาคนิมิตร 

โรงเรียนวัดมงคลวราราม 
  
2.2  ขอมูลพื้นฐานแขวงบางมด เขตจอมทอง   

2.2.1  ความเปนมา 
“บางมด” เปนพื้นที่สีเขียวกวางใหญมาก  ในอดีต บางมดเปนตําบล อยูในอําเภอบาง

ขุนเทียน และอําเภอราษฎรบูรณะ  ปจจุบัน เปนแขวง ขึ้นอยูกับ 3 เขต คือ แขวงบางมด เขตจอมทอง
,  แขวงบางมด เขตราษฎรบูรณะ และแขวงบางมด เขตทุงครุ  มีคลองสายสําคัญคือคลองบางมด   
บางมดเปนแหลงใหญที่ปลูกพืชพันธุหลายชนิด  ที่รูจักกันดีมานานคือสมเขียวหวาน  กลายเปนเอก
ลักษณประจําทองถ่ินของบางมด และเปน “ตํานานสมบางมด” ไปในปจจุบัน 

2.2.2  ลักษณะทั่วไป    
2.2.2.1   ท่ีตั้ง   แขวงบางมด มีพื้นที่อยูติดกับถนนพระราม 2 (ธนบุรี-ปากทอ) ซ่ึง

เปนจุดเชื่อมตอในการเดินทางเขาสูพื้นที่ช้ันในและออกสูพื้นที่รอบนอก และเปนที่ตั้งของสํานักงาน
เขตจอมทอง   

2.2.2.2   การแบงเขตการปกครอง     
แขวงบางมด แบงออกเปน 11 หมู มีกํานัน  มีผูใหญบาน ซ่ึงยังไมครบวาระ 

5 ป เฉพาะหมู 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11   เปนผูปกครองทองที่  
2.2.2.3  พื้นท่ีและจํานวนประชากร 

แขวงบางมด มีพื้นที่ 11,413 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2543 มีประชากร  
ทั้งสิ้น  42,696 คน (รอยละ 24.86)  บริเวณหมู 2 และ 11   มีจํานวนประชากรมากกวาหมูอ่ืนและ       
มีความหนาแนนสูง 12 คน/ไร  เนื่องจากเปนพื้นที่ธุรกิจการคา เปนแหลงงาน มีชุมชนเดิม มีแหลง
โบราณสถาน เปนพื้นที่ทรงคุณคาทางเอกลักษณวัฒนธรรม และเปนเสนทางคมนาคมขนสงทางบก
ที่สําคัญ  พื้นที่สวนใหญของแขวงนี้มีจํานวนประชากรอาศัยอยูอยางเบาบาง  โดยเฉพาะในพื้นที่        
หมู 8 มีความหนาแนนของประชากรเพียง 2 คนตอไร   
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2.2.2.4  อาชีพและการถือครองท่ีดินทางการเกษตร 
ในป พ.ศ. 2543-2544  ประชากรในแขวงบางมดที่ทําการเกษตรมีจํานวน 

134  ครัวเรือน  นอกนั้นประกอบอาชีพอ่ืน  เชน รับจาง  รับราชการ  พื้นที่ใชทําการเกษตรมีจํานวน
รวม 701.41 ไร  สวนใหญชาวสวนนิยมทําสวนไมผล   คิดเปนพื้นที่รวม 500.75 ไร หรือรอยละ 
71.39  รองลงมา คือสวนไมดอกไมประดับ คิดเปนพื้นที่รวม 178 ไร หรือรอยละ 25.38  และสวน
ผัก คิดเปนพื้นที่รวม 22.66 ไร หรือรอยละ 3.23    ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ไมไดทํา
ประโยชนทางการเกษตรอีก 58 ไร  ชาวสวนสวนใหญมีที่ดินเปนของตนเอง รวม 413.91 ไร มีพื้นที่
เชาทําสวนรวม 345.50 ไร  

แขวงบางมด  บริเวณหมู 2  สํานักงานเขตจอมทองไดสํารวจพื้นที่ ในป พ.ศ. 
2544 พบวา ชาวสวนนิยมทําสวนไมผล  จําพวก กลวย หมาก มะพราว จะมีอยูทุกสวน นอกนั้นก็
ปลูกมะมวง สมโอ ชมพู  ล้ินจี่ ขนุน มะนาว ถาเปนสวนไมดอกไมประดับ   นิยมปลูกกลวยไมมาก
ที่สุด   สวนใหญเปนพื้นที่เชาทําสวน  จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีตั้งแต 1-11 คน  

 

2.2.3  ลักษณะชุมชน 
แขวงบางมด  แบงออกเปน 5 ชุมชน ดังนี้  (สํานักงานเขตจอมทอง ฝายพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม, 2540: 35-39) 
1.  ชุมชนหมูบานพัฒนาหมู 4 (โพธิ์ทอง)  ตั้งอยูหมู 4 แขวงบางมด มีเนื้อที่ประมาณ 

4-6 ไร ประชาชนสวนใหญ อยูในชุมชนมานานกวา 10 ปขึ้นไป บางสวนเพิ่งยายเขามา โดยมีภูมิ
ลําเนาเดิมอยูที่กรุเทพมหานครและจังหวัดภาคกลาง มาเชาที่ดินปลูกบาน และมีบางพื้นที่มีที่ดินเปน
ของตนเองอาศัยอยูกันเปนกลุม  สวนใหญประกอบอาชีพรับจางและประกอบอาชีพสวนตัว  สภาพ
บานเรือนทั่วไปเปนบานไม ปลูกชิดกันบาง หางกันบาง มีลักษณะเปนกึ่งชุมชน ชุมชนอยูติดกับ
คลองบางปะแกว  ทางเดินเขาชุมชนบางสวนเปนอิฐซีเมนตแผนๆ ปูเรียงกันไป  แตสวนใหญเปน
สะพานไมไมเกานัก มีน้ําทวมขังรอบๆ บานเนื่องจากอยูติดกับคลองและพื้นที่โดยรอบเปนสวน
ผสม สภาพทางเดินในชุมชนมีทางเดินเปนสะพานทางเดิน คสล. บางสวน และบางสวนเปนทางเดิน
ไม   น้ําประปายังเขาไมถึง   

2.  ชุมชนวัดสีสุก   ตั้งอยูหมู 9  ริมคลองบางมด  มีเนื้อที่ประมาณ  4  ไร  ประชาชน
สวนใหญอยูที่นี่มานานประมาณ 50-60 ป  มีที่ดินเปนของตนเอง และแบงที่ใหเชาที่ดินปลูกบาน  
สวนมากประกอบอาชีพรับจางทั่วไป บางสวนรับราชการและคาขาย มีรายไดพอเพียงกับการดํารง
ชีวิต   สภาพทั่วไปในชุมชน ทางสัญจรเปนทางเทา คสล. และทางเดินไมซ่ึงชํารุดทรุดโทรม ไม
สะดวกในการสัญจรไปมา มีน้ําทวมถึงอันเปนผลมาจากน้ําขึ้น-น้ําลงในคลองบางมด สภาพที่อยู
อาศัยในชุมชนนี้ไมเปนระเบียบ แตไมหนาแนนจนเกินไป  
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3.  ชุมชนทองเจือ     ตั้งอยูหมู  4 แขวงบางมด  มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร  ประชาชน
สวนใหญอยูที่นี่มานานกวา 10 ป โดยมีภูมิลําเนาเดิมอยูที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  สาเหตุการยายครอบครัวคือมาหางานทํา   สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง อาชีพ
สวนตัว บางสวนเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับราชการ รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวสวนใหญต่ํา
กวา 35,000 บาทตอไป   สภาพทั่วไป ชุมชนนี้เปนชุมชนขนาดเล็ก คอนขางแออัด ไรระเบียบ  บาน
เรือนอยูในสภาพไมมั่นคงถาวร สวนใหญเชาที่ดินปลูกบานและเชาบานผูอ่ืนปะปนกัน    ถนนเขา
ชุมชนเปนทางสวนบุคคล เปนถนนลูกรัง รถยนตเขาไดสะดวก แตมีปญหาเรื่องน้ําทวมขังในฤดูฝน 
เพราะไมมีทอระบายน้ํา  มีไฟฟาและน้ําประปาเขาถึง แตยังไมมีโทรศัพทสาธารณะ  

4.  ชุมชนปาแดงพัฒนา 1      ตั้งอยูหมู 4 หลังโรงแรมมดอินน   มีเนื้อที่ประมาณ 2 
ไรเศษ   เดิมเปนสวนผลไม  ตอมาความเจริญเขาถึง   การคมนาคมสะดวกอยูใกลถนนพระราม 2 
(ธนบุรี-ปากทอ)  เจาของที่ดินจึงแบงที่ใหเชา โดยมีเจาของที่เดิม ญาติเจาของที่ดิน  และผูเชาที่ดิน
ปลูกบานแบงหองเชา โดยมีผูเชามาจากตางจังหวัด เพราะอยูใกลสถานที่ประกอบอาชีพ อาศัยอยูกัน
อยางหนาแนน  สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง อาชีพสวนตัว รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ตามลําดับ   สภาพทั่วไปในชุมชน ทางเดินเทาหลักเปนสะพานทางเดิน คสล.  แตบางพื้นที่เปนทาง
เดินไมซ่ึงชํารุดทรุดโทรม  บานสวนใหญเปนบานไม มีทั้งที่เปนของตนเอง เชาที่ปลูกบานแบงหอง
ใหเชาเปนสวนใหญ  สภาพพื้นที่มีน้ําขัง มีขยะตกคางเปนจํานวนมาก ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหายุงชุม 
น้ําประปาเขาถึง  

5.  ชุมชนบางมดพัฒนา หมู 7     อยูริมคลองบางมด  มีเนื้อที่ประมาณ  5 ไรเศษเปน
รูปสี่เหล่ีมจตุรัส  เดิมเปนสวนลิ้นจี่กับชมพู  พื้นที่เปนที่ลุม น้ําทวมตลอดป   ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจาง  นอกนั้นประกอบอาชีพสวนตัว รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สภาพ
ทั่วไปภายในชุมชน ทางเดินเปนถนนคอนกรีต ไมมีไฟฟาริมทาง  สวนใหญเปนบานไม และเปน
หองแบงใหเชา  สภาพพื้นที่มีน้ําขังตลอดเวลา มีขยะตกคาง จึงมีปญหาเรื่องยุงและหนูชุมมาก 

ในการดําเนินการพัฒนาชุมชนเปนการทํางานรวมกันระหวางสํานักเขตจอมทองกับ
ประชาชน โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ  การดําเนินงานคํานึงถึงชุมชนในทุกๆ 
ดาน  

การรวมกลุมประชาคม       
สํานักงานเขตจอมทอง ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมไดสงเสริมและ

สนับสนุนการรวมกลุมองคกรและการพัฒนาองคกรในชุมชน เชน กลุมเกษตรกร กลุมสตรี กลุม
เยาวชน กลุมผูสูงอายุ กลุมออมทรัพย ฯลฯ โดยผานคณะกรรมการชุมชนและนักพัฒนาชุมชน  
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ตัวอยางประชาคมที่สําคัญ  คือ กลุมเกษตรกร  นายมนัส เพ็งพูน เปนประธานกลุม  
จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2540  มีสมาชิก 105 คน มีการรับสมาชิกกลุมเกษตรกร เขตจอมทอง เพิ่ม
เติมตลอดเวลา  

กิจกรรมที่ทํารวมกันในชุมชน คือ วันปใหม สงกรานต วันเด็ก วันสําคัญทางศาสนา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

2.2.4  สภาพบานเรือน  
          ตามริมคลองบางมดสองฟากฝง จะเห็นบานเรือนหนาแนนเปนระยะสลับไป

กับที่ดินรกราง  มีโรงงานอยูประปราย บานหรือวัดริมคลองจะหันหนาสูคลองตามคติของไทย 
ลักษณะของบานเรือนริมคลองที่สรางสมัยกอนเปนเรือนไมชั้นเดียว ใตถุนสูง หนาบานมีชานเรือน
หรือศาลานั่งเลนและมีทาน้ํา  มีการทําเขื่อนกั้นอยางดี เพราะคลองบางมดเปนเสนทางสัญจรสําคัญที่
มีเรือทัวร เรือหางยาว เรือติดเครื่องตางๆ ผานไปมาตลอดเวลา 

บานชาวสวน มักอยูติดคลองหรือริม “ลํากระโดง”  สวนใหญไมมีร้ัวกั้น  ภาย
ในบริเวณบานชาวสวนนิยมตั้งศาลพระภูมิเจาที่  กํานันแขวงบางมดเลาวาแถบนี้ไมเคยมีศาลตายาย
มากอน เพิ่งจะมีเมื่อ 10 ปมานี้  เพราะคนขายศาลหลอกใหตั้งศาลตายาย  นอกจากนั้นชาวสวนชอบ
เล้ียงสุนัขไวเฝาสวน เพราะขโมยชุม  บางสวนมีถึง 10 ตัว  

หลังจากมีการตัดถนนธนบุรี-ปากทอ (ถนนพระราม 2 ปจจุบัน) ในราวป 
2511 จึงมีการขายที่สวน ปลูกตึกแถว บานเชา  อาคารทันสมัยจํานวนมากตลอดสองฝงถนน   สวน
หมูบานจัดสรร  ในระยะ 20 ปที่ผานมา มีการขายที่ดินสวนสมยกแปลง  เพื่อสรางหมูบานจัดสรร
หลายแหง หลายโครงการ เชน  หมูบานบางมด  หมูบานชิฌา  หมูบานสินทวีซ่ึงมีหลายโครงการ  

2.2.5   สภาพสวน  
แมสองฝงถนนดานหนาจะเต็มไปดวยบานเรือน ตึกแถว อาคารทันสมัย  แต

ลึกเขาไปดานในยังคงเต็มไปดวยพื้นที่สีเขียว ลักษณะของสวนที่นี่เปนสวนผสมที่สืบทอดกันมาแต
ดั้งเดิม  สวนหมาก สวนมะพราว มีอยูดาษดื่น  กลวย มะมวงมีประจําทุกสวน แซมกับชมพู   นอก
นั้นเปนไมผล ไมดอกไมประดับชนิดตางๆ  ภายในสวนเงียบสงบ ปลอดคน เพราะชาวสวนปลูก
บานเรือนกระจายออกไปตามสวนของตน เวลาเดินในสวนตองเดินไปตามทางหัวสวนของแตละ
แหงซึ่งมีที่ดินติดตอกัน  สวนหลายแหงถูกปลอยทิ้งรกราง ไมไดใชประโยชน เพราะสภาพแวดลอม
ไมเอื้อตอการทําสวน โดยเฉพาะเรื่องน้ําทวม น้ําเนา และน้ําเค็ม   

ในอดีตชาวสวนใชน้ําจากลําคลองที่ใสสะอาดในการอุปโภคและบริโภค  
สัตวน้ําชุกชุมมาก  แตสภาพปจจุบัน ส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด  น้ําสกปรกเนาเหม็น
มากเกินกวาจะนํามาใชเพาะปลูกได  ชาวสวนจึงตองยายไปทําสวนในแหลงอื่นที่มีน้ําสะอาดกวา  
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2.2.6   การคมนาคม 
เสนทางเขาสูแขวงบางมดมีหลายทาง ทั้งทางบกและทางน้ํา  ดังนี้ 
การคมนาคมทางบก  มีถนนสายสําคัญผานหลายสาย ไดแก ถนนพระราม 2   

ถนนพุทธบูชา   
สวนการคมนาคมทางเรือ    จะมีเรือบริการจากจุดตาง ๆ  ดังนี้ 
1. ทาวัดไทร  อยูหนาวัดไทร  มีเรือรับจางไปตามคลองตางๆ   
2. ทาวัดพุทธบูชา  อยูหนาวัดพุทธบูชา   

 
ลําคลองเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญมาก  เพราะนอกจากเปนที่สัญจรในชีวิต

ประจําวันแลว  ยังเปนระบบการคาขายทางน้ําอีกประการหนึ่ง  คือ  ขนสงผลผลิตหรือสินคาสูผู
บริโภคโดยตรงภายในชุมชนเดียวกันหรือชุมชนใกลเคียง   และขนสงออกสูตลาดภายนอก   ดังนั้น ใน
สมัยกอนจะแลเห็นเรือเต็มลําคลองไปหมด   มีหลากหลายชนิด  เชน  เรือพาย เรือแจว  เรือสําปน  เรือ
ชะลา   เรือตอ  เรือเอี้ยมจุน เปนตน  ทุกวันนี้ใชเรืออีแปะติดเครื่องกันทั้งนั้น ซ่ึงมักใชในสวน  หรือนํา
มาเปนเรือขายของหรือเรือรับจาง  การเดินเรือคาขายในคลองบางมดยังพบเห็นไดทุกวัน  เชน  เรือเร
ขายของสดของชํา   เรือขายอาหาร เชน  กาแฟ ขนม  กวยเตี๋ยว เปนตน เรือขายของนักทองเที่ยวตาง
ชาติ เปนตน 

เมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้น  การคมนาคมทางน้ําไมเปนที่นิยมอยางสมัย
กอน  ชาวบานใชรถยนต  รถจักรยาน และรถมอเตอรไซด รวมทั้งรถไฟ แทนเรือมากขึ้น  

2.2.7   ศาสนา 
ชาวบางมดนับถือพุทธศาสนากันแทบทั้งนั้นและเลื่อมใสศรัทธาในพุทธ

ศาสนามาก  วัดตาง ๆ ที่อยูในแขวงบางมดและแขวงใกลเคียงนี้ลวนเปนวัดโบราณเกาแกตั้งแตสมัย
อยุธยา  และไดรับการดูแลปฏิสังขรณเร่ือยมา  ไดแก วัดยายรม วัดสีสุก  ในวันสําคัญทางศาสนาจะ
มีชาวบานมารวมชุมนุมพบปะสังสรรคกัน 
 2.2.8   การสาธารณูปโภคและอนามัย 

จากการสอบถามประชาชนในเขตจอมทอง พบวา  แหลงน้ําดื่มและน้ําใชใน
ครัวเรือนสวนใหญมาจากน้ําประปาของการประปานครหลวง  คุณภาพน้ําดื่มสวนใหญไมมีปญหา  
(สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2544)   เดิมชาวสวนทุกครัวเรือนใชน้ําในลําคลองเปนประจํา พอเขา
หนาแลง น้ําในคลองเหลือนอย  ฉะนั้นราวเดือนมีนาคม ชาวสวนจะเตรียมทําแองกักน้ําไวใชในการ
อุปโภคบริโภคตลอดหนาแลง  แตเมื่อรอบนอกแปรสภาพเปนที่อยูอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม  คลอง
จึงกลายเปนที่ระบายน้ําเสีย  สมศักดิ์ เมนะทัต อดีตผูใหญบานแขวงบางมด หมู 2 (สัมภาษณ, 10 
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พฤษภาคม 2545) เลาวา “ป 2522 น้ําในคลองทั้งเนาทั้งเหม็น ดําปด ปนั้นเหลือทน เลยเลิกใชน้ําใน
คลอง ตองขอน้ําประปาใชแทน”     

เมื่อมีถนนตัดผาน ชุมชนสวนใหญมีน้ําประปาและไฟฟาใชทั่วถึง   ปญหาใน
การใชไฟคือไฟฟาแพง ซอยเอกชนบางซอยไมมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  ทุกครัวเรือนมีสวมซึมใช 
และกําจัดขยะโดยกองไวหรือใสถังขยะไวใหเจาหนาที่ของเขตมาเก็บ  แตบานริมคลองบางแหงแอบ
นํามาขยะมาทิ้งในคลองตอนกลางคืน  

ดานการใหบริการสาธารณสุขภายในหมูบานยังไมเพียงพอตอความตองการ 
เนื่องจากขาดแคลนแพทยและเภสัชกร   ตองเดินทางออกนอกหมูบานไปที่โรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน       ปจจุบันชาวสวนหลายรายเริ่มไปใชบริการที่โรงพยาบาลบานแพว สมุทรสาคร   ซ่ึงเปน
โรงพยาบาลเปดใหมที่มีอุปกรณแพทยทันสมัย และใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงก็ถึง 

  
 2.2.9  การศึกษา 

 ปจจุบันชาวบางมดมีทัศนคติที่ดีตอการศึกษา ประสงคจะใหลูกหลานไดเรียน
สูงๆ เทาที่จะทําได   เพื่อจะไดทาํงานที่มีเงินเดือนประจํา ไมตองการใหยึดอาชีพทําสวน ชาวบางมด
ที่มีฐานะดีจะสงลูกหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนที่อยูฝงกรุงเทพฯ ไกลบานมากขึ้น  
เนื่องจากการเดินทางสะดวกมากกวาสมัยกอน  และเนื่องจากพื้นที่นี้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก  
แรงงานสวนใหญอพยพมาจากภาคอีสาน อาศัยอยูตามบานเชา  มักสงลูกหลานเขาเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 
             กลาวโดยสรุป  แขวงบางมดเปนแหลงตั้งถ่ินฐานดั้งเดิมของชาวสวนมานานนับหลายรอยป  
โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมเติบโตมาทีหลังและสรางความเดือดรอนจากมลพิษที่ไมไดควบคุมดาน
ส่ิงแวดลอมเพียงพอ  สงผลกระทบตอวิถีชาวสวนที่ตองพึ่งพิงธรรมชาติเปนอันมาก   



บทที่ 5 
วัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี 

 
 
  “ธนบุรี”  มีลําคลองนอยใหญหลายสาย     ลักษณะดินเปนดินที่เกิดจากการตกตะกอนที่ทับ
ถมเปนเวลานาน จึงเปนปุยช้ันดี  พื้นที่ตอนลางติดกับทะเล  สภาพดินและน้ําเอื้ออํานวยอยางยิ่งกับ
การทําสวน ซ่ึงเปนศิลปะของการเพาะปลูก อันกอใหเกิดวัฒนธรรมชาวสวนที่สืบทอดกันมาหลาย
ชั่วอายุคน   
 ในบทนี้ จะไดกลาวถึงวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  ครอบคลุม
เร่ืองสําคัญตอไปนี้ 

1. สวนฝงธนบรีุ  
2. แบบแผนในการทําสวน 
3. สภาพเศรษฐกิจกับการดํารงชีวิต  
4. สภาพสังคมชาวสวน 
5. ภูมิปญญาชาวสวนฝงธนบุรี 
6. สภาพปญหาและแนวทางแกไข  
  

1.  สวนฝงธนบุรี 
 สมัยกอนมีคํากลาวถึง  “สวนใน-สวนนอก”  และ “บางบน-บางลาง” 
 สวนใน   หมายถึง สวนตามลําน้ําเจาพระยาตั้งแตนนทบุรี ธนบุรีหรือบางกอก ลงไปจนถึง
พระประแดง (สมุทรปราการ) 
             สวนนอก  หมายถึง สวนตามลําน้ําแมกลอง มีบางชาง (สมุทรสงคราม) เปนตน  (สาสน
สมเด็จ เลม 26, 2505: 118)  ดังมีคําเรียกใหคลองจองกันวา “บางชางสวนนอก บางกอกสวนใน” 
หรือ “สวนในบางกอก สวนนอกบางชาง”   
 แตสําหรับชาวสวนแลว “สวนใน” หมายถึงสวนที่อยูใกลบาน และ “สวนนอก” หมายถึง 
สวนที่อยูไกลบานออกไป  
 
 “สวนในบางกอก”  ยังแบงเรียกเปน “บางบน” กับ “บางลาง”   
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 บางบน  เปนชื่อเรียกเรือกสวนกลุมที่อยูในคลองบางกอกนอย  หรือจากปากคลองบางกอก
นอยขึ้นไปทางเหนือ  ไมผลที่มีช่ือเสียงของบางบน ไดแก ทุเรียน เงาะ กระทอน มังคุด ละมุด 
เปนตน 
 บางลาง  เปนชื่อเรียกเรือกสวนกลุมที่อยูแถบดาวคะนองตอบางขุนเทียน หรือจากปากคลอง
บางกอกใหญลงไปทางใต   ไมผลที่มีชื่อเสียงของบางลาง ไดแก ล้ินจี่ สมเขียวหวาน ทุเรียน สมโอ 
หมาก พลู กลวยหอมทอง เปนตน 
 

ฝงธนบุรีในชวงตนยุครัตนโกสินทร ระหวางป พ.ศ. 2383-2384 นั้น สองฝงคลองแนนขนัด
ไปดวยเรือกสวนพรรณไมนานาชนิดที่เขียวขจีและหอมหวล  อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณของ
พื้นที่  ดังที่ เฟดเดอริก อารเธอร นีล (2525) ไดบันทึกไววา  “เมื่อเรามาถึงคุงที่สองในแมน้ํานั้น สอง
ฝงแมน้ําก็มีแตสวนหมากเต็มไปหมด  คุงที่สามก็เต็มไปดวยสวนผลไมนับไมถวน มีกล่ินหอมหวาน
ของดอกไมกลบไปหมด ขณะที่เราผานมาตามลําน้ํานับเปนไมล”  
 ในโคลงกําศรวลศรีปราชญบทที่ 63 (กรมศิลปากร, 2504: 46) ไดพรรณนาสภาพริมฝง
คลองในระหวางการเดินทางผานคลองบางหลวงแลวเล้ียวเขาคลองดานเพื่อตรงไปยังบางนางนอน
วา 
           ลนนลุงสองฟากฟุง      ผกาสลา 
   โดรลอองอบตาง   กล่ินเกลา 
   รอยมือแมธารทา   หอมหื่น  ยงงเลอย  
   จนนทนกระแจะรศเรา  รวดขจร  ฯ  
               
 จากโคลงบทนี้ ยืนยันวาสองฝงคลองดานที่จะตอเนื่องลงไปบางลางนั้น เต็มไปดวยพืชสวน
นานาชนิด โดยเฉพาะสวนหมากที่อบอวลไปดวยกล่ิน  “ผกาสลา”  หรือดอกหมาก   
 จากหลักฐานขางตน สะทอนใหเห็นวา ฝงธนบุรีเปนพื้นที่สีเขียวที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซ่ึงเปนมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนมาชานาน    ชาวฝงธนบุรีที่มาตั้งถ่ินฐานที่นี่ทราบดีวา
ทองที่นี้เปนทําเลเหมาะที่สุดในการทําสวน ปลูกอะไรก็งามทั้งนั้นโดยไมตองลงทุนลงแรงมาก   
ชาวสวนที่จับจองพื้นที่สวนมากเกินกําลังจะทําไดทั้งหมด มักจะใหเชาที่ทําสวน หรือเรียกวา “ถือ
สวน” การเชามักจะเหมาเปนขนัดในราคาตอรองและตกลงกันได ทั้งนี้โดยดูจากขนาดของขนัดสวน
และจํานวนทองรองสวน ซ่ึงแตละแหงจะมีขนาดและจํานวนไมเทากัน    

แมวาคนไทยประกอบอาชีพทําสวนมาหลายศตวรรษตั้งแตสมัยสุโขทัยมาแลว ยังมีคนจีนที่
เขามาตั้งรกรากในฝงธนบุรียึดอาชีพทําสวนดวย โดยเริ่มแรกเขามาถือสวนจากชาวสวนไทย    แต
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คนจีนมักปลูกพืชที่ขายไดกําไร หรือเปนพืชเศรษฐกิจ  สวนของคนจีนจึงมีทั้งสวนหมาก สวนพลู 
และสวนผัก พรอมกับเล้ียงหมูควบคูไปดวย  ดังจะเห็นไดจากบันทึกของชาวยุโรปที่เขามาบางกอก
ในสมัยรัชกาลที่ 3 กลาวถึงสวนของคนจีนที่อยูลึกเขาไปจากแมน้ําในกรุงเทพฯ เมื่อป พ.ศ.2379 วา 
(แบรดลีย อางถึงใน ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล, 2529: 114)  

 

…มีการทําสวนกันอยางเปนระเบียบเรียบรอยมาก อาจจะพูดไมไดวาเปนสวนที่มี
คุณภาพดีเลิศ แตทวาเปนสวนที่งอกงามดี….  มีรองถ่ัว… .ผักกาดหอม  ตนหอม 
หัวไชเทา (หัวผักกาด) ใบพลู และหมาก ซ่ึงปลูกกันเปนสวนใหญในสวน ชาวสวน
อยูอาศัยในกระตอบสกปรกเล็กๆ ภายในอาณาบริเวณไรสวนของตน  มีสุนัขเฝา
สวนเปนจํานวนมาก และมีเลาหมูสงกลิ่นตลบอบอวล…  

   
 วิธีการทําสวนของคนจีนแตกตางกับชาวสวนไทย เพราะทําควบคูกับการเลี้ยงสัตว โดยใช
มูลสัตวและปลาเนาเปนปุยชีวภาพ ชวยทําใหพืชผักงอกงาม ขายไดราคา ดังที่ชาญวิทย เกษตรศิริ 
(2529: 114)  กลาววา  
 

…ชาวจีนใชปุยหมักรดผัก และปลาเนาเปนปุยรดเถาพลู และวักน้ําจากทองรองรด
พืชไปเรื่อยๆ การเลี้ยงหมูกระทําไปพรอมๆ กันกับการทําสวนเพื่อจะไดใชทั้งมูล
และเศษผัก คนไทยไมใครจะเลี้ยงและฆาหมูเพราะกลัวบาปตามหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา…     
 

 การทําสวนของคนจีนสมัยนั้นกอใหเกิดรายไดดี  ดังนั้น ในป พ.ศ. 2453 ชาวจีนจํานวน
หลายพันในเมืองใกลเคียงกรุงเทพฯ ไดพากันไปรับจางทําสวนผัก และสวนพลู กับเล้ียงหมู (อางถึง
ใน ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล, 2529: 114)  จึงทําใหการทําสวนและเลาหมูแพรหลายยิ่ง
ขึ้น อยางไรก็ตาม ชาวสวนไทยนิยมทําสวนไมผลมากกวา และมีการเลี้ยงปลาบางเพื่อไวบริโภคมาก
กวาขาย   แมปจจุบันนี้ก็เชนกัน    
 การทําสวนควบคูกับการเลี้ยงสัตวนั้น เปนแนวคิดที่นักวิชาการเกษตรของไทยพยายาม
สนับสนุนสงเสริมใหแพรหลายในระยะตอมาจนทุกวันนี้ ดังจะเห็นไดจากหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
(สุวรรณ เรศานนท) อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดสรางความเขาใจแก
บุคคลทั่วไปใหมวา “การเกษตรที่ดีตองอาศัยการเลี้ยงสัตวควบคูไปดวย” การเลี้ยงสัตวที่ทานริเร่ิม
และมีชื่อเสียงมากไดแก การเลี้ยงปลาและไก (สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2528: 129) 
แตทั้งนี้เพื่อไวบริโภคและเปนรายไดเสริม  
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  1.1  ลักษณะของสวน 
 โดยเหตุที่พื้นที่ฝงธนบุรีเปนที่ราบลุม อยูใกลทะเลพอสมควร มีน้ําขึ้นน้ําลงทุกๆ วัน และ
น้ําทวมถึงไดงายในหนาน้ําหลาก      การทําสวนของชาวสวนฝงธนบุรีตั้งแตดั้งเดิมจนทุกวันนี้ มี
เอกลักษณเฉพาะ 2 ลักษณะ คือ “การยกรองและทําคันดินกั้นโดยรอบขนัด”  พืชที่ปลูกในแตสวน
แตละขนัดมีหลายชนิดตางระดับกัน    เรียกวา “สวนผสม”   สวนนี้จะแตกตางกันไปตามความ
เหมาะสมและฐานะของเจาของสวน  และอาจมีการเลี้ยงปลาตามธรรมชาติในทองรองดวย    
 สวนแตละขนัดจะมีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา ถือทางน้ําเปนหลักใหญ จึงมักจะมีดาน
ใดดานหนึ่งติดคลองเสมอ  รอบสวนจะมีคันดินหรือถนนดินลอมเขตสวนของตน    ชาวสวนถือวา
เปนทางเดินสาธารณะที่ใชประโยชนรวมกัน ทําใหสามารถเดินผานสวนทะลุไปไดถึงกันตลอด    
คันดินนี้ชวยปองกันน้ําทวม แตไมชวยปองกันน้ําเค็มที่ซึมขึ้นมาจากใตดิน  

รอยตอระหวางเขตสวนจะขุดคตูื้นบางลึกบาง เรียกวา “ลํากระโดง” หรือชาวสวนฝงธนบุรี
เรียกติดปากวา “ลําประโดง”  เพื่อใหมีน้ําขึ้นน้ําลงเขาถึงสวน  ลํากระโดงนี้กวางประมาณ 1.50-2.00 
เมตร  พอใหเรือผานไปมาได  โดยเจาของสวนที่อยูติดกันจะสละพื้นที่คนละครึ่ง  เปนการแบงเขต
กันมิใหรากไมสองฝงถนนรบกวนกัน  และใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตออกจากสวน   ที่สําคัญคือ
ใชเปนทางสัญจรสาธารณะรวมกัน  ลําประโดงบางแหงเปนเสนทางลัด มีผูนิยมใชสัญจรไปมามาก
กวาในลําคลอง  ฉะนั้น  ขนาดของลํากระโดงบางแหงจึงกวางกวาลําคลอง  (สมศักดิ์ เมนะทัต, 
สัมภาษณ,  9 มกราคม 2546)  ริมลํากระโดงจะมีไมปาหรือพืชที่ชอบน้ําขึ้นระเกะระกะเปนไมพี่เล้ียง 
ชวยบังลมพายุไดดี   

ทุกสวนจะมีทอสําหรับการถายเทน้ําเขา-ออกจากสวน เพื่อมิใหน้ําขังเนา    และสามารถ
ควบคุมระดับน้ําไดตามความตองการ  ทอสมัยกอนทําดวยตนตาล ซ่ึงหาไดงายจากในนาขาว สวน
ลูกทอที่อุดปากทอ เจาของสวนทําขึ้นเองจากไมทองหลางนํามาถากใหพอดี แลวใชผาหุม  ทอตน
ตาลมักใชงานไดนานหลายป  ตอมาเปลี่ยนเปนทอซีเมนต มีฝาไมกระดานปด-เปด  ทอทันสมัยที่สุด
ในยุคนี้คือ ทอเอสรอนหรือทอพีวีซี สีฟาสดใส  ราคาสูงกวาทอแบบอื่น    ตามสวนมักจะติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําประจํา 
 การยกรองสวน  ทํากัน 2 ลักษณะคือ รองตามตะวัน กับรองขวางตะวัน โบราณมักดูตะวัน 
แตปจจุบันจะดูลักษณะพื้นที่สวนเปนสําคัญ ชาวสวนจะคะเนดูรองสวนใหเหมาะสมกอนลงมือขุด      
              รองสวนแบงเปน 2 สวน คือ หลังรอง กับ ทองรอง 
 หลังรอง  คือ  โคกดินที่ขุดจากทองรองขึ้นมาถมใหสูงเหนือน้ําสําหรับปลูกตนไม  เพื่อมิให
รากไมแชน้ําจนชื้นแฉะเกินไป  มีลักษณะแบบหลังเตาเพื่อใหน้ําระบายไดดี  หลังรองกวางประมาณ  
4  เมตร ความยาวไมจํากัด  ตรงกลางเรียก “อกรอง”  สวนริมรองที่น้ําทวมถึง เรียก “แคมรอง” 
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 ทองรอง คือ สวนที่ขุดดินขึ้นมาใช   ทองรองเปนที่เก็บกักน้ํา และน้ําจะตองไหลเวียนถึงกัน
ตลอดภายในสวน  ถาเปดน้ําทิ้งจะแหงขอดทั้งสวน  ทองรองกวางประมาณ 1-2 เมตร  ลึกประมาณ 
1.50 เมตร    สวนที่มีทองรองแคบ ตองใชแรงงานคนเก็บผลผลิตจากตนใสในกระบุงแลวคอยๆ ขน
ยายลําเลียงไปที่เรือซ่ึงจอดอยูริมคลองหรือลํากระโดง    สําหรับสวนสมนิยมขุดทองรองใหกวางพอ
ที่จะนําเรือลํานอยเขาไปเก็บผลผลิตจากตนได  ชวยประหยัดแรงงานในการขนยายผลผลิต  
 รองสวนทุกรองจะมีน้ําลอมรอบทุกดาน รากของพืชที่ขึ้นบนคันสวน เชน มะพราว จึงเขา
กวนไมได  
 การยกรองสวนลักษณะนี้ สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการคิดอยางมีขั้นตอน สมเหตุสมผล 
และสัมพันธสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอยางดี  ทําใหชาวสวนสามารถดํารงชีวิต
อยูไดอยางสันติสุข  องคความรูเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ชาวสวนไดเรียนรูกันมาหลายชั่วอายุคน 
และควรที่จะถายทอดสืบตอไป แมวาผูที่จะรับการถายทอดนับวันจะเหลือนอยลงทุกที  
 

สวนเกาแกดั้งเดิมในฝงธนบุรีลวนเปน “สวนผสม” ทั้งสิ้น  (มงคล  ปล่ังศรีนนท, สัมภาษณ, 
3  กุมภาพันธ 2546) ในทางวิชาการเกษตรจัดวาเปนการเกษตรผสมผสานแบบพืช-พืช  ซ่ึงใชระบบ
การปลูกพืชที่มีความสูงตางระดับกัน  โดยชาวสวนจะคัดเลือกพืชหลากหลายชนิดที่แตกตางกันใน
ดานตางๆ มาปลูกรวมไวในสวนขนัดเดียวกัน  บางสวนยังเพิ่มคุณคาของสวนดวยการเลี้ยงปลาใน
ทองรอง เชน ปลานิล ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลาแรด เปนตน    เพื่อชวยกําจัดแหนและวัชพืชน้ํา   
สรางสมดุลทางธรรมชาติ  สามารถนํามาบริโภคภายในครัวเรือน  และนําออกขายเปนรายไดเสริม
อีกทางหนึ่ง 

สวนผสม อาจจัดแบงตามลักษณะของการปลูกได 2 แบบคือ 
 1.1   ปลูกพืชเบญจพรรณ    สวนผสมแบบนี้เหมาะกับชาวสวนที่ฐานะคอนขางยากจน มี
พื้นที่สวนไมมากนักหรือเปนพื้นที่เชา  ในสวนขนัดหนึ่งๆ นิยมปลูกทั้งไมผล พืชลมลุก และผัก
สวนครัวหลาย ๆ ชนิดคละกันไปตามใจชอบ เรียกวา พืชเบญจพรรณ  ใครอยากปลูกอะไรก็จะไป
เสาะแสวงหาพันธุดีมาปลูกไวในสวนของตน  จึงแลเห็นสวนรมครึ้มเขียวชะอุมไปหมด  เชน      
ภายในสวน  1 ขนัด  มีทั้งมะไฟ มะมวง  ขนุน  มะปราง ทุเรียน กระทอน ละมุด หมาก ทองหลาง 
แซมดวยพืชผักสวนครัว  อยางขิง ขา ตะไคร กระเพรา โหระพา รอบคันดินมีมะพราว กลวย 
มะละกอ มะมวง มะดัน ชํามะเลียง ไผ ทําใหสามารถเก็บผลผลิตไดตลอดป  ในทองรองบางสวนมี
การปลูกขาวดวย เรียกวา นาในรองสวน   ชาวสวนบางระมาดรุน 70 ปขึ้นไป เลาตรงกันวา สมัยยัง
เด็กเคยปลูกขาวในทองรองสวน แตไมพอกิน   สวนแบบนี้ทํากันมาแตดั้งเดิมเพื่อการยังชีพ  ปจจุบัน
ทํากันมากในแขวงบางคอ แขวงบางระมาด หมู 13-14, 18-19  
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อยางสวนของปาแจว (สัมภาษณ, 11 พฤษภาคม 2545) วัย 71 ป ที่บางระมาด ถือสวน 
2 ขนัด รวมพื้นที่ 2 ไรคร่ึง ทําคนเดียว  เจาของเดิมยกรองปลูกมะมวงพราหมณขายเมียเปนหลัก  ซ่ึง
บัดนี้ตนแกมีอายุ 100 กวาป  จึงปลูกใหมเพิ่มอีก 2-3 ตน  และปลูกมะกรูดหลายรอง มะนาว 1 รอง  
แซมดวยกลวยหอม และปลูกมะพราวโดยรอบขนัด   

สวนที่แขวงจอมทอง มีพื้นที่ 7 ไรเศษ ยกรองปลูกพืชหลายอยางปนเปกันไป  หลังรอง
ปลูกหมาก สลับมะพราวน้ําหอม  แซมดวยกระทอน กลวยหอมทองพันธุพื้นเมืองของจอมทอง  
แคมรองปลูกออย  หัวรองปลูกสละเปนแถว  

สวนที่จอมทองอีกแหงหนึ่ง หลังรองปลูกหมากเหลือง สําหรับตัดทางหมากไปลอมทํา
พวงหรีด  ริมรองปลูกฟกทอง มะพราวน้ําหอม ชมพูมะเหมี่ยว ในรองปลูกผักกระเฉดและเลี้ยงปลา  

 1.2   ปลูกพืชชนิดเดียวเปนหลักท้ังขนัด   มักเปนไมผลยืนตนหรือพืชเศรษฐกจิ  เชน  
ทุเรียน มะไฟ กระทอน ละมุด สมเขียวหวาน สมโอ ล้ินจี่ ฯลฯ และมีพืชชนิดอื่นแซมบางตามหัว
รอง แคมรอง  เชน สวนสมโอปลูกคูกับกลวย  พอสมโอโตแลวก็ตัดกลวยทิ้งไป  สวนล้ินจี่ปลูกคูกับ
กลวยน้ําวา เพราะกลวยเปนพืชลมลุก ใบใชกรุเขงล้ินจี่ หรือปลูกหมากสลับ พอหมากโตตนสูงแยง
อาหารลิ้นจี่ก็จะตัดไปทําประโยชนอ่ืน เชน ทําสะพานทอดขามรอง  สวนฝรั่งปลูกผักสวนครัวแซม 
สวนทุเรียนที่เร่ิมปลูกตองมีไมพี่เล้ียงหรือไมแซมเพื่อโอบอุมความชุมชื้นใหกับตนทุเรียนที่ยังเล็ก 
ไมแซมตางๆ จะปลูกสลับกับตนทุเรียน เลือกปลูกตามอัธยาศัย เชน ทองหลางกับพลู  มังคุด กลวย 
ชมพูมะเหมี่ยว   เปนตน   สวนสมเขียวหวาน ปลูกสมคูกับทองหลางได ไมนิยมปลูกไมผลชนิดอื่น
บนหลังรอง เพราะรากสมกระจาย  กิ่งคลุมดิน  พืชอ่ืนจะไมไดอากาศเพียงพอ ตนจะไมเจริญหรือ 
“งัน” ไป  แตในสวนสมมักจะมีพริกขี้หนูขึ้นแซมตามธรรมชาติ ซ่ึงชาวสวนเลาวาถาปลูกเองก็จะไม
งามเทา   

ตัวอยางสวนทุเรียน ที่บางระมาด สมัยกอน อกรองจะปลูกทุเรียนเปนหลัก  ริมรอง
สองขางปลูกทองหลาง ซ่ึงเปนพืชโตเร็วใหรมเงากับทุเรียนไดดี ทําใหดินเย็น ช้ืน ชวยยึดดินไมให
รองพังทลาย และยังเปนคางใหพลูเกาะ ใบทองหลางซึ่งเปนพืชตระกูลถ่ัวเมื่อหลนลงในทองรองเนา
สลายแลวกลายเปนปุยช้ันดี  ใตรมเงาของทองหลางปลูกขา ตะไคร  บนคันลอมสวนปลูกมะพราว 
มะมวง กลวย ซ่ึงลวนเปนพืชที่ขึ้นงาย ชวยบังลมพายุ  

สวนมะไฟของลุงติ่ง ที่บางระมาด ขนัดหนึ่งมีเนื้อที่ 5 ไร ยกรอง 23 รอง  อกรองปลูก
มะไฟพันธุครูถินบาง พันธุยายเพาะบาง  คันลอมสวนปลูกมะพราว กลวย เพื่อกันลม และปลูก
มะมวงไวตรงหัวรอง  

สวนล้ินจี่ของนําพล โพธิพลากร ที่ชุมชนสามงามพัฒนา แขวงจอมทอง  ขนัดละ 1 ไร 
2 งาน  ซ้ือที่ดินผืนนี้มาหนึ่งลานสองแสนบาท   หลังรองปลูกล้ินจี่อยางเดียว   เพราะล้ินจี่ตองการ
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แสงแดดจัดเต็มที่  มีหมากแซมบางเล็กนอย สําหรับใชประโยชนในชวงเก็บผลล้ินจี่  คันลอมสวน
ปลูกชมพูมะเหมี่ยว มะพราวและกลวยโดยรอบ ปไหนลิ้นจี่ไมออกลูก ไดอาศัยชมพูมะเหมี่ยว 
มะพราวเปนรายไดหลัก กลวยบาง    

สวนผสมแบบนี้เปนระบบการปลูกเพื่อการคาขาย  เพราะใชเนื้อที่กวาง ปลูกพืชหลัก
ชนิดเดียวกันที่ตลาดตองการเปนจํานวนมาก  จึงนิยมทํากันในปจจุบัน  แตจํานวนพื้นที่สวนเหลือ
นอยแลว  

ลักษณะของสวนผสมหรือระบบการเกษตรแบบผสมผสานพืช-พืชดังกลาว สะทอน
ใหเห็นถึงภูมิปญญาดั้งเดิมของชาวสวนฝงธนบุรี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเปนระบบการ
ผลิตที่มีการอิงอาศัยเกื้อกูลกันอยางสมดุลทางธรรมชาติ และใชพื้นที่ทุกตารางนิ้วใหเกิดประโยชน  
จึงเหมาะมากกับสวนที่มีพื้นที่นอยหรือพื้นที่เชา เพราะสามารถทํารายไดสูงตอหนวย  นับวาเปน
ระบบเกษตรทางเลือกทางหนึ่งของเกษตรกรไทยในปจจุบันที่ควรอนุรักษและสืบทอดตอไป  

 
 1.2  ประเภทของสวน 

 สวนที่ชาวฝงธนบุรีทํากันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  แบงเปนประเภทใหญๆ ได 3 
ประเภท คือ 

ประเภทที่ 1   สวนไมผล   มักปลูกพืชหลักเปนไมผลยืนตนหรือพืชเศรษฐกิจทั้งขนัด มีพืช
อ่ืนแซมบาง เปนลักษณะสวนผสมดังไดกลาวแลวขางตน สวนใดมีผลไมชนิดไหนมากก็มักเรียกกัน
เปนสวนนั่น สวนนี่   

 สวนที่ปลูกพืชชนิดเดียวยกขนัดนี้ เหมาะกับชาวสวนที่ฐานะดี มีที่ดินมาก แบงทําสวนได
หลายขนัด เชน  สวนสมโอ สวนหมาก  สวนมะมวง  สวนกลวยหอมทอง  สวนมะพราวน้ําหอม   
ซ่ึงไวตอการกลายพันธุไดงายจึงนิยมปลูกเปนขนัด โดยเฉพาะถาสวนไหนปลูกล้ินจี่ทั้งขนัด   เปนที่
รูกันในหมูชาวสวนวาเจาของสวนร่ํารวย เพราะล้ินจี่จะติดผลปเวนป หรือไมแนนอน  อยางที่สวน
ของนําพล โพธิพลากร (สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2545)  นับจากป พ.ศ. 2538 แลว เวนไป 5 ปติดตอ
กัน  มาออกลูกอีกครั้งในป พ.ศ. 2543 แตเปนการออกลูกไมทุกตน เพราะอากาศหนาวนอยไป    
หลังจากนั้นไมออกอีกเลย  บางสวนใหลูก 3 ปติดตอกันก็มี ซ่ึงสรางรายไดงดงามใหแกชาวสวน  

ลักษณะการปลูกพืชเฉพาะอยางทั้งขนัดหลายๆ สวนติดๆ กันนี้ทําใหบริเวณนั้นเต็มไปดวย
ไมผลชนิดนั้นๆ ชนิดเดียวหรือมากที่สุด เชน  ที่คุงล้ินจี่  ในเขตบางขุนเทียนสมัยกอน ชาวสวนปลูก
ล้ินจี่กันมากตลอดสองฟากฝงคลองบางขุนเทียนที่จะออกไปดาวคะนอง  เชนเดียวกับที่บางมด สมัย
กอนเต็มไปดวยสวนหมาก สวนสมนับหมื่นไร   
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สวนไมผล อยางสวนมะไฟ สวนสมเขียนหวาน ยังพบเห็นไดที่แขวงบางระมาด หมู 13-14 
(บริเวณฝงตรงขามกับวัดสมรโกฏิ)  สวนล้ินจี่มีมาก ประมาณ 61 รายท่ีแขวงจอมทอง สวนสมโอมี
มากที่แขวงบางขุนเทียน  สวนมะพราวน้ําหอมที่แขวงบางมด   สวนกลวยหอมทองและสวนชมพู
มะเหมี่ยวที่แขวงบางคอ (ประยูร วงศพุทธคํา, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2546)  
 ประเภทท่ี 2  สวนผัก   แตกอนสวนผักมักเปนสวนของคนจีน  ปจจุบันชาวสวนไทยนิยม
ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ  ชนิดของพืชที่เลือกปลูกจะขึ้นอยูกับความตองการของตลาด   ผักจีนที่ปลูกกัน  
มีหลายอยาง  เชน คะนา กวางตุง ผักกาด กะหล่ํา ผักบุงจีน กุยชาย    และผักไทย  เชน โหระพา   
กระเพรา  รวมทั้งที่เรียกวา “สวนตมยํา”  ไดแก ขา ตะไคร มะนาว มะกรูด    (แมมะกรูดจะเปนไม
ยืนตน แตเก็บใบขายจึงจัดอยูในจําพวกสวนผัก) นอกจากนั้น ยงันิยมปลูกพืชที่ใหผลผลิตเร็ว เชน 
ขิง ขาวโพด  เปนตน 

  สวนผักมีลักษณะเปนสวนผสมเชนกัน ชาวสวนมักปลูกขากับตะไครคูกัน   หรือปลูก
มะกรูดคูกับใบเตยเล็ก ใบเตยใหญ  

  สวนผักแหงหนึ่งที่แขวงจอมทอง หลังรองปลูกขาวโพดหวาน  แตงกวา และยังทํารานขาม
ทองรองปลูกบวบ ถ่ัวฝกยาวอีกดวย  สามารถเก็บผลผลิตไดวันละ 2 รอบ  

  สวนผักแหงหนึ่งที่แขวงบางคอ ปลูกสมนุไพรหลายชนิดใตตนทองหลาง  อีกแหงหนึ่ง
ปลูกปอกระเจา สําหรับทํากระสอบปานบรรจุผลผลิตตางๆ เชน ขาวโพด  ปอกระเจาตนรุนๆ นิยม
นําไปผัดรับประทานกับขาวตม  สามารถเก็บผลผลิตไดทุกวัน ขายเปนกําสงที่ตลาดเยาวราช  

  แขวงบางขุนเทียน มีการทํานาผักกระเฉด ปกหลักแลวเอาผักกระเฉดจิ้มลงดิน ผูกเชือกกับ
หลัก ไมใหลอยไป เก็บยอดขายไดทุกวัน  ในนาเลี้ยงปลาดวย  (ประยูร วงศพุทธคํา, สัมภาษณ, 28 
กุมภาพันธ 2546)  
  ในเขตตลิ่งชัน หลังจากประสบภัยน้ําทวมรุนแรง  สวนไมผลเสียหายหนัก ชาวสวนจึงหัน
มาทําสวนผักกันจนขยายพื้นที่ไปทุกแขวง ยกเวนแขวงชักพระ เพราะลงทุนนอยและเก็บผลผลิตขาย
ไดเร็ว  แขวงตลิ่งชันและฉิมพลีปลูกผักจีนมาก สวนแขวงบางเชือกหนังและบางพรมปลูกผักไทย 
โดยเฉพาะมะกรูด มะนาว สามารถทนตอสภาพน้ําทวมไดดี  ชาวสวนจึงพากันปลูกมากขึ้นในแถบ
บางระมาด ตั้งแตป พ.ศ. 2526 เร่ือยมา จนกลายเปนแหลงผลิตและขายสงที่สําคญัแหลงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร   แขวงบางระมาด หมู 3-5 และ หมู 18-20  ทําสวนมะกรูด รายไดดี  เพราะมีพอคา
มารับไปอบแหงแลวสงไปขายยุโรป  หมู 15 ปลูกขาและตะไครมาก (อรรถ กันภัย, 6 มีนาคม  2546)  
สวนในเขตจอมทอง ทําสวนผักกันนอยมาก มีเฉพาะในแขวงบางขุนเทียนแทบทั้งหมดซึ่งปลูกผัก
กระเฉดเปนสวนใหญ 
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 ประเภทท่ี 3   สวนไมดอกไมประดับ      ชาวสวนที่ประสบปญหาการทําสวนไมผลและ
สวนผักไดหันมาทําสวนไมดอกไมประดับกันมากขึ้น  เชน กลวยไม  กุหลาบ ชวนชม โกสน 
ดาวเรือง บัว เปนตน  สรางรายไดดีพอสมควร  
 ชาวสวนตลิ่งชันเคยปลูกดอกเยบิรา หรือเรียกติดปากวา “เยีย” กันแพรหลายมาก ในราวป 
พ.ศ. 2486 - 2526  เนื่องจากใหดอกเร็วและเปนที่ตองการของตลาดในเวลานั้น  บางพันธุ อยางเชน 
ลูกรัก ทองประศรี เปนพืชบังไพร ไมชอบแดดจัด จะปลูกสลับกับกลวย  หรือปลูกกลวยริมรองแลว
ปลูกเยียกลางรอง  ปจจุบันชาวสวนแถวบางพรมยังปลูกเยียกันอยูบางประปราย แตตลาดไมนิยม 
เพราะดอกสวยสูพันธุจากตางประเทศไมได  
 ในเขตจอมทองนิยมทําสวนกลวยไมมานานหลายสิบปแลว  ปจจุบันสามารถสงออก
จําหนายตางประเทศ ทํารายไดและสรางชื่อเสียงอยางมาก และขณะนี้แหลงกลวยไมใหญที่สุดอยูใน
เขตทวีวัฒนา  สวนหนาวัวก็มีผูเร่ิมทดลองปลูกกันบางแลวในเขตภาษีเจริญ    

สวนในเขตทวีวัฒนานิยมปลูกไมดอกผสมกับปลูกผัก เชน ยกรองผัก 5 รอง ดอกไม 3 รอง 
เปนตน  ที่แขวงบางคอ ปลูกรานกลวยไมเหนือทองรอง ริมรองที่ถูกแดดปลูกใบเตยใหญ รอบๆ 
สวนปลูกมะละกอ ฝร่ัง หมาก มะพราว   เตยใหญนั้นจะตัดแตใบแกซ่ึงจะหอมมากสําหรับทําขนม 
เหลือยอดไวทําแขนงใหแตกใบใหม  สวนเตยเล็กนําไปกําขายคูกับกลวยไม (ประยูร วงศพุทธคํา, 
สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2546)  

 
  กลาวโดยสรุป  สวนทั้ง 3 ประเภทจะแตกตางกันไปตามชนิดและจํานวนของพืชที่ปลูก  แต
เดิมสวนไมผลไดรับความนิยมสูงสุด รองลงมา คือสวนผัก และสวนไมดอกไมประดับ ตามลําดับ  
ปจจุบันในเขตตลิ่งชันพบวาสวนไมผลลดความนิยมลงไปมาก ที่เหลืออยูเปนสวนเกาแก ไมมีการ
ปลูกไมผลรุนใหม เพราะใชเวลานานหลายปกวาจะใหผลผลิตครั้งแรก และสวนใหญมักเปนสวน
เชารายป ชาวสวนจึงไมกลาลงทนุระยะยาว  สวนผักและสวนไมดอกไมประดับกําลังเปนที่นิยม
ปลูกกันแพรหลายมากขึ้นเปนลําดับ  ปจจุบันปญหาสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงมากโดยเฉพาะ
เร่ืองน้ํา ชาวสวนจึงปลอยสวนทิ้งรางหรืออพยพไปทําสวนที่จังหวัดอื่น  ในขณะที่ชาวสวนบางมด
และบางขุนเทียนอีกกลุมหนึ่งพยายามตอสูเพื่อฟนสวนสมบางมดขึ้นมาใหม  
 
 1.3  พืชพันธุในสวนฝงธนบุรี 
 แมสวนในฝงธนบุรีแนนขนัดไปดวยไมผลมากมายหลายชนิด  แตมิไดปลูกไมผลดีไปทุก
หนทุกแหง ขึ้นอยูกับบริเวณใดจะเหมาะกับพืชพันธุชนิดใด และมักเรียกชื่อระบุไปตามตําบล “บาง” 
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หรือ “คลอง” ที่สวนเหลานั้นตั้งอยู   เชน ทุเรียนบางขุนนนท  สมบางมด  มะพราวบางขุนศรี 
(มะพราวออนน้ําหวาน)  เปนตน  

 เมื่อ 120 ปกอน  สวนที่ปลูกไมผลยืนตนและตองเขาอากรใหญ  มี 7 ชนิด คือ ทุเรียน  
มังคุด  มะมวง มะปราง  ลางสาด หมาก พลูคางทองหลาง   แตละชนิดแตละพันธุตางมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว  ความนิยมในการบรโิภคก็แตกตางกันไป  ปจจุบันพันธุพืชช้ันดีแทบจะสูญไปจากถิ่นนี้
แลว อันเนื่องจากภัยธรรมชาติและความเจริญเติบโตของเมือง  
 ไมผลในพื้นที่ฝงธนบุรีที่ชมกันวาเปนของดีมีหลายชนิดหลายพันธุ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ทุเรียน   เปนพืชที่ตลาดนิยม สามารถสรางรายไดดีใหแกชาวสวน  แถวธนบุรี นนทบุรี 
และกรุงเทพฯ  เมื่อประมาณ 100 ปกอนปลูกทุเรียนกันมากเรียกวาทุเรียนสวน ถือวาเปนทุเรียนที่มี
คุณภาพดียิ่งและมีราคาคอนขางแพง   ฝงธนบุรีแถบบางบนปลูกไดดีเฉพาะที่ตําบลบางขุนนนท 
บางขุนศรี ตําบลคลองชักพระ ตําบลตลิ่งชัน  (ปยะ เกียรติกอง, 2500: 42) แถบบางลางก็ปลูกไดดี
เชนกัน แตมีสีสันและรสชาติแตกตางกัน   ตอมาสวนทุเรียนแถบบางบนลดนอยลงเพราะน้ําทวม
แทบทุกป  ดังที่เจาพระยาภาสกรวงศ  (2515: 167-168) บันทึกไววา 
 

…ในตําบลวัดทองลางปลูกทุเรียนมาก ก็เรียกวาสวนทุเรียน ในตําบลนี้ตนทุเรียน
งอกงามไดผลมาก มีรสดีกวาที่ตําบลอื่น จึงมีชื่อทุเรียนเปนคุณพิเศษของตําบลนี้  
 แตกอนนั้นทุเรียนบางบน ในคลองบางกอกนอย มีบางผักหนามเปนตน เปนทุเรียน
ดีมีชื่อจําเพาะตนนั้นพันธุนั้น ผลโตงามพูใหญ สีเนื้อเหลืองแตหยาบ รสมันมากกวา
หวาน ซ้ือขายกันไดราคา เรียกวาทุเรียนบางบน คร้ันภายหลังมาในถิ่นบางบนนี้มี
น้ําทวมบอยๆ ตนทุเรียนทนน้ําไมคอยไหว ลมตายเสียแทบหมด ผูที่จะเพาะปลูกขึ้น
ใหมก็ระอาไป หาคอยจะปลูกใหเต็มภูมิไม ทุเรียนบางบนจึงไดเสื่อมทรามลง ไป
เจริญงอกงาม ดีในที่ตําบลบางลาง เพราะฤดูน้ําทวมไหลลงเร็ว ชาวสวนคิดยกคัน
อยูได และทุเรียนบางลางนั้นเนื้อละเอียด แตบางสีก็เหลืองออน มักจะเปนสีลาน แต
รสนั้นหวานสนิทดีกวาบางบน คนชอบใจกินมาก… 

 
 ในป พ.ศ. 2427 มีทุเรียนพันธุดีประมาณ 68 พันธุในบริเวณธนบุรีและจังหวัดใกลเคียง  

ตอมามีการขยายพันธุและเกิดพันธุใหม ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   ปยะ เกียรติกอง  (2500: 9, 55)  เคย
สํารวจพันธุทุเรียนที่ปลูกอยูทั่วไปในชวงป พ.ศ. 2500 สามารถระบุช่ือพันธุได 120 พันธุ  แตที่มี
ชื่อเสียงอยูในวงการคามีประมาณ 60-80 พันธุ  ซ่ึงโดยมากปลูกอยูในจังหวัดธนบุรีและนนทบุรี  
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เฉพาะในจังหวัดธนบุรีเทาที่สํารวจพบขณะนั้นและเปนพันธุที่ไดรับความนิยมมีประมาณ 40 พันธุ  
ดังความตอนหนึ่งวา 

…ทุเรียนที่จัดวาเปนพันธุดี มีผูนิยมรับประทานกันมาก ไดแก ทุเรียนพันธุกานยาว 
กบแมเฒา และทุเรียนจําพวกกบทั้งหลาย เชน กบตาขํา กบเล็บเหยี่ยว กบกิ่งแข็ง 
กบพลอยฯลฯ  รองลงไป ไดแก ทุเรียนพันธุเบา ซ่ึงมีผูนิยมรับประทานกันมาก
เหมอืนกัน เพราะผลเล็กราคาถูก ไดแก ทุเรียนพันธุลวง กระดุมทอง จอกลอย ฯลฯ
… 
 
จะเห็นไดวา ธนบุรีสมัยนั้นเปนแหลงใหญที่ปลูกทุเรียนพันธุดีเปนจํานวนมาก แมสวน

หลายขนัดจะเคยลมเมื่อคร้ังน้ําทวมใหญ ในป พ.ศ. 2460 และ 2485 มาแลว  และสันนิษฐานวาหลัง
ป พ.ศ. 2485 มีผูนําทุเรียนจากที่นี่ไปปลูกยังจันทบุรีอยูเร่ือยๆ  ตอมาพันธุด ีๆ เหลานี้ไดแพรหลาย
ไปในจังหวัดตางๆ จนทุกวันนี้ เชน ตราด ระยอง  นครนายก ปราจีนบุรี เปนตน สวนความนิยมใน
การบริโภคทุเรียนสมัยนั้น  ปยะ เกียรติกอง (2500: 53)  รายงานวา   

 

…ตองการทุเรียนที่มีผลใหญ เปลือกบาง เนื้อมาก เมล็ดเล็ก มีกล่ินไมฉุนรุนแรง 
เนื้อสวย (ไมเปยกแฉะ) ทองตลาดนิยมสีนาก (สีเหลืองปนแดงแบบสีจําปา)   รอง
ลงไปก็เปนสีเหลืองแก สีเหลือง จนกระทั่งสีลาน (คลายสีใบลาน) ตามลําดับ… 
สวนลักษณะเนื้อนั้นนิยมเนื้อที่ละเอียด ไมมีเสี้ยน รสหวานมัน… 
 
เมื่อพิจารณาความนิยมของตลาดผูบริโภคทุเรียนปจจุบัน จะเห็นวาเหลือเพียงไมกี่พันธุ เทา

นั้น  เชน พันธุหมอนทอง ที่ยังขายไดราคาดีทั้งในตลาดภายในและภายนอกประเทศ สวนพันธุชะนี  
แมจะยังเปนที่นิยมทั่วไป แตราคาในตลาดถูกกวาหมอนทองหลายเทา ชาวสวนจึงหันไปปลูก
หมอนทองมากขึ้นเรื่อยๆ   สวนพันธุอ่ืนๆ ที่เคยเปนที่นิยม อยาง พันธุกานยาวกลายเปนพันธุหายาก
และมีราคาแพงไปแลว  ครูแยม ชาวสวนบางระมาดเคยสงทุเรียนเขาประกวดที่สนามหลวง ได
รางวัลที่ 1 แตทุกวันนี้ ฝงธนบุรีมิใชแหลงผลิตทุเรียนเชนสมัยกอนอีกแลว เพราะทุเรียนเปนพืช   
“ใจนอย”   ไมทนตอสภาพน้ําทวมขังนานหรือน้ําเค็มซึ่งเกิดขึ้นแทบทุกป    ทําใหสวนทุเรียนลมบอย
คร้ัง ชาวสวนจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทน   

ลางสาด    ในอดีตคลองสานเปนแหลงปลูกลางสาดพันธุดีมากอน รสชาติอรอยกวาพันธุที่
นําเขาจากชวา  แตเดี๋ยวนี้สูญพันธุไปจากถิ่นนี้แลว  เจาพระยาภาสกรวงศ (2515: 169-170) กลาวถึง
ลางสาดยุคนั้นวา 
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  …ลางสาดปลูกที่ตําบลคลองสาน มักมีรสหวานเจือหอมพิเศษดีกวาที่
ตําบลอื่น และพันธุเมืองชวาหรือบะเตเวีย พันธุที่มาปลูกเปนขึ้นในบานเมือง
เรา มีผลเข่ืองเติบบาง พวงใหญงามดี สีเนื้อขาวซีด มีรสหวานชืดจืด โอชะไม
ถึงลางสาดของเรา เปนแตนับถือวาเปนของชักนํามาแตตางประเทศเทานั้น 
ดวยเปนของยังมีนอยตนอยู เรียกกันวา ลางสาดกะหลาปา หรือบะเตเวีย แตที่
คาํวาชวาหรือยะวา ซ่ึงควรจะเรียกนั้นหากลาวไม…  

        
มังคุด    เปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่เคยปลูกกันทั่วไป เชน ที่บางกอกนอย บางพลัด ดาวคะนอง 

แมกระทั่งในยานวังหลัง  หรือตําบลศิริราชพยาบาลในอดีต มีชื่อวา “สวนมังคุด” (หลวงธํารงโทร
กิจ [ยิ้ม เขตตะสิริ], 2482: 34-35)  และตอมาคอยๆหมดความนิยมปลูกไป ภายหลังไดนํามาปลูก
กันใหมอยางแพรหลายในจังหวัดตางๆ   เจาพระยาภาสกรวงศ  (2515: 170 )  เลาวา  

 

…มังคุดนั้นไมเปนตําบลลงได มีเร่ียรายไป สุดแตที่ใดปลูกมากก็เรียกวาสวน
มังคุด มีชื่อตําบลอันปรากฏมาในพงศาวดารวาสวนมังคุดแหงหนึ่งคือแถบวังหลัง 
ซ่ึงเปนมูลนิเวศนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปฐมรัชกาลนั้นตําบล………..
แตที่จริงนั้น เดี๋ยวนี้ตนมังคุดมีนอยหรือจะวาไมมีเลยก็ได นามสวนมังคุดนั้นเดี๋ยวนี้
ก็ไมคอยจะมีใครเรียกเสียแลว  สวนมังคุดในบานเมืองเรามีผลหาคอยจะพอ
จําหนายไม   ในเวลาตอวายจึงตองบรรทุกเขามาแตเมืองสิงหปุระซึ่งกลายไปเปน
เมืองสิงคโปรก็มี เพราะที่สิงคโปรมีสวนมังคุดมาก… 
  

  ปานิตยา เกิดชนะ (อางถึงใน สุดารา สุจฉายา บรรณาธิการ, 2542: 21)  ชาวสวนบางพลัด 
วัย 72 ป เลาถึงมังคุดที่ปลูกในสมัยกอนวา มังคุดสวน ผิวไมแข็ง เปลือกนิ่ม พอจะเขาสุก เปลือกขึ้น
เปนเสนๆ สีชมพู แตมียางมาก ที่นิยมเปลือกตองสีแดงจนถึงดําเหมือนลูกหวา รสจะหวานสนิท ลูก
ใหญ ไมเปรี้ยว เม็ดนอย ไมเหมอืนมังคุดนอก (ตางจังหวัด) ที่หวานไมสนิท มีเปรี้ยวเจือ 

หมาก   สมัยกอนคนไทยนิยมกินหมากกันแทบทุกคน  ชาวสวนฝงธนบุรีจึงปลูกหมากกัน
เปนลํ่าเปนสัน  สามารถสรางรายไดใหแกชาวสวนและรัฐเปนอันมาก  ปจจุบันแมคนไทยไมกิน
หมากกันแลว  แตสวนหมากก็ยังคงมีอยูมากและมีปลูกอยูประปรายทั่วไปในสวน  เปนพืชปลูก
แซมสําหรับใชประโยชนอยางอื่นได   เจาพระยาภาสกรวงศ (2515: 170-172)  เลาถึงความนิยมใน
การกินหมากของคนไทยเมื่อประมาณ 120 ปกอนวา   
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…หมากบางลาง มีตําบลราชบุรณะ บางผึ้ง แจงรอน เปนตน เปนสวนหมาก
อันมีช่ือเสียงปรากฏมาแตกอน เพราะหมากนั้นหนาฝาดยิ่งเคี้ยวกระชับจับปากดี
กวาตําบลอื่น  แตฝงตะวันตกยิ่งดีกวาฝงตะวันออก และไมสูชานานนักมาเกิดเคี้ยว
หมากดิบที่ยังไมเปนสง เนื้อขาวเรียกวาหนาหวานกันขึ้นมาก ในหมูผูเปนชั้นสูงถือ
วาหมากหนาฝาดกระชับจับเจ็บปากไป หมากดิบหนาหวานจึงเปนที่ชอบใจ มีราคา
ขึ้นกวาหมากหนาฝาดมาก    ที่ปลูกในแขวงเมืองฉะเชิงเทราและเมืองจันทบุรีที่
หนาขาวซีดก็กลายเปนหมากดีไปทั้งนั้น  แตหมากเหลานี้แตกอนเปนหมากเลว
ทราม เดี๋ยวนี้ก็กลายเปนดีไป  หมากซึ่งเรียกวาหนาหวานนั้น แบงเปนฝาดหวาน 
หวานแดง หวานแทคือหนาขาวซีด มีเยื่อเชนวุนหรือเยลลีมาก  สวนหมากนี้ที่แขวง
เมืองฉะเชิงเทราปลูกมากและตนก็เตี้ย ตั้งแต 4 ศอกขึ้นไป เพียง 6 ศอก 7 ศอกก็มี
ผล หาสูงดวดเหมือนหมากที่สวนในและสวนนอกไม  และมักมีผลเสมอ จะวาเปน
หมากตอวายก็ได เราใชเคี้ยวกันอยู เดี๋ยวนี้ในเวลาฤดูวายแลว ก็ใชหมากสวนแขวง
เมืองฉะเชิงเทรามาก  เร่ืองหมากนี้มีประเภทและขอความที่จะกลาวบรรยายไดเลม
สมุดกวา เพราะนับถือเขามาเปนเครื่องเคี้ยวสําหรับประดับชั้นยศบรรดาศักดิ์เสีย
แลว ใชเคี้ยวทั่วไปทั้งชายหญิง จะไมเคี้ยวอยูบางก็นอยตัว  ที่มักจะเกเปนอยางฝรั่ง
หรือวิงเวียนยันไมเปนที่ชอบใจ หรือที่เห็นเปนการเปรอะเปอนไปบางก็มี…  

 
ความตองการในการบรโิภคหมากของคนไทยสมัยนั้นมีมากนัก  เทียบกันแลวผูไมเคี้ยว

หมากมีเพียงคนเดียวในหมื่นคน   หมากที่ปลูกทั้งสวนนอกสวนในมีอยูหลายลานตนก็ยังไมพอเพียง 
ตองสั่งนําเขามาจากปนังอีก  

ตอมาความนิยมในการทําสวนหมาก สวนพลูลดนอยลงไป เนื่องจากสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดออกหนังสือดวนมาก ที่ 57/2586 ถึงคณะกรรมการ
จังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 25 มกราคม 2486  หามประชาชนมิใหกินหมาก หามการทําสวนพลู และ
หามจําหนายพลู  โดยใหจัดการปลูกพืชผลอ่ืนแทน (กรมโคสนาการ, 2486: 75-82)  จึงมีการสง         
เจาหนาที่ออกตรวจตราตามสวนตางๆ  ชาวสวนตองโคนหมากพลูทิ้งจํานวนมาก มิฉะนั้นจะถูกจับ
เสียคาปรับ แตสวนที่อยูลึกเขาไปขางในยังมีการแอบปลูกกันอยู  ภายหลังเมื่อยกเลิกคําสั่งแลว     
ชาวสวนกลับมาปลูกกันอีก  ดังจะเห็นไดจากชวง 30 ปกอน  ยานบางมด เขตราษฎรบูรณะปลูก
หมากพันธุดีกันมาก  มีแทบทุกสวน เปนรายไดหลักของบางมดดวย  พอคาจะมากวานซื้อจากที่นี่
แหงเดียว   มีรถบรรทุกสิบลอขนไปขายที่นครปฐม  
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ชวงป พ.ศ. 2530-2539  ในเขตจอมทอง มีการทําสวนหมากกันมาก สงออกไตหวัน รายไดดี
มาก  ปจจุบันราคาตกไปอยางนาใจหาย จากลูกละ 7-8 บาท เหลือลูกละประมาณ 20 สตางค หรือ 1 
บาท  (สนับ ออนเบา, สัมภาษณ, 20 มกราคม 2546) ในป พ.ศ. 2544  สํานักงานเขตจอมทองได
สํารวจพื้นที่ทําการเกษตร พบวา มีพื้นที่ปลูกหมากในเขตนี้มากถึง 513 ไร คิดเปนรอยละ 22.71 ของ
พื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด   หรือปลูกมากเปนอันดับ 2 รองจากมะพราว  โดยปลูกมากที่สุดในแขวง
บางขุนเทียน รองลงมาคือแขวงบางมด  จอมทอง และบางคอ ตามลําดับ    

พลูคางทองหลาง   พลูเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญอีกชนิดหนึ่งคูกันกับหมาก  กาญจนาคพันธุ 
(2540: 172)  เลาถึงสวนพลูกับตลาดพลูวา  

 

…ในคลองบางหลวงมีสวนพลูมีชื่ออยูสองแหง    แหงหนึ่งอยูทางหลังวัดบาง
ยี่เรือ วัดกลาง วัดใต ซ่ึงรวมเรียกเปนบางวา “บางยี่เรือ”…    อีกแหงหนึ่งอยูที่บาง
ไสไก เปนคลองตรงกันขามกับวัดสังขกระจาย  พลูบางไสไกกับพลูบางยี่เรือกําใส
เขงมาขึ้นที่ทาแถววัดบางยี่เรือ วัดกลาง วัดใต  อันเปนทาใหญสําหรับขายพลูที่      
พอคาแมคาพลูมารับไปสงขายตอไป  นี้เปนตลาดพลูแท  สวนที่ขายของสดคาว หมู 
กุง ปลา และของสารพัดอยางตลาดทั่วๆ ไป ที่เรียกวา “ตลาดพลู” นั้น อยูตอจากทา
ขายพลูเขาไปและไมไดขายพลูเลย   เปนแตอยูติดกับทาขายพลู   คนชั้นหลังๆ ไมรู 
ไมเขาใจก็นึกเอาวา ตลาดพลูนั้นเปนตลาดขายพลู… 
 
การปลูกพลูของชาวสวนไทยและชาวสวนจีนแตกตางกัน  ดังที่เจาพระยาภาสกรวงศ  

(2515: 172-174 )  อธิบายวา  
 

….พลูคางทองหลาง  เปนของเกิดมีมานานตามสวน ปลูกแลวก็ทิ้งใหเล้ือยขึ้น
บนตนทองหลาง เก็บใบเคี้ยวปนกับหมาก เปนใบเขียวมีรสเผ็ด มีตามสวนบางบน
และสวนนอกมาก เพราะเปนของเลื้อยยืนตนนาน จึงไดนับเขาในอากรใหญ  ภาย
หลังมาไมสูชานานนัก พวกจีนชํานาญในการเพาะปลูกดีกวาชาวเราที่ใชปุยรดที่ดิน
ใหมีรสแรงขึ้น จึงไดคิดปลูกพลูใหเล้ือยขึ้นคางดวย ตนโปลง  หาใชใหเล้ือยขึ้นบน
ตนทองหลางไม  ไดเพาะปลูกในตําบลบางไสไกและบางยี่เรือมาก  ที่เหลานั้นจึง
เรียกวา สวนพลู  พลูคางที่พวกจีนปลูกอาศัยอุดหนุนที่ดินดวยปุยปลาเนาเปนตน  
ตนพลูเกิดงอกงามออกยอดแตกใบ มีกําหนดวันทันเก็บขาย และสีพลูนั้นก็เหลือง  
มีรสไมสูเผ็ด ผิดกับพลูคางทองหลางมาก ขายไดราคา   
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ในสวนพลูบางไสไกและบางยี่เรือนั้น ชาวสวนพลูเด็ดใบเก็บซอนกันเรียกวา 
เรียง 8 กานเปนเรียง 1  ไมวาใบเล็กใบใหญ แลวก็มัดเปนกําบรรทุกเขงหาบมาบาง 
บรรจุมาดวยเรือเล็กบาง มาขึ้นที่ทาในคลองบางกอกใหญเคียงกับวัดอินทาราม    
จันทาราม ราชคฤห เรียกตามสามัญวาวัดบางยี่เรือทั้ง 3 หรือวัดบางยี่เรือไทย  ยี่เรือ
มอญก็เรียก  ทาที่บรรทุกพลูลงมาจําหนายนั้นก็กลายเปนตลาดพลูไป และที่บรรทุก
มาจําหนายทางตอนลางออกคลองดาวคนองก็มีแตนอย  พลูไมคางนัยหนึ่งวาพลูจีน
ก็เรียก นี้เปนสินคาไมจําเพาะใชแตในกรุงเทพฯ บรรทุกไปขายตามหัวเมืองตลอด
ถึงกรุงเกา อางทองก็มีที่เปนสด ถาเมืองไกลขึ้นไปก็นาบใหแหงไปขาย แตพลูคาง
ทองหลางนั้นมักจะมัดเปนกลุมเสียมากกวาเรียง และใชนาบขายมากกวาพลูจีน 
ดวยรังเกียจสีเขียวและไมเปนที่ชอบใจผูที่ใชสอยนัก  พลูจีนคูกับหมากดิบหมากสง
สดอยูแลว พลูนาบนี้เปนของคูกับหมากเกาะ หมากสงแหง ขายกันเปนหาบทั้ง 2 
อยาง… 

 
การทําสวนพลูลดนอยลงไปเชนเดียวกับสวนหมาก อันเนื่องจากประกาศหามทําสวนพลู

และหามจําหนายพลูในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อป พ.ศ.2486  ชาวสวนจึงตองปลูกพืชอ่ืน
แทน  แตทุกวันนี้สวนพลูเหลืออยูไมกี่ขนัดตามคลองบางขี้แกง บางแวก และแถบนอกเมืองออกไป 
ที่แขวงบางขุนเทียนมีการปลูกอยู 3-4 ราย สงที่ปากคลองตลาด สําหรับใชในการประกอบพิธีตางๆ  
แมจะปลูกนอยก็เพียงพอกับผูบริโภคและราคาคอนขางดี  ชาวสวนพลูจึงยังชีพอยูได  
(สนับ  ออนเบา, สัมภาษณ, 20 มกราคม 2546)  

เงาะ     ที่ตําบลบางยี่ขันเปนสวนเงาะดี มีราคากวาที่อ่ืน  (เจาพระยาภาสกรวงศ, 2515: 174)   
จากรายงานการสํารวจพื้นที่สวนเงาะ ลงวันที่ 12 มิถุนายน ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450)   โดยหลวงวิถีธรรม
สัญจร นายอําเภอบางกอกนอย เขียนถึงพระยาประชากรกิจวิจารณ   เจากรมกองอําเภอสมัยนั้น   
ความตอนหนึ่งวา    “ดวยทานสั่งใหขาพเจาไปตรวจสวนเงาะบางยี่ขัน   ในการที่สมเด็จพระบรมโอร
สาธิราชฯ จะเสด็จสวนเงาะนั้น ขาพเจาไดพรอมดวยหมื่นศรีธารา ปลัดอําเภอทองที่…”          (อาง
ถึงใน อนุวัตน วัฒนาวงศสวาง, 2542: 21)  ขอความดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา  เงาะที่นี่เล่ืองชื่อ 
ถึงขนาดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว     ขณะดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ โปรดที่จะเสด็จไปสวนแหงนี้    

เงาะบางยี่ขัน ประกอบดวยพันธุเหลืองใหญและเหลืองเล็ก เปนเงาะชั้นดี ราคาแพง เนื้อลอน 
ในสมัยกอนขายกันถึง 12 ผล 1 บาท แตปจจุบันไมเหลือพื้นที่ปลูกแลว  เชื่อวายังเหลือพันธุอยูใน
แถบจังหวัดจันทบุรีและตราด ซ่ึงชาวสวนที่นั่นไดพัฒนาพันธุจนกลายเปนเงาะสีชมพูในปจจุบัน  
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ฝร่ัง   เจาพระยาภาสกรวงศ  (2515: 175) กลาววา  “ผลฝร่ัง นัยหนึ่งวาไมจีน เปนสวนมี
ผลและรสดีอยูท่ีบางเสาธง”   ฝร่ังบางเสาธงปลูกในคลองมอญ มีชื่อมาก  รสหวานกรอบ นิยมปลูก
พันธุผลใหญ นอกจากนี้ยังมีฝร่ังเทศ และฝรั่งบางคะแนะ เนื้อบาง เม็ดสีขาว   ถาเม็ดสีชมพูเรียก
ฝร่ังขี้นก (อนุวัตน วัฒนาวงศสวาง, 2542: 21)  

 
ละมุด    พันธุสีดาปลูกท่ีราษฎรบูรณะ ผลใหญกวาหัวแมมือเล็กนอย สีแดงๆ กินมันๆ และ

ยังมีละมุดพันธุไขหาน ลูกใหญ เนื้อเหลว  พันธุมะฝอ (ลูกเหมือนมะฝอ) รสฝาด กินไมอรอย  
พันธุมะกอก ลูกยาว แกแลวสีแดงสด  (อนุวัตน วัฒนาวงศสวาง, 2542: 21)  ประมาณ 40-50 ป
กอนแถวคลองชักพระ คลองบางระมาด เต็มไปดวยสวนละมุด แตถูกน้ําทวมตายไปก็มาก ถูกโคน
ท้ิงเพราะตนแกเกินไปก็มี จนเดี๋ยวนี้หลงเหลืออยูไมก่ีตนแถวบางระมาด หมู 13  
 ล้ินจี่    ล้ินจี่ชื่อดังของไทยเรียกวา ล้ินจี่บางขุนเทียน  แหลงปลูกล้ินจี่ชั้นดีนี้เรียกวา คุงล้ินจี่ 
ซ่ึงเปนคุงอยูตรงคลองดาวคะนองตอกับคลองบางขุนเทียน  เมื่อหลายสิบปกอนสามารถผลิตล้ินจี่
ปอนตลาดปหนึ่งเปนหมื่นๆ กิโลกรัม  ปจจุบันคุงล้ินจี่กลายสภาพจากสวนเปนบานและโรงงาน
เกือบหมดแลว 
 ยายละมอม อุนยะวงษ อดีตแมคาล้ินจี่ อายุ 78 ป (อางถึงใน นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 130-
131) เลาวา  

 …สมัยเด็ก ยายเคยกินล้ินจี่ดองน้ําเกลือทั้งเปลือก บรรจุใสไหขนาดยอม เปนสินคาจาก
เมืองจีนที่ปจจุบันแทบไมมีใครจําได ทั้งที่สมัยนั้นก็มีล้ินจี่ปลูกหนาแนนอยูตลอดเขต
คุงล้ินจี่ คลองลัดเช็ดหนา คลองบัว ตอไปถึงบางมดแลว  
      ล้ินจี่ที่ปลูกกันมีหลายพันธุ แตที่ขายดี นิยมปลูกมากที่สุดคือพันธุใบยาว ทางนี้แต
กอนมีล้ินจี่กับสมที่ดังพอๆ กัน สักรวมๆ 50 ปก็มีชื่อมาแลว… สมตองบางมด ถาล้ินจี่ก็
ตองที่บางขุนเทียน เปนพันธุพื้นเมืองของทางนี้… 

 
 ประยูร วงศพุทธคํา (สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2546) นักวิชาการเกษตร เขตจอมทอง ได

สันนิษฐานรองรอยความเปนมาของลิ้นจี่บางขุนเทียนวา 
 

…จากการคนควาหาขอมูลพบวา ล้ินจี่เปนผลไมดั้งเดิมของประเทศจีนตอนใต 
แตมีกษัตริยของไทยไดไปมีสัมพันธภาพทางการคากับเมืองจีน แลวนําล้ินจี่เขามา
ปลูกในพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ    ซ่ึงตามประเพณีโบราณหากตนไมที่
พระองคปลูกไวออกดอกผลจะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง  หลังจากนั้นก็ทรงเสวย
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ล้ินจี่แลวพระราชทานใหกับพระยาขุนเทียนนํามาปลูกในบริเวณที่ตนเอง                 
รับผิดชอบดูแลอยู ซ่ึงก็คืออําเภอบางขุนเทียนสมัยกอน   

ดังนั้น สันนิษฐานวา  พระมหากษัตริยองคดังกลาวคือ  พระบาทสมเด็จ           
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว  เพราะพระองคเปนกษัตริยที่ทรงมีความรอบรูดานการคากับ
ตางชาติ และมีหลักฐานที่เหลือไวใหเห็นทุกวันนี้ นั่นคือ ตนล้ินจี่ อายุกวา 150 ปที่
หลงเหลืออยูในบริเวณคลองลัดเช็ดหนา ซ่ึงเชื่อมคลองบางมดกับคลองบางขุน
เทียน  ปจจุบันขึ้นอยูกับชุมชนสามงามพัฒนา หมู 6 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง … 

 
 นําพล โพธิพลากร (สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2545)  อายุ 64 ป    เจาของสวนลิ้นจี่ใน

ชุมชนสามงามพัฒนา เขตจอมทอง เลาวา  
 

…นับตั้งแตเกิดมาจําความไดก็เห็นล้ินจี่เกาแกนี้แลว เมื่อถามคุณตาก็ไดความ
วา ตั้งแตทานเกิดมาก็เห็นแลวเชนกัน   จึงไมรูวามีความเปนมาอยางไร แตคาดวา
อายุไมต่ํากวา 150 ปแน  ล้ินจี่เหลานี้หลงเหลืออยูในสวนของญาติฝายคุณตาที่อยู
ติดกัน เปนสวนของนายทองใบ ชอยหิรัญ   มีอยูราว 50 ตน   เปนพันธุกระโหลก
ใบยาวและพันธุกระโหลกในเตา และที่สวนของนางบังอร เงินชูกล่ิน ใกลๆ กันมี
อยูราว 10 กวาตน เปนพันธุกระโหลกใบยาวและกระโหลกใบออ สวนล้ินจี่เกาแกนี้
ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวของเขตจอมทอง   

แถวนี้ยังทําสวนลิ้นจี่กันอยู มีประมาณ 10  กวาเจา  เปนขนัดเล็กๆ  1 ไร 2 ไร 
3 ไร  ที่สวนผมปลูกพันธุกระโหลกใบยาวกับกระโหลกใบออมา 10 กวาปแลว   ยัง
ใหผลผลิตไมคอยมากนัก สวนของผูใหญประสาน นกยิ้ม กําลังใหผลผลิตดี อายุตน
ประมาณ 20 ป… 

 
สวนล้ินจี่จัดวาเปนสวนของคนรวย  เพราะไมไดออกผลใหเก็บขายไดทุกป เพราะธรรมชาติ

ล้ินจี่จะออกดอกและเปนผลไดจะตองมีอากาศเย็นต่ํากวา 20 องศาเซลเซียสติดตอกันประมาณ 15 วัน  
ใบจะเริ่มแผออกและมีจุดดําๆ โผลขึ้นมาพรอมที่จะเปนชอดอก  ล้ินจี่ยังมีอีกหลายพันธุ เชน พันธุ
เบี้ยวเขียว พันธุสีชมพูซ่ึงปลูกกันนอยมาก  ล้ินจี่บางขุนเทียนมีลักษณะเดน คือมีผลขนาดกลาง เนื้อ
แหง ไมแฉะ  เม็ดในเล็ก รสหวานสนิท และไมเจือฝาดเลย ซ่ึงตางจากลิ้นจี่อัมพวา ซ่ึงมีผลโต เม็ดใน
โต เนื้อหนา แฉะ และมีรสฝาดเจือ (ประยูร วงศพุทธคํา, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2546)   ดังนั้น พอ
ล้ินจี่เร่ิมออกลูกจะมีคนมาสั่งจองและรับไปขายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ไมเคยเหลือคาสวนเลย
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สักครั้ง เพราะรสหวานมาก ผูคนติดใจกลับมาซื้ออีก (นําพล โพธิพลากร, สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 
2545)  ตนที่เปนพันธุดีจะใชเปนแมไมสําหรับตอนกิ่งขยายพันธุตอไป  แตถึงแมจะนําพันธุจากที่นี่
ไปปลูกที่อ่ืน เชนที่ราชบุรี จะไมไดรสชาติอรอยเหมือน (สถิตย เผือกสามัญ, ผูใหญบาน หมู 6 แขวง
บางมด, สัมภาษณ, 10  พฤษภาคม 2545) สันนิษฐานวาอาจเปนสภาพเนื้อดิน น้ํา และการบํารุงรักษา
ตางกัน   

ชมพู   มีทั้งชมพูนาก แกจัดสีแดง ชมพูแกมแหมมลูกใหญ สีชมพูจัด ชมพูมะเหมี่ยวสีแดง
จัด เนื้อเปนปุย และชมพูสาแหรก ลักษณะคลายมะเหมี่ยวแตลูกเล็กกวา มีทั้งสาแหรกเขียวและ
สาแหรกแดง ยังพอมีใหกินบาง  แตพันธุเหลานี้สูชมพูเพชรซึ่งนิยมกันมากในปจจุบันไมได                           
แตชาวสวนบางคอยังทําสวนชมพูมะเหมี่ยว ซ่ึงเคยประกวดไดรับรางวัลหลายแหงมาแลว มีการตัด
ยอดใหตนเตี้ยลง เพื่อสะดวกแกการหอผลและเก็บลูก   การหอผลที่อยูกิ่งสูงๆ ทําไดลําบาก  เพราะ
กิ่งชมพูไมคอยเหนียว  ตองปลอยทิ้งไป  แมจะมีอุปกรณสําหรับหอผล ราคาประมาณ 1,000-1,500 
บาท  แตชาวสวนไมยอมลงทุนซื้อมาใช  (ประยูร วงศพุทธคํา, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2546)    
ชาวสวนบางระมาดและบางมดมักปลูกชมพูเปนไมแซมตามสวนทั่วไป  

สับปะรด   มีช่ืออยูที่ตําบลบางตําหรุ อําเภอบางกอกนอย   (หลวงธาํรงโทรกิจ [ยิ้ม เขตตะ
สิริ], 2482: 19) เปนสับปะรดไทยลูกเล็ก ปอม รสหวานกรอบ  สวนใหญปลูกตามโคนตนไมในสวน 
ซ่ึงสูญพันธุไปแลว  แตที่บางระมาดยังมีการปลูกสับปะรดพันธุเขียวหวาน ลูกเล็ก ยาว ตามีสีเหลือง
รอบๆ  เรียกวา “ตาลืม”  รสหวาน หอม เนื้อนอย  และมีพันธุปตตาเวีย ใบแดง ลูกโต ซ่ึงนําพันธุมา
จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ     

มะไฟ   มะไฟบางลําเจียก มะไฟทาพระ ปลูกตั้งแตวัดหงสรัตนารามในคลองบางหลวง 
(คลองบางกอกใหญ) จนถึงยานทาพระ  กอนที่จะสูญไปเนื่องจากตัดถนนเพชรเกษมผาน (อนุวัตน 
วัฒนาวงศสวาง, 2542: 21)   มะไฟพันธุดั้งเดิมที่ตล่ิงชันเคยปลูก คือ พันธุชะเอม แตไมเปนที่นิยม 
ปจจุบันที่บางระมาดยังมีสวนมะไฟพันธุครูถิน พันธุยายเพาะ  พันธุ ตาเจืออยูบาง ซ่ึงนอยลงทุกที 
เพราะมีการตัดถนนวงแหวนรอบในเพชรเกษม-นครอินทรผานเชนกัน  พันธุเหลานี้มีถ่ินกําเนิดใน
เขตตลิ่งชันและไดขยายพันธุแพรหลายออกไปหลายจังหวัด    

สม    เปนกลุมพืชพรรณที่ใหญมาก ตามหลักทางพืชสวน ไมไดหมายถึงสมเขียวหวานเพียง
อยางเดียว แตรวมถึงมะนาว มะกรูด สมโอ สมจี๊ด สมตราหรือเชง ฯลฯ ไวดวย  สมเปนไมผลที่มี
ศัตรูมากที่สุดชนิดหนึ่งก็วาได อีกทั้งยังตองการการปฏิบัติดูแลรักษาที่คอนขางใกลชิดมาก จึงมักจะ
เรียกวา เปน ไมครู”  (สมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย, 2524: 111)     

สมเขียวหวาน    หลวงธํารงโทรกิจ [ยิ้ม เขตตะสิริ] (2482: 23)  บันทึกไวใน
อักขรานุกรมภูมิศาสตร เร่ืองจังหวัดธนบุรี เมื่อป พ.ศ. 2482 วา “สมเขียวหวานบางมดนี้มีช่ือเสียง
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มาก”   สมบางมดมีลูกกลมแปน ผิวบาง ซังนิ่ม รสหวานอมเปรี้ยว วากันวาเปนเพราะน้ําเค็มทวมถึง 
ดินเค็ม ทําใหสมมีรสชาติดีทั้งๆ ที่ซ้ือกิ่งพันธุมาจากหลาย ๆ แหลงในแถบบางบน  แตปจจุบันสม
บางมดเปนเพียง “ตํานาน”   เพราะปญหาน้ําทวมรุนแรง น้ําเนา และน้ําเค็มเขา สมตายหมด  อยางไร
ก็ตามชาวสวนบางมดไดยายไปทําสวนสมเขียวหวานที่ตางจังหวดักันมาก ในแขวงบางมด เขต
จอมทองมีไมกี่สวนที่เร่ิมกลับมาปลูกใหม ลวนเปนสวนขนัดเล็ก  สวนในแขวงบางมด เขตทุงครุ 
เขตบางขุนเทียน พยายามที่จะพลิกฟนสวนสมบางมดขึ้นมาอีกโดยเขตพยายามสงเสริมทุกวิถีทาง   

สมโอ  มีพันธุขาวพวง ขาวทองดี ขาวใหญ ขาวสะอาด ขาวลางสาด ขาวหอม และยังมี
สมเนื้อ ลูกใหญมาก เนื้อหยาบออกสีสม พันธุสมมะขวิด เนื้อแดง ปลอยไวแกจัดมีรสหวาน สมศักดิ์ 
เมนะเศวต (สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)  อดีตผูใหญบานแขวงบางมด หมู 2  เขตจอมทอง เลาวา 
“สมัยกอนที่บางมดมีการปลูกสมโอพันธุขาวพวงมากอนที่จะนิยมปลูกสมเขียวหวาน และขายกิ่ง
พันธุกิ่งละบาทใหแกชาวสวนนครชัยศรีไปปลูกจนมีชื่อเสียง”    ปจจุบันที่แขวงบางขุนเทียนปลูก
สมโอมากกวาแขวงอื่นๆ ในเขตจอมทอง  

ออย    เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญอีกชนิดหนึ่ง  สวนออยในอดีตเลื่องลือช่ือมาก ไมวาจะเปน
ออยจีนหรือออยไทย แตเดี๋ยวนี้สูญสิ้นชื่อไปแลว และอาจจะสูญพันธุไปจากฝงธนบุรีแลวก็ได  
เจาพระยาภาสกรวงศ  (2515: 174-175 )   กลาวถึงการปลูกออยสมัยกอนนั้นวา  

 

…ยังตนไมลมลุกและไมเส็งเคร็งที่จัดเปนสวนขึ้น คือ ออยจีนนั้น  แตกอนจีนตําบล
บางใหญในคลองบางกอกนอย เปนมีรสหวานดีกวาที่อ่ืน จนลูกคาที่ขายเรรองเปน
คํากลอนกระทบกันวา “ซ้ือออยจีนบางใหญ ออยไทยบางโควัด ขาวหลามตัด                
วัดระฆัง แมเฮย”  

แตเดี๋ยวนี้ออยจีนบางใหญนั้นเสื่อมทรามไป หาคอยจะมีใครเพาะปลูกไม เปน
ที่นาไปเสียหมดแลว  

ออยจีนเล่ือนไปเพาะปลูกงอกงามอยูตามบางแวก บางเชือกหนังเปนอยางดี  
แตออยไทยบางโควัดนั้น ยังคงเปนออยมีชื่อดีอยู เพราะรสหวานฉ่ําและออน  

ที่อ่ืนสูไมได ยังไรออยทําน้ําตาลที่อ่ืนๆ อีกมาก และขาวหลามตัดวัดระฆังนั้น   
เดี๋ยวนี้ก็สูญสิ้นชื่อไปแลว…  

 
กลาวโดยสรุป ธนบุรีเปนแหลงรวมความหลากหลายของพืชพันธุไมผลช้ันดีนานาชนิด    

ไมวาจะเปนทุเรียน ล้ินจี่ สม หมาก พลู เงาะ มังคุด ฝร่ัง มะไฟ ฯลฯ  แตดวยเหตุปจจัยหลายประการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นไดเปล่ียนแปลงไปเปนอันมากตามกาลเวลา  
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1.4  พืชพันธุในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

        พืชพันธุที่ปลูกในแขวงบางระมาดมีมากมายหลายชนิด สวนใหญเปนไมผล ไมยืนตน 
ที่สรางรายไดใหแกชาวสวนตลอดมา  สวนไมดอกก็มีดอกเยบิรา  พืชเหลานี้ปลูกกันมาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน บางชนิดมีถ่ินกําเนิดในสวนแถบตลิ่งชัน เชน มะไฟพันธุครูถิน พันธุยายเพาะ พันธุ
ตาเจือ  ซ่ึงไดมีการขยายพันธุนําไปปลูกกันมากในแขวงบางระมาดและจังหวดัตางๆ   บางชนิดไม
เปนที่นิยมของตลาด ไมมีใครปลูกใหมทดแทน  จึงเหลืออยูนอยตามสวนเกาแก และใกลสูญพันธุ 

 ไมผลแตละชนิด แตละพันธุ ตางก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่ควรแกการศึกษาเรียนรู  ดังตัวอยาง
ที่ยกมาแสดงไวในตารางที่ 7  

  
ตารางที่ 7   แสดงชนิดของพืช ชื่อพันธุ และลักษณะเดนของพืช ท่ีปลูกในแขวงบางระมาด 
_______________________________________________________________________________ 
ชนิดของพืช   ชื่อพันธุ                   ลักษณะเดนของพืช                                        หมายเหตุ 
_______________________________________________________________________________ 
มะไฟ             ครูถิน      เปลือกบาง ช้ํางาย ออกผลเร็ว             - ครูถิน อาจหาญ อดีตครูใหญ 
                                         รสหวานจัด                                                   โรงเรียนมัธยมวัดประสาท 

      เปนผูเพาะพันธุนี้ขึ้น  
      (เสียชีวิตไปราว 30 ปแลว) 

 ยายเพาะ      ผลใหญ เปลือกหนา หัวจุดๆ รสชาติใชได   - ยายเพาะ ญาติของครูถิน  
                 เก็บไดนาน        เปนผูเพาะพันธุนี้ 
  ตาเจือ  ผลกลมใหญ เปลือกบาง                               - นายเจือเปนผูเพาะพันธุนี้ 

        แตเกิดทีหลังพันธุครูถิน 
 ไขเตา  ผลเล็ก รสหวาน เปลือกหนา ไมช้ํางาย  
   ผิวสวย  ออกผลชา 
 ปุยนุน  เนื้อนุมใส กลีบใหญ รสอรอย  ออกผลชา  
 น้ําตาลทราย ลูกเขียว หวานจัด ปลูกไวดูเลน  
 ชะเอม ผลเล็ก      - พันธุเกาแก หลงเหลือตาม 
                      สวนเกาแถวตลิ่งชันไมกี่ตน  
กระทอน ทับทิม   ลูกกลมใหญ เปลือกบาง รสหวานสนิท -พันธุนี้มีชื่อ ทางเขตพยายาม 
    ตองหอใหผิวสวย                                          อนุรักษและสงเสริมการตลาด  
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                    ลาหรืออีลา    ลูกใหญ เปลือกหนา เก็บไดนาน  
  ปุยฝาย            หัวโหนก  
 เทพรส            คลายปุยฝาย  
หมาก         - เคยปลูกมาก มีอยูทุกสวน 
มะพราว      มะพราวใหญ ตนสูง ลูกใหญ (สําหรับแกง)  - มีปลูกทุกสวนอยูทั่วไป 
ตารางที่ 7   (ตอ) 
______________________________________________________________________________ 
ชนิดของพืช   ชื่อพันธุ                   ลักษณะเดนของพืช                                        หมายเหตุ 
______________________________________________________________________________ 
ละมุด          สีดา   ลูกเล็ก หวานจัด กรอบ   - พันธุดั้งเดิม ใกลสูญพันธุ  
 ไขหาน  ลูกใหญ  
 มะกอก  ลูกใหญ  
มะมวง การะเกด  ผิวนวลสวย รสอรอย    - สูญพันธุไปจากถิ่นนี้แลว  
 พราหมณขายเมีย   ผิวสวย ทน ไมชํ้างาย  เวลาสุก          -พันธุดั้งเดิมของถิ่นนี้มีชื่อมาก   
                มีรสแหลม (หวานจัด)  ไมมีเสี้ยน        
 พราหมณนกกระจิบ  ลูกเล็ก   
 พราหมณเกสร               
 เขียวไขกา   ผิวเขียวเขม  เนื้อแนนและละเอียด 
  กวาพันธุเขียวเสวย  รสมันจัด 

เขียวเสวย     ผิวเขียวเขม  เนื้อหยาบ รสมัน 
                     อกรอง         ผิวบาง  ช้ํางาย มีรสแหลม มีเสี้ยน 
ชมพู    มะเหมี่ยว  ผลยาว รสออกเปรี้ยว ตลาดตองการ 
   แขกดํา  ผลกลม ผิวสีคลํ้า รสหวาน   - ชาวสวนบอกวาอรอยที่สุด 
  น้ําดอกไม  ผลกลม สีขาว     - ใกลสูญพันธุ 
  สากกระเบือน้ํายอย   ผลยาว รสเปรี้ยวจัด   - ใกลสูญพันธุ 

 พริกกับเกลือ  รสหวานอมเปรี้ยว    -  สูญพันธุแลว 
  สีนาก  รสหวานอมเปรี้ยว   - เปนพันธุดั้งเดิม ใกลสูญพันธุ 
                ผลมีสีเหมือนโลหะประเภทนาก 
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ทุเรียน กะเทย  มีรสครึ่งๆ กลางๆ คือ หวานๆ มันๆ  - สูญพันธุไปจากถิ่นนี้แลว 
 อีลวง  เปลือกหนา  แตเนื้อนอย     - สูญพันธุไปจากถิ่นนี้แลว 
                   กานยาว         เนื้อนอยแตละเอียด  รสหวานมัน   - สูญพันธุไปจากถิ่นนี้แลว 
สม              สมเขียวหวาน    ผิวเขียว รสดีแตไมจัดเทาสมบางมด        - สมัยกอนเรียก สมบางบน  
                   สมจี๊ด  ลูกเล็ก      - นิยมปลูกไวขายกิ่งพันธุ 
                   สมโอ   ลูกใหญ    - นิยมปลูกไวขายกิ่งพันธุ  
 
ตารางที่ 7   (ตอ) 
______________________________________________________________________________ 
ชนิดของพืช   ชื่อพันธุ                   ลักษณะเดนของพืช                                        หมายเหตุ 
______________________________________________________________________________ 
มะพราวน้ําหอม  พันธุดั้งเดิมเตี้ย โตชา ลูกเล็ก แต  - นําไปทําขนมพวกสังขยา จะ 
                                         น้ําหอมมาก        ไดกล่ินหอมมากแตไกล  
กลวย       กลวยน้ําวา      - มีปลูกทุกสวนอยูทั่วไป  
       กลวยตานี      - เปนพืชแซม  
       กลวยนาก       - ปลูกนอย  
ขนุน         - เปนพืชแซม 
มะกรูด         - นิยมปลูกเปนพืชหลักขณะนี้ 
_________________________________________________________________________________________ 
  

สรุปไดวา พืชที่ปลูกในแขวงบางระมาดตั้งแตอดีตถึงปจจุบันมีมากมายหลายชนิดหลาย
พันธุ  แสดงวาถ่ินนี้ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพไวไดพอสมควร  และผืนดินมีความอุดม
สมบูรณอยูมาก  อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณและการสังเกต  พบวา พืชเกาแกในถ่ินนี้มีหลาย
ชนิดที่ใกลจะสูญพันธุ   และบางชนิดสูญพันธุไปแลว  ดังนี้ 

พืชดั้งเดิมท่ีใกลจะสูญพันธุ  ไดแก  
ชมพู   พันธุน้ําดอกไม  พันธุสีนาก พันธุสากกระเบือน้ํายอย 
ละมุด  พันธุสีดา  
นอกจากไมผลที่เปนพืชเศรษฐกิจแลว ก็มีพันธุไมปาหลายชนิด ซ่ึงมีประโยชนมากมายตอ

ระบบนิเวศ  ขณะนี้ไดลดจํานวนลงอยางมาก ไดแก สะตือ ยาง  มะกอกน้ํา  ชํามะเลียง มะหวด             
จิกน้ํา ฟกขาว   ตลอดจนไมดอกที่เคยนิยมปลูกกันมากในถิ่นนี้อยางเยบิรา  
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 พืชดั้งเดิมท่ีสูญพันธุไปแลวจากถิ่นบางระมาด   ไดแก  
              ทุเรียน    ทุกพันธุที่เคยปลูก  เชน กบแมเฒา กบตาขํา กงเล็บเหยี่ยว กําปนขาว  ขั้วส้ัน      
ขั้วยาว กะเทย อีลวง กานยาว ฯลฯ  

มะไฟ      พันธุชะเอม  (พันธุเกาแก ไมนิยมปลูก มีเหลือตามสวนเกาแถวตลิ่งชันราว 4 ตน)  
มะมวง    พันธุการะเกด                                                             
ละมุด      พนัธุนมแพะ                                                                                         
ชมพู        พันธุพริกกับเกลือ 
มะกอก    พันธุแกมแหมม   
มะกอกปา 
ขาว          ทุกพันธุที่เคยปลูก เชน พันธุปนทอง พันธุเหลืองอากาศ  
มะขวิด  
 
จะเห็นไดวา  ในถิ่นนี้มีพืชดั้งเดิมที่ใกลสูญพันธุและพืชที่สูญพันธุไปแลวหลายชนิด สาเหตุ

ใหญเนื่องมาจากน้ําทวมหนัก ในป พ.ศ. 2518 และ 2526  ทําใหสวนลม ที่รอดตายมีนอย จนในที่สุด
สูญพันธุไป  ประกอบกับไมมีการปลูกใหมทดแทน เพราะใชเวลานานหลายปกวาจะใหผลผลิต  
รวมทั้งมีพืชพันธุใหมๆ ที่กําลังนิยมเขามาแทน  
 อยางไรก็ตาม เขตตลิ่งชันเห็นความสําคัญ จึงไดจัดสรางสวนสาธารณะอนุรักษไมผลถ่ินนี้
ไว  ชาวสวนพยายามจะอนุรักษพันธุหายากเหลานี้ไวเชนกัน อยาง ชมพูพันธุน้ําดอกไม ซ่ึงเหลือ
ตนใหญเพียงตนเดียวในแขวงบางระมาด หมู 13   ดังที่ จ.ส.อ. ชิน เรืองศรี (สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 
2545) ประธานกรรมการชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 13 กลาววา  
 

…ผมเสียดาย อยากจะอนุรักษไว จะตอนกิ่งขยายพันธุไวเยอะๆ   น้ําดอกไมผมเคย
ตอนไวกิ่งหนึ่ง  ละมุดสีดาพันธุเกาแกก็เหลือนอยแลว มะกอกน้ํา แตกอนมีแยะริม
คลอง เดี๋ยวนี้ไมมี ผมจะหามาปลูกไวใหลูกหลานดูสักตน… 
 
กลาวไดวา พื้นที่สวนยานบางบน โดยเฉพาะในแขวงบางระมาดเปนแหลงใหญที่รวมพืช

พันธุตางๆ  พันธุพืชช้ันดีหลายชนิดมีทั้งที่สูญไปแลวและใกลจะสูญ   พันธุดั้งเดิมบางชนิดยังคง
เหลืออยูบางตามสวนลึกๆ แตละพันธุตางก็มีลักษณะที่ไมเหมือนกัน   รสชาติก็มีหลากหลายสําหรับ
ผูบริโภคเลือกชิมไดตามใจชอบ   ไมผลพันธุเกาแกที่มีช่ือของถ่ินนี้ คือมะไฟพันธุครูถิน พันธุยาย
เพาะ  พันธุตาเจือ รวมทั้งมะมวงพันธุพราหมณขายเมียและกระทอนพันธุทับทิม   ซ่ึงสองชนิดนี้
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เล่ืองชื่อมากแตทุกวันนี้เหลือจํานวนนอยเต็มทีตามสวนเกาๆ  ทางเขตตลิ่งชันไดพยายามสนับสนุน
ดานการผลิตและสงเสริมการตลาด   อาทิ   มีการจัดกิจกรรมเรือทัวรชมสวนกระทอนซึ่งอยูในเขต
ทวีวัฒนา สวนประธานกรรมการชุมชนหมูบานพัฒนาหมู 4 บางระมาด ไดนําพันธุมะมวง
พราหมณขายเมียจํานวน 400 ตนจากที่นี่ไปปลูกที่บางเลน นครปฐม  (ประยงค ปอมนอย, สัมภาษณ
, 6 ธันวาคม 2545)   

สวนไมดอกอยางเยบิราเคยโดงดังมากในยานนี้  หลังภาวะน้ําทวมใหญ เมื่อป พ.ศ. 2485  
นาจะเปนชวงที่ชาวสวนตลิ่งชันหันมาปลูกเยียบิรา หรือ “เยีย” กันมากที่สุด     แหลงปลูกอยูแถวบาง
ระมาด ฉิมพลี ศาลาธรรมสพน  แหลงผลิตที่ดังมากอยูบริเวณหมูบาน ป. ผาสุข   ปากทางเขาโรง
พยาบาลธนบุรี 2 ในปจจุบัน  พันธุที่ปลูกกันมีไมต่ํากวา 20 พันธุ เชน ทองประศรี แดงถูกแทง แดง
ขุนแผน  แดงอิฐ ลูกรัก สรอยฟา ขาวจักสั้น ขาวจักยาว  บัวหลวง  ที่เปนพันธุผสมขึ้นใหมก็มี  เชน 
พันธุขุนแผน พันธุกุมารทอง  เปนตน  ตอมาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรอนขึ้นผิดปกติ ทําให “ดอก
เยีย” มีตําหนิเปนราจุดดํา เกษรดํา ราคาตก  ตองฉีดยามาก ระยะหลังใบงาม แตไมมีดอก  จึงคอยๆ 
เลิกปลูกไปและหันไปปลูกพืชอ่ืนแทน   ทุกวันนี้มีบางพันธุหลงเหลืออยูบาง เชน   ที่บาน สวง พูน
ศรี  ริมคลองบานไทร  ปลูกไวรอบศาลพระภูมิ  เชน  พันธุลูกรัก  กุมารทอง  แดงถูกแทง       ขาวจัก
ยาว  พันธุอ่ืนนอกนั้นอาจจะสูญไปจากบางระมาดแลว  สวนที่บางพรมยังมีหลงเหลืออยูประปราย
เชนกัน     เวลานี้ไมมีใครสนใจพูดถึงดอกเยบิราเหลานี้    “นักวิชาการไมสงเสริมพันธุบานเรา แต
สนับสนุนพันธุตางประเทศมากกวา”  (อรรถ กันภัย, สัมภาษณ, 6 มีนาคม 2546)  

 
นอกจากนั้น ยังมีพืชไมปาทั้งชนิดยืนตนและชนิดเลื้อยที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ  เชน จิกน้ํา  

ชํามะเลียง มะกอกน้ํา ตะลิงปลิง  มะหวด มะขวิด มะตาด ไทร  บอระเพ็ด ฟกขาว  ฯลฯ   
ที่วัดทอง บางระมาด มีตนยาง อายุ 100 กวาป หลงเหลืออยูตนหนึ่ง เพราะมีคนมากราบไหว

ขอโชคลาภ   แตที่วัดสะพาน บางพรม ตนยางใหญหลายตนโคนไปหมดแลว  เหลือตนสะตือเกาแก
เพียงตนเดียว อยูริมคลองบางนอย อายุ 150 กวาป  สะตือเปนไมปาตนสูง 25 เมตร พบตามปาโปรง
ที่มีน้ําทวมขังในบางคราวและใกลแหลงน้ําทั่วไป  เนื้อไมใชทําสิ่งปลูกสราง ดามเครื่องมือทาง
เกษตรกรรม เครื่องตบแตงบาน เมล็ดเปนของเลนสําหรับเด็ก เชน นํามาทอยในน้ํา 
(กรุงเทพมหานคร กองสวนสาธารณะ, 2542)  พันธุไมเหลานี้ควรจะไดมีการอนุรักษพันธุกรรมไว  

 
 1.5  พืชพันธุในแขวงบางมด เขตจอมทอง และพื้นท่ีใกลเคียง  

 แขวงบางมด เขตจอมทอง และพื้นที่ใกลเคียง เปนแหลงทําการเกษตรที่สําคัญและมีชื่อเสียง
มาแตดั้งเดิม   เปนแหลงใหญที่ปลูกพืชพันธุหลายชนิด คลายคลึงกับที่แขวงบางระมาด  เชน หมาก 
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มะพราว กลวย  สม มะมวง เปนตน พืชบางชนิดอยางกลวยหอมพันธุเกาแกดั้งเดิม ลูกเล็ก หวาน
หอม ใกลสูญพันธุไป เพราะมีการนําพันธุจากไตหวัน ซ่ึงลูกใหญกวามาปลูกจนแพรหลาย   เงาะ 
มังคุด และทุเรียนกวา 30 พันธุก็ไมมีใหเห็นแลว  
 

 ไมผลแตละชนิด แตละพันธุ ตางก็มีลักษณะเฉพาะตัวที่ควรแกการศึกษาเรียนรู  ดังตัวอยาง
ที่ยกมาแสดงไวในตารางที่ 8  



 143

ตารางที่ 8  แสดงชนิดของพืช ชื่อพันธุ และลักษณะเดนของพืช ท่ีปลูกในแขวงบางมด และพื้นท่ี 
                 ใกลเคียง 
_______________________________________________________________________________ 
ชนิดของพืช           ชื่อพันธุ                       ลักษณะเดนของพืช                            หมายเหตุ 
_______________________________________________________________________________ 
หมาก                          - เปนทั้งพืชหลักและพืชแซม  
           ปลูกกันทั่วไปตามสวน   
สม สมเขียวหวาน      - เคยปลูกแพรหลายมากใน 
          บางมด    
 สมตรา หรือเชง                                                        -ปลูกแซมกับสมเขียวหวาน 
 สมโอ      - ปลูกมากในแขวงบางขุนเทียน 
ล้ินจี่            กระโหลกใบยาว           ผลกลาง  เม็ดในเล็ก             - เปนพันธุดีที่สุดมีชื่อมานาน 
                 รสหวานสนิท                        ปลูกมากที่ชุมชนสามงาม 
  ไมมีฝาดเจือ                           พัฒนา แขวงจอมทอง และ 
             เนื้อแหง                 ในแขวงบางขุนเทียน  
            กระโหลกใบออ           ผลใหญ เนื้อหนา               - นิยมปลูกรองลงมาจาก 

                      รสหวานหอม ไมฝาด               พันธุกระโหลกใบยาว  
            กระโหลกในเตา          รสหวาน ไมฝาด  -  พันธุเกาแก 
            สีชมพู       - ปลูกนอยมาก  
            เบี้ยวเขียว       - ปลูกนอย 
มะมวง นกกระจิบ                       ลูกเล็ก    - มะมวงมีปลูกทุกสวน 
               น้ําดอกไม           เม็ดลีบ เนื้อเยอะ      มักเปนพืชแซม 
 แกมแดง            ผิวแดงเมื่อสุก 
 หัวชาง            ลูกใหญ  
    เขียวไขกา ผิวเขียวเขม  เนื้อแนน 
  และละเอียด รสมันจัด 
 นวลจันทร           รสหวานแหลม เมื่อสุก         - พันธุเกาแกที่ขึ้นชื่อของ  
                                                                ผิวเหลืองนวลสมชื่อ               บางมด  
ชมพู สาแหรก      - ปลูกเปนพืชแซม ตรงหัวรอง 

มะเหมี่ยว       - ปลูกมากที่แขวงบางคอ   
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ตารางที่ 8  (ตอ) 
________________________________________________________________________________ 
ชนิดของพืช           ชื่อพันธุ                       ลักษณะเดนของพืช                            หมายเหตุ 
________________________________________________________________________________ 
กลวย  กลวยหอมทอง           ผิวสวย ผลโต หอมหวาน      - ปลูกมากในแขวงบางคอ 
             กลวยน้ําวา      - ปลูกทั่วไปทุกสวน 
มะพราว มะพราวใหญ           - ปลูกมากตามคันสวนทุกแหง 
มะพราวน้ําหอม       - ปลูกมากที่แขวงบางมด 
กลวยไม       - ปลูกมากที่แขวงบางมด  
_______________________________________________________________________________ 
  

พันธุพืชตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนนั้น กอใหเกิดการสรางสรรคเอกลักษณทางสังคมของ
สังคมชาวสวนในแตละทองที่  ดังจะเห็นไดจากลิ้นจี่บางขุนเทียน ทุเรียนบางขุนนนท ฝร่ังบางเสาธง     
โดยเฉพาะสมบางมด  เมื่อพันธุพืชเหลานี้สูญหายไป เทากับเอกลักษณทางสังคมถูกทําลายไปพรอม
กับความภาคภูมิใจสํานึกรักในทองถ่ินดวยเชนเดียวกัน    

ชาวสวนเห็นพองตองกันวา พืชพันธุเหลานี้ควรจะไดรับการอนุรักษไวกอนที่จะสูญพันธุไป
หมด  และควรจะมีการสอนในโรงเรียนดวย  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหรักและหวงแหน 

เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน ณ วัดทุงครุ ประมาณป พ.ศ. 
2543  ทรงมีรับสั่งใหเกษตรกรอนุรักษสมบางมดไว (สํานักงานเขตทุงครู, 2544)   สวนสมรางหลาย
แหงในเขตบางขุนเทียน และสมุทรปราการ กําลังถูกพลิกฟนขึ้นมาใหมตั้งแตป พ.ศ. 2544  
ประโยชน ปานเพ็ชร (สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2545) กลาวดวยความภาคภูมิใจและมั่นใจวา “ตอนนี้ 
กลับมาแลว สมบางมดกลับมาฟนฟูใหม”   ซ่ึงเปนเพียงระยะเริ่มตน ยังตองคอยติดตามวาจะประสบ
ผลสําเร็จดังเชนในอดีตหรือไมเพียงใด  

ล้ินจี่พันธุกระโหลกใบยาวและพันธุกระโหลกใบออ ยังมีปลูกอยูที่ชุมชนสามงามพัฒนา  
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง  สนับ ออนเบา (สัมภาษณ, 29 เมษายน 2545) นักวิชาการเกษตรเขต
จอมทอง ยอมรับวา “ของที่นี่ดังจริง อรอยจริง”  ในป 2545 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุรี เหน็ความสําคัญของลิ้นจี่พันธุ
เกาแกในถิ่นนี้เปนอยางมาก จึงไดรวมมือกับฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจอมทอง ใน
การปกปกพันธุกรรมลิ้นจี่ โดยไดสํารวจและขึ้นทะเบียนทํารหัสประจําตน เพื่อการอนุรักษตอไป 
(ประยูร วงศพุทธคํา, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2546)  
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นอกจากไมผลที่เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญแลว  ที่แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  ประยูร   
วงศพุทธคํา (สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2546)  ไดสํารวจพบพันธุไมแปลกๆ เกาแก หายากหลายชนิด 
ซ่ึงควรคาแกการศึกษาคนควาอยางเปนระบบและจริงจัง  ไดแก 

กรวย หรือตะกรวยปา เปนไมยืนตน ลูกขนาดเล็กเทานิ้วกอย เปลือกนอกสีแดง เวลาสุกเนื้อ
นิ่ม  ขางในมีเปลือกแข็งแบบกะลา  ลักษณะใบคลายใบกาแฟ   

เกี่ยวไก    เปนไมพุม     
สะแก      ลูกกินได   
มะพลับ   มี 2 ตน อายุประมาณ 100 ป   
ลําพู         อยูตามริมคลอง  
ตอยติ่งสีขาว  พบเฉพาะที่แขวงจอมทอง หมู 9   
ภายในบริเวณโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง ยังพบพืชพื้นบานเกาแกหลาย

ชนิดไดแก  แค ยอ มะรุม ขี้เหล็ก  การะเกด  กระทิง ขอย ตาล รวมทั้งยี่หรา ซ่ึงผูปกครองชอบมาขอ
กิ่งพันธุไปปลูก ทางโรงเรียนจะไดรวมมือกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ เพื่อวางแผนดําเนินการตอไป (สุพรรณี เมนะเนตร, สัมภาษณ, 6 มีนาคม 2546)  

 
กลาวโดยสรุป พันธุไมตางๆที่ปลูกทั้งในบางบนและบางลางสวนใหญจะคลายคลึงกัน      

ยิ่งมีปลูกมากชนิดตางพันธุมากเทาไร  ยิ่งแสดงถึงความรอบรูที่ลึกซึ้งและทักษะความชํานาญของ
ชาวสวน โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติของพืชแตละอยางๆ   ชาวสวนตองทําความรูจักคุนเคยเปนอยางดี
และรูวิธีการบํารุงรักษา ปรับปรุงพันธุอยางถูกตอง  ดังจะเห็นไดวาชาวสวนเคยประสบความสําเร็จ
อยางสูงมาแลว และสามารถสรางความมั่งคั่งและมั่นคงใหแกรัฐมาชานาน   องคความรูเหลานี้ถูก
ถายทอดผานกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตเปนสําคัญ จนถึงปจจุบันนี้นอกจากมิไดมีการบันทึกเปน
ลายลักษณอักษรอยางเปนระบบแลว  ผูรับการถายทอดนับวันจะหาไดยากยิ่ง  

 
สวนพันธุไมปาที่ขึ้นตามธรรมชาติมักไมเปนที่สนใจเทาใดนัก เพราะไมใชพืชเศรษฐกิจ จึงถูก

ทําลายลงไปมากและอาจสูญไดในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติมาสูพื้นที่เกษตรกรรม 
หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การทําหมูบานจัดสรร ฯลฯ  อันที่จรงิแลวพืชเหลานี้ผูกพันกับวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที่มาก จึงมีคุณคาทางจิตใจยิ่งกวาทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น ชุมชนและโรงเรียนควรจะรวมมือ
กันเพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง  
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2.  แบบแผนในการทําสวน 
 
 การทําสวนมีทั้งแบบเจาของสวนทําเองและใหผูอ่ืนถือสวนไปทํา  เจาของสวนที่ทําเอง
เพราะรักสวน รักตนไม ตองการดูแลรักษาเอง การทําสวนเปนงานที่ตองทําเปนประจําทุกวัน    แต
จะหยุดทําวันใดก็ไดขึ้นกับความขยันของแตละคน  งานในสวนเปนงานที่มีแบบแผนพอสมควรที่
ตองการความรูและความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด   โดยอาศัยประสบการณ การเรียนรูจดจํา และ
เขาใจถึงธรรมชาติของพันธุไมแตละชนิด    เพื่อที่จะกําหนดกิจกรรมการทําสวนใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับฤดูกาลตลอดป  ดังตารางที่ 9  
 
ตารางที่ 9  แสดงกิจกรรมการทําสวนในรอบป จําแนกรายเดือน 
 

เดือน กิจกรรมการทําสวน 

มกราคม  ไมผลบางชนิดออกดอก  เชน กระทอน มะปราง  ทุเรียน  ล้ินจี่ 
กุมภาพันธุ  ไมผลเร่ิมติดเปนตุมเล็กๆ  พอผลโตขึ้น ตองคอยฉีดน้ําลางหมอกที่ลงจัด      

  มิฉะนั้นดอกจะรวง 
มีนาคม  เร่ิมเก็บผลลิ้นจี่ มะปราง  มะไฟพันธุเบา  เชน พันธุครูถิน  
เมษายน  เร่ิมเก็บผล มะมวง มะไฟพันธุหนัก เชน พันธุปุยนุน  
พฤษภาคม  ผลไมชุก   หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เชน  ทุเรียน  ล้ินจี่  ตัดแตงกิ่ง ใสปุย ใหน้ํา  

ดายหญา ลอกเลน  
มิถุนายน  ผลไมชุก  กระทอนออกผล 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 

 เก็บผลหมาก และปลูกตนไมประเภทไมผล  หรือตอนกิ่งขยายพันธุ 

ตุลาคม 
พฤศจิกายน 

 บํารุงดินดวยการใสปุย   ตัดแตงกิ่งล้ินจี่  

ธันวาคม  ฤดูติดผล ไมผลบางชนิดเริ่มออกดอก เชน มะไฟ มะมวง ทุเรียน ล้ินจี่  ตองดูแล
สวนเปนพิเศษ ใหน้ํา ใสปุย ถางสวนใหสะอาด  
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จากตารางกิจกรรมขางตน จะเห็นวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอกิจกรรมในสวน คือ ฤดูกาล 
สภาพดินฟาอากาศ  เพราะปริมาณน้ําฝน ความชื้นอุณหภูมิ ถือวามีอิทธิพลมากตอการออกดอก
และติดผลของพืช  ชาวสวนจึงตองเอาใจใสสวนเปนพิเศษในแตละชวงจังหวะเวลา  

ชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธุ  เปนชวงฤดูหนาวหรือฤดูติดผล ไมผลเร่ิมออกดอก  ตอง
ระวังเรื่องน้ําฉีดหมอก    

ชวงมีนาคม – มิถุนายน เปนชวงฤดูรอน ตอตนฤดูฝน เปนชวงที่เร่ิมทยอยเก็บผลผลิต
ตางๆ ไดแก มะปราง มะไฟพันธุเบา ล้ินจี่ มะมวง มะไฟพันธุหนัก ทุเรียน กระทอน ตามลําดับ  

ชวงเดือนกรกฎาคม–กันยายน อยูในระหวางฤดูฝน เปนชวงที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูก
พืชและขยายพันธุพืชอยางยิ่ง เพราะอากาศชุมชื้นเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช  

ชวงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน  หรือปลายฝนตนฤดูหนาว ไมผลจะพักตัว ไมมีการเจริญ
ทางกิ่งใบ  เหมาะที่ชาวสวนจะบํารุงดินดวยการสาดเลนขึ้นหลังรอง และใสปุยบํารุงพืช เพื่อใหพืช
เตรียมออกดอกในชวงถัดไป และผลผลิตจะมีคุณภาพดี  แตถาเปนสวนลิ้นจี่ ใกลหนาวแลวหาม
บํารุงตนหรือใหน้ําเด็ดขาด มิฉะนั้นจะแตกใบออนแทนการผลิดอกออกผล  

 
2.1 กิจวัตรประจําวันของชาวสวน  

 แมการทําสวนเปนอาชีพอิสระ  ชาวสวนก็ทํางานกันแทบไมมีวันหยุด  โบราณจะหยุดใน
วันโกน วันพระ เพ่ือละเวนการฆาสัตว และเปนกุศโลบายใหไปทําบุญที่วัด  ทุกวันนี้จะหยุดจริงจัง
เมื่อเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนา    หากวันใดมีกิจธุระอื่นที่จําเปนตองทํา   เมื่อเสร็จธุระแลว      
ชาวสวนมักจะตอง “ขอแวะไปดูสวน”   เพราะชาวสวนกับสวนนั้นผูกพันกันอยางแนนแฟน  

การไปทํางานของชาวสวนแตละวันมักไมจํากัดเวลาตายตัว ขึ้นอยูกับความจําเปนที่จะตอง
ทํา ชาวสวนทํางานกันทั้งครอบครัว แตอาจไปสวนไมพรอมกัน เชน ผูหญิงอาจจะตองทํางานบาน
ใหเสร็จกอน ตอนสายจึงไปชวยงานในสวน หรือผูหญิงตองไปนําของสวนไปขายตอนเชา ตกบาย
กลับมาแลวจึงออกไปสวน  เมื่อไปถึงสวนแลว จึงจะรูวาควรทําอะไรกอน-หลัง หรืออาจเปนงานที่
คางจากวันกอน  ชาวสวนที่ขยันจะทํางานในสวนอยางเพลิดเพลินตั้งแตเชาจนตะวันพลบ  วันไหน
ไมไดไปสวนจะรูสึกไมสบาย  บางคืนจําเปนตองออกไปสวน เชน หลังพายุ หลังฝนตก เพื่อไป
สํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น   

เวลาไปสวน  ชาวสวนหญิงจะสวมเสื้อแขนยาวหรือแขนกระบอก  นุงผาถุงลาย สีทึบ ดํา
หรือน้ําเงิน  และใสงอบหรือหมวกปกกวาง  สวนชาวสวนชายจะสวมเสื้อแขนสั้นสีดําหรือน้ําเงิน 
หรือเสื้อมอฮอม นุงกางเกงขากวย สีดําหรือน้ําเงินเชนกัน  มีผาขาวมาคาดเอว  แตเวลาไปฟนดิน มัก
จะไมสวมเสื้อ   
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ชาวสวนสวนใหญเคยชินกับการเดินไกลๆ  และไมสวมรองเทาจนติดเปนนิสัยไมวาจะ  
เดินทางไปไหน  และเดินไดเร็ว  ในฤดูฝนทางเดินล่ืนชื้นแฉะ จะใชวิธีจิกหัวแมเทากับพื้นดิน ทําให
เดินไดไมเสียหลักงาย   เครื่องมือที่นําไปดวยข้ึนอยูกับความจําเปนที่จะใชงาน  ตามปกติมีมีดเสียม 
และจอบ  ผูชายบางคนเหน็บมีดไวกับเอวดานหลัง 

  
กิจวัตรประจําวันของชาวสวนมีหลายอยาง ดังแสดงในตารางที่ 10  
 

ตารางที่ 10   แสดงกิจวัตรประจําวันของชาวสวน 
 

เวลา กิจวัตรประจําวันของชาวสวน 
05.00 น.  ตื่นนอน  
06.00 น.  เขาสวนทํางาน  เชน  รดน้ําตนไม  ดายหญา  
07.30 น.  กลับบาน  รับประทานอาหารเชา   / พักรับประทานอาหารในสวน 
08.30 น.  เขาสวนทํางานตอ    หรือรวมกลุมไปแขก 
12.00 น.  กลับบาน รับประทานอาหารกลางวัน / พักรับประทานอาหารในสวน 
13.00 น.  เขาสวนทํางานตอ  หรือ รวมกลุมไปแขก  
16.00 - 18.00น.  เลิกงาน กลับบานพักผอน รับประทานอาหารเย็น  
19.00 - 21.00 น. สังสรรค แลวพักผอน    

ชวงเก็บผลผลิต เฝาสวนตลอดคืนจนรุงเชา 
 

จากเชาถึงค่ํา  พบวา ชีวิตชาวสวนเริ่มตนตั้งแตกอนฟาสาง ชาวสวนจึงติดนิสัยตื่นแตเชาตรู
จนแกเฒา  อาหารเชาอาจเปนเพียงกาแฟหนึ่งถวย เพื่อความรวดเร็ว ใหทันเวลาออกไปทําสวน  โดย
เฉพาะในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต อยางมะไฟ จะตองเร่ิมเก็บในราวตี 5 หรือ 6 โมงเชา บางคนอาจ
รีบไปสวนกอนแลวกลับมารับประทานอาหารเชาในตอนสาย จากนั้นจึงเขาสวนทํางานตอ  กลางวัน
หยุดพัก บางครอบครัวหอขาวไปรับประทานในสวน มีขาว น้ําพริก ปลาปง แลวเก็บผักริมทองรอง
จิ้มน้ําพริก  มีน้ําฝนใสกระบอกไมไผ หรือสมัยกอนดื่มน้ําที่ใสสะอาดในทองรอง หรือไมก็ประกอบ
อาหารในสวน  เสร็จแลวทํางานตอเลย   ถาสวนอยูใกลบาน มักกลับมารับประทานอาหารที่บาน  
ชวงบายแดดรอนจัด ชาวสวนที่อาวุโสมักงีบเอาแรงหรือพักผอนดูทีวี จนกระทั่งบาย 2-3 โมง จะ
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ออกไปสวนอีกครั้ง ทํางานตอจนถึง 6 โมงเย็นจึงเลิก  ขากลับจะเก็บผลผลิตหรือผักตางๆ มาเปน
อาหารในครัวเรือน     

หากสวนอยูไกลบานมากๆ  ถึงฤดูเก็บผลผลิตอาจจะไปปลูกหางหรือเพิงพักคางในสวน 
เรียกวา “เฝาสวน” เพื่อคอยไลศัตรูที่ออกหากินยามค่ําคืน เชน หนู คางคาว  เปนตน  หรือปองกัน
ขโมยลักพืชผล ตลอดจนเฝาระวังน้ําขึ้นในฤดูน้ําหลาก  

ยามเย็นผูคนจะไปรวมตัวกันริมคลอง  เปนชวงเวลาพักผอนพูดคุย ทํากิจกรรมสังคมภายใน
ครอบครัวหรือสังสรรคกับเพื่อนบาน เชน  ตักน้ํา อาบน้ํา  เลนน้ํา พายเรือ  พวกผูชายมักนัดกันไป
ตั้งวงสนทนาที่บานโนนบานนี้ แลกเปลี่ยนขาวสารความเปนไปในวันที่เพิ่งผานพน จากนั้น ทุกคน
แยกยายกันเขานอน  ชุมชนสงัดเงียบจนกวาเสียงไกขันจะคืนชีวิตวันใหมเมื่ออรุณรุงของแตละวัน 

 
2.2  งานในสวน 

 การทําสวนเปนงานหนัก ที่ตองการเวลาเอาใจใสดูแลอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดผลผลิตสูง 
งานในสวนเหลานี้สามารถวิเคราะหจําแนกประเภทไดดังนี้  

การเตรียมพื้นที่ 
 -  ยกรอง  
 -  ทําคันดิน 

     - วางทอระบายน้ําเขา-ออก 
การปลูกพืช                      
 - ฟนดิน 
      - ตากดิน 
 - ขุดดิน 
   - คัดเลือกพันธุ 

- หยอดเมล็ดพันธุ  
- ปลูกพืชผล 

การบํารุงรักษาพืชและสวน 
 - รดน้ําตนไม/วิดน้ํา/ขึ้นน้ํา 
 - ดายหญา 
 - ฉีดยาฆาแมลง 

  - ใสปุย 
 - ตกแตงกิ่ง      
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 - ฉีดน้ําลางหมอก  
       - หอผลไม 

 -  สาดเลน 
 - ไลศัตรูพืช 
 - เฝาขโมย  
 - ลอกทองรอง 
 - ควบคุมระดับน้ํา 
การเก็บผลผลิต  

-  ตีหมาก 
-  ขึ้นมะพราว  
-  หักล้ินจี่  
-  สอยมะปราง มะมวง 
-  ตัดทุเรียน 
-  กํากิ่งมะกรูด 
-  ชักใบตอง   

การจําหนายผลผลิต   
 - ลําเลียงผลผลิตไปตลาด 
 - ขายผลผลิต 
การขยายพันธุพืช    
      -  เพาะเมล็ด 
      -  ตอนกิ่ง 

-  ปกชํา  
              ฯลฯ  
 จะเห็นไดวา งานในสวนมีมากมายหลายอยาง ครอบคลุมตั้งแตการเตรียมพื้นที่ การปลูก 
การบํารุงรักษาพืชและสวน  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  การจําหนายผลผลิต  ไปจนถึงการขยายพันธุพืช  
งานแตละอยางมีขั้นตอนรายละเอียดที่ชาวสวนตองฝกฝนเรียนรูและจดจําจนกวาจะชํานาญ 
 - การบํารุงรักษาดิน   ชาวสวนสมัยกอนอาศัยปุยตามธรรมชาติ ที่เปนตะกอนพัดพามา
พรอมกับน้ําอาบวัวสีแดงเขมในหนาน้ําหลากปลายป  และไหลไปตกตะกอนรวมกันอยูกนทองรอง 
ผสมกับเศษดินที่ถูกชะลางจากหลังรองและเศษใบไมตางๆ ที่หลนทับถมกันเปนเวลาหลายเดือน  
จนยอยสลายกลายเปนเลนในทองรอง และนั่นคือปุยที่อุดมสมบูรณดวยแรธาตุตางๆ ที่พืชตองการ  
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สวนน้ําในทองรองคือปุยน้ําชีวภาพอยางดี  ชาวสวนหลายชั่วอายุคนรูจักการบํารุงดินดวยการโกย
เลนหรือสาดเลนขึ้นมาใสบนหลังรอง  การลอกทองรองสวนปหนึ่งทําสักครั้งก็เพียงพอแลว  แต
ปจจุบันสภาพแวดลอมธรรมชาติเสื่อมโทรมไป ชาวสวนจึงหันมาใชปุยเคมี และใชมากเพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ ตามแรงยุโฆษณา ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นมาก  ขณะนี้หลายหนวยงานของรัฐพยายาม
รณรงคใหชาวสวนใชปุยอินทรียแทนปุยเคมีมากขึ้น  และลดปริมาณการใชสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช  
 - การปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ในขณะที่ผลผลิตจวนแกหรือกําลังแกไดที่ บรรดาคางคาว 
หนูและกระรอกจะยกพวกกันมารบกวนกัดกิน ตองคอยไลยิงไลขับเสมอ  กระรอกจะเขากินในตอน
เชาตรูและตอนบาย สวนคางคาวและหนูจะเขากินตอนกลางคืน  เครื่องมือพื้นบานที่ใชไลศัตรูพืช
กันทั่วไปคือ “ตะขาบ” ทําดวยไมไผผาซีก ปลองใหญเทากระบอกตาล ยาวราว 2 เมตร เชือกผูก
ตะขาบแตละตัวที่แขวนตามตนไมที่ลูกดกจะโยงเขามารวมกันที่หางในสวน  ใชชักใหไมไผกระทบ
พรอมๆกัน เกิดเสียงดังกราวๆ ไปทั้งสวน ทําใหศัตรูพืชตกใจ ไมกลาเขาใกลสวน   นําพล โพธิ
พลากร (สัมภาษณ, 2 มีนาคม 2546)  เจาของสวนลิ้นจี่ เลาวา “สมัยกอนจะมีเวรผลัดกันเฝาสวนอยูที่
หาง ตั้งแตย่ําค่ําจนถึงหกโมงเชา บางหางขยันชักตะขาบ ชวยแกงวงไดเหมือนกัน  บางทีแขงกันชัก 
สวนโนนสวนนี้ มึงชัก กูชัก ทั้งคืน ตะขาบรวงลงมาดิ้นอยูขางลาง”  

ศัตรูพืชจําพวกแมลงเปนศัตรูตัวสําคัญของชาวสวนเชนกัน  อาทิ  
แมลงวันทอง   เปนตัวทําลายผลผลิตสูงมาก  ชาวสวนจะใชขวดซึ่งมีสารลอแมลงอยูขางใน 

แขวนตามตนไม  แมลงจะบินเขาไปรวมกันอยูในขวดแลว ใชยาฆาแมลงหยดลงไป แมลงจะตาย
หมด ขวดนี้มีราคาแพงพอสมควร หาซื้อจากสวนจตุจักร  แตชาวสวนบอกวา “เราทําอยูสวนเดียว 
สวนอื่นไมทํา เขาขี้เกยีจทํา เลยไมหมดสักที” 

มวนผีเสื้อ  จะเจาะดูดน้ํา ถาปลอยไว จะเกิดหนอน  ใชวิธีปราบแบบเดียวกับแมลงวันทอง  
ถาแมลงหรือโรคพืชระบาดมากๆ  ชาวสวนจําเปนตองใชยาปราบศัตรูพืชโดยเฉพาะใน

สวนไมผล  ในราวป พ.ศ. 2508 ชาวสวนบางมดเริ่มใชยาปราบศัตรูพืช  อยางสวนลิ้นจี่จะฉีดยา 7 
วันตอคร้ัง หรือ 15 วันครั้ง  เมื่อล้ินจี่สุกจะไมฉีดยา เพราะถาล้ินจี่หลนแลวจะกินไมได  แตสําหรับ
สวนสม โรคและแมลงระบาดหนัก มีการใชยาแรงมาก  เชน คูซาไทออน เปนยาอันตรายรายแรง ใส
เพียงชอนเดียว ปลาในทองรองตายหมด  อีกชนิดหนึ่งคือ มาลาไทออน อันตรายนอยกวาแตตาน
แมลงไมอยู   ภายหลังยาทั้งสองชนิดถูกหามนําเขาเมื่อประมาณป พ.ศ. 2535  นอกจากนี้ ยังมีพวก
แรนเนท  เดิมเปนสารใส ไมมีสี ไมมีกล่ิน ตอมาเติมสีฟาออน ใชฉีดพนใหดูดซึม เหมาะสําหรับฆา
หนอนเจาะตนไม  และทําใหสมผิวสวย   สําหรับสวนผัก  ถาปลูกถ่ัวฝกยาว  ปกติ 3 วันจะฉีดยาครั้ง
หนึ่ง   ในวันที่เก็บผลผลิต  พอฉีดยาไปแลวจะมีคนเดินตาม เก็บผลผลิตแลวรีบนําไปขาย   จึงมี               
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คํากลาววา “คนปลูกไมไดกิน คนกินไมไดปลูก” (สมศักดิ์ เมนะทัต, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2546)  
ดังนั้น ในการใชยาฆาแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชก็ดี  ชาวสวนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูวิธีการ
ใชอยางเหมาะสมในระดับที่ปลอดภัยแกตนเองและผูบริโภค 
 -  การเก็บเกี่ยวผลผลิต    ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนชวงที่ชาวสวนเฝารอคอยดวยใจจดจอ 
มุงหวังถึงผลผลิตที่จะไดจํานวนมากและมีคุณภาพดี  นอกจากการเอาใจใสดูแลรักษาระหวางการ
เจรญิเติบโตเปนอยางดีแลว  วิธีการเก็บผลผลิตเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะมีผลตอคุณภาพและ
ปริมาณของผลผลิต ซ่ึงสงผลตอการขายใหไดราคามีกําไร    

   พันธุพืชแตละชนิดมีลักษณะทางกายภาพและสรีรวิทยาตางกัน   ลักษณะการบริโภคก็
แตกตางกัน   ดังนั้น การเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงแตกตางกันตามความเหมาะสมของพืชแตละชนิด ซ่ึง
เปนองคความรูที่ละเอียดลึกซึ้งและซับซอนพอสมควร  ชาวสวนอาศัยความรูและทักษะความ
ชํานาญในการกะระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลิตผลแตละชนิด   ทั้งนี้เพราะผลิตผลบางชนดิมีการเปลี่ยน
แปลงรวดเร็ว เมื่อผลพัฒนามาจนแกเต็มที่ จะหลุดรวงออกจากตนเอง  การเก็บผลผลิตที่ดีจึงตองทํา
กอนที่ผลจะหลน  อาทิ ทุเรียน  มีทั้งพันธุเบา พันธุกลาง และพันธุหนัก อาศัยจํานวนวันจากดอก
บานจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว นับวาไดผลดีพอใช   โดยทั่วไปใชวิธีสังเกตลักษณะหนาม เชน ทุเรียนแก
พอจะเก็บได หนามจะหางออก ปลายหนามมีสีน้ําตาลหรือแหง  ใชรวมกับการเคาะฟงเสียง  ทุเรียน
แกจะมีเสียงแนนนอยลง  วิธีเก็บเกี่ยวทุเรียนจําเปนตองใชมือ  โดยปนขึ้นไปแลวตัดขั้ว ใสภาชนะ 
คอยๆ หยอนลง  

ล้ินจี่ พันธุกระโหลกใบยาว หรือเรียกติดปากวา “ใบยาว” มักจะเริ่มหักกิ่งในราวตนเดือน
มีนาคม  ถาหักไมทัน ทิ้งไวนานเกินไปผลผลิตจะเสียหาย ผิวจะไหม เพราะแดดจัด  วิธีเก็บล้ินจี่ คือ 
ใชพะองขึ้นหักกิ่ง โดยผูกเชือกร้ังพะองไว แลวเรพะองไปรอบๆ ตน ทีละตนๆ จนหมด เมื่อหักกิ่ง
มาแลวตองรีบขายโดยเร็ว  มิฉะนั้นลูกจะเปน “น้ําตา” มีน้ําเยิ้มๆ  (นําพล โพธิพลากร, สัมภาษณ, 2 
พฤษภาคม 2545)  

การเก็บเกี่ยวสม มักใชกรรไกรตัดขั้วหากเปนสมที่มีผลใหญ เชน สมโอ  สวนสมขนาดเล็ก 
เชน สมเขียวหวาน สมตรา ใชวิธีการปลิดโดยบิดผลเขาหากิ่ง หามใชวิธีดึงซึ่งจะทําใหสวนขั้วผล
แตก เปนชองทางใหเชื้อโรคเขาทําลายไดงาย  

กวาจะเก็บผลผลิตครั้งแรกไดตองอาศัยเวลา  ซ่ึงไมเทากัน ขึ้นอยูกับพืชแตละชนิด  ดัง
ตัวอยางตอไปนี้   
  ชนิดของพืช             ระยะเวลาเก็บผลผลิตครั้งแรก 
                                ทุเรียน      4-10 ป 
                                ละมุด                               10   ป  
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 ล้ินจี่   3-5  ป 
                                มะมวง          5   ป  
                                มะไฟ  3-4    ป 

ชมพู        4    ป  
มะกรูด                              1    ป 
กลวย          8   เดือน 
ขาวโพด        2    เดือน  
แตงกวา                     1   เดือน   

-  การขยายพันธุพืช     การคัดพันธุและขยายพันธุพืชเปนภูมิปญญาชาวสวนที่สืบตอกันมา
นับรอยป  ทักษะความรูดานนี้ถูกสั่งสมอยูในสายเลือดของชาวสวนทุกคนจากการลงปฏิบัติจน
ชํ่าชอง   โดยทั่วไปนิยมขยายพันธุพืช  3 วิธี คือ  

1.  การเพาะเมล็ด  ใชไดกับพืชไมผลเกือบทุกชนิด ทําใหลําตนมั่นคง เพราะมีรากแกว แต
กวาจะไดผลผลิตครั้งแรกตองรอคอยหลายปดังไดกลาวขางตน   การขยายพันธุแบบนี้ มีการกลาย
พันธุได เกิดเปนพันธุใหมมากมาย  ชาวสวนรูจักคัดเลือกพันธุดีๆ ไว  เชน ที่บางบอน เพิ่งไดมะมวง
กลายพันธุ เปนพันธุใหมที่ดี คือ “น้ําดอกไมมัน”  (อรรถ กันภยั, สัมภาษณ, 6 มีนาคม 2546)    

2.  การตอนกิ่ง   ชาวสวนใชวิธีนี้เปนหลัก โดยเฉพาะกับไมผล  เพราะคงลักษณะพันธุเดิม
ไว  ใหผลเร็วกวาปลูกเมล็ด  ตนเตี้ย ทําใหสะดวกแกการเก็บผลหรือกําจัดโรคและแมลงไดงาย  แต
ลําตนไมมั่นคง  เพราะไมมีรากแกว ชาวสวนรูวาไมผลบางอยางตองขยายพันธุดวยวิธีการตอน  การ
เพาะเมล็ดจะไมไดผล เชน สม กระทอน ละมุด เปนตน  การขยายพันธุแบบนี้แตเดิมเปนของชาวจีน  
สวนสม สวนทุเรียนเกือบทั้งหมดนิยมการทําแบบนี้เปนสวนมาก  

3. การปกชํา  ใชสําหรับไมดอก ไมประดับ และไมลมลุกบางชนิด  
นอกจากนี้มีการทาบกิ่ง การติดตา และการเสียบยอด  
 
เมื่อสภาพแวดลอมเปนมลพิษมากขึ้นอันเปนอุปสรรคตอการทําสวน ทําใหผลผลิตลดนอย

ลง   ชาวสวนไดใชความชํานาญในสายเลือดเปลี่ยนรูปแบบจากการขายผลผลิตไปเปนการขายกิ่ง
พันธุแทน ซ่ึงไดราคาดีกวาขายผลผลิตโดยตรง  ชาวสวนบางระมาดเพาะพันธุไมขายนับสบิปแลว 
เปนกิจการที่ทํารายไดดี  สามารถรวมกลุมตั้งเปนชมรมได   

ลูกสาว จ.ส.อ. ชิน เรืองศรี (อางถึงใน นิพัทธพร เพ็งแกว สุดารา สุจฉายา, 2542: 67) เลาถึง
เลือดคนสวนยานบางระมาดวา  
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…คนสวนบางระมาดตอนตนไมเกงจริงๆ อยางปาตุ อายุ 60 กวาป จางใหมา
ตอนตนไมที่สวน กิ่งหนึ่งราว 2-3 บาท แคคร่ึงวัน ปาตอนมะมวงไดมากกวารอยกิ่ง 
ทําไดเร็วอยางไมเนาเชื่อ แลวปาตุก็จะถือสวน คือเชาสวนปลูกตนไมเพื่อตอนกิ่ง 
ทาบกิ่งขายเปนอาชีพหลักเลยทีเดียว…  

มันอยูในสายเลือดของคนสวนยานนี้ เลิกขายผลไมก็มาทําตนไมขาย แลวคง
จะขายพันธุไมกันไปอีกนาน… 
 
วิธีการตอนกิ่ง ทาบกิ่งของชาวสวนกับนักวิชาการจะแตกตางกัน  ชาวสวนอาศัยประสบ

การณ ความชํานาญ ทําไดรวดเร็วกวา  แตนักวิชาการทําอยางมีหลักการขั้นตอน ใชเวลามาก  
 
กลาวโดยสรุป งานในสวนแตละอยางมีเทคนิควิธีการทําแตกตางกัน  ตองอาศัยทั้งความรู

และทักษะความชํานาญตางๆ  งานเหลานี้สําหรับชาวเมืองดูจะเปนงานหนัก ใชแรงมาก เหนื่อย ซํ้า
ซากจําเจ สกปรกเลอะเทอะ  แตสําหรับชาวสวนแลว เปนงานที่เพลิดเพลนิและเปนสุขกับการได
เห็นตนไมแตละตนเจริญงอกงามทุกวันๆ    อยางงานสาดเลนหรือลอกเลนเปนงานหนัก  เลนใน
ทองรองจะลึกมากสูงถึงหัวเขา ตองผสมน้ําพอเขรอะๆ ไมแหงหรือไมมากจนเกินไป ชาวสวนจะลง
ไปยืนในทองรอง แลวตักเลนสาดขึ้นไปปดหลังรองโคนตนใหทั่วทุกๆ รองและบนคันดินรอบสวน  
ใชมือปาดตกแตงแคมรองใหสวย   บนหลังรองตองปรับใหเรียบสําหรับเดินไปมาไดสะดวก   ตรง
หัวรองอาจปรับใหขึ้นเหลี่ยม  การตกแตงทําใหรองสวน“สวย” ดูจะเปน “ผลงานทางศิลปะ” ของ
ชาวสวนที่เอาไวอวดใครตอใครไดอยางภาคภูมิใจ   งานนี้มักเปนงานของผูชาย แตผูหญิงอยางปา
บุญชอบ จารุสัมฤทธิ์ ที่บางระมาดก็ทําไดดีและสวยไมแพใคร จึงถูกวาจางใหไปสาดเลนอยูเปน
ประจํา  

ชาวสวนจะรักสวน รักตนไม  จะดูแลสวนเปนอยางดี  ไมปลอยให “เทวดาเลี้ยง”  ใตตนไม
ใหญยืนตนจะสะอาด ไมมีหญารก  ดูงามตา  ตนไมแตละตนผลิดอกออกใบเขียวขจี ใหรมเงาที่เย็น
สบายแมจะเปนยามเที่ยงที่แดดรอนเปรี้ยง น้ําในรองใสจนเห็นตัวปลาแหวกวาย  บางทีมีแหนสี
เขียวออนลอยเต็มทองรอง  ชาวสวนตองลงทุนลงแรงทํางานไมเวนแตละวันกวาจะไดสวนสวย
เชนนี้  ซ่ึงเปนความงามเรียบงายตามธรรมชาติที่ฝร่ังตางชาติไดมาพบเห็นก็ช่ืนชอบ 
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2.3  อุปกรณในการทําสวน  
 อุปกรณหรือวัสดุตางๆ ที่ชาวสวนใชในการทําสวนมีมากมายหลายชนิดขึ้นอยูกับงานแตละ
อยาง  มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  อาทิ  

 กระโปรง หมายถึง วัสดุใชหอผลไม จําพวกกระทอน ชมพูมะเหมี่ยว ฝร่ัง สําหรับปองกัน
แมลง ทําจากใบตองแหง  ตอมาเปลี่ยนมาใชกระดาษถุงปูนซีเมนต  ปจจุบันใชถุงพลาสติกเจาะรู
ระบายอากาศ  

เกราะ  หมายถึง เครื่องตีบอกเวลา  ในอดตีทําจากไมไผสีสุก แตปจจุบันทําจากเหล็ก  
 ขนาด  หมายถึง อุปกรณรดน้ําชนิดหนึ่ง  ใชสาดน้ําใหเปนฝอย  ลักษณะคลายชงโลง มี 2 
ขนาด คือ ดามสั้น และดามยาว ขนาดดามยาวจะรดน้ําและสาดเลนไดไกลกวา   สมัยกอนทําจาก
ไมไผทาสี แตปจจุบันทําจากสังกะสี ราคาประมาณ 45 บาท  เปนอุปกรณที่จําเปนตองใชในสวน 
โดยเฉพาะสวนผัก ชาวจีนใชกันมาก  

คราด  หมายถึง เครื่องมือสําหรับชักหรือลากหญา ทําเปนซี่เหล็ก 4 ซ่ี  มีดามสําหรับถือ  
คบไฟทางมะพราว หมายถึง อุปกรณที่ทําจากทางมะพราวหรือทางหมาก โดยมัดใบรวมกัน

แลวจึงจุดไฟ ใชถือในแนวนอนสองเดินทางในยามค่ําคืน แตชาวสวนนิยมที่ทําจากทางมะพราวมาก
กวา เพราะใหแสงสวางมากกวา และใชไดนานประมาณ 20 นาที ปจจุบันใชไฟฉายแทนสะดวกกวา
มาก 

แครง หมายถึง ภาชนะทรงกลม สําหรับวิดน้ํา ดามยาว ใชรดน้ําตนไม บางครั้งใชตักเลน
จากทองรองได แตกอนทําจากหวายสาน ปจจุบันทําดวยสังกะสี อลูมิเนียม เปนของใชประจําสวน  

งอบ หมายถึง เครื่องสวมหัวสําหรับกันแดดและฝน สานดวยไมไผ กรุดานนอกดวยใบ
ลาน รูปคลายกระจาดคว่ํา 

ชงโลง หมายถึง อุปกรณรดน้ํา สาดเลน เปนรูปคลายเสียมแตปลายจะบานกวา ทําดวย
สังกะสี ใชรดน้ําระยะใกลๆ  โชงโลงก็เรียก  ปจจุบันเลิกใชกันแลว   
 ได หมายถึง เครื่องสูบน้ําออกจากทองรอง โดยใชไฟฟา ยอมาจากไดนาโม เหมาะกับสวน
ที่อยูใกลบาน 
 ตะกรอ หมายถึง อุปกรณสําหรับเก็บผลไม ทําจากหวาย มีลักษณะครึ่งวงกลม สําหรับ
สอยผลไม เชน มะมวง ชมพู  
 จอบงาม หมายถึง เครื่องมือสําหรับฟนดินใหรวน หรือฉกดินมิใหกระเทือนถึงราก มีซ่ี
เหล็ก 2 ขา  

จอบปน หมายถึง เครื่องมือสําหรับขุดดินหรือขุดหลุมสําหรับหยอดเมล็ดพันธุพืช และ
ถางหญา  
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 จอบผึ่ง หมายถึง เครื่องมือสําหรับเกลี่ยดินใหเรียบ ลักษณะคลายจอบปน แตจะมีความ
กวางมากกวา  
 ปลอก หมายถึง อุปกรณปนตนหมาก ตนมะพราว ทําจากเชือกกลวย เชือกปอ ปจจุบันใช
เชือกกระสอบมาขดเปนวงกลม มีคุณสมบัติทําใหเมื่อข้ึนตนหมากจะเกิดความฝด โดยผูกกับขาทั้ง
สองขาง ปองกันล่ืน แตไมคอยนิยมใชเพราะไมคอยสะดวก  ผูหญิงนิยมใชมากกวาผูชาย    

พรา หมายถึง มีดยาวขนาดใหญ ใชดายหญา 
 พราหวด หมายถึง มีดขนาดยาวมาก โคงเวาคลายเคียวเกี่ยวขาว แตขนาดใหญกวา สําหรับ
ใชยืนหวดหญาและปดแคมคือ การเกี่ยวหญาขึ้นจากริมทองรอง  ปจจุบันไมคอยมีใครใชแลว  
 พะอง หมายถึง บันไดสําหรับปนเก็บมะพราว หรือผลไมชนิดอื่น เชน ล้ินจี่  ชมพู  เปนไม
เสาเด่ียว ทําดวยไมไผ ขางๆ มีไมยื่นสําหรับปน   

พล่ัว หมายถึง เครื่องมือสําหรับแทงดิน รูปแบนๆ มีดามสําหรับถือ ซ่ึงปจจุบันนิยมทําจาก
ทอแปบน้ํา 

มีดขอ หมายถึง มีดยาวปลายโคงคลายเคียวเกี่ยวขาว ใชดายหญา เหรียญก็เรียก  
มีดตอก  หมายถึง  มีดสั้นที่ใชเหลาไมไผ กานมะพราว เพื่อทําตอกสําหรับมัดของ  
มีดเสียม  หมายถึง  มีดยาวงอเล็กนอย หัวตัด มีดาม ใชงานไดหลายชนิด เชน ขุด ฟน ดาย

หญา สับขาวโพดเปนทอนๆ  ชาวสวนจึงมักถือประจํา บางทีเรียกวา อีเสียม มีดหัวตัด มีดหัวพล่ัว  
มีดเหน็บ   หมายถึง  มีดสั้นใสในฝก ใชงานไดสารพัด  เปนอาวุธปองกันตัวก็ได  
ไมงาม  หมายถงึ  กิ่งไมที่เปนงาม หรือใบมะพราวที่ริดเหลือแตกานทําเปนงาม  มีไมขัด

สําหรับเกี่ยวผลไม  
ไมจําปา  หมายถึง  เครื่องมือสอยผลไมลูกเล็กๆ ที่อยูสูง ทําดวยไมรวกหรือไมไผ  
ตะขาบ หมายถึง เครื่องมือไลสัตวชนิดหนึ่ง จําพวกนก กระรอก หนู คางคาว ทําดวยไมไผ 

เจาะรูตรงกลางกวางพอประมาณ ปลายดานหนึ่งผาบากลงมา แลวนําเชือกมาผูกโยงกัน เมื่อชักเชือก
ไมไผจะงางออกและกระทบกันเสียงดัง ทําใหสัตวตกใจกลัวหนีไประยะหนึ่ง  เปนเครื่องมือพื้น
บานเกาแกชนิดหนึ่งที่ชาวสวนยังใชกันอยูทุกวันนี้  ลิเกมักนําไปประกอบการแสดง เพราะตีไมเจ็บ 
แตเสียงดัง 

อีโต   หมายถึง มีดชนิดหนึ่ง ใชทอนไม ฟนตนไม ปอกมะพราวแหง  
2.4  พาหนะของชาวสวน 

 เรือเปนพาหนะสําคัญที่สุดสําหรับชาวสวนในสมัยกอน  สําหรับใชไปสวน นาํผลผลิตไป
จําหนาย ใชติดตอสัญจร  เรือจึงมีหลายชนิดและมีการพัฒนาดัดแปลงไปตามยุคสมัย   
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ชะลา    หมายถึง ช่ือเรือขุดชนิดหนึ่งทองแบน เอาซุงทั้งทอนขุดเปนรูปเรือ แตไมตองเบิก
อยางเรือบางชนิด เชน เรือมาด  เปนเรือใชบรรทุกของหรือผลผลิตจากสวน  
 ตอ    หมายถึง ชื่อเรือชนิดหนึ่ง ไมมีกราบเรือ ใชถอค้ําหรือโยงกับเรืออ่ืน และมีหางเสือ เปน
เรือท่ีใชบรรทุกของหนักจําพวกอิฐ หิน ปูน  
 แทกซ่ี  หรือ เรือไอ หมายถึง ช่ือเรือชนิดหนึ่ง ติดเครื่องยนต  เร่ิมมีใชหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2  สําหรับรับสงผูโดยสารและรับจางบรรทุกของหรือผลผลิตจากสวน  สมัยนั้นชาวสวนนิยมใช
มาก เพราะแลนเร็วกวาเรือพาย เรือแจว   
 หางยาว  หมายถึง ช่ือเรือชนิดหนึ่ง ที่ใชเครื่องยนตติดทาย ใหความเร็วสูงเปนพิเศษ เรือที่มี
ในระยะพัฒนาประเทศ โดยใชเครื่องยนต  มีที่นั่งผูโดยสารคอนขางจํากัด บรรทุกของไดเล็กนอย
ทางทายเรือ อยูในความนิยมทั่วไป ภายหลังเริ่มมีปญหาที่สรางความเดือดรอนรําคาญถึงกับเสียหาย
ทั่วๆ ไป  ปจจุบันนิยมใชเปนเรือทัวรวิ่งตามคลองใหญ  
 อีแปะ  หมายถึง ช่ือเรือชนิดหนึ่ง เปนเรือตอนเดียว ทองแบน ไมมีกราบเรือ ติดเครื่องยนต 
แลนไดเร็ว และใชเปนพาหนะมากกวาบรรทุกของ   ปจจุบันชาวสวนนิยมใชเรือประเภทนี้กนัมาก
ตามคลองเล็กคลองซอย  ไมนิยมวิ่งในคลองใหญ เพราะคลื่นแรงอาจทําใหเรือลมไดงาย  บางคนนํา
มาเปนเรือรับจาง     

2.5   วิวัฒนาการของการพัฒนาที่ดินเพื่อทําสวนจากอดีตสูปจจุบัน 
จากพื้นที่ปาและปาชายเลนที่รกรางถูกถางเพื่อปรับพื้นที่สําหรับการทํานา ทําสวน  ตอมา

การทําสวนสรางรายไดดีกวา  จึงขยายพื้นที่สวนออกไปเรื่อยๆ  ที่นากลายเปนสวนไมผลชนิดเดียว
หรือสวนผสมไปหมด  คร้ันภัยธรรมชาติอยางน้ําทวมใหญไดทําใหสวนลม เสียหายมาก  หลังจาก
น้ําลดจึงมีการทําสวนพืชไรหรือสวนผัก และสวนไมดอกไมประดับ   ตอมาเมื่อมีการขยายเมือง 
สรางถนนตัดผานสวนหลายสาย ทําใหสวนถูกขายไปเพื่อสรางหมูบาน บานเชา  หรือทิ้งรกราง   
ขณะเดียวกันมีการกวานซื้อที่นาในจังหวัดใกลเคียงเพื่อทําสวนใหมตอไปอีก  และไมชานานสวน
เหลานี้ก็คงจะถูกกลืนหายไปกับความเจริญเติบโตของเมือง เปนวงจรที่ไมส้ินสุด 

 
                       ปา               นา                 สวน                เมือง    
                                        
 
  พื้นที่ในเขตหมู 4, 7 แขวงบางระมาดนั้น พระครูสมุหชาญชัย  อธิปตโต (แสวง จีระวงศ)  

(สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม 2544) อายุ 82 ป เลาวา บริเวณวัดมะกอก วัดโพธ์ิ  เดิมเปนปา  มีสัตวปา
อาศัยอยูมาก  พระภิกษุรูปหนึ่งไดมาจําพรรษาและสรางที่พักสงฆขึ้น ตอมาไดพัฒนากลายเปนวัด  
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ชาวบานแถบนี้ทํานาปลูกขาวพันธุเหลืองอากาศ เล้ียงชีพได ตอมาชาวบานเลิกทํานา หันมายกรอง
ทําสวน เพราะทําไดตลอดป รายไดดีกวา  ที่นาคอยๆ หมดไป และหมดไปในที่สุดเมื่อมีถนนปน
เกลา-นครชัยศรีตัดผาน  บริเวณหมู 13 ไดเลิกปลูกขาวไปเมื่อประมาณ ป พ.ศ. 2490  สมัยนั้นนิยม
ปลูกขาวพันธุปนทอง ซ่ึงเคยประกวดชนะเลิศอันดับที่ 1  

  ยายยิ้ม (สัมภาษณ, 9 มกราคม 2545) ชาวสวนบางระมาด อายุ 97 ป เลาวา  เมื่ออพยพมา
จับจองที่ดินทํากินแถบนี้ ก็ทํานาและทําสวนไปพรอมกัน  ที่สวนจะอยูใกลบาน สวนที่นาจะอยูสวน
นอก ไกลออกไปทางแถววัดมะกอก วัดโพธ์ิ ตอมาเลิกทํานา ทําสวนอยางเดียว  

  ริมคลองชักพระ ใกลกับปากคลองบางระมาด มีวัดชางเหล็กตั้งอยู เปนวัดเกาแก  เหตุที่
เรียกวาวัดชางเหล็ก สันนิษฐานวาบริเวณนี้เคยมีช่ือเสียงเรื่องการตีเหล็ก ทําอุปกรณทํานาตางๆ 
แสดงวามีการปลูกขาวทํานาแถบนี้  เชนเดียวกับพื้นที่ที่ถูกเวนคืนเพื่อสรางถนนปนเกลา-นครชัยศรี 
ก็เปนที่นามากอน  

 
วิวัฒนาการทําสวนในพื้นท่ีเขตจอมทอง 
จากการสัมภาษณกลุมผูใหญบาน เขตจอมทอง (10 พฤษภาคม 2545) พบวา  สภาพพื้นที่

เขตจอมทองดั้งเดิมเปนปา  เมื่อ 100 ปกอน ถูกหักลางถางพงเปนทุงนา  อีก 20 ปถัดมา กลายเปน
สวนยกรอง ปลูกล้ินจี่ หมาก มะปราง มะพราว สมโอ  ภายหลังโคนหมาก ตัดมะพราว ปลูกสม
เขียวหวานจํานวนมาก จนเต็มพื้นที่บางมด  

ป พ.ศ. 2460  เกิดน้ําทวมรุนแรง สวนลม เสียหายมาก  
ป พ.ศ. 2485  เกิดน้ําทวมรุนแรง และฉับพลันครั้งใหญ  ชาวสวนเก็บผลผลิตไมทัน  สมโอ

ลอยน้ําเกลื่อน หาคนเก็บยาก  หลังน้ําลดแลว โคนปลูกใหมก็มี  
ป พ.ศ. 2500  เกิดภัยแลง  น้ําในคลองไมม ีทองรองแตกระแหง  น้ําเค็มเขา ทุเรียนสูญหมด  
ป พ.ศ. 2508  เร่ิมมีการใชปุยเคมีและยาฆาแมลง  
ป พ.ศ. 2518  น้ําทวมรุนแรง  สวนลม  
ป พ.ศ. 2522  น้ําในคลองเนาเหม็นมาก  
ป พ.ศ. 2526  น้ําทวมรุนแรงมาก  สวนลมหมด   เร่ิมขายที่ดินสวน  
ป พ.ศ. 2531 –2535   ขายที่ดินสวนกันมาก  แลวอพยพไปซื้อที่ใหมที่หางไกลความเจริญ

ออกไป หรือซ้ือที่นาในจังหวัดใกลเคียงทําสวนใหมอีก เชน ปทุมธานี ราชบุรี สระบุรี สมุทรสาคร  
ป พ.ศ. 2540-2545   ที่ดินราคาตก สวนถูกทิ้งราง  พื้นที่ทําการเกษตรเหลือนอยลง  สวน

กลวยไมมีมากขึ้น  
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3. สภาพเศรษฐกิจกับการดํารงชีวิต 
 
 ในการทําสวนของชาวสวนไทยแตดั้งเดิมมาทําเพื่อยังชีพ พอเล้ียงปากเลี้ยงทอง ดังคําวา 
“ทํามาหากิน”  สอดคลองกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดอยางมีความ
สุข ถาปไหนผลผลิตราคาดีก็ขาย  ถาราคาไมดีก็ไมขาย  เก็บไวบริโภคเองหรือแจกจายญาติพี่นอง
เพื่อนบาน    ตางกับชาวสวนจีนที่เขามาตั้งถ่ินฐานในฝงธนบุรี จะทําสวนผัก สวนหมาก สวนพลู 
เพื่อคาขายสงตลาดภายใน พรอมกับเล้ียงหมูไปดวย เพราะคนจีน “ชอบหางานที่ทําแลวมีแตกําไร”  
ดังคําวา “ทํามาคาขาย”  การเลี้ยงและฆาหมูขายเปนอาชีพที่สรางกําไรอยางงามใหแกคนจีน   

 ในนิราศเมืองเพชร สุนทรภูพรรณนาไวตอนหนึ่งวา   
“ถึงบางหลวงลวงลองเขาคลองเล็ก  ลวนบานเจกขายหมูอยูอักโข” 
กลอนบทนี้บรรยายใหเห็นวา จุดเชื่อมที่คลองดานและคลองบางหลวงนั้นเต็มไปดวยบาน

ของเจกขายหมู ซ่ึงนาจะเกี่ยวของกบัชื่อวัดๆ หนึ่งซึ่งตั้งอยูตรงนั้นวา “วัดหมู” ซ่ึงภายหลังมีการ
บูรณะปฏิสังขรณขึ้นใหม และเรียกชื่อเปนทางการวา วัดอัปสรสวรรค   

จากรองรอยตางๆ ดังกลาว สุจิตต วงษเทศ (2530: 84) เห็นวานาจะเปนไปไดวายานปาก
คลองดานที่วัดหมูนั้น เคยเปนยานหนึ่งซึ่งปอนเนื้อหมูใหชาวบางกอกบริโภควันละ 300 ตัว เมื่อ
คร้ังป พ.ศ. 2453   (แบรดลีย อางถึงใน ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล, 2529: 114) 

ลุงเซี่ยงไฮ แซตั้ง (สัมภาษณ, 15 มิถุนายน 2545) อายุ 63 ป อยูริมคลองบางมด เลาวา เร่ิม
ขายหมูในคลองนี้มาตั้งแตอายุ 18 ป  ตอนกลางคืนจะมีคนนําหมูที่ชําแหละแลวมาสง  พอตี 5 กวา 
เร่ิมเรขายโดยใชเรือสําปนพายไปตามคลอง จนกระทั่ง 9โมง 10 โมงก็เลิก ไดกําไรประมาณวันละ 
80-100 บาท ขายคลองทุกวัน หยุดเฉพาะวันพระ  ชาวสวนสมจะมาซื้อและติดหนี้ไว ปหนึ่งเก็บ
เงินทีหนึ่ง   ภายหลังมารวมหุนทําโรงฆาหมูเอง มีรายไดประมาณ 6,000-7,000 บาทตอเดือน  

 แมการเลี้ยงหมูจะเปนอาชีพที่สรางรายไดงดงาม แตคนไทยชอบทําสวนและเลี้ยงปลาใน
ทองรองเพื่อกําจัดวัชพืชน้ํามากกวา  เพราะกลัวบาปตามหลักพุทธศาสนา  
 

3.1  ภาษีอากรและรายได 
 สมัยกอน  ชาวสวนจะตองเสียอากรเปนรายปใหแกรัฐ เรียกวา “อากรสมพัตรสร”  กํานัน
จะเปนผูเดินสํารวจนับจํานวนตนผลไม  ซ่ึงแลวแตจะกําหนดวาตนไมชนิดใดเก็บเทาใด  มีปญหา
การนับตนไมที่ตายไปบาง ชาวสวนก็ไมยอมเสียอากร  ตอมารัฐไดตราพระราชบัญญัติประมวล
กฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 ขึ้น  จึงไดเลิกอากรสมพัตรสรไป  (ญาณี สรประไพ, 2538: 81) 
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ชวงป พ.ศ. 2425  พืชเศรษฐกิจ 7 ชนิดที่รัฐจัดเขาอากรสวนใหญ คือทุเรียน มังคุด มะมวง 
มะปราง ลางสาด หมาก และพลูคางทองหลาง  (เจาพระยาภาสกรวงศ, 2515: 165) จะเสียคาอากร
สูงกวาพวกไมลมลุกซึ่งเสียเปนอากรสมพัตรสร  
 หมากเปนสินคาสําคัญ  ดังนั้นจึงเขาอยูในอากรสวนใหญที่ปลูกโดยยกรองสวน โดยมี
พิกัดอัตราอากรอยางเปนหลักเกณฑ  คร้ันภายหลังสนธิสัญญาเบาริงก็ปรับปรุงเพิ่มขึ้น เชน หมาก
เอก (สูง 3-4 วาขึ้นไป) แตเดิมเสียอากรตนละ 50 เบี้ย ภายหลังสนธิสัญญาขึ้นเปน 138 เบี้ย และ
หมากผากรายออกดอกประปรายเคยเสียตนละ 40 เบี้ย ภายหลังสนธิสัญญาแลวขึ้นเปน 128 เบี้ย  
(สุจิตต วงษเทศ, 2530: 84)  
 เจาพระยาภาสกรวงศ  (2515)   เลาถึงการเก็บอากรหมากเมื่อประมาณ 120 ปกอนไววา 

…ถาจะเทียบดูแลว ชาวเราผูที่ไมเคี้ยวหมากหมื่นคน จะมีสักคน 1 เพราะ
ฉะนั้นหมากที่เพาะปลูกในสวนนอกสวนในก็ดี ที่ไดนับเมื่อเดินรังวัดสวนในป
มะเมีย ปมะแม (พ.ศ. 2425-2426) หลังนี้ หมากที่นับไดอยางเขาอากรมีอยู 
6,371,855 ตน  ที่เพาะปลูกยังไมไดอยาง 1,273,070 ตน  รวม 7,644,925 ตน  แตยัง
เพาะปลูกใหมอยูเสมอไปมากกวาที่ตายและตัดฟน ก็ยังไมพอชาวเราที่ใชสอย ตอง
จําบรรทุกเขามาแตตางประเทศ เรียกวา หมากเกาะ คือมาแตเมืองปนังหรือเกาะ
หมาก ปหนึ่งตั้งหมื่นหาบ  

ตนหมากตนหนึ่งที่อยางดก ปหนึ่งมีผลสองปูน ที่งามประมาณถึง 3,000 ผล  
และที่สอนเปนตั้งแต 100 ขึ้นไป คิดถัวลงปหนึ่งเปนตนละ 500 ผล  

ราคาซื้อขายกันตามฤดูถูกแพง  ที่แพงถึงรอยละบาท รอยละหาสลึง  ที่ถูกเพียง
รอยละสลึงเฟองบาง สลึงบาง เฟองสองไพบาง  คิดถัวกันเปนปหนึ่งอยางนอยได
ผลตนหนึ่งราคาเพียงบาทหนึ่ง ก็เปนเงินถึง 95,561 ชั่ง 11 ตําลึงกับบาทหนึ่ง  ถาคิด
เพียงตนละสองสลึงก็ถึง 47,780 ชั่ง 15 ตําลึง 2 บาท 2 สลึง  ดูมากมายนักที่ใชเคี้ยว
อยูทั่วกัน… 

 
แสดงวา หมากเคยเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดเปนกอบเปนกําใหแกชาวสวนเปนอันมาก 

และรัฐก็มีรายไดจากการเก็บอากร สรางความมั่งคั่งและมั่นคงใหแกรัฐ เชนเดียวกับพลู ซ่ึงตองเคี้ยว
คูกันกับหมาก  

 
ยอนหลังไปประมาณ 20-30 ปกอน ในขณะที่สภาพแวดลอมยังเอื้ออํานวยตอการทําสวนอยู 

ผลผลิตมีมากมายเหลือลน และเปนที่ตองการของตลาดสูง ทําใหเศรษฐกิจเฟองฟูมาก ชาวสวน
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รํ่ารวยไปตามๆ กัน  ดังที่นําพล โพธิพลากร (สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2545) ชาวสวนลิ้นจี่ เขต
จอมทอง เลาวา “เคยขายลิ้นจี่ไดสูงสุดสองแสนกวาบาท แมจะไดผลผลิตปเวนปก็คุม  แตถาขาย
มะพราว 3 ปยังไดไมเทาขายลิ้นจี่ปเดียว”   

ชวงป พ.ศ. 2520-2521 การทําสวนสมเจริญรุงเรืองมาก  พื้นที่สวนสมบางมดขยายออกไป
กวางขวางมากจนชนพื้นที่สมุทรปราการ  จํานวนพื้นที่ที่ไดรับแจงประมาณ 11,000 ไร รวมกับที่ไม
ไดแจงอีกประมาณ 20,000 ไร  รวมเปน 30,000 ไรเศษ ไพศาล จันทรคํา (สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 
2544)  ประธาน สหกรณการเกษตรบางมดพัฒนา เลาวา  “สวนสม 300 ไร ทําใน 3 ป ได  67 ลาน 
แตรัฐไมสนใจ เพราะไมเก็บภาษี เก็บแตภาษีที่ดิน”   ในจิตใจของชาวสวนบางมดไมอยากปลูกพืช
อ่ืนเลย อยากทําสวนสมกันทั้งนั้น เพราะรายไดดีที่สุด ประมาณ 5-6 เทา (เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล, 
สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2544)  

ชวงป พ.ศ. 2530-2535  ชาวสวนหมากจอมทองขายหมากสงออกไปที่ไตหวัน รายไดดีมาก  
หมากลูกใหญเกรดเอลูกละ 7-8 บาท เลากันวา “สวนๆ หนึ่งไดเปนลานๆ”  (สนับ ออนเบา, 
สัมภาษณ, 20 มกราคม 2546)   

สวนบุญปลูก ทับมาโนช (สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545) ชาวสวนสมบางมด เลาวา ในป 
พ.ศ. 2529 ราคาสมเขียวหวานแพงมาก สามารถทํารายไดสูงถึง 400,000 บาท   

ประโยชน ปานเพ็ชร (สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2545)  เลาวา ไดไปสอนชาวสวนสมบางคน
ใหรูวิธีบังคับสมออกนอกฤดูกาลและแกพอดีกับชวงเทศกาลตรุษจีน สารทจีน ปรากฏวาในป พ.ศ. 
2544  สามารถทํารายไดเพิ่มขึ้นจาก 6,000 บาทเปน 120,000 บาท  และอีกรายหนึ่งในปเดียวกัน  ขาย
ไดถึง 240,000 บาท  

เปนที่ตระหนักกันดีวารายไดของชาวสวนมักไมแนนอน  ปจจุบันรายไดมีแนวโนมลดลง
ทุกป  บางทําแลวไมคุมทุน หรือประสบภัยน้ําทวม น้ําเค็ม สวนลม ส้ินเนื้อประดาตัว แตยังมีชาว
สวนที่ไมยอทอและรอคอยจังหวะกลับมาทําสวนสมใหมเมื่อสภาพแวดลอมอํานวย  ดังคํากลาวที่วา 
“ถากลุมทดลองที่ปลูกอยูไดผล ทุกคนจะวิ่งมาทําเอง”   
 

3.2   ทุนและแรงงาน 
 ทุน   การทําสวน สมัยกอนไมตองลงทุนมาก เพราะสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณเอื้อ

อํานวย  เสียเฉพาะคากิ่งพันธุหรือเมล็ดพันธุเล็กนอยเทานั้น  แรงงานก็เปนแรงงานในครอบครัว  มี
การลงแขกหรือแลกงานกันโดยไมตองจายคาจาง    ภายหลังเมื่อมีการใชปุยและยาฆาแมลงทําใหมี
คาใชจายเพิ่มขึ้น รวมทั้งตองจายคาจางแรงงาน   นอกจากนั้นชาวสวนปจจุบันสวนใหญมักถือสวน
จึงตองเสียคาเชาสวนอีกดวย  ฉะนั้นผลิตผลแตละชนิดกวาจะผลิตออกมาได ชาวสวนตองลงทุนสูง  
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ประโยชน ปานเพ็ชร (สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2545)  ชาวสวนบางมด เลาวา “เดี๋ยวนี้สวนสมขนัด
หนึ่ง ใชเงินลงทุนเปนแสน  เพราะตองทําคันดินแข็งแรงแนนหนาขนาดรถขึ้นไปวิ่งได  เพื่อปองกัน
น้ําทวม”  สมัยกอนสวนสมลงทุนประมาณไรละหมื่นบาท ใชเวลา 3 ปเก็บผลผลิตรุนแรกได   

แหลงเงินทุนของชาวสวน มาจากหลายทาง คือ เปนเงินทุนของตนเอง ยืมจากญาติพี่นอง 
กูเงินจากสถาบันการเงิน ซ่ึงมีใหเลือกหลายแหง เชน ธนาคารพาณิชย  ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ   สหกรณการเกษตรตลิ่งชัน  สหกรณการเกษตรบางมดพัฒนา จํากัด เปนตน การกูยืม
เงินนี้จําเปนตองอาศัยหลักทรัพยค้ําประกัน แตชาวสวนสวนใหญไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
จึงเปนปญหาหนึ่งที่รัฐพยายามแกไข  

แรงงาน    การทําสวนของชาวสวนโดยทั่วไปใชแรงงานในครอบครัว  ผูชายและผูหญิง
สามารถทําสวนไดเทา ๆ กัน  หากแรงงานในครอบครัวไมพอ ชาวสวนละแวกใกลเคียงจะรวมกลุม
กัน ที่เรียกวา “ลงแขก” ซ่ึงเปนการ “เอาแรงแลกกัน” นั่นเอง  สมัยกอนนิยมทํากันมากในหมูชาวสวน
ชาวนา เปนการเอื้อเฟอชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยจะนัดเวลาและสถานที่รวมกลุมกันทํางาน เชน 
ถางหญา เก็บผลผลิต สาดเลน หรือแมแตปลูกบาน   เจาของสวนหรือเจาภาพไมตองจายคาแรง แต
ตอบแทนแรงงานเพื่อนบานดวยการเลี้ยงอาหาร เล้ียงเหลามื้อกลางวันและมื้อเย็นหลังจากนั้นจะมี
การหมุนเวียนแรงงานไปตามสวนของแตละคน หากคนใดในกลุมตดิธุระ ไมสามารถชวยงานไดก็
จะมีการ “ติดแรง” ไว และตองหาโอกาสทํางานตอบแทนในครั้งตอไป  คร้ันเมื่อคนนิยมใชเงินตรา
มากขึ้น การลงแขกเริ่มจางหายไป เปล่ียนรูปแบบเปนทํางานรวมกลุมกันโดยไดรับคาจางตอบแทน   
เจาของสวนไมจําเปนตองเลี้ยงแมน้ําดื่ม   ชาวสวนเห็นวาจายคาจางก็ดีเหมือนกัน เพราะไมตองทํา
อาหารและไมตองซื้อเหลามาเลี้ยง ซ่ึงเปนการเพิ่มภาระและอาจจะเปลืองเงินมากกวา 

ในการทําสวน จะไมมีการแบงแรงงานในครัวเรือนอยางชัดเจนวาเปนงานของชายหรือ
หญิง เพราะตางตองชวยกันทํางาน  งานที่ตองการแรงงานประจํา ไดแก  ฟนดิน  ดายหญา  สาดเลน 
ลอกทองรอง  บางครั้งงานที่ใชกําลังมากอยางการลอกเลน รวมทั้งการขึ้นหมาก ขึ้นมะพราว สวน
ใหญเปนหนาที่ฝายชาย   ในขณะที่ฝายหญิงมีหนาที่ทํางานบานพรอมทั้งทําอาหารเพิ่มขึ้นดวย  บาง
ฤดูกาลจําเปนตองอาศัยแรงงานภายนอก เชน การเตรียมดิน การกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช การเกบ็
เกี่ยวผลผลิต เปนตน   

สมัยกอน รุนปูยาตายาย ครอบครัวชาวสวนเปนครอบครัวใหญ บางครอบครัวมีลูก 10 คน 
แรงงานในครัวเรือนมีมาก ทําสวนกันทุกคน สามารถทําสวนขนัดใหญไดหลายขนัด  แตรุนพอรุน
แมไมตองการใหลูกหลานที่อยูในวัยเรียนทําสวนหรือยึดอาชีพนี้   ดวยเหตุนี้แรงงานในครัวเรือน
เร่ิมลดนอยลงเปนลําดับ  
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ปลายป พ.ศ. 2539  เขตจอมทองสํารวจครอบครัวเกษตรกร พบวา ชาวสวนสวนใหญมีอายุ
เกิน  40  ปขึ้นไปทั้งนั้น  อายุเกิน 60 ปก็ยังมีอยูจํานวนไมนอย  แตรุนลูกวัยหนุมสาว อายุ 30 ปลงมา 
มีไมเกิน 3-4 คนที่ยึดอาชีพทําสวน  เพราะราคาที่ดินแพง  นอกนั้นไปทํางานนอกบานหรือทํางานใน
เมืองกันหมด  มักไปรับจางตามโรงงานซึ่งเปนชวงที่โรงงานกําลังบูม  ไดพบปะผูคนมากมาย     ไม
รูสึกเหงาเหมอืนทํางานในสวน  พื้นที่สวนเฉลี่ย 4-5 ไร ไมตองใชแรงงานมาก  ปลอยใหเปนหนาที่
ของพอแมดูแลเพียง 2 คนก็พอ  บางครอบครัวพอเปนคนทําเพียงคนเดียว สวนแมนําของสวนไป
ขาย   ดังนั้น แนวโนมผูสืบทอดอาชีพทําสวนนาจะหมดไป  อาจเปนแคอาชีพรองหรืออาชีพเสริม
เทานั้นถายังไมขายสวนไปเสียกอน  (สนับ ออนเบา, สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2545)   

ปจจุบัน แรงงานในครัวเรือนเหลือนอยเพียงไมกี่คน   แรงงานในทองถ่ินกห็ายากมากขึ้น
ทุกที จนตองจองคิวกัน  

ที่บางระมาด  งานในสวนที่เปนงานเบา  อยางดายหญา  เก็บผลผลิตจําพวกมะไฟ   ยังมีการ
วาจางแรงงานในทองถ่ิน เปนหญิงสูงอายุ วัย 70 ปเศษอยู 2-3 คน  สวนแรงงานชายที่อยูในวัย
ฉกรรจ มีเพียงคนเดียว มักจะรับจางทํางานที่ตองใชกําลังมาก เชน ฟนดิน สาดเลน ขึ้นมะพราว   

นอกจากการจางแรงงานในทองถ่ินแลว   การทําสวนกลวยไมซ่ึงเปนการเกษตรที่ทํารายได
สําคัญของตลิ่งชัน  ยังมีความจําเปนตองอาศัยแรงงานประจําที่เปนแรงงานนอกทองถ่ิน สวนมาก
เปนแรงงานจากภาคอีสาน และมีการเปลี่ยนลูกจางบอย เพราะงานคอนขางหนัก  
 คาจาง    

แรงงานไดคาตอบแทนที่ไมแนนอน  แตนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ   ถาเปนแรงงานในทองถ่ิน 
คาจางจะถูก และจะถูกมากขึ้นอีกถารูจักสนิทสนมกันดี   
 อัตราคาจางภายในชุมชนเดียวกัน มีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา คอยๆ เพิ่มขึ้นตาม
สภาพสังคมเศรษฐกิจที่เจริญเติบโต อาทิ คาจางขึ้นหมาก มะพราว ราวป พ.ศ. 2481   ตนเตี้ย 3 ตน 2 
สตางค   ตนสูง 1 สตางค แลวเพิ่มขึ้นเรื่อยมาเปนบาท   ถาเปนตนที่มีรังมดแดง จะเพิ่มคาแรงใหอีก
เทาหนึ่ง   

อัตราคาจางในปจจุบันแตกตางกันไปตามประเภทของงาน  มีทั้งงานเหมาและงานรายวัน 
ซ่ึงมักจะทําระหวาง 8.00 น. – 17.00 น.  หยุดพักกลางวัน 1 ชั่วโมง  

ป พ.ศ. 2544-2545 ที่บางระมาดจายคาจางดังนี้   
ลอกทองรอง  ฟนดิน      ชาย    250-300 บาท ตอวัน     
ดายหญา                      หญิง   150  บาท ตอวัน    ชาย  250 บาทตอวัน 
เก็บมะไฟ          หญิง   200  บาทตอวัน 
ขึ้นมะพราว         ชาย  12-13  บาทตอตน  
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ป พ.ศ. 2544-2545 ที่แขวงจอมทอง จายคาจางแรงงานในสวนลิ้นจี่ดังนี้ 
เฝาหางและเหมาหัก         ชาย  7,000  บาทตอหาง  (เฝาหางประมาณ 10 วัน แถมเหลา)  
แบกพะองเรรอบตน         ชาย     200  บาทตอวัน   (เล้ียงอาหารกลางวัน) 
ขึ้นพะองหักล้ินจี่         ชาย     300   บาทตอวัน  (เล้ียงอาหารกลางวัน) 
แบกรวมและคัดลูก          หญิง-ชาย  60  บาทตอวัน  
ลอกเลน            ชาย        330  บาทตอรอง  (ใชฝมือและหนักแรง)  

อัตราคาจางแรงงานยังแตกตางกันตามเพศดวย  โดยจะไดรับตามจํานวนที่ตกลงกัน  ผูชาย
จะไดมากกวาผูหญิง เพราะผูชายกําลังดีกวา ไดงานมากกวา ในระยะเวลาเทากัน  แตถาขึ้นตน
หมากตนมะพราวคิดคาแรงเปนรายตน ตนละ 10-13  บาท จะไดคาแรงเทากัน  ผูชายขึ้นหมากดวย
เทาเปลา  ใชวิธีไต ขึ้นไดเร็วกวาผูหญิงซึ่งใชปลอกชวย  เมื่อเก็บหมากหรือมะพราวเสร็จแลว ถา
ชวย “แบกรวม” หรือขนจากโคนตนมากองรวมกันไวริมคลอง พอน้ําขึ้น เรือเจาของสวนเขามารับ 
บรรทุกไปไวที่บาน ก็จะไดคาแรงเพิ่มอีก (บุญชอบ จารุสัมฤทธิ์, สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม 2544)  
 อัตราคาจาง แตละแขวงจะไมเทากัน เชน   ในป พ.ศ. 2543 ที่บางพรม คาจางดายหญาของ
ผูหญิงได 130 บาทตอวัน สูงกวาที่บางระมาดซึ่งไดเพียง 100 บาทตอวัน  
 ปจจุบันชาวสวนตองเผชิญกับสภาพแรงงานขาดแคลน คาจางแรงงานสูง แตผลผลิตราคา
ตก  อยางมะพราว จางเก็บตนละ 10 บาท ขายไดลูกละ 1.20 บาท  จึงไมคุมกับคาจางแรงงาน  
  

3.3  การจําหนายผลผลิต  
เมื่อชาวสวนเก็บผลผลิตไดแลว   ขั้นตอนสําคัญตอไป คือ การจําหนายผลผลิต  
คลองหลายสายเปนแหลงคาขายที่คึกคัก ซ่ึงเปนชีวิตประจําวันของชาวสวนฝงธนบุรีมา

นานแลว  อยางคลองดาวคะนอง คลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ) เปนคลองขนาดใหญนั้น 
เหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวกบัโรงสี โรงเล่ือย เพราะเรือขนขาวเปลือก กับเรือลากแพซุงสามารถขึ้นลอง
สวนทางกันไดอยางสะดวก   

รูปแบบของการคาขายในอดีตจนถึงปจจุบันมีอยู 2 แบบ แลวแตจะตกลงกันระหวางผูซ้ือ
กับผูขาย   ดังนี้  

1.  แลกของตอของ  สมัยกอนใชวิธีนี้แทบทั้งนั้น  บางคนใชเรือใหญบรรทุกผลไมนําไป
แลกสินคาจําเปน   เชนเดียวกับเรือจากตางถ่ินไกลๆ หรือจังหวัดใกลเคียงขนของกินของใชมาแลก
กับพืชผลในยานนี้  ซ่ึงมักจะเปน หมาก มะพราว น้ําตาลมะพราว  เวลามีเรือตางถ่ินมาจะรองบอก
ใหชาวสวนริมคลองนําของออกมาแลก จะไดยินเสียงลงทาย “เนอๆ”  ดังไปทั่วคุงน้ํา  
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    ยายเสนาะ วิมุขติบุตร (อางถึงใน นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 134-135) ชาวสวนบาง
ระมาด อายุ 85 ป เลาถึงการแลกของกินของใชเมื่อสมัยคุณยายอายุราว 12 ป หรือเมื่อ 73 ปกอนวา  

 
…ถาเราอยากกินแกงหนอไมดองก็เอามะพราวไปแลก ขาวเกรียบ หนอไมดอง  
ปลารา หมอ มาทางเรือทั้งนั้น เราอยากจะกินอะไรมีหมด พายกันมาคึ่กๆ ตองคอย
ดักแลกกัน น้ําปลางี้มาเปนโองๆ จากทางเกาะใหญ หมอมาจากบางตะนาว นนทบุรี 
แถวคลองเทเวศรขึ้นไปโนน เขาแจวมาแลกกับมะพราวหาวของเรา  หนอไมดอง 
ปลารา ขาวเกรียบมาดวยกันจากทางบน.. ทางเหนือๆ แถวสุพรรณแลกทั้งนั้น  ไม
คอยซ้ือกันหรอก  ที่ขายกันตามรานคาก็เปนของชํา เปนของหมดกะทันหัน ที่เราไม
ไดซ้ือเก็บ …. จะเก็บทําไม เพราะมีเรือมาตลอด เรือมาเขาก็รอง แลกหนอไมดอง
เอามาเนอ….. เอา ฉันแลกลูกนึง เอามะพราวไปลูกหนึ่ง สองลูก เขาก็ควักมาให 
แบบนี้ เอา นี่แลกปลารา เขาก็ใหปลารา ขาวเกรียบวาวก็มี งาก็มี เขามีทั้งนั้น  ถาจะ
เอาน้ําปลากะป โนน…. มหาชัย  เรือมหาชัยเขามาทางคลองมอญ คลองบางหลวง 
ผานคลองมอญเขาบางขุนศรี  ตรงไหนคลื่นแรงก็รีบเขาบางหลวงเสียกอน ถาไม
แรงก็เขาคลองมอญ โองก็มีมา เปนพวกเรือมอญเอาโองดินมาขาย มาแลกมะพราว  
ทางนี้เขาใชบมกลวย เมื่อกอนยังไมมโีองปูน แตตองใหมะพราวเขาเยอะ เพราะโอง
ลูกมันใหญ บางที 10-20 ลูกถึงจะไดโองสักใบ… 
   
 การแลกของตอของในสมัยนั้น แฝงไวดวยความเอื้ออาทรตอกัน ไมไดมุงหวังเอาเปรียบ

หรือหากําไรจากอีกฝายหนึ่ง  ในการแลกเปลี่ยนจึงไมมีกําหนดกฎเกณฑตายตัว มีแตการคะเนดู 
“ใหสมน้ําสมเนื้อ” กัน  ตางฝายตางไดรับสิ่งที่ตนพอใจ  เกิดเปนความผูกพันแนนแฟน เปนสายใย
เชื่อมคนสองดินแดนเขาดวยกนั  

2.  ซ้ือขายดวยเงินตรา     สมัยกอนบานไหนฐานะดี หรือไมไดประกอบอาชีพทําสวน ก็
มักใชเงินซื้อแทนการแลกของตอของ  ภายหลังใชแต “เงิน” อยางเดียวเมื่อเขาสูระบบทุนนิยม   

ชาวสวนฝงธนบุรีอยูในทําเลที่ดี ใกลกับศูนยกลางเมืองหรือตลาดแหลงรับซื้อสินคา จึงได
เปรียบชาวสวนจากตางจังหวัดในการคาขาย  ขณะเดียวกันก็ไดรับอิทธิพลจากระบบทุนนิยมอยาง
รวดเร็วดวย ซ่ึงทําใหสวนกลายเปนแหลงผลิตอาหารปอนใหแกตลาด พืชสวนกลายเปนพืชการคา 
ผลตอบแทนคือเงินเทานั้น ซ่ึงอาจจะไมตอบสนองความตองการที่แทจริง  เห็นไดชัดวาชาวสวนตอง
พึ่งพาระบบตลาดในการแลกเปลี่ยนผลผลิตเปนเงินตรา และเปลี่ยนเงินตราเปนสิ่งที่ตองการในชีวิต
ประจําวัน   
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ดานการตลาด    ชาวสวนนําผลผลิตออกสูทองตลาดได 2 ทาง คือ ทางน้ําและทางบก   
โดยมีวิธีการตลาดอยู 2 วิธี คือ 

1.  ขายใหพอคาคนกลางในทองถิ่น   ชาวสวนมักจะขายผลผลิตที่มีอยูไปทั้งหมด  
จําพวกพืชผักสวนครัวทั้งหลาย เชน กระเพรา โหระพา มะกรูด ขา ตะไคร เปนตน  แตถาเปนผลไม
จะเก็บไวสวนหนึ่งประมาณไมเกิน 20% เพื่อนําไปขายเอง และเหลือไวบริโภคเพียงเล็กนอย เทานั้น 

สมัยกอนชาวสวนจะตระเตรียมผลผลิตที่จะขายไวที่ทาน้ําริมคลอง พอคาคนกลาง
จะนําเรือมารับผลผลิต เพื่อนําไปจําหนายตอที่ตลาดหรือสงขายใหโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการ
เกษตรอีกทอดหนึ่ง   ปจจุบันพอคาเอาผลผลิตไปขายกอน ไมตองตีราคา  ขายแลวคราวหนาคอย
นําเงินมาจายใหเจาของสวนและรับผลผลิตใหมไป เจาของสวนมักยอมจํานน ปลอยใหพอคาคน
กลางเปนผูกําหนดราคาเอง ซ่ึงสวนใหญเปนพวกพืชผักสวนครัว  ดังนั้นชาวสวนตางเห็นพองตอง
กันวา  “ทําเกษตรไมดี  สูเปนพอคาคนกลางดีกวา  พอคาลงทุนวันเดียว”    

การเอารัดเอาเปรียบหรือการกดราคาผลผลิตต่ําเกินไปของพอคาคนกลาง  ทําให
ชาวสวนบางรายเปลี่ยนใจไมขาย  แตนําไปจําหนายเองแกลูกคาประจําที่เรียกวา “เจาจํานํา” ดวยราคา
พอสมควร ทั้งชาวสวนและผูบริโภคตางไดประโยชนทั้งสองฝาย   ดังที่ สวรรค จันทรมวง 
(สัมภาษณ, 9 มกราคม 2546) กํานันแขวงบางมด เขตจอมทอง เลาวา  พอคาคนกลางใหราคา
มะพราวน้ําหอมลูกละ 1.20 บาท ซ่ึงพอเผาแลวจะขายลูกละ 7 บาท   จึงไมยอมขายให  แลวนําไปเผา
เองวันละ 50 ลูก ขายถูกเพียงลูกละ 5 บาท จึงมีคนติดใจซื้อประจํา  ทําใหขายหมดอยางรวดเร็วและมี
รายไดดีกวาขายใหพอคาคนกลางหลายเทา 

บางสวนใชวิธีขายเหมาขนัด   เมื่อผลผลิตจวนแก จะมีพอคาคนกลางมาตีราคาเหมา
ทั้งขนัดและตองเก็บผลผลิตจากตนเองหรือจางเก็บอีกทีหนึ่ง  การขายแบบนี้ทําใหเจาของสวนได
เงินเปนกอนและไมตองรับภาระในการเก็บผลผลิต  อยางสวนมะไฟของลุงติ่ง ที่บางระมาดใชวิธีนี้ 
“แลวแตพอคาจะใหราคาเทาไร ถาตั้งราคาเอง แพงไป เขาจะไปซื้อคนอื่น”  แตพอคามักจะรีบเก็บ
มะไฟออกขายเร็วกวาที่ควร ทําใหไดรสชาติไมอรอย  ถารอใหผลแกเต็มที่ ถึงตอนนั้นราคาจะถูกลง 
เพราะผลผลิตออกมาพรอมกันจนลนตลาด   

จะเห็นวา กวาผลไมจะถึงผูบริโภค ตองผานพอคาคนกลางหลายทอด ทําใหผูบริโภคซื้อ
ของแพงและไดของคุณภาพไมดีนัก   ผูบริโภคจึงนิยมซ้ือของสวนจากชาวสวนโดยตรง  เปนการ
ตัดพอคาคนกลาง  ซ่ึงมักจะไดประโยชนแตเพียงฝายเดียว  

2.  จําหนายผลผลิตเองในตลาดทองถิ่น หรือตลาดประจํา  เชน ตลาดน้ําตลิ่งชัน   
ปากคลองตลาด  ถาเปนกลวยไม สงที่ปากคลองตลาดประมาณ  85% สวนที่เหลือจะจําหนายใหกับ
บริษัทสงออกกลวยไม  
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 ชาวสวนมีความเชื่อเกี่ยวกับการขายครั้งแรกที่เรียกวาประเดิม คือเลือกผูซ้ือที่ไมตอ
ราคามากนัก และมีเคล็ดใหซ้ืองายขายคลอง บางคนใชใบบอนตบตามของที่ขาย  (ชอบ แสงทอง, 
สัมภาษณ, 2 เมษายน 2545) ของสวนมักขายไดราคา บางครั้งเหลือเพียงเล็กนอยก็แจกจายใหพอคา
แมคาดวยกัน หรือนํากลับไปรับประทานเองในครอบครัว  

การนําผลผลิตจากสวนออกสูตลาดทางน้ํา เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวสวนที่เกิด
ขึ้นเปนประจําทุกวัน  ฉะนั้น  ภาพที่ปรากฏในยามเชา คือ ตลาดน้ําเต็มไปดวยผูคนซื้อขายกันจอแจ 
เรือพายลําเล็กๆ นับเปนรอยๆ ลํา บรรทุกผลผลิตมาเต็มลํา มีการตกลงราคาซื้อขายกัน   ชาวสวน
สวนมากเปนผูหญิงจะนําผลผลิตของตนใสเรือพายไปขายเองตามที่ตางๆ ทั้งที่อยูใกลและไกล  

ถาไปไกล กินเวลาหลายวัน เรือลําหนึ่งจะไปกันทั้งครอบครัว หรือไปเฉพาะแมกับ
ลูก บางไปคนเดียวเฉพาะผูชาย ใชเรือบรรทุกของและกินอยูหลับนอนในเรือ ระหวางทางแวะจอด
พักคางคืนริมคลองตามที่ตางๆ  ซ่ึงบางแหงไมปลอดภัยสําหรับผูหญิงชาวสวนเหมือนกัน  (ชอบ 
แสงทอง, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2545)  

ยายเสนาะ วิมุขติบุตร (อางถึงใน นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 134-135) เลาถึงการ
คาขายในคลองบางระมาดเมื่อ 73 ปกอนวา 

  
…เรือที่มาขายของก็มีเหมือนกัน สมัยกอนมีปลาทูตมใสปบมาจากมหาชัย กนปบ
จะมีออยรองเปนปลาทูตมเค็มกินไดเลย เดี๋ยวนี้ไมเจอะแลว แหม มันอรอย เค็ม
ออนๆ น้ําเนิ้มเขาใส กินไดหมด ซ้ือเทาไหรรูไหมแมฉัน สามสตางคได 15-16 ตัว 
อรอยจริงๆ น้ํางี้หอม ไมรูเขาตมยังไง มาทีนะตั้ง 9 ปบ 10 ปบ ถาไมหมดเขาก็จอด
นอน พวกแลกหมอ แลกปลารา หนอไมดอง จอดนอนกันทั้งนั้น หมดเมื่อไหรคอย
กลับบาน… 
 
สําหรับชาวสวนดาวคะนอง นิพัทธพร เพ็งแกว (2542: 124-125) ไดบันทกึคําบอกเลาของ

ลุงอัมพรถึงการคาขายตามลําคลองยานดาวคะนอง เมื่อ 70 ปกอนวา  
 
 …ในยามรุงเชา ชาวสวนดาวคะนองยังขน “ของสวน” อันไดแก ผลไมนานาชนิด 
สม หมาก มะมวง มะพราว ทั้งหมดมากองรวมไวตรงทาหนาบาน  จากนั้นบรรดา
เรือแจวเรือพายของแมคาจากตลาดบางคอแหลม ตลาดบางลําภูที่พายมาเชาละ 20-
30 ลําก็จะแวะเวียนไปตามบานเจาจํานํา ซ้ือหาตกลงราคากันทุกวัน  พอตกกลางคืน 
ฟามืดในราวทุมกวาสองทุม ก็ถึงเวลาของเรือเกลือที่ใชเครื่องเผาหัวไดยินเสียงแลน
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ตึ้กๆ มาแตไกล ลากกันมาทีละสี่หาลํา เรือพวกนี้มาจากทางทะเล แถวมหาชัย  
คลองโคน กอนสรางประตูน้ํากั้นคลองดาวคะนองเมื่อปพ.ศ. 2538 

นอกจากนี้ บางทีเรือจากอยุธยาก็จะพากันลองไกลลงมาหาซื้อมะพราวขน
กลับไปทีละมากๆ หรือมิฉะนั้นคนสวนคลองนี้ก็จะบรรทุกของเต็มลําเรือ พายไป
ยังตลาดน้ําในคลองบางขุนเทียนที่หนาแนนแออัดไลไปตั้งแตยานคุงล้ินจี่ สามงาม 
จอมทอง ไปสิ้นสุดที่วัดไทร… 

ไมกี่สิบปกอน แมขาวก็ยังไมตองออกไปขวนขวายซื้อหา เพราะมีเรือขนขาว
เสาไหจากอยุธยาแจวมาขายถึงหนาบาน สวนเรือกะปจากมหาชัยนั้นคอนขางพิเศษ
กวาเรือขายของอยางอื่น เพราะไมไดนํากะปสําเร็จรูปมาจําหนาย แตจะมาทํามาย่ําให
เห็นกันตรงหนาบานเลยทีเดียว… 

 
จะเห็นไดชัดวา    บรรยากาศการคาขายในลําคลองนั้นเปนอดีตที่งดงามประทับใจ

ชาวสวนผูเฒาผูแกที่เติบโตมาพรอมกับตลาดน้ํา  ภาพของตลาดน้ํากลายเปนเอกลักษณโดดเดนของ
ถ่ินนี้  และมักถูกนํามาเปรียบเทียบกับการคาขายในปจจุบัน ซ่ึงมีสภาพตางกันอยางสิ้นเชิง  สภาพที่
ตางกันนี้เองนําไปสูความพยายามรื้อฟนยอนภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมใหคืนกลับมา  สนองตอบตอผู
บริโภคที่โหยหาอดีตทั้งหลาย และเปนจุดขายของการทองเที่ยวที่ดึงดูดชาวตางชาติทั่วโลกมาจนทุก
วันนี้  

 
วิธีการจําหนายผลผลิตของชาวสวนมีหลายแบบ    เปล่ียนไปตามกาลเวลาและขึ้นอยูกับ

ผลผลิตซึ่งมักเปนผลไมชนิดตางๆ  อาทิ 
-   นับเปนรอย  หรือนับลูก รอยละเทาไรก็ตกลงกันไป   วิธีนับรอย คือ จับสองมือ 

มือหนึ่งจับ 3 ลูก อีกมือหนึ่งจับ 2 ลูก แลวแถมอีก 2 มือ รวมเปน 4 มือ  วิธีนี้ใชกับพวกสม  ละมุด  
ล้ินจี่   

-  นับเปนกระบุง  เชน สม    
-  นับเปนเขง  เชน กระทอน ละมุด มะไฟ  
-  ยกเปนทะลาย   ไดแก หมาก มีขอตกลงวาหมากผลเล็กตองคัดออก หมากที่มี

ลักษณะเปนหมากโพรกก็คัดออก     หมากที่คัดออกเรียกวาปลายที   ผูซ้ือมักจะขอเอาไปดวย แลว
ผูขายยังตองแถมใหอีก   

-  ช่ังกิโล   
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   ในป พ.ศ. 2486 การซื้อขายไดเปล่ียนแปลงจากการนับจํานวนเปนการชั่งดวย
เครื่องชั่งที่เปนมาตรฐานของทางราชการ คือ ใชน้ําหนักเปนกิโลกรัม  ในระยะแรกยังสับสนในการ
ใช ตอมาจึงคุนเคยกับการชั่งเปนกิโลกรัม  คงมีบางชนิดที่นับเปนผล ไดแก หมาก มะพราว  (ญาณี 
สรประไพ, 2538: 93)   แตชาวสวนลิ้นจี่บางขุนเทียน เพิ่งมาชั่งกิโลขายเมื่อสัก 30 ปมานี้  โดยทําตาม
แบบอยางชาวสวนลิ้นจี่อัมพวา เพราะลิ้นจี่บางขุนเทียนออกมากจนนับลูกกนัไมไหว (อางถึงใน 
นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 132)    

    สมบางมด  เคยขายนับลูกรอยละ 15 อยูระยะหนึ่ง แลวเปลี่ยนเปนนับกระบุง เพราะ
ผลผลิตมาก  ตอมาในราวป พ.ศ. 2509  เปล่ียนเปนชั่งกิโลจนถึงปจจุบัน   ถาซื้อจํานวนมาก กิโล
หนึ่งๆ ชาวสวนจะชั่งให 12-14 ขีด แลวยังแถมใหอีก 10-15 กระบุง   ชวงที่ผลผลิตมีมากๆ บางทีพอ
คาเอาเรือมารับตามสวนประจํา  ซ้ือขายวากนัเปนลําเรือ โดยใชเรือหางยาวอีซูสุ  1 ลํา บรรทุกได
ประมาณ 1,500 กิโลกรัม  แตน้ําหนักจริงจะมากกวานั้นเพราะมีการแถมเพิ่มอีก  สมจะมีทุกขนาด 
พอคาจะนําไปคัดอีกทีหนึ่ง ราคาสมสมัยนั้นตกกิโลกรัมละ 6-7 บาท  (อุดมลักษณ ชอยหิรัญ, 
สัมภาษณ, 10 กรกฎาคม 2545)   

  
ของสวนที่นํามาขาย นอกจากผลไมแลว ยังมีกิ่งพันธุไมตางๆ รวมทั้งไมดอกไม

ประดับ สมุนไพรนานาชนิดดวย  ชาวสวนสามารถสรางรายไดเสริมดวยการตอนกิ่งขาย  ซ่ึงไดราคา
ดีกวาขายผลผลิต  เชน  กิ่งมะกรูด 5 - 6 กิ่ง ราคา 2 - 3 บาท  แตถาตอนกิ่งขายจะไดราคากิ่งละ 40 – 
45 บาท    สมเขียวหวานก็เชนกัน ปลูกแลว ผลไมติด หรือไมมีลูก จึงปลูกไวตอนกิ่งขาย  กิ่งยาว
ประมาณ 1 ศอก ราคา 10-15 บาท   

ชาวสวนตลิ่งชันขายกิ่งพันธุไมผลมาไมต่ํากวา 60 ปแลว  ชาวบางมดมักจะมาหา
ซ้ือกิ่งพันธุสมเขียวหวานแถววัดไกเตี้ย ตล่ิงชันทั้งนั้น  ชาวสวนบางระมาดเพาะพันธุไมขายกันนับ
10 ปแลว  มีการรวมกลุมกันเปนชมรม  สมาชิกจะนํากิ่งพันธุมาสงที่ จ.ส.อ. ชิน เรืองศรี ประธาน
ชมรม   สํานักงานเขตตลิ่งชันไดจัดหาพื้นที่ริมทางรถไฟสําหรับใหชาวสวนนํากิ่งพันธุและกลาไม
มาวางขายเปนประจําทุกวัน มีลูกคาทั้งใกลและไกลนิยมมาซื้อกัน  

กิ่งพันธุที่ขาย  ไดแก มะนาว มะกรูด สมเขียวหวาน สมซา สมจี๊ด  มะมวงเขียวเสวย 
มะมวงพราหมณขายเมีย  ฯลฯ  พันธุไมหายาก พันธุไมดอกก็มี เชน มะเฟองหวาน  ฟกขาว  ปบ 
จันทรกะพอ  กระดังงา ฯลฯ  รวมทั้งพืชสมุนไพรตางๆ ก็เปนที่ตองการของตลาด   

ราคาผลผลิต  ราคาของผลผลิตมักขึ้นลงไมแนนอน ขึ้นอยูกับปริมาณของผลผลิต
และความตองการของตลาด  ดังจะเห็นไดจากราคาของผลไมบางชนิดที่ขายไดในป พ.ศ. 2545 ดังนี้  
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- มะไฟ    ตนฤดู ออกใหม ราคากิโลกรัมละ 20 บาท  ตอนพรู ออกกันมาก เหลือ
กิโลกรัมละ 12-13 บาท  ตอนวายเหลือกิโลกรัมละ 8 บาท  

- มะมวงพราหมณขายเมีย  ตอนออกใหม กิโลกรัมละ 50 บาท  คอยๆ ลดลงเหลือ
กิโลกรัมละ 25 บาท  

- สมบางมด   ออกจากสวนขายกิโลกรัมละ 40 บาท   
- ล้ินจี่         ลูกใหญ เกรดเอ กิโลกรัมละ 100 บาท  ลูกเล็กกิโลกรัมละ 40-45 บาท  

 ปจจุบัน ชาวสวนตองพึ่งพาระบบการตลาดมาก  ตองเผชิญกับปญหาเรื้อรังในการที่พอคา
คนกลางเปนผูกําหนดราคาผลผลิต แทนที่จะเปนผูขายหรือชาวสวน  รัฐพยายามแกปญหาดวยการ
สงเสริมใหชาวสวนรวมกลุมกันในรูปแบบตางๆ   เพื่อสรางพลังการตอรอง  สะกัดกั้นไมใหพอคา
คนกลางกดราคา หรือเอารัดเอาเปรียบได   เชน  สหกรณการเกษตร  ประชาคมเกษตรกร กลุม
เกษตรกรสวนบางระมาด  เปนตน  แตไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก  เพราะขาดความรวมมือ
รวมใจของสมาชิกภายในกลุมเปนสําคัญ   

   
ตลาด 
ตลาดสมัยกอนที่เปนแหลงใหญมีอยูหลายแหง ตามปากคลองสําคัญหรือจุดตัดของคลอง

ซอยหลายๆ สาย  มีทั้งตลาดบกและตลาดน้ํา  ตลาดน้ํายานฝงธนบุรี มักเปนตลาดขายของสวน 
พวกผักผลไมสวนใหญ เชน  
 ตลาดปากคลองบางพลัด  เปนตลาดน้ําที่ชาวสวนยานพระราม 6 บางพลัด บางออ พายเรือ
นําของสวนมาขายใหกับพอคาแมคาที่ขามมาจากฝงพระนครมารับซื้อ      สวนชาวสวนก็ซ้ือกะป 
น้ําปลา ของอุปโภคบริโภคกลับไป   นิพัทธพร เพ็งแกว สุดารา สุจฉายา (2542: 47) บันทึกคําบอก
เลาของปานิตยา เกิดชนะ อดีตเจาของสวนทุเรียนแถบคลองบางพระครูวา  
 

…ตลาดปากคลองบางพลัดเปนตลาดชาวสวนที่ติดทุกวัน สินคาสวนใหญคือทุเรียน
และมังคุดซึ่งปลูกกันเปนหลักในยานนี้ เมื่อถึงหนาผลไมสองชนิดนี้ราวปลายเดือน
เมษายนถึงสิ้นพฤษภาคม เรือสวนจะจอดกันออกไปถึงกลางแมน้ํา ตางจากเวลา
ปกติที่กระจุกตัวอยูแคปากคลอง เพราะสินคามีเพียงกลวยหอม กลวยน้ําวา หมาก 
พลู เทานั้น ตลาดแหงนี้เลิกไปหลังน้ําทวมใหญ พ.ศ. 2485 เพราะสวนลมเกือบหมด 
แมจะพลิกสวนขึ้นใหมในระยะหลัง  แตชาวสวนตองขามฝงไปขายที่ตลาดบาง
กระบือ หรือถามีของมากก็ไปขึ้นที่ตลาดเทเวศน   (ตลาดขายตนไมดอกไมหนา     
วัดเทวราชกุญชรปจจุบัน)  ซ่ึงเปนตลาดขายผลไมใหญแถบนั้น… 
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ตลาดน้ําบางระมาด   ติดตลาดประจําอยูตรงปากคลอง ขางโรงพักตลิ่งชันสมัยนั้น มีคนมา
รวบรวมซื้อไปขายที่ปากคลองตลาดและทาเตียน  สวนใหญขายพวกกลวย มะพราว  เดี๋ยวนี้ตลาด
แหงนี้ไมมีแลว    

ตลาดน้ําคลองบางกอกนอย    เปนตลาดน้ําใหญมาก เพราะคลองบางกอกนอยเปนเสนทาง
คมนาคมสําคัญ เปนยานอยูอาศัยและศูนยกลางการคาขายมาตั้งแตตนรัตนโกสินทร  จึงคึกคักไป
ดวยเรือเรขายของและเรือนแพขายของจอดยาวตลอดไปทั้งสองฟากฝง  โดยเฉพาะเรือนแพของ
ชาวมุสลิมตั้งแตปากคลองไปจนถึงฝงตรงขามวัดศรีสุดาราม ที่นิยมขายเครื่องสังฆภัณฑ ที่นอน 
ธูปเทียนแพ พุมดอกไม พวงอุบะ และหมอดินเผาซึ่งรับมาจากพวกมอญมาอีกตอหนึ่ง (นิพัทธพร 
เพ็งแกว สุดารา สุจฉายา, 2542: 47-48)   

ตลาดน้ําวัดไทร     อยูหนาวัดไทร ในคลองสนามชัย ซ่ึงเชื่อมตอกับคลองอื่นๆ โดยรอบ  
เชน คลองบางมด  คลองบางขุนเทียน คลองดาวคะนอง  และสามารถทะลุออกแมน้ําเจาพระยา
หรือแมน้ําทาจีนไดสะดวก  บรรดาเรือจากตางถ่ินทั้งใกลไกล เชน สมุทรสาคร อยุธยา อางทอง 
สุพรรณบุรี ฯลฯ อาศัยเสนทางสัญจรเหลานี้นําสินคาตางๆ มาขาย  เรือของพอคาแมคาแนนคลอง
ไปหมด ขนาดตองเดินหนาถอยหลังดวยการสาวกราบเรือลําขางๆ   หลังวัดไทรมีรถไฟชานเมือง
สายวงเวียนใหญ-มหาชัยขนสินคาจากมหาชัยมาลงที่นี่  ตรงจุดนี้กลายเปนชุมทางคาขายแลก
เปล่ียนสินคาจากทุกสารทิศ  ซ่ึงชาวตางชาติไดบันทึกภาพตลาดน้ําแหงนี้ในยุคตนรัตนโกสินทรไว
วา  “ทุกๆ เชาแมน้ําจะแปรสภาพเปนตลาดชุลมุนวุนวายดวยฝูงชน เพราะวากิจการทุกชนิดทํากัน
โดยใชเรือพาย  และจะเห็นเรือนับพันๆ ลําลองไปมาอยางรวดเร็วและแผวเบาจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่ง”  (นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 128)   

 ภาพตลาดน้ําที่นาตื่นตาตื่นใจยังคงอยูในความทรงจําของผูเคยไดสัมผัสกับตลาดแหงนี้    
ดังที่ปูผัน แกนสุข  (อางถึงใน แนวหนา, 8 มีนาคม 2545) วัย 86 ป  อยูริมคลองสนามชัย ยืนยันวา  

 
…ตลาดน้ําวัดไทรเปรียบเสมือนชีวิตของคนริมคลอง ผูประกอบอาชีพสวนผัก         
ผลไม  เมื่อกอนพื้นที่ริมคลองสนามชัย รวมตลอดคลองแยกคลองซอยที่มีอยูมาก
มาย อันเปนสายรองจากคลองสนามชัย  จะแลเห็นชาวบานปลูกผัก ปลูกพืชไรและ
ผลไมตามฤดูกาลทุกชนิดหนาตา  ทุกเชาชาวบานชาวสวนริมคลองก็จะเก็บผลผลิต
ตัวเองลงเรือไปคาไปขายกันหนาวัดไทร  จุดนัดพบคึกคัก  ภาพทรงจําตางๆ ผมยัง
จําไดติดตา ไมเคยลืม  อยากใหตลาดน้ําวัดไทรมีชีวิตเหมือนดังเดมิ...  
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เชนเดียวกับ ลุงอัมพร จันทรเสรฐ  (อางถึงใน นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 125)  เลาถึงวันวาน
เมื่อคร้ังตลาดน้ําวัดไทรรุงเรืองวา   

 
…ตลาดสุดทาย เราจะมาวัดไทรกันนะ เปนตลาดที่พวกบางกระดี่ พวก

มหาชัยมาหาซื้อหมากพลู  ที่จริงเราก็ไมอยากมานักหรอก เรือมันแยะจริงๆ โอย ผม
ตองไปอยูหัวเรือ แมเขาก็ตองคอยดัน เรือแนนชนกันประจํา วุนวายมาก  วัดไทรถึง
ไปคนเดียวไมได ตองมีคนคอยกัน ไมงั้นหัวเรือมันเกยกัน… 
 
ชวง 50 ปที่ผานมา ชาวสวนซึ่งเติบโตมากับการขายของที่ตลาดน้ําวัดไทรจะมีเงินเก็บ 

ฐานะร่ํารวยขึ้นมาก บางคนเคยมีสวนเพียง 3 ไร  สามารถซื้อเพิ่มได 30 ไร และซ้ือนาที่แปดริ้วอีก 
80 ไร  เพราะนําของในสวนมาขายหรือมาแลก เชน มะพราว กลวย แลกกับไข  หรือมะพราว 10 
ลูกไดปลาราหนึ่งไห ที่หนาวัดไทรเปนรานคาทั้งนั้น ขายของจําพวกขาว กะป น้ําปลา หรือหมู  
ชาวสวนจะซื้อของเหลานี้กลับไป รายจายวันละไมเกิน 10 บาท ก็อยูไดอยางสุขสบาย  (สมศักดิ์   
เมนะทัต, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)  

สมัยกอนตลาดน้ําวัดไทรอยูแถบหนาวัดจอมทอง  แลวรนมาอยูที่วัดบางประทุน  เมื่อมี
รถไฟมาจอดหลังวัดไทร จึงไดยายมาชุมนุมกันที่วัดไทร  ตลาดน้ํายุคนั้นมีชื่อเสียงโดงดังไป       
ทั่วโลก  แตพอถนนตัดผานเขาถึงวัดสะดวก  ตลาดน้ําเริ่มเสื่อมความนิยมลงทกุที  ตลาดน้ํากลาย
เปนตลาดบก  พอคาแมคาตั้งแผงลอยกันเต็มไปหมด  สะดวกกับผูซ้ือเปนอันมาก  แตชาวสวนที่ไม
มีแผงตองคาขายในเรือ  ซ่ึงไมมีใครอยากจะซื้อ เพราะตองเดินไกลมาถึงริมคลอง   

เดิมทีเรือรับนักทองเที่ยวลําเล็ก จุคนไดนอย จึงตองใชเรือหลายลําหลายเจาของ  ภายหลัง
ไดมีการตอเรือขนาดใหญขึ้น สามารถรับนักทองเที่ยวไดหมดในลําเดียว  ฉะนั้น เวลาเรือลําใหญ
วิ่งจะเกิดคลื่นแรง เหวี่ยงใหเรือพายของพอคาแมคาลม เสียหาย  ประกอบกับเริ่มมีโรงงานเขามาตั้ง
ในยานนี้มากขึ้น   ดังนั้น ชาวสวนจึงตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม ดวยการเก็บของสวนเล็กๆ นอยๆ 
หาบไปขายพวกคนงานแถวโรงงาน   วิธีนี้ดีกวาพายเรือไปขายที่ตลาดวัดไทร ซ่ึงตองใชของ
จํานวนมาก และบางทีตองเข็นเรือในหนาแลง  (สวรรค จันทรมวง, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 
2545) 

นําพล โพธิพลากร (สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2545)  เลาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นวา 
 
…ตลาดน้ําเปนธรรมชาติดี ก็ชอบ  แตเรือดวนพวกนี้มาเต็มคลอง เบียดขี้แตก เรือลํา
ใหญคล่ืนสูง  น้ํากระฉอกเขาเต็มลําเรือเล็ก  หนาน้ํามาก คล่ืนแรง ขึ้นบาน เรือฝร่ังมี
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สมาคม เขามาประชุม ลําไหนวิ่งเร็ว มีอะไรขอใหบอก เราเลยกลายเปนคนขี้ฟอง  
เรือลําใหญอืดอาด กวาจะหันหัวออก ทายก็เบียดเรา เรือหางยาวรายพอกัน…   
 
การที่ชาวสวนตองเผชิญกับปญหาดังกลาว ทําใหตองยายไปขายที่ตลาดแหงอื่น ตลาดน้ํา

วัดไทรซบเซาลงเปนอันมาก จนในที่สุดราวป พ.ศ. 2520  ก็เลิกไปโดยปริยาย   แตธุรกิจการทอง
เที่ยวทัวรคลองยังดําเนินไปไดเร่ือยมา   ทุกวันนี้มีชาวตางชาติ ไมวาจะเปนญี่ปุน ไตหวัน แวะมา
เที่ยวตลาดน้ํากันอยู วันละไมต่ํากวา 100 ลํา และจํานวนมากขึ้นในวันเสารและอาทิตย   

อยางไรก็ตาม สํานักงานเขตจอมทองไดพยายามฟนฟูตลาดน้ําวัดไทรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 เปนตนมา  โดยมีงบประมาณสนับสนุนหลายสวน เชน จากกรุงเทพ  
มหานคร จากการแปรญัตติของ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน  รวมทั้งงบประมาณของ
วัดไทร และประชาชนรวมบริจาค ดวยเจตนารมณเดียวกัน คือ เรียก “ตลาดน้ําแหงแรกกลางกรุง” 
กลับคืนมาใหม  แตเนนการสงเสริมการทองเที่ยวมากกวาจะเปนแหลงคาขายของสวนอยางสมัย
กอน   ชาวสวนที่ไมเห็นดวยกับการรื้อฟนตลาดแหงนี้ มองวา เปนเพียง “ตลาดปรุงแตง หรือ  
ตลาดสรางภาพ” เทานั้น  เพราะผลประโยชนที่ชาวสวนในพื้นที่จะไดรับมีอยูเพียงเล็กนอย  

 ตลาดน้ําบางแค อยูในคลองราชมนตรี ตรงที่เชื่อมกับคลองภาษีเจริญ กินอาณาบรเิวณตั้ง
แตหนาวัดนิมมานรดีไปจนถึงทาเกษตรในปจจุบัน   เรือพายสวนใหญเปนเรือขายผักผลไมของ
ชาวสวนในละแวกบางแค บางแวก บางไผ ฯลฯ  สวนเรือใหญขนาดเรือเกลือที่บรรทุกใบตอง 
กลวย มะพราว พริก หอม กระเทียม มาขายนั้นมาไกลจากราชบุรี บางชาง พวงตอกันเปนพวง
มาตามคลองภาษีเจริญ  เมื่อถนนเพชรเกษมราดยางและรถราวิ่งไดสะดวก ตลาดน้ําบางแคก็เร่ิมวาย
โดยมีตลาดทวีทรัพยเกิดขึ้นมาแทนที่ริมถนนเพชรเกษม ชาวตลาดน้ําเริ่มขึ้นมาจับจองที่บนบกมาก
เขาจนมีการสรางตลาดใหมบางแคเชื่อมกบัตลาดทวีทรัพย และกลายเปนตลาดใหญโตคึกคักจนทุก
วันนี้ (นิพัทธพร เพ็งแกว สุดารา สุจฉายา, 2542: 49)   

ตลาดน้ําตลิ่งชัน  เปนตลาดเกิดใหมในชวงป พ.ศ. 2541-2542  โดยสํานักงานเขตตลิ่งชัน
เปนผูริเร่ิมจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวของกรุงเทพมหานคร มีการสรางโปะแพใหม 8 โปะ
เพื่อสรางบรรยากาศแบบรานอาหารริมน้ํา  โดยเลือกซ้ืออาหารนานาชนิดจากเรือที่จอดรอบๆ โปะ
แพ ซ่ึงราคาไมถูกนัก  มีการพัฒนาทางเดินเลียบตลาดน้ํา สองขางทางขายผลผลิตตางๆ รวมทั้งจัด
ใหมีการทัวรคลองในพื้นที่ใกลเคียง และพานักทองเที่ยวแวะขึ้นไปชมสวนตามจุดตางๆ  ตลาด
แหงนี้ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวปละ 150,000 คน กอใหเกิดรายไดรวมปละ 15-20 ลาน
บาท  (สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2543ข: 12)  แตนาเสียดาย มีชาวสวนแถบตลิ่งชัน บางระมาด เพียง
ไมกี่รายเทานั้นที่นําของสวนมาขายที่นี่  โดยใหเหตุผลวาเก็บคาเชาที่แพง วันละ 150 บาท  พอคา
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แมคาที่มาขายสวนใหญเปนคนตางถ่ิน  สินคาที่นํามาขายมาจากแหลงตางๆ เชน สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร  เปนตน  

นอกจากตลาดน้ําแลว ก็มีตลาดบกที่แกแกขนาดใหญอยูอีก ซ่ึงลวนมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจและพัฒนาการของชุมชนฝงตะวันตก คือ ตลาดพลูหรือตลาดวัดกลาง  ตลาดบานขมิ้น 
ตลาดสมเด็จ   

 
ทางฝงกรุงเทพฯ มีตลาดหลายแหงเชนกัน  เชน  
ปากคลองตลาด    เปนแหลงใหญเกาแกรับซื้อขายดอกไม ผลไม พืชผักนานาชนิด  ชาวสวน

บางระมาด ตล่ิงชัน นิยมนําของสวนมาขายที่นี่นานแลว  
ตลาดวัดตะเคียน  ริมคลองผดุงกรุงเกษม เปนตลาดขายสงผลไมหลักที่ชาวสวนฝงธนบุรี

ขนพืชผลมาขายกัน จนกระทั่งถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ส่ังใหเลิก เพราะที่ตรงนั้นสกปรก
มาก และคลองผดุงกรุงเกษมดูจะเปนคลองรุนแรกๆ ในกรุงเทพฯ ที่น้ําเนาดํากอนคลองอื่นๆ ในยุค
นั้น (นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 133)   

ตลาดมหานาค    ตลาดขายสงผลไมอีกแหงหนึ่งที่ขึ้นชื่อจนทุกวันนี้    สมัยกอนชาวสวน
บางระมาดบางคนจะแจวเรือไปขายถึงที่นี่ และมักจะเจอน้ําเชี่ยว พอคาตลาดนี้ซ้ือสมบางมดมาแลว 
จะเก็บไวในยุง มีฝาขัดแตะ เอาใบตองกรุ ปูผ่ึงสมไว ราว 4-5 วัน สงคนมาคัดเอาสมเสียออก สมดีจะ
เก็บตอไป เอาไวขายชวงตรุษจีน (เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2544)  

นอกจากนี้ ยังมีตลาดตามงานเทศกาลตางๆ  เชน งานภูเขาทอง งานพระปฐมเจดีย  เปนตน 
ปจจุบัน มีงานออกรานตามที่ตางๆ โดยเสียคาเชาราน  เชน งานเกษตรแฟร  งานสหกรณทั่ว
ประเทศที่สวนอัมพร   ตลอดจนการเชารานเปนการถาวรตามศูนยการคา สําหรับขายพันธุไมดอก
ไมประดับตางๆ   

 
กลาวโดยสรุป  ในการทําสวน ชาวสวนตองพึ่งพาธรรมชาติเปนอันมาก    รายไดชาวสวน

แตละปจึงไมแนนอน  สมัยกอนธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ ผลผลิตที่ไดแตละปคอนขางมาก  
ชาวสวนมีฐานะดี โดยเฉพาะชาวสวนสม ชาวสวนลิ้นจี่ รํ่ารวยมาก  จนมีคํากลาววา “ถาใครบอกวา
ชาวสวนจน อยาไปเชื่อ”  ปจจุบัน สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ผลผลิตมีนอย  รายไดมีแนวโนมลดลง
ทุกป   ชาวสวนตองปรับปรนวิถีการผลิตดวยการปลูกพืชที่ตลาดตองการ  ทําใหผลผลิตลนตลาด
ราคาตกต่ํา และความหลากหลายทางชีวภาพนอยลง  ชาวสวนหลายรายหันมาปลูกพืชเพื่อขยายพันธุ 
หรือขายกลาไมแทน   สวนใหญชาวสวนจะขายผลผลิตของตนโดยไมหวังกําไรมาก  เพราะชาวสวน
บอกวา “ผมเปนชาวสวน ไมใชพอคา”  
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4. สภาพสังคมชาวสวน  
 

4.1 โครงสรางสังคม 
จากการศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี พบวา ยังมีรองรอยหลงเหลือใหศึกษาคนควา

เกี่ยวกับลักษณะโครงสรางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคมพอสมควร   
โครงสรางสังคมของชาวสวนฝงธนบุรีมีพื้นฐานจากความเชื่อทางพุทธศาสนาเปนสําคัญ 

เพราะเปนชุมชนเกาแกที่นับถือพุทธศาสนามาชานาน  มีวัดเปนศูนยรวมทางสังคม สามารถสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีไวได  วิถีชีวิตชาวสวนนั้นเรียบงาย  ผูกพันเปนระบบครอบครัวเครือญาติที่
ใกลชิด  จึงรูจักกันหมดทุกบาน  ดังนั้น ถามีใครแปลกหนาเขามาในชุมชนจะรูทันที  

ครอบครัวชาวสวนเปนครอบครัวขยายเชนเดียวกับครอบครัวคนไทยสมัยกอน ญาติพี่นอง
หลายรุนอยูรวมกันหมด บนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ความอดทน ความออนนอม ความเคารพ
เชื่อฟงผูมีอาวุโสสูงกวา  อันเปนคุณลักษณะสําคัญของชาวพุทธที่ดี  การรวมตัวเชนนี้ทําใหชุมชน
ชาวสวนเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยางดี โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจากภายนอก  

ระบบครอบครัวเครือญาติที่แนนแฟนมคีวามสําคัญยิ่งตอการสืบทอดอาชีพทําสวน  สมาชิก
รุนใหมไดเรียนรูฝกหัดทํางานในสวนทีละเล็กละนอยตามกําลังจนเกิดความชํานาญ สรางสัมพันธ
ภาพที่ดีในครอบครัว รูจักชวยเหลือเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจกัน  เมื่อเติบใหญ  บิดามารดาจะแบงที่ดิน
ทรัพยสินมรดกใหสําหรับสรางครอบครัวใหมโดยแยกการทํามาหากินและการใชจายแตยังคงความ
สัมพันธในครอบครัวอยูเชนเดิม    บิดามารดาสวนใหญมักจะยกมรดกที่ดินสวนใหแกลูกสาวเพื่อทํา
สวนตอไป แตลูกชายจะไมให  “ใหไปเอาของเมีย”   (อุดมลักษณ ชอยหิรัญ, สัมภาษณ, 10 
กรกฎาคม 2545)   

ความสัมพันธระดับครอบครัวหรือความสัมพันธระหวางเครือญาติตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความกตัญูรูคุณ และการตอบแทนบุญคุณ    ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปแบบของการระลึกถึงคุณ
ความดีและไมอาจตีคาเปนเงินตราได ดังจะเห็นไดจากการตั้งศาลพระภูมิเจาที่  ศาลตายาย  การทํา
บุญกลางสวน เพื่ออุทิศกุศลใหแกเจาของที่หรือบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว   รวมทั้งการทําบญุใน
เทศกาลตางๆ โดยเฉพาะชวงสงกรานต ซ่ึงญาติมิตรทั้งหลายจะมากันพรอมหนา   ชวยเพิ่มคุณคา
ของระบบผูใหญกับผูนอย และเสริมสรางบรรยากาศของความรักสามัคคีใหยั่งยืนยาวนาน  

ความสัมพันธระดับชุมชนและสังคมยึดหลักการตอบแทนกัน เอื้ออาทรตอกัน  ทําใหเกิด
ความรวมมือชวยเหลือกันเพื่อทํากิจกรรมสวนรวม เชน การลงแขกเพื่อสรางบานหรือทํางานในสวน 
เปนการแลกเปลี่ยนแรงงานกันในชุมชน ตางฝายตางไดรับประโยชน   การแจกจายแบงปนอาหารที่
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ทําขึ้นในโอกาสพิเศษหรือในเทศกาลตางๆ ใหกับบานใกลเรือนเคียง ชาวสวนถือวาเปนการ “แลก
กันกิน”   

อีกหลักการหนึ่งที่เปนกลไกสรางความสัมพันธระดับชุมชนและสังคม คือ  การใชพื้นที่
สวนรวมของชุมชน  ดังจะเห็นไดจากการที่ชาวสวนยอมเสียสละที่ดินของตนสวนหนึ่งสําหรับขุด
ลํากระโดงใหเปนทางสัญจรทางน้ําสาธารณะ เชนเดียวกับคันสวนทุกสวนถือวาเปนทางเดิน
สาธารณะซึ่งทุกคนเดินผานไดตลอด จึงเกิดเครือขายการคมนาคมทั้งทางน้ําและทางบกที่ติดตอ
เชื่อมถึงกันอยางกวางขวาง    คนในชุมชนไดรับประโยชนอยางใหญหลวงในการสัญจรไปมา  นับ
วาเปนทุนทางสังคมที่จําเปนและมีบทบาทสําคัญมากตอการอยูรวมกันของชุมชนมาชานาน   

ระบบสังคมดั้งเดิมมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงเปนสังคมสมัยใหม เนื่องจากการไดรับ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่   การยายเขาของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และการ
ลดลงของพื้นที่สีเขียวอยางตอเนื่อง สงผลตอการทําสวนและเกิดเปนกิจกรรรมทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี การคมนาคมขนสงทางถนนยิ่งขึ้น รูปแบบการตั้งถ่ินฐานและลักษณะรูปทรงของอาคาร
เปล่ียนไปเปนอาคารสมัยใหม โครงสรางทางสังคมของชุมชนชาวสวนเปลี่ยนแปลงเปนสังคมแบบ
ชุมชนเมืองมากขึ้น 
 อาจกลาวไดวา พื้นที่ฝงธนบุรีในเขตชั้นนอกนี้มีสภาพกึ่งชนบทกึ่งเมือง เพราะเพิ่งเปลี่ยน
สภาพจากชนบทมาเปนเขตที่อยูอาศัยใหมที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในทุกดาน  ดังนั้น โครงสราง
ทางสังคมของชุมชนชาวสวนจึงมีลักษณะเปนสังคมชนบทและสังคมเมืองผสมกัน  สมาชิกอาวุโส
ยังคงใชชีวิตเรียบงายแบบดั้งเดิม ในขณะที่สมาชิกรุนใหมใชชีวิตตามกระแสทุนนิยมและบริโภค
นิยม  
 

4.2   ความเชื่อ 
ความเชื่อของชาวสวนฝงธนบุรีมีหลายลักษณะ ซ่ึงแบงออกเปนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ  

ความเชื่อที่สัมพันธกับธรรมชาติ  ความเชื่อเกี่ยวกับตนไม  นอกจากนี้ยังมีตํานานอีกดวย ดังราย
ละเอียดตอไปนี้  
 4.2.1  ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ 
            ตามที่ไดศึกษาพบวาชาวสวนบางระมาดและบางมดมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลึกลับ
หลายอยาง  ปจจุบันยังคงมีอยูแมจะจางคลายกวาสมัยกอนมากแลว ดังนี้ 
            4.2.1.1  ศาลพระภูมิเจาที่และศาลตายาย 

ชาวสวนแตเดิมตั้งศาลพระภูมิเจาที่เพียงศาลเดียว ตอมาแถบบางระมาดนิยม
ตั้งศาลพระภูมิเจาที่คูกันกับศาลตายาย   ศาลพระภูมิเจาที่จะมีเสาเดียว  ตั้งอยูในบริเวณบานเทานั้น    



 176

สวนศาลตายายหรือศาลปูตาก็เรียก เปนศาลบรรพบุรุษ  จะมีเสา 4  เสา  ภายในศาลตกแตงสวยงาม  
มีรูปปนตายายนั่งคูกัน  

การตั้งศาลนั้น เจาของบานจะตองเชิญหมอขวัญมาทําพิธีให  เพราะเชื่อวาถา
ตั้งศาลถูกตองตามพิธีจะเปนสิริมงคลแกผูอาศัย  หมอขวัญคนหนึ่งอายุ 80 ป  อยูริมคลองหนาวัด
สมรโกฎิเปนผูทําพิธีตั้งศาลมาตั้งแตยังหนุม  ทานบอกวา เวลาตั้งศาล ทานจะดูตาม “แบบ”   ซ่ึงเปน
ความรูที่ทานไดรํ่าเรียนมาในขณะที่ทานบวชอยูที่วัดสมรโกฎิ   ปจจุบันไดเลิกอาชีพนี้แลว เพราะ
เขาสูวัยชรา  เร่ิมมีอาการหลงลืม  ชาวสวนคนหนึ่งเชื่อวาหมอขวัญคนนี้เกงจริง เพราะเคยนําฤกษวัน
ตั้งศาลไปแทงหวยแลวถูกทั้งสามตัว  

เมื่อต้ังศาลแลว  เจาของบานตองจัดอาหารถวาย  บางคนจะถวายน้ําทุกวัน  ขาดไมได  
สวนอาหารที่ถวายมักเปนผลไมและขนมเปยะ ทุก 7วัน และจะถวายในวันพระหรือไมก็วันพฤหัสบดี  ในวันขึ้นป
ใหมบางบานจะทําพิธีไหวใหญ ต้ังโตะเครื่องเซนทั้งคาวหวาน  อัญเชิญทั้งเทพและเจาที่ทั้งหมดดวยการจุดธูป 16 
ดอก 

  บริเวณสวนจะไมมีการตั้งศาล    ชาวสวนบางคนพอเริ่มปลูกพืช  จะปกธูปตามหัวรอง
ในสวนเพื่อไหวเจาที่ขอใหผลผลิตดี  และถวายอาหารคาวหวาน ผลไมเปนเครื่องเซน   

  ชาวสวนแถบบางมดมีความเชื่อเฉพาะเรื่องศาลพระภูมิเจาที่  กราบไหวกันมานาน
แลว และเห็นวาเรื่องศาลตายายเปนสิ่งที่พอคาศาลหลอกใหซื้อ เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสัก 10 ปกอน  แตสําหรับชาวบาง
ระมาดเชื่อวา “ตายาย” หรือบรรพบุรุษทานชวยคุมครองและใหลาภ จึงควรตั้งศาลใหทาน   ดังที่ชอบ แสงทอง 
(สัมภาษณ, 2 เมษายน 2545) วัย 73 ป  เลาวา ที่บานตั้งศาลพระภูมิเจาที่อยูแลว  เมื่อไมนานมานี้ ลูกเขยมีโชคลาภ
อยางไมคาดฝน ถูกหวยและทอง 8 บาท รวมมูลคาประมาณ 230,000 บาท  เช่ือวาเปนเพราะปูยาตายายทานใหลาภ 
จึงอยากตอบแทนบุญคุณทาน ลูกเขยจึงสรางศาลตายายขึ้นอีกหลังหนึ่ง ซึ่งเปนศาลเล็กๆ สวยงาม โดยใหญาติที่อยู
ตางถิ่นมาทําพิธีให พิธีนี้ก็ไมยุงยากเทาต้ังศาลพระภูมิเจาที่  

4.2.1.2   การบนและการแกบน 
เมื่อตองการที่พึ่งทางใจ   ชาวสวนตลิ่งชันนิยมบน “หลวงพอดํา”  ซ่ึงเปน

พระพุทธรูปเกาแกประดิษฐานอยูในวัดหลายแหง  เชน วัดชางเหล็ก  วัดมณฑป วัดสมรโกฏิ วัด    
อังกุลา  เปนตน  เพราะเชื่อวาทานศักดิ์สิทธิ์  การแกบนนิยมแกบนดวยไขตม 100 ฟอง ประทัด หรือ
ลิเก ซ่ึงมีเร่ืองเลากันวาเวลาแสดงลิเกจะตองหันหนาไปทางหลวงพอดําใหทานไดชมดวย มิฉะนั้น
จะเกิดเหตุฝนตก  แมนอกฤดู ฝนก็ตก  

สวนชาวสวนบางมดนิยมบน “หลวงพอพุม” ซ่ึงเปนพระพุทธรูป
ประดิษฐานอยูที่วัดยายรม  นายพุมเปนผูมีอุปการคุณแกวัดอยางมากจึงไดนําชื่อทานมาตั้งเปนชื่อ
พระพุทธรูป  ชาวสวนจะเปนเจาภาพรวมกันบน เพื่อ “ขอใหสมติดมากๆ”   สวนใหญสมจะติด ก็มา
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แกบนดวยลิเก ซ่ึงเลาลือกันวาหลวงพอพุมชอบดูลิเก  อีกพวกหนึ่งคือพวกที่ไมอยากเปนทหาร ก็มา
บนไมใหถูกทหาร ระยะหลังมีการวิ่งแกบน 3-4 รอบก็ได  

4.2.1.3  การทรงเจา    การทรงเจาในละแวกบางระมาดพบวา มีอยู  3-4  แหง ดังนี้  
1.  เจาแมทับทิม    การทรงเจาแมทับทิมมีมาประมาณ 30 ปแลว เจาแมมีอยูองคเดียวแต

มีคนทรงหลายคน   คนทรงคนหนึ่งเปนผูหญิง เช้ือสายจีน  ยายมาจากถิ่นอื่น  มาเชาบานอยูใกลวัดสมรโกฎิ   ทุกป
จะจัดงานไหวครูและวาจางลิเกคณะชาญชัยจากนครปฐมมาตั้งโรงใกลบานแสดงใหเจาแมทับทิมชมทั้งกลางวัน
และกลางคืน   ผูคนแถบนี้มักจะมาขอใหเจาแมชวยเวลามีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ  บางคนเลาวาพอมาเฝาทานทีไรจะ
รองไหทุกครั้ง แตไมไดขอใหทานชวยอะไร  ในป พ.ศ. 2545 คนทรงคนนี้สุขภาพไมดี จึงไดเลิกทรงไป  

2.  เจาพอหนองไกร      คนทรงนั้นจะเปนคนเดียวกับทรงเจาแมทับทิมที่ไดกลาวขาง
ตน  เมื่อเจาแมทับทิมออกจากรางแลว  เจาพอหนองไกรจะเขาทรงแทน ชวยเหลือผูมีปญหาตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง
การเจ็บปวย   

ลุงต่ิง (สัมภาษณ, 12 มกราคม 2545) ชาวบางระมาด หมู 14  เลาวา ลูกชายปวยเปนฝที่
หลัง  ตอนแรกไปหาคนทรงซึ่งอยูไกลจากชุมชนไดน้ํามนตมารักษาก็ไมหาย  มีคนทักวาอาจจะไปบนที่ไหนไว
แลวยังไมไดแกบน  นึกทบทวนดูก็รีบไปแกบนแถวศาลายา ถวายหัวหมูอยางดี ลูกชายก็ยังไมหายอีก จึงไปหาคน
ทรงเจาพอหนองไกร ใกลวัดสมรโกฎิ  ถูกเจาพอตอวามากมายที่ไปหาคนอื่นกอน แตเห็นแกลูกชาย ทานจึงยอม
ชวยรักษา แตก็ไมหายเชนกัน ในที่สุดตองสงโรงพยาบาลศิริราช แพทยตองรีบผาฝออก รอดชีวิตอยางหวุดหวิด  

3.  เจาพอเงาะ   เดิมมีการทรงเจาพอเงาะ   และมีการสรางศาลเจาพอเงาะขึ้น
ที่ริมคลอง บางระมาด  ตอมาคนทรงไดเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ 40-50 ปกอน  ปจจุบันชาวบานก็ยัง
ศรัทธากราบไหวอยู   ดังที่ปาบุญชอบ จารุสัมฤทธิ์ (สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม 2544) ชาวสวนบาง
ระมาดเลาวา  มีบานหลังใหญเพิ่งปลูกเสร็จ 2 หลัง หลังหนึ่งอยูตรงขามวัดสมรโกฎิ คนละฝงคลอง 
อีกหลังหนึ่งอยูหลังวัดสมรโกฎิ  เจาของบานทั้งสองเกรงจะถูกเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนวงแหวน
รอบในวัดนครอินทร-เพชรเกษม  จึงไปบนเจาพอเงาะ ปรากฏวาไดผล เพราะเสนทางที่จะตัดถนน
หักเลี้ยวไปอีกทางหนึ่ง เปนที่ยินดีแกเจาของบานอยางมาก  แตถาพิจารณาใหดีแลว เปนไปไดวาวัด
สมรโกฏิเปนวัดเกาแกคร้ังกรุงศรีอยุธยาที่ตองอนุรักษไว  ฉะนั้นแนวถนนตัดใหมจะตองเล่ียงไปให
พนจากวัด  บานสองหลังที่อยูใกลวัดจึงรอดพนจากการเวนคืนไปได  

4.  หลวงปูฤาษี    คนทรงหลวงปูฤาษี อาย ุ77 ป บานอยูแขวงฉิมพลี การทรง
จะมีเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย  รับรักษาแตคนปวย  ไมมีการใหเลข  ใหหวย หรือ ทําเสนห 
เพราะถือวาเปนบาป กอใหเกิดกรรมเวรตอกัน    ที่สําคัญคือไมไดทําเปนธุรกิจเพราะเก็บคาครูเพียง 
6 สลึงเทานั้น  หลวงปูฤาษีไดรับความเคารพจากชาวบางระมาดดวยเชนเดียวกัน  ดังที่ผูใหสัมภาษณ
เลาวาเคยพาภรรยาไปรักษาและหายปวย   

5.  ทาวมหาพรหม   แถววัดชางเหล็ก เคยมีการเขาทรง “ทาวมหาพรหม”  
ชวงกอนเพล คนทรงจะพูดภาษาเทพ  ทําพิธีตออายุให   
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นอกจากนี้  ในชวงสงกรานต  กลางวันชาวบานมาทําบุญที่วัด  กลางคืนมี
การเขาผีกระดงหลังวัดกาญจนสิงหาสน 

สวนการทรงเจาเขาผีแถบบางมดเมื่อ 40-50 ปกอนมีหลายสํานัก  บางทีเปน
คนตางถ่ินเขามาตั้งสํานักหลอกลวง หลังจากนั้นก็คอยๆ หายไป  

4.2.1.4  ผีสางนางไม  
ไมวาในสังคมใดก็ตาม  เร่ืองลึกลับที่มักเลาลือกันนั้นมักมีเร่ืองเกี่ยวกับผี

หรือวิญญาณอยูเสมอ  ที่บางระมาดเองก็เชนเดียวกัน  มักเปนเรื่องที่เลาตอๆกันมา เชน ที่วัดจําปามี
เร่ืองเลาวาศพที่นอนอยูในโลงนั้นยื่นมือออกมาจากโลงเพื่อขอน้ําออยกิน  บางทีชาวสวนก็เคย
ประสบกับตนเองเวลาเดินตามสวนคนเดียวในยามค่ําคืน บางเห็นเปนผูหญิงผมยาวนั่งอยู  สักพักก็
เลือนหายไป  

แถววัดสะพาน แขวงบางพรม เปนวัดเกาแก สมัยกอนอยูกลางปา เลาลือกัน
วาที่นี่ผีดุ   เมื่อ 60-70 ปกอน มีเร่ืองเลาวา ชาวสวนหนุมคนหนึ่ง บานอยูที่บางแค พายเรือมาทําสวน 
น้ําในคลองลัดแหง จึงลงเข็นเรือ ตอนนั้นกําลังโพลเพล มีคนสองคนเดินมาตามคันสวน รองเรียก 
“ไปดวยสิ”  คนหนาตัวเตี้ย คนหลังตัวสูง  พอไดยินเรียกซ้ํา หันไปอีกที  เห็นคนตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ   
บางทีมีคนเห็นของประหลาดบาง  ขณะที่พายเรือในคลองลัดเขามาในวัด ขางวิหาร เห็นเปดสีทอง  
2 ตัว สวางจา  

เร่ืองผีๆ สําหรับชาวสวนดูไมนากลวัเทาไร  เปนเรื่องธรรมดา แตสําหรับ
เร่ืองนางไม ยังมีผูคนเชื่อและกราบไหวบูชาอยูไมนอย   

ลุงติ่ง  (สัมภาษณ, 12 มกราคม 2545) เลาวา มีตนสะเดาใหญอยูหลังบาน  
ลูกชายเคยเห็นผูหญิงสวยที่ตนนี้ เชื่อวาเปนนางไม  และใหหวยลูกชายถูกหลายครั้ง คร้ังลาสุดงวด
กอนถูก 3 ตัว จึงนําผาสีเขียวอยางดีมาผูกรอบตน  ลุงเคยมีประสบการณไปตกแตงกิ่ง แมจะยกมือ
ไหวขออนุญาตตดัแลวก็ยังไดรับบาดเจ็บเลือดออกเล็กนอย   วันหนึ่งมีคนขางบานมาขอตัดจะไป
ปลูกบาน ลุงก็อนุญาต บอกวา “ตัดได ตัดไปเลย”  ชายคนนั้นไปหยุดยืนที่ตนสะเดาสักครูแลวเดิน
กลับ ไมกลาตัด  ลุงตั้งใจวาจะสรางศาลใหทาน ขณะนี้เตรียมแทนไวแลว 

 
ตามตนไมใหญหลายแหงจะมีผาสีผูกรอบตน  โคนตนไมมีผูนําของมาถวาย

เปนประจํา เชน ที่วัดสะพาน แขวงบางพรม มีตนสะตือ อายุไมต่ํากวา 150 ป มีผูมาขอหวยถูกหลาย
แสน จึงไดมาสรางถํ้าฤาษีไวใตตนสะตือ มีคนมากราบไหวขอหวยขอลาภเปนประจํา  ภายในวัดนี้
ยังมีตนตะเคียนตนหนึ่ง อายุประมาณ 10 ป เลากันวาเคยมีคนเห็นหญิงสาวหมสไบเขียว  ทุกวันนี้
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ใกลวันหวยออกยังมีคนมากราบไหวอยูราว 10 คน เมื่อถูกหวยจะนําสิ่งของตางๆ มาถวาย เชน ผาสี
เขียว  หวี กระจก เปนตน   

 4.2.2   ความเชื่อที่สัมพันธกับธรรมชาติ 
ชีวิตชาวสวนนั้นสัมพันธกับธรรมชาติอยางแนนแฟนตลอดชีวิต จึงมีความเชื่อที่เกี่ยว

ของกับธรรมชาติซ่ึงแสดงออกในรูปพีธีกรรมตาง ๆ  ดังเชน 
4.2.2.1  การแหนางแมว  เปนพิธีขอฝนของชาวนาโดยเฉพาะทางภาคกลาง  ปใดถา

ฝนมาลาและแลงผิดปกติ  ชาวนาก็วิตกรอนใจ  กลัวจะทํานาไมไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยและจะตอง
ไดรับความเดือดรอนถึงอดอยากเพราะขาวยากหมากแพงขึ้น  ดังนั้นเพื่อเรียกรองใหฝนตกเทลงมา 
ชาวนาจึงจําเปนตองทาํพิธีแหนางแมวตามประเพณีและมักจะไดผล ไมเพียงแตชาวนาเทานั้นที่ทํา
พิธีแหนางแมว แตชาวสวนบางระมาดเมื่อ 55 ปกอนก็เคยมีแหนางแมวขอฝนเชนกัน   พวกผูใหญ
จะเดินเคาะเกราะลัดเลาะสวนไปตามบานตางๆ  ชาวบานก็จะออกมารดน้ํามนตที่หัวนางแมว  
ปจจุบันก็ไมมีใครทําพิธีนี้แลว  

   4.2.2.2  ราหูอมจันทร     ชาวสวนสมัยกอนหรือรุนอายุ 50 ปขึ้นไปมีความเชื่อวา  
เมื่อเกิดราหูอมจันทรเมื่อใดใหตีกระปอง ตีกลอง ตีตนไมใหตนไมรูสึกตัวเพื่อจะไดออกดอกออกผล
มากๆ  บางก็วาใชสากนําไปเคาะกับตนไม  บุญชอบ จารุสัมฤทธิ์ (สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม 2544)  
เลาประสบการณของตนเองวา  ที่บานปลูกมะยมตนหนึ่งไมเคยออกลูกเลย  สามีสงสัยวาจะเปน
มะยมตัวผู ก็จะฟนทิ้ง  แตไดขอไว  พอดีปนั้นเกิดจันทรุปราคา จึงชวนคนในบานไปเคาะตามตนไม
พรอมกับพูดวา "ออกลูกเยอะๆ" ปรากฏวามะยมตนนั้นออกลูกดกจริงๆ   

4.2.3   ความเชื่อเกี่ยวกับตนไมผลไม 
   ชีวิตชาวสวนยอมตองสัมพันธกับตนไมอยางเลี่ยงไมได จึงมีความเชื่อตางๆ ลูก

หลานชาวสวนยุคนี้จะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม แตก็ประพฤติปฏิบัติตาม โดยใหเหตุผลวา  “ปูยาตายาย
เขาบอกมาอยางนี้”  เชน   

เวลาปลูกกลวย จะกลาวคําหยาบๆ คายๆ ไมนาฟง พรอมกับกระแทกกลวยลงไป    
“เยีย” หรือเยบิรา จะปลูกกันวันพฤหัสบดีเพราะเปนวันครู  บางคนมีการวาคาถา

ตอนลงปลูก    ชาวสวนบางระมาดบางคนไมเชื่อ บอกวา “ถาตองคอยดูฤกษยามก็ไมตองทํามาหา
กินอะไรแลว  จะปลูกตอนไหนก็ปลูกไดทั้งนั้น” 

ถาคนปลูกไมมีลูก  เชื่อวาปลูกตนไมจะไดผลไมดกเชนกัน   
การปลูกพืช เชื่อวาแลวแตใครมือดี  ถาเปน “คนมือเย็น” ปลูกอะไรก็งามและลูก

ดก ถาเปน “คนมือรอน”  ปลูกอะไรก็ไมขึ้น ไมงาม ไมดก  บางคนปลูกงามแตใบ ไมติดลูก  
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คนไหนปลูกฟกทองไดงาม มีลูกดก  คนนั้นจะปลูกพืชอะไรก็งาม แตคนไหน
ปลูกฟกทองไมขึ้น หรือยอดงามแตออกดอกที่ไมมีลูกหรือเรียกวา “ดอกถวายพระ” หมด คนนั้นจะ
ปลูกพืชอ่ืนไมงามเชนกัน   

การปลูกหมาก ใหกินหมากแลวบวนลงไปในหลุมตอนปลูก จากนั้นเอาตนลง
กลบดิน เชื่อวาหมากจะหนาแดง สีสวย  

ขนุนลูกแรกที่ออก ใหใสบาตรกอน  มิเชนนั้นผลจะไมดีตอๆ ไป 
เห็ดโคนที่ขึ้นกอนจะไมเก็บเอาไปยํา  มิเชนนั้นเห็ดจะไมขึ้นอีก  
หามใชเล็บจิกหนาหมาก มิเชนนั้นลูกออกมาจะเปนรอยหนาหมาก  
ผูหญิงที่มีรอบเดือน ไมใหเก็บพริก โหระพา  
ถาไมอยากใหฝนตก ใหกล้ันใจ เอาตะไครไปปกเลน  นําพล โพธิพลากร 

(สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2545)  เลาวาเคยทําแลวตอนจะจัดงานวันเกิด ปรากฏวาไดผล  
แมคาเวลาพายเรือไปขายของ เจอเถาบอนริมคลอง จะเอามาพรมน้ําใสผลไม   

ปากก็วา “แมบอนชวยลูกขายของดวย”  เปนการเอาเคล็ดคนปากบอน ชางพูด ปรากฏวา “วันนั้น
ขายหมดอยางไมนาเชื่อ” (ชอบ แสงทอง, สัมภาษณ  2 เมษายน 2545) 

ตนไมใหญ แมจะเปนไมปาจะไมโคนลม       ถาแผกิ่งกานสาขาจะริดกิ่งทิ้งเทาที่
จําเปน เพราะเชื่อวาตนไมใหญมีเทวดานางไมสิงสถิตอยู  ดังนั้น เมื่อเวลาจะขึ้นตนไมใหญจะยกมือ
พนมขอสมาลาโทษกอน และจะไมปสสาวะรดตนไมใหญ    

4.2.4   ตํานาน 
 ตํานานที่พบในบางระมาดเปนตํานานเกี่ยวกับขุมทรัพย  คือ ตํานานทองลุก    
 ปาบุญชอบ จารุสัมฤทธิ์ (สัมภาษณ, 14 กรกฎาคม 2544) เลาวา  เมื่อ 30 ปกอน 

ตอน 5 ทุม ขณะออกไปเผาถาน  เห็น "ทองลุก" เปนแสงไฟสีนวล ลุกอยูประมาณ 10 นาที แลวก็
หายไป  เมื่อเลาเรื่องนี้ใหแมของสามีฟง  แมบอกวาคุณตาของแมเคยเลาใหฟงวาที่ตรงนั้นเปนที่ที่
เรือฉลอมขนทองมาลมตั้งแตสมัยกอน  หลังจากเกิดเรื่องวันนั้นก็ไมมีใครกลาเดินผาน   เคยมีคน
คิดจะตัดตนไมตรงบริเวณนั้นแมวาจะไหวขอเจาที่แลวก็ตาม ก็ยังตัดไมได คนตัดเลาวาถูกผลักลม 
เหงื่อแตก มือไมออน จับเล่ือยไมไหว  ตองขนของกลับไป   

บริเวณที่ปาบุญชอบเห็นทองลุกนั้น อยูในสวนตรงขามกับสวนของลุงติ่ง ลุงติ่งเอง
ก็เคยเห็นทองลุกเชนกัน ตอนประมาณ 1 ทุม เปนแสงสวางขึ้นมา ลุงบอกวา “ใหเอาผาถุงรองรับ จะ
มีโชคลาภ” (ลุงติ่ง, สัมภาษณ, 12 มกราคม 2545) 
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4.3   มหรสพที่ชาวสวนนิยม  
มหรสพที่ชาวสวนจะไดชมเพื่อความบันเทิงมีหลายอยาง  สวนมากจะจัดที่วัด เพราะเกี่ยว

เนื่องกับงานบุญกุศลและสถานที่กวาง  มหรสพที่เคยแสดงและหมดความนิยมไปแลวจากตลิ่งชัน  
เชน หนังใหญ เคยหาชมไดที่วัดตลิ่งชัน  หุนกระบอกมีแสดงประจําตามงานวัดตางๆ โขนชักรอก 
โขนสด ในงานฌาปนกิจศพซึ่งนานๆ จะมีสักครั้ง   หนังกลางแปลงตามงานวัด ซ่ึงฉายตลอดคืนตั้ง
แต 6 โมงเย็นจนเชา   เมื่อกาลเวลาผานไป  รูปแบบมหรสพก็ปรับเปลี่ยนไปดวย  ที่ยังเหลอือยูพอจะ
หาชมไดในปจจุบันมีดังนี้ 
 4.3.1  ลิเก    ชาวสวนผูสูงวัยทั้งหลายชอบดูลิเกมาก   จะเห็นไดจากวัดจะจัดลิเกมาแสดงใน
งานประจําปของวัดแถวคลองชักพระ  ตลอดงาน 7-9 วัน เชน ที่วัดรัชฎาธิษฐาน วัดกาญจน
สิงหาสน วัดปราสาท วัดเรไร วัดชางเหล็ก มีคณะ ป. เนตรบันเทิงสุข จากเพชรบุรี  ผูกวิกเวียนลงแต
ละวัด  สายัณห อนอุน (สัมภาษณ,  8 สิงหาคม 2544) เลาถึงบรรยากาศการแสดงลิเกในชวงป พ.ศ. 
2501-2508 วา ชาวบานจะพากันพายเรือมาชม จายคาฝากเรือ 2 บาท คาตั๋วประมาณ 7 บาท ไมเกิน 
10 บาท ลิเกจะลงโรงตอน 2 ทุม  เร่ิมดวยการแสดงหนามานกอนเล็กนอย  พอใกล 2 ยามจะหยุดพัก 
พระเอกออกมารองเพลง มีการจับฉลากหางตั๋ว จากนั้นแสดงลิเกตอจนจบ กวาจะเลิกประมาณตี 1-2 
นางเอกลิเกคณะนี้สวยมาก ภายหลังไดเปนภรรยาของตัวตลกตัวดําปอ  

     สวนลิเกแถบบางมดเมื่อ 40-50 ปกอนมีหลายคณะ เชน  คณะนายเชื่อม  อยูแถววัด
ยายรม  คณะนายสมถวิลอยูแถววัดจอมทอง เปนลิเกทรงเครื่อง แสดงในงานศพ อัตราคาจางวันละ 
400-500 บาท ใชผูแสดงชายแตงเปนหญิง  ตอมาภายหลังใชผูแสดงหญิงจริงใชเวลาแสดง 3 ช่ัวโมง 
บางครั้งเลนไมทันจบเรื่อง  สมัยนี้สวนใหญเลนแกบนหลวงพอพุม โดยเจาภาพมักเปนชาวสวนสม
รวมตัวกันวาจางมาแสดงคืนละ 50,000-60,000 บาท บางคณะเรียกเปนแสน  ประมาณ 2 หรือ 3 ทุม
เร่ิมออกตัวแสดง  

     ยอนหลังไป 20 ปกอนเมื่อความเจริญรุกเขามา ลิเกคอยๆ หายไปทีละนอย  ปจจุบัน
ยังพอหาดูไดบางในโอกาสพิเศษตางๆ  ชาวบานที่มีฐานะจะติดตอจางมาแสดง เชน แกบน งานทํา
บุญกลางบาน  งานไหวครูประจําปของคนทรงเจาแมทับทิม เปนตน 
 4.3.2  โขน    เมื่อประมาณ 50 ปกอนเคยมีการแสดงโขนชักรอกที่วัดแกว ในงานฌาปนกิจ
ศพผูมีฐานะดีคนหนึ่ง คาจางคืนละ 8,000 บาท เพราะตองปลูกเวทีแสดง เสยีคาใชจายสูง มีการหุง
ขาวกะทิเล้ียง  นอกจากนี้ก็มีโขนสดประปราย เปนโขนโรงเล็ก ใชตัวแสดงไมเกิน 10 คน โขนกรม
ศิลปเคยมาแสดงแถวบางมด ตั้งโรงกลางแจง เลนตั้งแตสองทุมถึงเที่ยงคืน  
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          ปจจุบันยังมีการแสดงโขนหนาไฟ  กอนฌาปนกิจศพประมาณ 1 ชั่วโมง ตัวละครจะ
มีประมาณ 2 - 3 ตัว เร่ืองที่แสดงคือรามเกียรติ์   ซ่ึงจะแสดงตอนใดนั้นขึ้นอยูกับความตองการของ
เจาภาพ    
 4.3.3  ดนตรีไทย    ปจจุบันเวลามีงานบุญ เจาภาพมักจัดหาวงดนตรีไทยมาบรรเลง  โดย
เฉพาะในงานฌาปนกิจศพ  เจาภาพจะติดตอวาจางวงปพาทยมอญมาบรรเลง   เชน  วงปพาทยมอญ
ของอดีตผูใหญแฉลม จันทรเจริญ ซ่ึงสืบทอดมาจากหมื่นตันตริการเจนจิต นักดนตรีสังกดักรม
มหรสพ ในรัชกาล ที่ 6 บานเดิมของทานอยูใกลวัดชางเหล็กมากอน  และยังมีวงปพาทยมอญ คณะ 
พ. วาราชนท   วง “นกเล็ก ศิษยครูประสงค (ทองหยอด)”  อยูแถววัดมะกอก รับบรรเลงในงานตางๆ 
ทั่วไป   แถบบางมดจะมี “วงศิษยจรัสสอนศิลป” รับบรรเลงตามวัดตางๆ    แลวแตเจาภาพจะวาจาง 
เชน วัดสีสุก  
 จะเห็นไดวา วัดเปนศูนยรวมความบันเทิงตางๆ  มาชานาน  ความบันเทิงของชาวสวนสมัย
กอนที่ติดตาตรึงใจมีเพียงลิเกและโขน  ลิเกจะหาดูไดงายกวาโขน ซ่ึงนานๆ ถึงจะมีการจัดแสดงสัก
คร้ังหนึ่ง เพราะคาจางคอนขางแพง เจาภาพมักเปนผูมีฐานะดี   เมื่อมีการแสดงขึ้นที่ใด ชาวสวนจาก
ทุกสารทิศจะเดินไปชมกัน  การไปชมแตละครั้งตองมีการทําคบมะพราวเตรียมไวลวงหนาสําหรับ
สองทางเดินทั้งขาไปและขากลับ  ปจจุบันนับวาสะดวกขึ้นมาก เพราะมีไฟฉายใชและมีรถยนตเขา
ถึงสถานที่แสดง  ระยะหลังการแสดงลิเกโขนลดนอยลง  เพราะมีหนังกลางแปลงใหชมฟรีทั้งคืน   
มีการแสดงลูกทุงเขามาแทนที่ 
 สวนดนตรีไทยมีหลายวงในทองถ่ินใกลเคียงใหเลือกหาวาจางมาแสดงในงานตางๆ ผูเลน
สวนใหญเปนผูอาวุโสฝมือช้ันครู  บางวงฝกเด็กรุนใหมฝมือดีไวหลายคนเพื่อสืบทอดตอไป เชน วง
ของอดีตผูใหญแฉลม จันทรเจริญ  แตในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ําเชนนี้ ทําใหยอดการรับงานลดลง
ทุกป  
 

4.4  อาหารของชาวสวน  
 การที่ชาวสวนนิยมทําสวนผสม ทําใหมีของสวนหลากหลายชนิดผันแปรไปตามฤดูกาล
ตลอดทั้งป ของสวนเหลานี้สามารถนํามาปรุงอาหารในชีวิตประจําวันทั้งคาวหวานไดสารพัดอยาง  
ผักตางๆ ที่เก็บสดๆ จากสวนเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารไดอยางเลิศรส   อาหารเนื้อสัตว
จําพวกปลากุงหาไดงายมากตามรองสวนหรือลําคลอง ลํากระโดง  ดวยความอุดมสมบูรณของสัตว
น้ําและพืชพรรณธัญญาหารเหลานี้ ทําใหเกิด “ตํารับของสวน”  หลายอยาง ที่เดนๆ จะเปนประเภท
แกงและยํา  โดยเฉพาะยํา ถือเปนตํารับอาหารที่เปนเอกลกัษณตํารับหนึ่งในสํารับอาหารไทย  
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 ลุงเงย ขวัญบัว (อางถึงในอนุรัตน วัฒนาวงศสวาง, 2542: 167-170) พอครัวใหญวัย 72 ป 
รับทํากับขาวในงานบุญ งานบวชวัดพุทธบูชา แถบบางมด ทุงครุ มาหลายสิบป กลาวถึงการทํา
อาหารของชาวสวน สรุปไดดังนี้   

คนสวนโดยทั่วไปมักเรียกแกงเผ็ดใสกะทิวา “แกงคั่ว”  แกงคั่วขาวคือแกงเขียวหวาน  เวลา
ตําน้ําพริกแกงจะใสพริกขี้หนูเขียวแทนพริกแดง  สวนแกงคั่วสมจะใสสมมะขามเปยก แกงที่ไมใส
กะทิคือแกงปา  
 หนากระทอนก็มีแกงคั่วกบกระทอน ใชกระทอนอยางเปรี้ยว ไมใชกระทอนหอ  พอ
ตะลิงปลิงออก ทําแกงคั่วขาหมูหรือแกงคั่วปลาชอน ใสตะลิงปลิงแทนผัก  แกงเลียงมีทั้งน้ําใสและ
น้ําขน แกงน้ําใสใสผักสารพัดสุดแตจะหาไดในสวน ลวนมีคุณคาทางยาและสมุนไพร    สวนแกง
น้ําขนใสฟกทองและกะทิ  บางสวนที่กระรอกหรือคางคาวชุม มักดักมาทากระเทียมพริกไทยาง 
หอมมาก หรือนิยมทําแกงคั่วใสมะอึก    
 ของยําเปนอาหารอีกอยางที่ชาวสวนทํากินกันเปนประจํา เวนไมทําแตในงานแตงงาน 
เพราะถือวา”ยํา” มีความหมายไมคอยดี สวนใหญอาหารงานแตงงานจึงหนักไปทางขนมจีนน้ําพริก
และแกงตางๆ  แตถาเปนงานบวช งานศพไมพนยํา เพราะเปนอาหารรสจัด ตองรสนิยมของเพื่อน
บานที่มาชวยงาน  สวนใหญมักทํากันตอนเย็น จะกินเปนกับขาวหรือแกลมเหลาไดทั้งนั้น  
 ของยําที่เปนอาหารพื้นบาน กม็ียําสมโอ ยํากระทอนกับกุง  ยําหัวปลี มีทั้งแบบใชหัวปลีสด
มายํากับนําไปเผาหรือตมใหสุกแลวนํามายํากับกุงสับหรือกบยาง  ยําปูเค็ม ถายํากับสมโอหรือ
มะมวงจะราดกะทิสด แตถายํากับมะดันหรือมะขามออนตําก็ไมตองใสกะทิ   นอกจากนี้ยังมียําหนัง
หมู ยํากบ ยําใบบัวบก  

เครื่องยํามีน้ําพริกเผา มะนาว น้ําปลา การยําของสวนจะใชน้ําพริกเผาเปนพื้น เพราะหอม
กวาพริกสด ชาวสวนจึงมีน้ําพริกเผาติดบาน  ที่เรียกพริกเผาเพราะสมัยกอนเครื่องน้ําพริกมักเอาไป
เผากอน แตสมัยนี้นํามาคั่ว  

พวกน้ําพริก ชาวสวนตําน้ําพริกกะปเปนหลัก หรือยักยายเปนน้ําพริกแมงดา น้ําพริกมะมวง 
น้ําพริกมะขามออน  น้ําพริกปลาชอน  ฯลฯ   

น้ําพริกเหลานี้ถือเปนอาหารจานเด็ดในสํารับอาหารไทย ซ่ึงตองมีผักจิ้มนานาชนิดทั้งผักสด
และผักตม ทําใหกินผักไดมาก เพิ่มรสชาติความอรอยและเพิ่มคุณคาอาหารที่มีเสนใยสูง  ชาวสวน
จะเลือกเก็บพืชผักในชวงเวลาที่เหมาะสม ทําใหไดผักที่สด ใหม และอรอย 

ยายเสนาะ วิมุขติบุตร (สัมภาษณ 8 กันยายน 2544)  ชาวสวนบางระมาดวัย 84 ป  บอกเคล็ด
ลับในการตําน้ําพริกใหอรอยวา “ชาวสวนเขาใชมะนาวไข อรอยกวาใชมะนาวแปน เพราะผิวหนา 
ผิวมะนาวจะลงไปในครก หอม”   แตคนทั่วไปนิยมมะนาวแปน ลูกแบนใหญ ผิวบาง น้ํามาก บางที
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ชาวสวนใชสมเหม็นแทนมะนาว ตํากับน้ําพริกก็ได  สมเหม็นเปนสมเขียวหวานออน ลูกเล็กเทาลูก
มะนาว มีรสเปรี้ยว  บางทีนํามาซอยละเอียดทั้งเปลือกกับหอมซอย ใสในปลาทูเค็มทอด จะหอมผิว
สมมาก  ชวนรับประทาน   สวนสมซา ใหญเทาสมเชง ผิวขรุขระ รสเปรี้ยว เผ็ดซาๆเล็กนอย นิยมใส
ในหมี่กรอบ หรือไสกรอกปลาแนม จะไดกล่ินหอมของสมเชนกัน  
 เครื่องจิ้มอีกอยางที่ชาวสวนทําเก็บไวกินไดนานๆ คือ พริกกับเกลือ สวนผสมไมไดมีเพียง
พริกกับเกลือเทานั้น ยังมีมะพราวคั่วและน้ําตาลมะพราวดวย   
 กับขาวสมัยกอนมักมีแตของยาง ของตม ของเผา   สวนของทอดไมคอยมีเนื่องจากตองซื้อ
น้ํามันหมู  ของนึ่งก็ไมมีเชนกัน เพราะไมมีลังถึงนึ่งเหมือนสมัยนี้   อยางมันเทศ เวลาเรือจากถิ่น
ไกลๆ ลองมาตามคลองบางระมาด บรรทุกเผือกมันมาเต็มลํา  จะเรียกซื้อกันทุกบาน นิยมเอามันไป
เผา แตสมัยนี้เอาไปนึ่ง  พกไปรับประทานเวลาเขาสวนหรือไปลงแขก  บางทีนําไปตมกับน้ําตาล น้ํา
ใสๆ ชาวสวนเรียกวา “มันตมจอง”  

ชาวสวนสมัยกอนมักจะกินปลาหรือกุงเปนหลัก เพราะมีชุกชุมมาก จับไดงายและรวดเร็ว
โดยอาศัยอุปกรณจับสัตวน้ําซึ่งมีหลายชนิด  จึงเปน “ของสด” ชั้นดีที่นํามาปรุงอาหารอรอยไดหลาย
อยาง  ปกติชาวสวนจะไมแกงดวยปลาสดๆ ตองยางเสียกอนแลวแกะเอาแตเนื้อมาแกง   ปลาสลาดมี
ชุกชุม รูปรางคลายปลากราย แตไมมีจุดตามตัว  นํามาขูดเนื้อทําแกงสับนก (แกงปลาขูด) ปลาหลดที่
ชอบอยูในโคลน นํามายางใหแหงทําตมยํา  แกงสม หรือตมโคลงก็ได (สายัณห  อนอุน, สัมภาษณ,  
23 สิงหาคม 2544)  ตมโคลงจัดเปนอาหารโบราณที่ตองตมกับปลา เปนแกงน้ํามาก  สวนใหญนิยม
กินในฤดูที่มะขามแตกยอดออนและมีดอก ปลาที่นํามาแกงบอยมักเปนปลาชอน  นอกนั้นก็มีปลา
กระทิง ปลาหมอ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาเสือ ปลาแปบ ปลาชะโด  รวมทั้งหอยขวาน ตัวเทานิ้ว
หัวแมมือ เนื้อมาก ดองน้ําปลา เปนกับขาวตมชวนลิ้มลอง  สวนกุงมีทั้งกุงกามกราม กุงฝอย  นาเสีย
ดายที่ปจจุบันสัตวน้ําเหลานี้สูญพันธุไปจากลําคลองทุกสายเกือบหมดสิ้น  ที่ยังหลงเหลืออยูตาม
ธรรมชาติก็มีปริมาณนอย  กลายเปนของหายาก ซ้ือจากตลาดไดงายกวา  ถึงแมบางคนจะเลี้ยงปลา
ในรองสวน แตไมกลาจับมารับประทานเองดวยความสงสาร  
  ตามธรรมเนียมของชาวสวน บานไหนจัดงาน ไมวาจะเปนงานบุญ  หรืองานศพ จะมีการ
เล้ียงอาหาร  พอครัวแมครัวที่มีฝมือจะยกทีมกันมาชวยงาน ไมคิดคาแรง เชนเดียวกับการลงแขก  
เจาภาพจะมอบผาใหมให 1 ผืนเปนสินน้ําใจ  อยางปาชอบ แสงทอง (สัมภาษณ, 2 เมษายน 2545) 
แมครัวชาวบางระมาด เลาวา “เขาชอบมาตามใหไปชวยทําอาหาร ไดผามาหลายสิบผืนแลว แตยังไม
เคยนํามาตัดเลย”   ถาเปนงานใหญ ตองไปคางบานเจาภาพเพื่อเตรียมงานลวงหนา ชายหญิงจะแบง
หนาที่กันทํางานในครัว   “เมนูเด็ด” หรืออาหารที่นิยมทําเล้ียงกันของชาวบางระมาดมีหลายอยาง ได
แก มัสมั่น แกงบอน  ขนมจีนแกงไก หมี่กรอบ น้ําพริกตางๆ   ถาเปนงานศพจะไมมีพวกวุนเสน    
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สวนงานแตงงานมักจะมีแกงจืดหนังหมู ไสกรอกปลาแนมประจํา   ผิดกับสมัยนี้หาคนมาชวยทํา
ครัวไดยาก  เจาภาพที่มีฐานะดีจึงนิยมส่ังโตะจีนจากที่ตางๆ มาเลี้ยง  
 นอกจากของคาวแลว ของหวานของชาวสวนมีมากมายหลายอยางที่ทํารับประทานกัน
ประจําในครัวเรือน เปนของสวนที่หาไดงายในสวน  เชน กลวยบวชชี กลวยเชื่อม แกงบวชฟกทอง 
บางอยางแปรรูปของสวนที่มีมากตามฤดูกาล ไดแก กระทอนทรงเครื่อง เปลือกสมโอเชื่อม มะตูม
เชื่อม  ขนมใสไส ฯลฯ   ครอบครัวที่ยากจนมักจะทําขนมงาย ๆ เชน ขนมหัวหงอก นําขาวตากมาคั่ว 
ใสน้ําตาลปบ คลุกกับมะพราวขูด โรยเกลือ  หรือลอดชองสิงคโปร  บางทีทําแปงเปยก นําน้ําขาวมา
ละลายแปงมัน คนใหสุก เทน้ําตาลใส เปนของทานเลนสําหรับเด็กๆ  

ของหวานบางอยางจะทําพิเศษเฉพาะในเทศกาลเทานั้น เชน วันตรุษไทย ซ่ึงเปนวันทําบุญ
ในวันสิ้นป และชวงสงกรานต ขึ้นปใหมไทย จะมีการทําขนมตางๆไปถวายพระ  ไดแก ขนมเทียน
ทั้งชนิดนมสาว (หอดวยใบตองสด กลมแหลม) และชนิดนมแก (หอดวยใบตองแหง แบนสี่เหล่ียม 
ไมมีไส)  ขาวเหนียวแดง ขาวเหนียวแกว มะพราวแกว และกาละแม ซ่ึงใชเวลาทํานานมาก จะเริ่ม
กวนกาละแมตั้งแตตอนตี 3  เสร็จราวบาย  ปจจุบันจึงไมคอยมีใครทําแลว จะทํากันเองเฉพาะขาว
เหนียวแกว เพราะทํางาย   

สวนวันสารทไทย  ชาวสวนกวนกระยาสารทกันแทบทุกบาน  ถือเปนงานที่เหน็ดเหนื่อย
พอสมควร การกวนแตละครั้งตองเตรียมของลวงหนาหลายอยาง เชน งา ขาวตอก ถ่ัวลิสง มะพราว 
น้ําออย ซ่ึงที่บางใหญจะคั้นน้ําออยเฉพาะหนานี้เทานั้นปละหน  จึงตองพายเรือไปซื้อที่นี่   ถาหา   
น้ําออยไมไดจะใชแบะแซแทนก็ไดแตไมอรอยเทา    กะทะหนึ่งๆ ใชเวลากวนถึง 45 นาที   ตองใช 
ผูชายแรงดีๆ หลายคน  เมื่อทําเสร็จแลว สวนหนึ่งเตรียมไวถวายพระ  อีกสวนหนึ่งนําออกแจกแลก
กันชิม บางนําไปขาย  เมื่อ 10 ปกอน ขายไดอันละ 5 สลึงบาง 2 บาทบาง ที่เหลือเก็บใสในปบในไห
อยูได 2-3 เดือน  แตเดี๋ยวนี้ตองไปซื้อแถวพรานนก เพราะหาคนทําไดยากและขาวของแพงขึ้น 
(สายัณห อนอุน, สัมภาษณ  8 สิงหาคม 2544)  

พอออกพรรษา ทําขาวตมลูกโยน สําหรับเตรียมตักบาตรเทโว ชวงงานกฐิน นิยมทําขาวเมา
ทอด สําหรับคนมาไกลรบัประทานงายและอิ่มทอง  นอกจากนั้นก็มีขาวเหนียวปง ขาวตมมัด ขนม
เบื้องไทย ขนมเบื้องญวน ฯลฯ 

ถาเปนงานบุญ โดยเฉพาะงานมงคล ตองมีขนมไทย จําพวก “ทอง” ที่ใชไข-แปง-น้ําตาล
เปนหลัก ไดแก ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน   ยิ่งใชไขจํานวนมากเทาไร  ยิ่งเปนเครื่อง
บงบอกความมีหนามีตา มีฐานะของเจาภาพเทานั้น (อุดมลักษณ ชอยหิรัญ, สัมภาษณ, 10 กรกฎาคม 
2545) 
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ในงานเทศนมหาชาติ  ผูเฒาผูแกเลาวา จะตองมีกลวยแขกกับขาวเมาทอด ทําแจกเปนทาน 
อาจจะเปนเพราะกลวย มะพราว เปนของหางายในสวน ราคาถูก ทําไมยาก  รับประทานตอนรอนๆ 
ยิ่งอรอย  เปนของวางอยางดีสําหรับผูที่มารวมฟงเทศนเปนเวลานาน  

 ถาเปนงานแตงงาน  นอกจากขนมไทยจําพวก “ทอง” แลว ที่ขาดไมไดคือขนมถวยฟู    
 ธรรมเนียมของชาวสวนอีกอยางหนึ่ง คือ การทําอาหารแจกกัน เปนการแบงปน หรือ “แลก
กันกิน”  ยิ่งเปนโอกาสพิเศษดวยแลว จะแจกตั้งแตหัวคลองยันทายคลองทีเดียว  เชน บานนี้ลอกเลน 
จับปลาชอนไดหลายตัว นํามาทําหอหมกปลาชอน  ทําเสร็จแลวนําไปแจกตามบานตางๆ  สมัยนี้ยังมี
อยู แตอาจจะใหเฉพาะบานใกลเรือนเคียงที่รูจักมักคุนกันดี หรือใหเฉพาะหมูญาติของตน (สวรรค 
จันทรมวง, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)  

ของอรอยของบางระมาดที่ขายด ีมีผูส่ังซื้อจํานวนมากอยูเสมอ ไดแก ขนมใสไส  (ไสทํา
ดวยมะพราวออน) งบหอหมก  ขิงดอง  กาละแม  

จะเห็นไดวา ชาวสวนสมัยกอนมักใชของสวนที่มีอยูแลวมาประกอบอาหาร สวนจึงเปน
แหลงผลิตอาหารที่สําคัญของครัวเรือน  ชาวสวนไมตองซื้อหาสิ้นเปลืองมากมาย  เพียงแตชาวสวน
รูจัก “คิดเปน” วาของสวนที่มีอยูมากมายหลายชนิดในแตละฤดูกาลนั้นจะนํามาปรุงอาหารอะไรได
บาง บวกกับฝมือความชํานาญหรือ “ทําเปน” ก็จะไดอาหารที่เลิศรสแลว   ชาวสวนบางคนแมฐานะ
ยากจนแตมีอาหารกินอิ่มทองครบสามมื้อเสมอ ไมเคยตองอดอยากหิวโหย    นับวา โชคดีกวาคน
ยากจนอื่นๆ เปนอันมาก  

อาหารของชาวสวนสวนใหญเปนอาหารธรรมชาติที่ผานการปรุงแตงนอย ใชวิธีการ
ประกอบอาหารที่ไมสลับซับซอน  อุดมดวยพืชผักและผลไมปริมาณมาก  จําพวกเนื้อสัตวมีไขมัน
ต่ํา   กลาวไดวา คุณลักษณะพิเศษของอาหารชาวสวน คือ  ใหคุณคาสูงทางโภชนาการที่จาํเปนตอ
รางกายครบถวน 5 หมูและใหสรรพคุณทางยาและสมุนไพรซึ่งชวยปองกันโรคอีกดวย  จึงเปนปจจัย
สําคัญที่ชวยเสริมสรางสุขภาวะที่ดีทางกาย   ดังจะเห็นไดจากชาวสวนมักมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน
ยาวกันทั้งนั้น  การมีสุขภาพดีถือวาเปนสุดยอดปรารถนาของทุกคน และสงผลใหคาใชจายเพื่อรักษา
สุขภาพลดลง  

อยางไรก็ตาม ในรอบทศวรรษที่ผานมากระแสวัฒนธรรมการบริโภคตามแบบตะวันตกได
เขามามีอิทธิพลครอบงําพฤติกรรมการกินอาหารของคนไทย ทําใหคนไทยเริ่มละเลยและมองไม
เห็นคณุคาของอาหารไทย   เชนเดียวกับครอบครัวชาวสวนฝงธนบุรีในปจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการกินอาหารไปมาก    โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน  ประกอบกับวิถีชีวิตแบบกึ่ง
คนเมืองที่เรงรีบมากขึ้น ตองพึ่งอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารถุงแทบทุกมื้อ ซ่ึงดอยคุณคาทาง
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โภชนาการและเสี่ยงตอการปนเปอนสารพิษตางๆ อันเปนเหตุใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา  ปญหานี้
นับวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ชุมชนตองรวมมือกันแกไขตอไป 

อาหารของชาวสวน นอกจากอรอยอยางมีคุณคาสูงแลว ยังสะทอนถึงมิติภูมิปญญาทองถ่ิน 
และวัฒนธรรมการบริโภคตามแบบวิถีไทยที่ทําใหชุมชนชาวสวนสามารถพึ่งตนเองไดในดาน
อาหาร  ดวยเหตุนี้ อาหารของชาวสวน ในฐานะอาหารไทยและอาหารสุขภาพควรจะไดรับการ      
เผยแพรและขยายฐานใหเปนที่นิยมบริโภคอยางกวางขวางทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยผาน
กระบวนการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อสืบทอดและพัฒนาองคความรูเหลานี้  เพื่อเปนทางออกที่สําคัญ
ทางหนึ่งที่จะปรับพฤติกรรมการกินของคนไทยใหหวนคืนมา    และเพื่อชวยขยายตลาดวัตถุดิบ
เกี่ยวกับอาหารไทยทําใหเศรษฐกิจชุมชนชาวสวนเขมแข็งยิ่งขึ้น     อันจะนําไปสูการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

 
4.5  ประเพณีในรอบป  

นับตั้งแตเดือนอาย (ธันวาคม) จนถึงเดือน 12 (พฤศจิกายน) ชาวสวนฝงธนบุรีมีประเพณีใน
แตละเดือนเชนเดียวกับชาวไทยทั่วไป  ดวยพื้นฐานที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา วัดจึงเปนศูนยรวม
จิตใจของชาวสวนที่มาทําบุญพบปะสังสรรคกัน แตละวัดจัดงานบุญตลอดทั้งปเปนประจํา   

งานประเพณีที่สําคัญที่สุดของชาวฝงธนบุรี คือ "ประเพณีชักพระ" หรือ “งานชักพระวัดนาง
ชี”  เปนงานยิ่งใหญที่สุดที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมาทุกป แมในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลหามมิ
ใหมีการแหแหนจัดงานใด แตงานนี้ไดรับการยกเวน เพราะเชื่อวาถาไมมีการแหพระบรมธาตุแลว 
จะเกิดความอัปมงคล  เกิดโรคภัยไขเจ็บและภัยพิบัติตางๆ  สวนงานบุญประเพณีอ่ืนๆ ยังมีอีกมาก
มาย หลายอยางเปนที่นาเสียดายวาไดเลือนหายไปตามกาลเวลา  

 ประเพณีในรอบปของชาวสวน นับตั้งแตเดือนอาย (ธันวาคม) ถึงเดือน 12 (พฤศจิกายน) มี
กิจกรรมตางๆ มากมาย ดังแสดงไวในตารางที่  11 
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ตารางที่ 11  แสดงประเพณีในรอบปของชาวสวน จําแนกตามเดือนไทย เดือนสากล วันสําคัญและ
กิจกรรม 

 
เดือนไทย เดือนสากล วันสําคัญและกิจกรรม 

เดือนอาย ธันวาคม – 
เดือนยี่ มกราคม วันปใหม 
เดือน 3 กุมภาพันธ วันมาฆบูชา 
เดือน 4 มีนาคม งานวัดประจําป  เชน  ที่วัดสมรโกฎิ  วัดทอง  

วัดมะกอก     และงานวันตรุษไทย 
เดือน 5 เมษายน วันสงกรานต 
เดือน 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา ถวายสลากภัต   ทําบุญกลางบาน 
เดือน 7 มิถุนายน – 
เดือน 8 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ชวงเขาพรรษามี 

"ขันพรรษา" ทุกวันพระ 
เดือน 9 สิงหาคม "ขันพรรษา"  ทุกวันพระ  
เดือน 10 กันยายน "ขันพรรษา"  และวันสารท 
เดือน 11 ตุลาคม วันออกพรรษา ทําบุญตักบาตรเทโว และ 

ทอดกฐินหลังวันออกพรรษาเปนตนไป 
เดือน 12 พฤศจิกายน ประเพณีแหชักพระในวันแรม 2 ค่ํา  

เทศนมหาชาติ   และวันลอยกระทง  
 
วันสําคัญในรอบปดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
เดือนอาย ธันวาคม     ไมมีงานบุญ  
เดือนยี่ มกราคม  ทุกวัดจะจัดงานทําบุญขึ้นปใหม ในตอนเชารวมกันตักบาตร เล้ียงพระ

เพล ฟงเทศนและปฏิบัติธรรม เชน ที่วัดสมรโกฎิ พระสงฆจะตั้งขบวนแหจากวัดและออกรับ
บิณฑบาตตามบาน   
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เดือน 3 กุมภาพันธ  รวมทําบุญวันมาฆบูชา ทําบุญตักบาตรที่วัด เล้ียงพระเพล ฟงเทศน 
ปฏิบัติธรรม ตอนกลางคืนเวียนเทียน    

เดือน 4 มีนาคม  เปนชวงที่วัดตางๆ จัดงานประจําปของแตละวัด เพื่อหารายไดบํารุงวัด 
เชน วัดมะกอก วัดชางเหล็ก  วัดมณฑป และประเพณีที่สําคัญของเดือนนี้คือวันตรุษไทย  เปนการ
ทําบุญสงทายปเกา   

เดือน 5 เมษายน   มีประเพณีที่สําคัญมาก คือ วันตรุษสงกรานต ซ่ึงถือเปนวันขึ้นปใหม
ของไทย ชาวสวนจะจัดงานวันสงกรานตอยางสนุกสนาน บางวัดจัดงานถึง 3 วัน คือวันที่ 13-15 
เมษายน หรืออาจจะจัดงาน 2 วันบาง ซ่ึงก็แลวแตละวัดจะเห็นควร  

 ในตอนเชาทําบุญตักบาตร เล้ียงพระเพล  ทั้งเด็กและผูใหญตางชวยกันขนทรายเขาวัดกอ
พระทราย ฉลองพระทรายอยางสนุกสนาน  การขนทรายเขาวัดนี้มีความเชื่อวาเมื่อเราไปที่วัด เราได
นําดินนําทรายออกมาจากวัดดวย ถือวาเปนบาป ดังนั้นจึงตองนําทรายไปใชคืนที่วัดเพื่อเปนการไถ
บาป แตปจจุบันนี้ไมมีกอพระทราย ฉลองพระทรายแลว เพราะแทบทุกวัดไดเทปูนลงบนลานวัด
หมดแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองขนทรายเขาวัดอีกตอไป ประเพณีนี้ไดเลือนหายไปตามกาล
เวลา  เหลืออยูในความทรงจําของผูสูงวัยเทานั้น 

ในวันสงกรานต    ชาวบานจากทุกสารทิศรวมกันสรงน้ําพระพุทธรูป    และรดน้ําขอพร 
ผูใหญ  เชน ที่วัดสมรโกฏิจะมีการปดทองหลวงพอดําและการรดน้ําดําหัวผูใหญ ผูสูงอายุในชุมชน
จะมารวมกันที่วัดเพื่อใหผูเยาวไดรดน้ําขอพร  

เดือน 6 พฤษภาคม   วันวิสาขบูชา  ทําบุญตักบาตร เล้ียงพระเพล ฟงเทศนปฏิบัติธรรม 
ตอนกลางคืนรวมเวียนเทียน เชนเดียวกับพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

สําหรับชาวสวนบางระมาดจะมีการทําบุญสลากภัตดวย  สมัยกอนผลไมสําคัญที่นํามาถวายคือทุเรียน 
บางครั้งจึงเรียกวา "สลากภัตทุเรียน" เพราะถือวาเปนของสวนที่ดีที่สุดในถิ่นนี้ และจะตองคัดทุเรียนผลที่งามที่สุด 
พันธุดีที่สุด และเปนรุนแรกของตนไปถวายพระ มักเปนกานยาว กบ หรือชะนี   นอกนั้นเปนผลไมชนิดอื่นๆ เทาที่
จะหาได ซึ่งคัดอยางดีที่สุดเชนกัน  การทําสลากภัตจะใหผูถวายสลากภัตจับสลากวาจะไดสลากตรงกับพระรูปใดก็
จะถวายของที่เตรียมมาถวายกับพระรูปนั้น   ปจจุบันประเพณีนี้ไดจางหายไปแลว  

เดือน 7 มิถุนายน     ไมมีงานบุญ 
เดือน 8 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา รวมทําบุญตักบาตร ทําบุญเล้ียงพระ ฟงเทศน ตอน

กลางคืนเวียนเทียน   ในวันรุงขึ้นเปนวันเขาพรรษา  ชาวสวนจะนําเทียนพรรษาไปถวายพระ          
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ก็เชนกัน จะแหเทียนพรรษาไปถวายพระที่วัดใกลโรงเรียน 
เชน โรงเรียนมหรรณพารามจะไปที่วัดสมรโกฏิและวัดมณฑปเปนประจําทุกป   

ในชวงเขาพรรษา 3 เดือน จะมีการจัดถวาย "ขันพรรษา"  ซ่ึงเปนการบอกบุญใหผูมีจิต
ศรัทธา 3-4 เจารวมกันเปนเจาภาพหนึ่งขัน  ขันแตละใบจะมีผลไมและเงินทําบุญใสซองเรียกวา         
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“ขันพรรษา”   เจาภาพจะ "จองขันพรรษา" ทุกวันพระไปตลอดชวงเขาพรรษา และในวันพระ       
สุดทายของชวงเขาพรรษา จะรวมกันเปนเจาภาพขันพรรษาทั้งหมด โดยไมจํากัดจํานวนเจาภาพ   

เดือน 9 สิงหาคม   อยูในชวงเขาพรรษา ถวาย "ขันพรรษา"  ทุกวันพระ 
เดือน 10 กันยายน   วันสารทไทย    ชาวสวนจะรวมทําบุญตักบาตรและนําน้ํามัน น้ําผ้ึง 

และน้ําออยมาถวายพระ การนําน้ํามันมาถวายพระก็เพื่อใหพระใชเปนเชื้อเพลิงตะเกียง สวนน้ําผ้ึง
และน้ําออยนํามาทําเปนยารักษาโรคได ในปจจุบันนี้แมจะมีไฟฟา มียารักษาโรคแผนปจจุบัน แตก็
ยังมีผูถวายน้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย สืบตอประเพณีนี้อยูบาง  

ในเทศกาลวันสารท  แทบทุกบานจะทําขนมกระยาสารท ชาวสวนบางระมาดจะมี
ประเพณี "ขอทานกระยาสารท"  ในตอนเย็นพลบค่ําจะรวมกลุมกัน 4-5 คน  พายเรือรองเพลงขอ 
กระยาสารทตามบาน มีโทนฉิ่งฉาบตีประกอบ  รองสักพักหนึ่งเจาของบานจะใหกระยาสารท           
สวนมากคนที่ขอเปนคนที่แหลเกง เคยทําขวัญมากอน เปนการทําเพื่อสนุก   กระยาสารทที่ไดมา
รวบรวมนําไปถวายพระในวันรุงขึ้น ซ่ึงจะมีจํานวนมากเกินกวาจะรับประทานไดหมด  ดังนั้น          
ที่วัดจําปาจะเก็บกระยาสารทใสไหไว 2-3 เดือน  แลวนํามาตํา กวนใหม แจกชาวบานกลับไป  อ่ิมใจ
ทั้งผูใหและผูรับ 

ประเพณี "ขอทานกระยาสารท" เคยทําใหชาวบานไดสนุกสนานครึกครื้น แตประเพณีนี้
ไดเลิกไปเมื่อ 10 ปกอน เนื่องจากบานตางๆ ไมคอยไดกวนกระยาสารทเพราะของแพงขึ้น  คนที่รอง
เพลงขอทานกระยาสารทลมหายตายจากไปบาง บางคนรองไปดื่มสุราไปจนเมามาย และบางคนก็
ขออยางไมสุภาพ ในชวงหลังๆ จะเปนการขอกันเฉยๆ ไมไดรองเพลงอยางแตกอน   

ตัวอยางบทเพลงขอทานกระยาสารทที่หลงเหลืออยูในความทรงจําอยาง
กระทอนกระแทน คือ "วันนี้วันศีลวันทาน ลูกมาขอทาน กระยาสารท ขอขาวสักถวย ขอกลวยสัก
ใบ ไดทานแลว ลูกก็จะขอลาไป...”   อีกเพลงหนึ่งคือ “พายเรือมา พอถึงหนาทาก็พาเรือหยุด สองมือ
เอื้อมฉุดหัวบันได...” บทเพลงเหลานี้อีกไมนานคงถูกลืมเลือนไปหมดเชนกัน  

 เดือน 11 ตุลาคม   ชวงออกพรรษา  วันถัดจากวันออกพรรษาชาวสวนจะรวมกันตักบาตร
เทโว ในสมัยกอน "วัดจําปา" ที่บางระมาด จะเปนศูนยกลางตักบาตรเทโวของชาวสวนในละแวก
ใกลเคียง เพราะวัดจําปาเปนวัดที่เกาแกอยูริมคลองบางระมาด การเดินทางมาวัดดวยเรือสะดวกที่สุด 
เพราะไมมีถนนตัดผาน ที่หนาวัดริมคลองเปนลานกวาง เหมาะสําหรับตั้งขบวน "แหดาวดึงส"    
ชาวสวนจึงจัดขบวน "แหดาวดึงส" ทางเรือ และพระสงฆจากวัดตาง ๆ ในแถบนี้ก็จะมารวมกันรับ
บาตรที่วัดนี้กวา 100 รูป  

สมัยกอนในวันโกน กอนวันออกพรรษา  ชาวสวนบางระมาดแทบทุกบานจะขึ้นมะพราว 
หอขาวตมลูกโยนเตรียมไวตักบาตรเทโว  พอเชารุงขึ้นชาวสวนจะไปรวมตัวกันตามจุดนัดพบตางๆ 
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เชน ลานวัดมณฑป  แลวขึ้นเรือแท็กซี่ไปที่วัดจําปา ตั้งขบวนแหดาวดึงส หัวขบวนมีกลองยาวตี
เสียงดังเราใจชวนใหผูคนรายรําหนาขบวน และมีพวกถือพานเดินตามหลัง บางก็ตีเกราะเคาะไมเขา
กับจังหวะกลองยาว  บางขบวนมีแหหัวโต กระตั้วแทงเสือ ชวยใหงานสนุกครึกครื้นยิ่งขึ้น พระสงฆ
ทั้งหลายเดินตามปดทายขบวน เมื่อมาพรอมกันแลวจึงเริ่มตักบาตรเทโวดวยขาวสุกและขนมลูกโยน  
ซ่ึงตางจากปจจุบันที่ตักบาตรดวยขาวสารและอาหารแหง   เมื่อตักบาตรเทโวเสร็จตอนเชาแลว   
ตอนบายมีลิเกใหชมตอ บางครั้งแสดง 1 วัน 1 คืน  เปนคณะลิเกที่มาจากตางจังหวัด ไดแก  ลิเกคณะ     
ตาเฉื่อย คณะตาชุน   

ตอมาประเพณีงานตักบาตรเทโวที่วัดจําปาซบเซาลงไป  เนื่องจากบางปที่วัดมีน้ําทวมสูง
จนถึงหัวเขา ไมสะดวกกับการตั้งขบวนแหดาวดึงส ประกอบกับมีถนนหลายสายตัดผานชุมชนเขา
ถึงวัดตางๆ  ยกเวนที่วัดนี้  แตละวัดตางจัดงานนี้ขึ้นแทนที่จะจดัรวมกันอยางสมัยกอน และชาวบาน
เลือกไปทําบุญที่วัดใกลบานซึ่งสะดวกมากกวา  เชน ที่วัดมะกอกเริ่มจัดงานตักบาตรเทโวได 10 กวา
ปแลว และที่วัดทอง บางระมาด เพิ่งเริ่มจัดได 3-4 ป  แมในป 2545 จะมีถนนเขาถึงวัดจําปาแลว ก็
ตาม แตภาพของขบวนแหดาวดึงสที่สวยงามประทับใจอันแสดงถึงพลังสามัคคีของคนในทองถ่ิน
จากทุกสารทิศมุงสูวัดจําปาก็เปนเพียงภาพของวันวานที่เลาขานสูกันฟง 

เดือน 12 พฤศจิกายน     ในวันแรม 2 ค่ํา เดือน 12 ของทุกป จะมี “ประเพณีชักพระ” หรือ
งานชักพระวัดนางชี นับเปนวัดแหงเดียวในกรุงเทพมหานครที่จัดงานบุญนี้ และที่สําคัญมิได
อัญเชิญพระพุทธรูปลงเรือเชนที่ปฏิบัติกันในงานชักพระทางภาคใต แตเปนการเชิญพระบรม
สารีริกธาตุและพระธาตุสาวกลงเรือ  (ศิริศักดิ์ คุมรักษา, 2542 : 200)     เจาอาวาสวัดนางชีไดรับ
สมณศักดิ์ตอกันมาวา “พระบริหารบรมธาตุ”  

ขบวนแหชักพระสมัยกอนนั้น เมื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุสาวก
ประดิษฐานยังบุษบกแลว ชักแหไปทางเรือ เร่ิมจากคลองดานหนาวัดนางชี ไปเขาคลองบางกอก
ใหญ  คลองบางกอกนอย  คลองชักพระ จนถึงวัดไกเตี้ย ตล่ิงชัน กอนเพล มีการสรงน้ําพระบรม
สารีริกธาตุ และทําบุญเล้ียงพระที่วัดไกเตี้ย  จากนั้นยกขบวนแหกลับไปทางปากคลองบางกอกนอย
เขาแมน้ําเจาพระยา    แลววกเขาคลองบางหลวงที่วัดหนากัลยาณมิตร   มุงหนากลับวัดนางชี   จาก
เสนทางดังกลาวจะเห็นวาเปนการแหรอบเกาะบางกอกหรือเมืองธนบุรีในอดีตนั่นเอง บางทานจึง
วิเคราะหวาเปนการทักษิณาวรรต เพื่อเปนสิริมงคลแกเมือง นอกเหนือไปจากที่ชาวฝงธนบุรีเชื่อวา 
ถาไมมีการแหพระบรมธาตุแลว จะเกิดโรคภัยไขเจ็บและภัยพิบัติ  

ในอดีตงานนี้เปนงานเทศกาลประจําปที่ครึกครื้นใหญโตที่สุดของชาวฝงธนบุรี เรือที่รวม
ขบวนแหมีหลายลําหลายแบบ มีการตกแตงหัวเรือทายเรืออยางสวยงาม บางลํามีมหรสพ เชน ลิเก 
ละคร ปพาทยบรรเลง บางลําเลนกระตั้วแทงเสือ  บางลําเลนเพลงเรือ สวนชาวบานสองฝงคลองจะ
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ออกมานมัสการพระธาตุที่ทาน้ําหนาบานกันเนืองแนน บางกลุมก็พายเรือมารับหรือมาชวยชักพระ
รวมขบวนแหไปดวยเพราะเชื่อวาคนที่ชวยชักพระจะเกิดสิริมงคล ขากลับมีแขงเรือกันหนาวัดนางชี
ดวย  (ศิริศักดิ์ คุมรักษา, 2542 : 200-201) 

 ปจจุบันผูคนมารวมงานนี้นอยลง ขบวนเรือแหเหลือเพียงไมกี่ลํา การแขงเรือก็เลิกราไป
ดวย  ในสมัยที่นายจําลอง ศรีเมือง เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ไดพยายามฟนฟขูึ้นมาใหม 
ปาวประกาศเชิญชวนผูคนมารวมงาน  และจัดใหตรงกับวันเสารวันอาทิตย  มีขบวนแหเรือดั้ง 3 ลํา 
สําหรับพระบรมสารีริกธาตุ  ตูพระธรรม  และพระสงฆ ตามลําดับ  รวมทั้งเรือบุปผชาติหลายลําที่
แตละเขตสงเขารวมขบวนแหอยางสวยงาม  ตั้งแตป พ.ศ. 2542  เปนตนมา กรุงเทพมหานครได
เล่ือนวันจัดงานใหตรงกับวันแรม 2 ค่ํา เดือน 12 ตามแบบโบราณ  ทําใหผูคนมารวมงานนอยลง  

ใน กทม.สาร ฉบับกลุมเขตเหนือ "กรุงธน" (ธันวาคม 2542: 4) ไดรายงานบรรยากาศของประเพณีชัก
พระ  ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2542 ไวตอนหนึ่งวา  

 
...เริ่มจากพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากที่ประดิษฐาน นับพระบรมสารีริกธาตุได 40 

องค และพระอัครสาวกธาตุได 29 องค (การปรากฏของพระบรมสารีริกธาตุและพระอัครสาวกจะ
มากนอยไมเทากันในแตละวัน แตตัวเลขที่เขียนนี้เปนการปรากฏในวันพิธีแห) อัญเชิญประทับเรือดั้ง 
พรอมดวยเรือบุปผชาติและเรือตามขบวนรวม 40 ลํา ออกจากวัดนางชี เขตภาษีเจริญ ลองไปตาม
คลองภาษีเจริญเพื่อให   ชาวบานประชาชนไดสักการะตามประเพณี 

ระหวางทางที่ขบวนเรือพิธีแหไปตามลําคลองนั้น ชาวบานริมคลองจะตั้งโตะหมูบูชา
พระพุทธรูป   เพื่อประพรมน้ําพระพุทธมนตเปนสิริมงคลใหแกมงคลวัตถุของเจาบาน ผานโรงเรียนที่
อยูริมคลองหลายแหง ตางก็นํานักเรียนตัวเล็กตัวนอยช่ืนชมขบวนแหเพื่อปลูกฝงประเพณีของทองถิ่น
ใหไดรู 

นําหนาขบวนเรือพิธีเปนเรือรับบริจาคเพื่อบํารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งใครไมเคยไดรวมพิธี
มากอนก็คงไมทราบวิธีการทําบุญของชาวริมคลองเมื่อเรือบริจาคผาน  หนาบาน ใครศรัทธาทําบุญก็
กวักเรียก เจาหนาที่ก็จะยื่นถุงรับบริจาคที่ตอไมดามยาวออกไปรับเงินทองสิ่งของ 

เรือผานไปตามคลองบางกอกใหญ ระหวางทางเมื่อจะตองลอดใตสะพาน พระบรม
สารีริกธาตุจะถูกอัญเชิญขึ้นบกเพื่อพนจากสะพานและอัญเชิญลงเรือแหตอ ทําอยางนี้ทุกครั้งที่ผาน
สะพาน เพื่อลอยลําไปเรื่อยจนเลี้ยวเขาคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน เตรียมขึ้นทาวัดไกเตี้ย เพื่ออัญเชิญ
ประทับใหประชาชนไดสักการะชื่นชม ตามประวัติจารึกไววาเปนการพักฉันเพล และจะอัญเชิญกลับ
ยังที่ประดิษฐานแหงวัดนางชีเชนเดิม 

เมื่อพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาถึงวัดไกเต้ีย ประชาชนมากมายเฝารอสักการะ 
ประพรมน้ําพุทธมนตตอแถวกันยาวเหยียด บางนําน้ําพระพุทธมนตกลับไปบูชาเสริมสรางสิริมงคล
ตามความเชื่อ   หลังจากพระฉันเพลแลวขบวนแหเรืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสด็จกลับประทับ 
ณ วัดนางชีเชนเดิม...  
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ในอดีตชาวบางระมาด บางเชือกหนัง และละแวกใกลเคียง  ซ่ึงอยูใกลเสนทางขบวนแห

ชักพระไดพายเรือไปรวมงานกันอยางสนุกสนานมาก  มีการสงประกวดเรือทุกปโดยเชาเรือมวงจาก
วัดทอง บางระมาด มีคนนั่งในเรือแตงกายสวยงาม 13-14 คน และตกแตงเรืออยางสวยงามเชนกัน 
นอกจากนี้ไดเขารวมการละเลนตางๆ  เชน  เพลงเรือ แขงเรือ ซ่ึงเปนงานใหญของวัดไกเตี้ย มีผูมา
ชมแขงเรือกันเนืองแนน  ตอมางานนี้ซบเซาลงไปตามกาลเวลา ยิ่งเมื่อสรางประตูน้ําคลองชักพระ
เสร็จในป พ.ศ. 2538  ทําใหคลองบริเวณนี้แคบลงไปมาก  เรือชักพระตองเปลี่ยนเสนทางเดินเรือ
ใหม  ชาวบางระมาดนอยคนนักที่ไปรวมงานเหมือนเชนเคย   

นอกจากงานบุญชักพระแลว  ในเดือน 12  ยังมีงานบุญเทศนมหาชาติประจําปดวย ถือเปน
ประเพณีหนึ่งที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา  ในตอนเชาจะเริ่มเทศนกัณฑทศพรเปนกัณฑแรก ถือกันวา
เปนกัณฑครู และตอดวยกัณฑตางๆ ตามลําดับ บางกัณฑคือกัณฑมัทรี จะมีการแสดงประกอบ และ
วันรุงขึ้นจะจบดวย "การเดินคาถาพัน"  แตปจจุบันการเทศนมหาชาติบางวัดเชนที่วัดมะกอก จะ
เทศนใหจบภายในครึ่งวัน จะเทศน 13 กัณฑโดยยอ ขึ้นตนดวยกัณฑทศพรและจบดวยคาถาพัน  

เจาภาพของแตละกัณฑ จะจัดเตรียมกัณฑเทศนไปตั้ง มีตนเทียนวางบนพานแวนฟา    
ชาวบางระมาดจะรวมทําบุญโดยนําเงินไปติดไวที่ไมและปกที่ตนเทียน  

ที่วัดชางเหล็ก มีพระนักเทศนมหาชาติหลายรูป เชน พระมหาธีรวัฒน ธีรปญโญ  ซ่ึงมี     
ชื่อเสียงมาก เพราะสามารถเทศนกัณฑมหาราชซึ่งถือวายากที่สุดไดไพเราะยิ่งและถูกแบบแผน    อีก
องคหนึ่งคือพระสวง เขมจิตโต อดีตเจาอาวาสวัดชางเหล็กซึ่งมรณภาพแลว  และพระสมชาย ปญญา
พะโล ซ่ึงถนัดเทศนกัณฑทศพรและพยายามสืบทอดการเทศนมหาชาติไวไมใหสูญหาย  

ในป พ.ศ. 2545 ที่วัดจําปา  ไดจัดงานเทศนมหาชาติประจําปเปนงานใหญ นิมนตพระนัก
เทศนมหาชาติชื่อดังมารวมงานทั้งนั้น  ผูเฒาผูแกมาฟงเทศนกันเนืองแนนตลอดงาน แสดงใหเห็นวา
ความศรัทธาในพุทธศาสนายังมีอยูอยางมั่นคง  

วันลอยกระทงในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 ไมมีงานบุญแตอยางใด ในตอนกลางคืน
แตละครอบครัวจะมาลอยกระทงเพื่อขอขมาแมพระคงคาที่ทําใหน้ําที่ใชสอยดื่มกินสกปรก ใน
กระทงอาจจะใสหมากพลู เงินเหรียญไปในกระทงดวย และทางเขตตลิ่งชันจะจัดงานรื่นเริงให       
ชาวบานไดไปเที่ยวงาน  

งานทอดกฐินจะเริ่มจากออกพรรษาจนถึงเดือน 12 ปจจุบันนี้การทอดกฐินทางเรือก็ยังคง
มีอยูบางแตไมมากนัก  
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งานทําบุญกลางบาน    ในรอบปยังมีงานบุญที่สําคัญอีกงานหนึ่งซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมา
นานจนทุกวันนี้ โดยไมกําหนดวาจะทําเดือนใดแนนอน  ขึ้นอยูกับความสะดวกของเจาภาพ นั่นคือ 
งานทําบุญกลางบาน บางบานจะทําในเดือน 6 สถานที่จัดงานเปนที่โลงกลางๆ บานหรือกลางชุมชน   

ถาทําที่ลานกวางๆ หลังบานหรือหลังชุมชน เรียกวา "ทําบุญหลังบาน"  บางบานจัดงานนี้
ในชวงหลังสงกรานต   ชุมชนหลังวัดรัษฎาธิษฐานเคยจัดเปนประจําทุกป    มีการแหรูปจําลอง
หลวงพอองคกอนๆ  ตอมาเลิกไป   เพราะบริเวณที่วางกลายเปนที่อยูอาศัยสําหรับเก็บคาเชาวัด   
ภายหลังหาทําเลไดใหม จึงร้ือฟนงานบุญนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 3-4 ปกอน  

ถาทําในสวน ตรงเพิงพัก โยงสายสิญจนโดยรอบ นิมนตพระไปสวด เล้ียงเพล ประพรม
น้ํามนตใหสวน เรียกวา “ทําบุญกลางสวน”  หรือ “ทําขวัญสวน” ทําไดทุกเมื่อ บางสวนทําเมื่อเก็บ
ผลผลิตเสร็จแลว  บางสวนถือโอกาสทําในวันลงแขกเก็บสม ที่เก็บสมก็เก็บไป ทําบุญพรอมกันไป
ดวย   ชาวสวนอิสลามนิยมทําบุญกลางสวนเชนกันโดยทําพิธีตามแบบอิสลาม  สวนชาวสวนจีนจัด
พิธีแบบไหวเจา ยกไปทําที่สวน     

การทําบุญเหลานี้มีจุดประสงคเดียวกัน คือ เพื่อไหวเจาที่เจาทาง ไหวบรรพบุรุษ ไหวเจา
ของสวนเดิม ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหทานเหลานั้น อันแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ  และขอให
ครอบครัวอยูรมเย็นเปนสุข รวมทั้งขอใหพืชในสวนเจริญงอกงามและติดผลมากๆ  ผลพลอยไดอีก
อยางหนึ่ง คือไดทําความสะอาดบานและบริเวณบาน รวมทั้งเปนที่ชุมนุมพบปะสรางสรรคญาติมิตร
ทั้งหลาย หนุมสาวมีโอกาสพบปะเจอกัน สรางความรักสามัคคีในครอบครัวและในทองถ่ินอีกดวย  

จะเห็นไดวา ประเพณีบางอยางไดเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาหรือตามความเจริญทาง
วัตถุที่เขามามีอิทธิพลในวิถีชีวิตของชาวสวน    คนรุนหลังจึงไมไดเห็นภาพแหงความสนุกสนาน 
ร่ืนเริง ความรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชน  แมวาประเพณีในรอบปยังถือปฏิบัติสืบตอกันมา  
แตความสําคัญของกิจกรรมเหลานี้ลดนอยลงไปทุกป     ผูเขาวัดก็มีไมมากดังแตกอน   เฉพาะงาน
เขาพรรษากับตรุษสงกรานตเทานั้นที่จะเห็นผูคนหนาตา สวนมากเปนผูสูงวัย  อยางที่วัดมณฑปจะ
มาถือศีลเปนประจําในวันพระ 8 ค่ํา  ชวงเขาพรรษา จะมาคางวัดถือศีลกันประมาณ 50 คน  บางคน
อยากจะมาวัดแตตองเฝาบาน  กวาจะมาวัดไดตองรอวันพระที่ตรงกับวันเสารอาทิตย  ผิดกับเมื่อ
กอนที่ทําสวนจะมาวัดกันไดเปนประจํา  นอกจากนี้คนที่มาทําบุญที่วัดราวครึ่งหนึ่งเปนคนแปลก
หนาหรือเปนผูที่อพยพเขามาอยูตามหมูบานจัดสรรหรือบานเชา  สวนเด็กเดี๋ยวนี้จะเขาวัดเพื่อมาเลน
กีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ เปตอง  สวนใหญที่ไมเขาวัดเพราะมีกิจกรรมอื่นๆ มาแทนที่มากมาย  เชน 
ไปเดินตามศูนยการคา  ดูทีวี เปนตน  

ประเพณีที่ดีงามตางๆ จะสืบทอดตอไปอยางยั่งยืนไดนั้น ตองอาศัยความรวมมือกันจาก
ทั้งวัดและชุมชนเปนสําคัญ   
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สืบเนื่องจากพระพุทธเจาเมื่อคร้ังเสวยชาติเปนพระเวสสันดร ไดบําเพ็ญยอดทานบารมีจึง
สําเร็จพระโพธิญาณ  ชาวสวนจึงมีศรัทธามากในการบริจาคเงินทําบุญกับวัด ถือวาเปนการสะสม
บุญกุศลไวในชาติหนา  ชาวสวนที่รํ่ารวยจากการขายที่สวนมักจะนําเงินสวนหนึ่งมาถวายวัด มาก
นอยตามศรัทธา เจาของสวนแถวบางพรมคนหนึ่งก็ปรารภวา “อยากจะขายที่จะไดเอาเงินมาทําบุญ”   

สําหรับยายยิ้ม (สัมภาษณ, 12 มกราคม 2545 – เสียชีวิต 12 เมษายน 2545)  ชาวสวน
อาวุโสที่สุดของบางระมาด  ขณะนั้นอายุ 98 ป  เพียงแคไดเห็น ไดลูบคลํา “ลูกสาละ” ก็เกิดปติ     น้ํา
ตาไหลพราก พรอมกับกลาววา “พระพุทธเจาทานสิ้นไปนานแลว แตเราก็โชคดี ที่ยังไดเห็นสิ่งนี้อยู”    
ยายยิ้มอยากจะใหลูกหลานนําตนสาละมาปลูกไวใกลๆ บานบาง    สะทอนใหเห็นถึงสายใยแหง
ความผูกพันอยางลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา  

 
5.   ภูมิปญญาชาวสวนฝงธนบุรี 

 
ชุมชนชาวสวนยึดอาชีพทําสวนสืบทอดกันมายาวนานหลายรอยป การสรางสรรค         

ภูมิปญญาชาวสวนเกิดจากการเรียนรูตามธรรมชาติและส่ังสมประสบการณในชีวิตจริงเปนพื้น
ตลอดมา  มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่องในรุนหลังๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงชีพใน
สภาพแวดลอมนั้น    
 ในการศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีคร้ังนี้ พบวา ชาวสวนฝงธนบุรีมีการสั่งสมและ
สืบทอดภูมิปญญาที่กวางขวาง หลากหลาย และลึกซึ้ง ซ่ึงเกินกวาที่จะเขาถึงไดครบถวนดวยการ
ศึกษาคนควาเพียงระยะสั้นๆ ในคราวเดียว   ในที่นี้จึงไดเพียงแตประมวลและนําเสนอเนื้อหาสาระ
บางประการที่เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวสวน ฝงธนบุรี  ซ่ึงหลายอยางเปนที่ยอมรับในวงวิชาการสมัย
ใหม  และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบไดอยางดี   

จากการศึกษา พบวา ชาวสวนฝงธนบุรีไดพยายามตอสูในการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับ
สภาพธรรมชาติ อาศัยธรรมชาติเปนฐานสําหรับชีวิตและการผลิต สรางสรรคและส่ังสมวิถีชีวิต  
วิธีการทางปญญาเพื่อชีวิตและสังคมใหอยูรวมกันอยางเปนสุขและยั่งยืน ปรากฏเปนรองรอยแหง
ภูมิปญญาชาวสวนฝงธนบุรี ดังนี้  

 
5.1   ภูมิปญญาในการเลือกถ่ินฐานที่ตั้ง  

เนื่องจากลักษณะที่ตั้งของธนบุรีบนดินดอนตะกอนปากแมน้ํา สงผลใหผืนดินสวนใหญมี
ลักษณะเปนดินเหนียวสีเทา เหมาะแกการเพาะปลูกหรือทําสวนอยางยิ่ง  แมเปนพื้นที่บริเวณที่ติด
กับทะเลก็มีลักษณะเปนดินเหนียวเชนกัน ซ่ึงที่อ่ืนมักจะเปนดินทราย  จึงเปนแหลงปลูกสม



 196

เขียวหวานที่ดีที่สุดของประเทศไทย   และคุณสมบัติของดินที่เกิดจากตะกอนที่ทับถมกันมาชานาน
ของน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็มมีความแตกตางกัน  เหมาะกับพืชพรรณนานาชนิด ธนบุรีจึงไดชื่อวา
เปนแหลงพันธุพืชหลากชนิดที่สุดแหงหนึ่งของไทย   

พื้นที่ฝงธนบุรีเปนพื้นที่ในลุมน้ําเจาพระยาตอนลางที่มีน้ําทวมถึงทุกป  ถาปใดน้ําทวมไม
มากและไมนาน เพียงแตทวมพอเหมาะพอดี ไมถึงขนาดทําใหพืชผลเสียหายแลว  การทวมนั้น
กลับเปนประโยชนอยางใหญยิ่ง เพราะน้ําอาบวัวสีแดงเขมขนที่ไหลมายามน้ําเหนือหลากไดพัดพา
เอาตะกอนดินทรายแรธาตุตางๆ อันเปนปุยช้ันดีมาดวย  ทําใหผืนดินอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ  
ชาวสวนแตคร้ังบรรพบุรุษจึงไดบุกเบิกผืนปาในเขตนี้ใหเปนที่นาและที่สวนมากขึ้น จนแทบจะไม
มีที่รกรางวางเปลาเหลืออยูเลย    

ผลผลิตที่ไดจากสวนมีมากมายเกินกวาจะบริโภคไดหมด ชาวสวนไดนําออกจําหนายแลก
เปล่ียนกับสินคาอื่นที่จําเปนในการดํารงชีพ  จึงเกิดตลาดน้ําที่คาขายกันอยางคึกคักหลายแหง  และ
ขยายออกไปเปนเครือขายการคาอยางกวางขวางกับจังหวัดใกลเคียง   เชน   สุพรรณบุรี นนทบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เปนตน    

แสดงใหเห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษชาวสวนฝงธนบุรีในการเลือกทําเลที่ตั้งชุมชน  
5.2  ภูมิปญญาในการจัดการพื้นที่สวน  

5.2.1 การยกรองสวน   
ชาวสวนไดยึดอาชีพทําสวนเปนหลัก ซ่ึงเหมาะสมกับทําเลที่ตั้งแหงนี้ที่สุด ได

พยายามตอสูในการดํารงชีวติใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติ หรืออาศัยธรรมชาติเปนฐานในการ
ผลิต ทําใหตนทุนต่ํา  ดวยการทําสวนแบบยกรอง ทําใหน้ําระบายไดดี ถายเทออกสูคลองไดสะดวก 
รากไมไมช้ืนแฉะจนเกินไป   กอปรกับปุยตามธรรมชาติที่เปนตะกอนพัดพามาพรอมกับน้ําอาบวัวสี
แดงเขมในฤดูน้ําหลากปลายป ไหลไปตกตะกอนรวมกันอยูกนทองรอง ผสมกับเศษดินที่ถูกชะลาง
จากหลังรองและเศษใบไมตางๆ ที่หลนทับถมกันเปนเวลาหลายเดือนยอยสลายเปนเลนในทองรอง 
กลายเปนปุยที่อุดมดวยแรธาตุตางๆ ท่ีพืชตองการ สวนน้ําในทองรองก็เปนปุยน้ําชีวภาพอยางดี    
การลอกทองรองโดยโกยดินเลนหรือสาดเลนขึ้นมาบนหลังรอง จึงเปนการบํารุงรักษาดินใหอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติ โดยไรสารเคมี  

5.2.2   การทําคันดินลอมสวน  
ชาวสวนไดเรียนรูผานประสบการณเกี่ยวกับสภาพน้ําหลากไหลบาเขาทวมสวน   

และบานเรือนเปนอยางดี  จึงไดปรับใชประโยชนจากน้ําทวมใหมากที่สุด และคิดหาวิธีบรรเทาและ
ปองกันน้ําทวมดวยการทํา “คันดิน” กั้นลอมรอบสวนทั้ง 4 ดานเปนขนัดๆ ติดตอกันไป     วิธีนี้เปนที่
ยอมรับในวงวิชาการการวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  ซ่ึง “นักวิศวกรระบายน้ํา”  ไดใชหลักการเดียวกันนี้
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ไปทําคัน (polder) สําหรับปองกันน้ําทวมที่ดินอันมีมูลคาสูง ไดแก การทําคันลอมรอบบริเวณเกษตร
กลางบางเขน ซ่ึงเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมตางๆ ของกระทรวงเกษตรและส
หกรณ  การทําคันลอมรอบสนามบินดอนเมือง  การทําคันลอมรอบสถาบัน AIT  เปนตน      (ชู
เกียรติ ทรัพยไพศาล และไตรรัตน ศรีวัฒนา, 2530: 24)  

การทําคันดินลอมสวนนั้นลงทุนนอย แตไมสามารถตานทานน้ําทวมในชวงที่มี
กระแสน้ําแรงจัดได   ฉะนั้น  เจาของสวนตองเสริมคันดินใหสูงขึ้นทุกป  บางรายไดพัฒนาวิธีการ
ตาง ๆ เพื่อทําคันสวนใหแข็งแรงถาวรยิ่งขึ้น โดยยอมลงทุนสูงแตไดผลคุมคาระยะยาว  เชน กอ
กําแพงปูนกั้น  หรือทําคันดินเปนถนนหรือเขื่อน ซ่ึงเสียคาใชจายสูงราวแสนบาท  บางสวนอยาง
สวนของลุงชื้น   กิมอวม  ทําคันสวน เก็บกักน้ําจืด 2 ช้ัน   เปนความพยายามตอสูกับธรรมชาติมิให
น้ําเคม็เขาสวน  

5.2.3   การขุดลํากระโดง  
เมื่อชาวสวนขุดดินขึ้นมาถมเพื่อสรางคันดินลอมสวนทั้ง 4 ดาน ทําใหพื้นที่ที่ถูกขุด

นั้นกลายเปนรอง  ซ่ึงชาวสวนรูจักปรับใชเปน “ลํากระโดง” ที่เอื้อประโยชนทั้งตอตนเองและสวน
รวมไดมากมาย คือ ใชเปนทางระบายน้ําเขาออกเชื่อมตอระหวางสวนกับลําคลอง เปนเสนทาง
ลําเลียงผลผลิตออกจากสวน และใชเปนทางสัญจรสาธารณะ เปนเสนทางลัด กอใหเกิดเปนเครือขาย
คมนาคมทางน้ําเชื่อมตอถึงกันหมด   

5.2.4   การทําสวนผสม  
บรรพบุรุษของชาวสวนไดใชระบบการเกษตร ที่เรียกวา “สวนผสม”  เปนการปลูก

พืชตางระดับ ตางชนิด อิงอาศัยกันตามธรรมชาติ  ตามหลักวิชาการสมัยใหมนั้นสวนผสมจัดวาเปน
การเกษตรผสมผสานแบบพืช-พืช    โดยการคัดเลือกพืชที่มีความตองการแสงแดด ระดับความลึก
ของราก ปริมาณธาตุอาหารในดิน และความชื้นที่แตกตางกัน  ที่นิยมเรียกวา “ระบบการปลูกพืช
ความสูงตางระดับ”  (Multi-storeyed Cropping Systems)   (สุวรรณา อุยานันท, 2545: 12)  การทํา
สวนผสมแบบนี้สามารถลดความเสี่ยงตอผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผันแปรของสภาวะ
ราคาพืชผลที่มีความไมแนนอน  การใชทรัพยากรที่หาไดงายในสวนของตนชวยใหชาวสวนไมตอง
ใชเงินสดในการลงทุน  มีอาหาร ยารักษาโรคจากพืชสมุนไพร และปจจัยอ่ืนๆ ที่เอื้อตอการดํารงชีพ
ในชีวิตประจําวันที่ไดจากสวนของตนเอง  ในรอบปจะมีผลผลิตจากสวนตลอดเวลา สามารถนํามา
บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจาย  และนําไปจําหนายเกิดเปนรายไดหลักที่มั่นคง รวมทั้งอาจมี
รายไดเสริมจากการเลี้ยงปลาในทองรองอีก  เห็นไดชัดวา ชาวสวนมีอิสระอยางมากในการดํารงชีวิต 
พึ่งตนเองได และไมเบียดเบียนส่ิงแวดลอม   ถึงแมบางรายจะไมรํ่ารวยแตก็มีอาหารบริโภคครบสาม
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มื้อ  ปจจุบันถือเปนทางเลือกที่สําคัญทางหนึ่งของเกษตรกรไทยและนับวันจะมีความสําคัญตอการ
พัฒนาการเกษตรของชาติ   

  
5.3  ภูมิปญญาในการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดสมดุลทางธรรมชาติ   

ชาวสวนอาศัยการสังเกต เรียนรูจากประสบการณที่ส่ังสมมายาวนาน   จึงเขาใจสภาพสิ่ง
แวดลอมรอบตัวที่เปล่ียนแปลงอยูทุกขณะอยางลึกซึ้ง   และไดปรับวิถีการผลิตใหเกิดสมดุลทาง
ธรรมชาติไดอยางชาญฉลาด  ความรูเร่ืองระบบน้ําขึ้นน้ําลง เร่ืองสภาพอากาศในแตละฤดูกาล เร่ือง
ปุยในธรรมชาติ และเรื่องนิสัยของพืชแตละชนิด ลวนเปนภูมิปญญาที่ชาวสวนสั่งสมมาแตโบราณ
และสืบทอดมาจนทุกวันนี้    กลาวคือ 

ทุกวันชาวสวนตองหมั่นสังเกตระบบน้ําขึ้นน้ําลงที่เปล่ียนแปลงตามโคจรของดวงจันทร    
โดยดูทิศทางการไหลของน้ํา  ถาไหลจากทิศเหนือสูทิศใตจะเปนชวงน้ําลง  ถาไหลยอนกลับ จะเปน
ชวงน้ําขึ้น  ชวงเชาตรูจะเปนชวงที่น้ําขึ้น ในแตละวันน้ําจะขึ้นคลาดเคลื่อนกันประมาณครึ่งชั่วโมง   
สวนชวงเย็นเปนชวงน้ําลง  ในวันหนึ่งๆ จะมี “สองน้ํา”   สวนขางขึ้นจะมีน้ํามาก ชาวสวนเรียกวา 
“น้ําเกิด”  และขางแรมจะมีน้ํานอย ชาวสวนเรียกวา “น้ําตาย”  ชาวสวนตองรูจักคาดการณชวงเวลา
ใดน้ําจะขึ้นสูง หรือน้ําจะลด จะไดปรับเวลาเดินทางเขาออกสวนไดเหมาะสม เพราะชาวสวนพาย
เรือเขาไปในสวนตามลํากระโดงเล็กๆ แคบๆ  เรืออาจจะเกยตื้นถาเปนชวงน้ําลงมากๆ   ตองลงไป
เข็นเรือ เหนื่อยแรง หรือไมก็ปลอยน้ําออกจากสวนผลักใหเรือผานไปได รุงขึ้นกลับมาสูบน้ําเขา
สวนใหเทาระดับเดิม  หรือบางครั้งตองนําเรือไปฝากเพื่อนบานไวแลวเดินตอไปยังสวน    รอเวลา
น้ําขึ้นแลวคอยกลับมาใหม  เด็กๆ จะเรียนรูระบบน้ําขึ้นน้ําลงจากการสังเกตเห็นอยูทุกวัน (สมศักดิ์ 
เมนะทัต, สัมภาษณ, 21 มีนาคม 2546)  

ผูที่อยูใกลทะเล ตองคอยเฝาระวังน้ํากรอย หรือน้ําเค็มเขาสวน โดยจะสังเกตสีของน้ํา   ถา
น้ําใส เห็นกนคลอง มีตะกอนตก แสดงวาน้ําเค็มเขาแลว หรือดูผักตบชวา ถาน้ําเค็มเขา ใบจะไหม  
อีกวิธีหนึ่งคือชิมน้ําวารสเค็มหรือไม  (เกรียงศักดิ์  เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ,  22 มีนาคม 2546)  ซ่ึง
วิธีเหลานี้อาจไมแนนอนชัดเจน ปจจุบันเริ่มมีการใชเครื่องวัดคาความเค็มที่ใชงายและพกพาสะดวก 
เพราะมีขนาดใหญกวาโทรศัพทมือถือเพียงเล็กนอย (อาคม ปล่ังศรีนนท, สัมภาษณ,  6 กุมภาพันธ 
2546) 
 นอกจากนี้ ชาวสวนเรียนรูจากประสบการณวา สภาพอากาศหนาวมีผลตอการผลิดอกออก 
ผลมากพอเขาสูชวงตนฤดูหนาว ชาวสวนจะเฝารออยางใจจดใจจอและคอย “ลุน” ใหอากาศหนาว
เย็นนานๆ   อยางชาวสวนลิ้นจี่บางขุนเทียนรูวาปใดอากาศหนาวประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ติด
ตอกันประมาณ 15 วัน ปนั้นล้ินจี่จะชุกแนนอน  (นําพล โพธิพลากร, สัมภาษณ, 2  มีนาคม 2546)  
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ดังที่ยายละมอม อุนยะวงษ (อางถึงใน นิพัทธพร เพ็งแกว, 2542: 131-132)  เลาวา  
 
…สวนคนรวยๆ ถึงจะปลูกล้ินจี่ ปลูกทิ้งๆ เหลือๆ เอาไว เพราะล้ินจี่ไมไดผลทุกป 
เขาถึงไมปลูกกันทุกสวน  ตองปที่หนาวติดตอกันไมต่ํากวา 10 วัน จึงจะออกผล 
เจ็ดวันไมทันหรอก มันแคผลิเปนยอด พอหยุดหนาวก็แตกเปนใบ ถาไดหนาว
ขนาดมีไอน้ําขาวๆ ขึ้นเหนือผิวน้ํายามเชาสักครึ่งเดือนละก็แจว  ออกชอแน       
สมัยกอนมันหนาวยาวตามฤดูกาล ล้ินจี่เราถึงไดกิน… 
 
แตฝงธนบุรีปจจุบันแทบจะไมไดสัมผัสอากาศหนาวเย็นตามฤดูกาลเหมือนสมัยกอนเลย  

ทําใหผลผลิตตกต่ํามาก  เชน เมื่อตนป พ.ศ. 2546 สภาพอากาศแปรปรวน ทําใหชวงหนาหนาวมาชา 
จนกลางเดือนมกราคม อากาศกลับเพิ่งเริ่มหนาวและหนาวนอยกวาที่ชาวสวนคาดการณไว  ล้ินจี่ที่มี
ชื่อเสียงของจอมทองจึงไรลูกในปนี้  ไมผลชนิดอื่นๆ เชน มะไฟ ก็จะมีสภาพคลายกัน คือ ไมออก
ดอกออกผลเลย หรือออกนอยกวาปกอนๆ  

 
ในการบํารุงดิน  เปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหพืชเจริญงอกงาม ไดผลผลิตที่มีคุณภาพสูง     

ชาวสวนจะใชวิธีลอกทองรองเปนประจําทุกป เพื่อนําเลนมาโปะเปนปุยบนหนาดิน  ทําใหการเรียง
ตัวของดินไมเปนไปตามธรรมชาติ  คุณสมบัติของดินจึงเปลี่ยนไปโดยสามารถระบายน้ําไดดีขึ้น 
และมีอินทรียวัตถุมากขึ้น    ชาวสวนใชวิธีบํารุงรักษาดินตามธรรมชาติเร่ือยมาจนทุกวันนี้  การลอก
เลนจะใหผลดีตองดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมดวย  ดังที่ยายละมอม อุนยะวงษ (อางถึงใน นิพัทธพร 
เพ็งแกว, 2542: 131-132)  เลาถึงเทคนิคในการลอกเลนวา  
 

 …ปลูกล้ินจี่มันดีอยางตรงไมตองไปดูแลมาก ปหนึ่งมีงานหนักที่ตองปรนนิบัติมัน
คร้ังเดียว คือพอถึงชวงกอนหนาหนาวหรือใกลๆ หนาวนี่แหละ เราจะลอกเลนกัน 
ทางฝงธนเราปลูกล้ินจี่แบบยกรอง ไมไดเปนสวนแบบของเชียงใหม แลวเราก็ปลูก
ทองหลางขนาบขางๆ ใหใบรวงลงทองรอง ทับถมเปนขี้เลนอยูในนั้น  ใบ
ทองหลางนี่แหละดีนัก มันเปนหมอของตนไม จําไดวาตอนเด็กๆ ตาจะหมผาผวย
ลงไปลอกเลนปละครั้ง ถึงนึกไดวาเปนชวงตนๆ หนาว ตองรูจังหวะดวย เพราะ
ตอนลอกเลนเราจะปลอยน้ําออก คลายๆ บังคับใหตนมันอดอยาก แลวจะไดลอก
เลนสะดวกดวย  พอลอกเสร็จก็เอาน้ําเขาเลย กระตุนใหมันออกชอเสียเต็มที่ แลวก็
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ปลอยไดเลย จากนี้ก็ไมตองทําอะไร ถึงบอกวาทําสวนลิ้นจี่สบาย มันจะสุกอีกที
ตอนเดือนเมษา… 

 
สําหรับตนทองหลางนั้น ชาวสวนนิยมปลูกเปนพืชแซมคูกับพืชหลักมาชานานแลว       

นอกจากเปน “หมอของตนไม” แลว ยังเปน “ผูชวยชาวสวน” อีกดวย  (สายัณห อนอุน, สัมภาษณ,   8 
สิงหาคม 2544)  เพราะตนทองหลางเปนพืชตระกูลถ่ัวที่มีประโยชนมากมาย ดังที่นักวิชาการเกษตร
อธิบายวา ไรโซเบียมเปนเชื้อบักเตรีที่อาศัยอยูในปมของรากพืชตระกูลถ่ัว คุณสมบัติพิเศษคือ
สามารถดึงเอากาซไนโตรเจนซึ่งมีอยูมากมายในอากาศมาสรางเปนสารประกอบไนโตรเจนใหพืช
ใชในการเจริญเติบโตได   และสวนที่เหลือเกินความตองการก็จะปลดปลอยลงสูดินเปนอาหารพืช
ตอไป ดังนั้นที่ปมของรากพืชตระกูลถ่ัว จึงเปรียบเสมือนโรงงานสรางปุยเคมีไนโตรเจนนั้นเอง         
เชื้อนี้จึงทําหนาที่ทดแทนธาตุอาหารไนโตรเจนโดยเราไมจําเปนตองใสปุยเคมีพวกไนโตรเจนอีก       
(จิระศักดิ์ อรุณศรี, สมใจ ปฏิยุทธ, 2538: 97)  ดังนั้น พืชที่ปลูกคูกับตนทองหลางในสวนจึงไดปุย
ไนโตรเจนตามธรรมชาติอยูตลอดเวลา โดยที่ชาวสวนไมตองลงทุนคาปุยเพิ่ม ประหยดัทั้งแรงงาน
และตนทุนการผลิต  นอกจากนี้ ตนทองหลางเปนพืชปลูกงาย ปกชําก็ขึ้น และเติบโตเร็ว ใหรมเงา
กับพืชหลักที่ตนยังเล็กไดดี ชวยใหดินเย็น ชื้น และยึดดินไมใหรองพังทลาย อีกทั้งยังเปนคางใหพลู
เกาะ  สวนใบทองหลางที่หลนลงในทองรองเนาสลายทับถมกัน กลายเปนปุยน้ําชีวภาพชั้นดี  ใตรม
เงาของทองหลางปลูกขา ตะไคร เพิ่มรายไดไดอีก    

จะเห็นไดวาชาวสวนสมัยกอนมีภูมิรูและเขาใจถึงภาวะสมดุลทางธรรมชาติอยางดี รูจักนิสัย
ของตนไมแตละชนิด และเลือกปลูกพืชไดอยางเหมาะสม   

 
ในการทําสวน ชาวสวนยอมตองการไมผลที่มีคุณภาพดีและใหผลดก   จึงตองพยายาม

เสาะหาพันธุดี หรือคัดเลือกพันธุดีขึ้นมาใหม  
 เร่ิมตั้งแตการเพาะพันธุ  ชาวสวนจะใชเมล็ดเพาะพันธุเปนหลัก บางครั้งจะไปคอยขอ

เมล็ดจากพระสงฆ  เพราะรูวาชาวสวนนิยมนําผลไมที่ดี มีคุณภาพสูงสุดไปทําบุญเล้ียงพระ   เมล็ด
พันธุเหลานี้จะนําไปเพาะไว  เปนการรวบรวมพันธุชนิดตางๆ  การเพาะเมล็ดของพืชบางชนิด ผล
ที่เกิดจากตนที่เพาะใหมจะมีลักษณะผิดไปจากตนแม เนื่องจากเปนพืชที่ผสมขามพันธุ (cross 
fertilization) งายมาก ทําใหเกิดพันธุใหมขึ้น เชน ทุเรียน เปนตน    

การปลูกตนใหมนี้ กวาตนจะเจริญออกผลครั้งแรกมานั้นตองเสียเวลารอคอยนานหลายป  
ประมาณ 8-10 ป หรือเร็วกวานั้น  เมื่อไดผลผลิตรุนแรกแลวจึงคัดเลือกพันธุ  ถาผลออกมาดี มี
ลักษณะดี เชน ผลใหญ ใหผลดก เนื้อมาก รสดี ฯลฯ ชาวสวนจะตั้งชื่อและขยายพันธุใหมตอไป  
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เมื่อเปนที่นิยมของตลาดก็จะเปนผลไมที่มีชื่อพันธุหนึ่ง  ถาไดผลลักษณะไมดี ชาวสวนจะฟนทิ้ง
หรือไมขยายพันธุเลย   

ในการคัดเลือกพันธุนั้น ชาวสวนตระหนักดีวา “พันธุที่ดีพรอมหาไมไดเลย มีแตดีอยางนี้ก็
ตองเสียอยางนั้นเสมอ”  (ปยะ เกียรติกอง, 2500: 34)  จึงตองเรียนรูอยางละเอียดวาพันธุใดมีดีมีเสีย
อยางไรบาง   โดยมากพันธุที่เกิดใหมจะดีกวาตนพันธุแมนั้นยาก  เต็มที่อยางดีก็เสมอตัวเทานั้น   
ฉะนั้นผูเพาะควรเปนผูไดรับเกียรติใหนําชื่อไปตั้งเปนชื่อพันธุไมที่ตนเพาะขึ้นไดใหม   

ทุเรียนพันธุใหมและมีชื่อเสียง ซ่ึงเกิดจากฝมือเพาะของชาวสวนฝงธนบุรี  ในชวงกอนป 
พ.ศ. 2500 มีอยูมากมายหลายพันธุ  อาทิ  (ปยะ กองเกียรติ, 2500: 11-31) 

พันธุกบแมเฒา (กบเล็บเหยี่ยว) เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุการะเกตุแมเฒา ที่ตําบลหนา 
วัดสุวรรณาราม อําเภอบางกอกนอย  

พันธุกบเหมราช เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุกบแมเฒา  โดย นายเหม คลองบานขุนอินทร 
ตําบลบางขุนศรี อําเภอบางกอกนอย 

พันธุพวงมาลัย  เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุกบแมเฒา โดย นายมุย ตําบลบางขุนนนท 
อําเภอบางกอกนอย  

พันธุย่ําเพละ  เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุกบแมเฒา ที่ตําบลบางขุนนนท อําเภอบางกอกนอย  
พันธุกบตาแมน เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุกบแมเฒา โดยนายแมน โชติวิสุทธิ์ ตําบลบาง

ขุนนนท อําเภอบางกอกนอย  เมื่อป พ.ศ. 2486  
พันธุฉัตร หรือทองยอยฉัตร เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุทองยอยเดิม โดยนายฉัตร ตําบล

บางขุนนนท อําเภอบางกอกนอย  ราวป พ.ศ. 2410  
พันธุฉัตรสีนาค เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุฉัตร โดย นายวร กล่ันขยัน ตําบลบางขุนศรี 

อําเภอบางกอกนอย ราวป พ.ศ. 2460  
พันธุชมพนูุช เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุฉัตร โดย นายนุช พินธุทอง คลองบานขุนอินทร 

ตําบลบางขุนศรี อําเภอบางกอกนอย  ราวป พ.ศ. 2460  
พันธุพวงฉัตร เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุฉัตร โดย นางเชื่อม เชียววิทย หนาวัดเรไร ตําบล

บางขุนศรี อําเภอบางกอกนอย   
พันธุทรงหวด  เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุฉัตร โดย นายนุช พินธุทอง คลองบานขุน

อินทร ตําบลบางขนุศรี อําเภอบางกอกนอย  ราวป พ.ศ. 2460  
พันธุเปลือกไข เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุฉัตร โดย นายนุช  พินธุทอง คลองบานขุน

อินทร ตําบลบางขุนศรี อําเภอบางกอกนอย    
พันธุนกกระจิบ   เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุฉัตร ตําบลบางยี่ขัน อําเภอบางกอกนอย   
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พันธุกําปนเหลือง หรือกําปนเจากรมเขียน  เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุกําปนเนื้อขาว          
ที่สวนวัดเสาวคนธ ตําบลบางยี่ขัน อําเภอบางกอกนอย    

 พันธุสุดสาคร (กานยาวใหญ)   เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุกานยาว โดย นายวร กล่ันขยัน  
ตําบลบางขุนศรี อําเภอบางกอกนอย  เพาะเมื่อหลังน้ําทวมป พ.ศ. 2460  

พันธุสายหยุด   เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุลวง โดย นายทองอยู สุวรรณโรดม (บุตรนาย
กรรณ สุวรรณโรดม)  ตําบลบางขุนนนท อําเภอบางกอกนอย    

พันธุขั้วใหญ   เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุลวง โดย นายกรรณ สุวรรณโรดม     ตําบลบาง
ขุนนนท อําเภอบางกอกนอย    

นอกจากทุเรียนแลว ก็มีมะไฟ  เชน มะไฟพันธุครูถิน   เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุใด        
ไมทราบ  โดยครูถิน อาจหาญ อดีตครูใหญโรงเรียนมัธยมวัดประสาท  ตล่ิงชัน  เมื่อราว 30-40 ป
กอน  ชาวสวนบางระมาดนิยมปลูกพันธุนี้ และมีการขยายพันธุไปในที่ตางๆ จนทุกวันนี้  

มะไฟพันธุยายเพาะ  เกิดจากการเพาะเมล็ดพันธุใดไมทราบ  โดยนางเพาะ ซ่ึงเปนญาติของ
ครูถิน อาจหาญ   

มะไฟพันธุตาเจือ   เกิดจากการเพาะเมลด็พันธุใดไมทราบ  โดย นายเจือ  ชาวตลิ่งชัน  แต
พันธุนี้เกิดทีหลังพันธุครูถิน   ชาวสวนบางระมาดนิยมปลูกพันธุนี้ดวยเชนกัน  

ไมเพียงแตไมผลเทานั้นที่ชาวสวนเพาะพันธุขึ้นใหม   แตไมดอกอยางเยบิรา ซ่ึงในอดีต
นิยมปลูกกันมากแถบตลิ่งชัน   ชาวสวนไดผสมพันธุใหมขึ้นหลายพันธุ   เชน พันธุขุนแผน  พันธุ
กุมารทอง เปนตน  

ผูที่ทําพันธุใหมจะตองเปนผูที่รักทางนี้จริงๆ  มิฉะนั้นแลวจะอดใจรอดูผลจากตนที่เกิด
ใหมไมได เพราะการทําพันธุใหมจะตองใชเวลานานมากกวาจะเห็นผล   จะเห็นไดวา  สมัยกอน
พืชพันธุดีๆ ที่ชาวสวนคัดเลือกไวมีมากมาย   เปนการพัฒนาคุณภาพไมผลดวยภูมิปญญาของตน 
โดยไมตองพึ่งพาเทคโนโลยีหรือนักวิชาการเกษตรอยางสมัยนี้  

 
5.4   ภูมิปญญาในการประดิษฐหัตถกรรมพื้นบาน  

ชาวสวนไดใชสติปญญาและทักษะตางๆ ในการทําหัตถกรรมพื้นบาน โดยอาศัยวัตถุดิบที่
หาไดงายจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยูใกลตัวมาประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชหลากหลายสารพัดชนิด  
เชน อุปกรณทําสวน  เครื่องมือจับสัตวน้ํา-สัตวบก   การทําของใชหรือภาชนะใชสอยตางๆ ในครัว
เรือน หรือแมแตของเลนสําหรับเด็ก  แฝงไวดวยประโยชนในการใชสอย และคุณคาทางจิตใจ     
รวมทั้งหัตถศิลปที่คนรุนใหมยังทึ่งในฝมือ   เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป พวกเครื่องมือเครื่องใชบางอยาง
เลิกใชไปแลวหรือใชกันนอยมาก เชน ชงโลง พราหวด  ที่ยังใชกันอยูประจํา เชน ขนาด  แครง พวก
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ของเลนเด็กซึ่งสวนใหญดัดแปลงจากวัสดุในสวน เชน กาบกลวย ทางมะพราว ก็หมดไปเชนกัน มี
แตของเลนสมัยใหม ซ่ึงมักทําดวยพลาสติก เพราะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและวิทยาการเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาแทนที่  

ในที่นี้จะไดยกตัวอยางหัตถกรรมที่สําคัญเพียง 3  อยาง คือ  
 เครื่องจักสานดวยทางมะพราว    ชาวบางมดนิยมนําทางมะพราวมาสานเปนภาชนะรูปทรง

ตางๆ อยางสวยงาม จนกลายเปนเอกลักษณของทองถ่ินนี้  ไดแก  ตะกรอ  หมวกทหาร หมวกกํานัน  
หมวกทรงปกกวาง  งอบชาวนา  กระจาด ตะกรา ตะกราทรงเตี้ย ตะกราทรงสูง  ชะลอม   

หลายโรงเรียนในเขตจอมทองไดนําภูมิปญญานี้มาสอนใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
เชน โรงเรียนวัดยายรม โรงเรียนวัดสีสุก และที่กําลังจะดําเนินการคือโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก  
ดังจะเห็นไดจากเอกสารแผนพับของโรงเรียนวัดยายรม เร่ือง “งานสานทางมะพราว”  สอนวิธีทํา
ตะกรา พรอมมีรูปประกอบ ดังนี้  

วสัดุ      1.  ทางมะพราวที่ยังติดอยูที่กาน 
          2.   เชือกฟางผูกของ 

ขนาดสําเร็จรูป  ปากตะกรากวางประมาณ 22  ซม. สูงประมาณ 15 ซม. 
วิธีทํา    1.  ใชมีดผากานมะพราว โดยใหทางมะพราวติดอยู 11 ทาง และกานหนา

ประมาณ 1 ซม.  
2.  โคงกานตอกันเปนวงกลมพรอมกับผากานมะพราว (ไมมีใบติด) หนา 1 ซม. 

อีกอันหนึ่ง แลวโคงเปนวงกลมเสริมเขาไปในวงกลมแรก (เพื่อชวยใหหนาขึ้น)  แลวมัดดวยเชือก
ฟางเปนชวงๆ สวนนี้จะเปนขอบของกนตะกรา 

3. ตั้งขอบกนตะกรากับพื้น จากนั้นตัดทางมะพราวอีก 11 ทาง (ตัดออกจาก 
กานมะพราว) แลวสอดปลายทางมะพราวเขาไประหวางทางมะพราว 11 ทางแรก เรียงกันไปแตละ
ชอง (สอดปลายทางมะพราวเขาไปในกนตะกราประมาณ 20 ซม.) 

4. สานขัดทางมะพราวทั้ง 22 ทางขึ้นไปสูงประมาณ 15 ซม. ตามลาย 
5. เมื่อสานสูงตามตองการแลวงอโคนทางมะพราวแตละทางแลวสานขัด 

กลับลงมาตามแนวเดิม  การสานกลับลงมานี้เพื่อซอนโคนที่เหลือทั้ง 11 ทางใหเรียบรอย 
6.   จากขั้นตอนทั้ง 5 ขอ ก็จะไดตัวตะกรา  คราวนี้ก็มาถึงกนตะกรา ซ่ึงปลาย

ทางมะพราว 11 ทางสอดมารวมกันอยู ใหเร่ิมยกปลายทางมะพราวปลายใดปลายหนึ่งแลวสานทาง
ตอไปขัดกันไป จะมีลักษณะคลายกังหัน  

7.   เมื่อสานขัดครบ 11 ทางแลว ปลายที่เหลือจะอยูในตัวตะกรา สวนดาน
นอกกนตะกราก็จะมีลักษณะเหมือนรูปกังหันเชนกัน 
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8.  เมื่อไดตัวตะกราและกนตะกราเรียบรอยแลว รวบปลายทางมะพราวรอบ
ปากตะกราทั้ง 11 ทางมัดใหเรียบรอย  

 
นอกจากนี้ ชาวสวนยังรูจักนําองคความรูในการสานทางมะพราวนี้ มาชวยสรางวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต  โดยจะนําสมหรือผลไมอ่ืนๆ มาบรรจุในตะกราหรือชะลอมที่สานขึ้น
นี้  เหมาะที่จะเปนของขวัญในโอกาสตางๆ  ราคา 200 บาท ซ่ึงปกติสมอยางเดียวขายไดเพียง
กิโลกรัมละ 50-60 บาท   แตขอเสียคือไมคงทน อยูไดเพียง 3 วันก็จะเหี่ยว    เปล่ียนจากสีเขียวเปน
สีน้ําตาล  

หัตถกรรมพื้นบานอีกอยางหนึ่ง คือ  “งอบ”  เปนของใชติดตัวของผูหญิงชาวสวนเวลาไป
ทํางานในสวนหรือพายเรือขณะแดดรอน  ในสารานุกรมของใชพื้นบานไทยในอดีตเขตหัวเมือง
ฝายเหนือ (2530) ไดอธิบายลักษณะของงอบไววา   

 
งอบเปนหมวกกันแดด ปกกวาง ทรงกลม   บนสุดแบนเรียบ  ปกหมวกผายออกกัน
แดดกวางและใหรมเงาถึงชวงไหลของผูสวม ทําดวยใบลาน โครงขางในสานดวย
ตอกไมไผเปนลาย 6 เหลี่ยมโปรงๆ สวนใบลานวางตามวงบนโครงที่สานไวเปน
ทรงลาดลง งอนปลาย โดยเย็บใบลานติดกับโครงใหใบลานซอนทับกันเล็กนอย  
ดานในของงอบสานตอกที่เหลาเรียบไมมีเสี้ยนเปนวงรอบ โปรงขนาดพอใหคน
สวมได และยืดหยุนกระชับตัวไดและระบายความรอนจากศีรษะ-ผมของผูสวม
แลวนําไปมัดติดกับตัวงอบใหแข็งแรง     งอบใชสวมกันแดดกันฝนสําหรับทํานา
ทําไร หรือสําหรับเดินทางเวลาหาบคอน สาแหรก กระบุง ตะกรา งอบระบาย
อากาศไดดีกวาหมวกกันแดดชนิดอื่นใด และเปนสิ่งประดิษฐของภาคกลางที่ไม
เหมือนของใครที่ใดอื่น สวมแลวกันแดดกันฝนและโปรงลม  เพราะถายเทอากาศ
ไดดี  ปกปองผิวหนามิใหหยาบกรานดวยแดดลม เหมาะสําหรับผูหญิงทั้งชาวนา
ชาวไรและแมคาแมขายดูสวยงาม โดยเฉพาะเมื่อนั่งพายเรือชุมนุมกันตามตลาดน้ํา 
หรือหาบเรตามถนนหนทาง หรือตามคันนา เหมาะสมแกอากาศรอน  
  
สมัยกอน ยามวางชาวสวนบางมดแทบทุกครัวเรือนจะสานงอบไวใชเอง ถาเหลือก็สงไป

ขายที่อ่ืน ริมน้ําหนาบานจะเห็นงอบวางซอนสูงเปนชั้นๆ  เดี๋ยวนี้ไมเห็นใครสานอีกเลย   แตพวก
แมคาเรือเร ยังพอเห็นใสอยูประปราย  
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สําหรับ “ตะขาบ”  เปนอีกตัวอยางหนึ่งของเครื่องมือพื้นบานที่จําเปนในการทําสวน ใช
สําหรับไลสัตวที่เปนศัตรูพืช  โดยเฉพาะในชวงใกลจะเก็บผลผลิต ตองเอาใจใสดูแลใกลชิดทั้ง
กลางวันกลางคืน  กลางวันใชปองกันนก กระรอก  กลางคืนใชปองกันพวกคางคาวลูกหนู คางคาว
บัว หนู  แสดงถึงความรอบรูในนิสัยของสัตวและการออกแบบเครื่องมือที่สนองประโยชนในการ
แกปญหาไดอยางแยบคาย  

การที่ชาวบานเรียก “ตะขาบ” เพราะเวลาไมไผ 2 ซีกกระทบกันจะมีเสียงดังคลายนก
ตะขาบรอง  ตะขาบทําดวยไมไผสีสุกลําโตๆ เทากระบอกตาล สูงทวมหัว ยาวประมาณ 2 เมตร 
หรือเมตรกวา ขึ้นอยูกับความยาวของปลองไมไผ  ไมนิยมไมไผที่หนานัก ผาลําใหไมสองซีกหาง
กันเล็กนอย  เจาะปลองตรงกลาง วิธีใชจะทําราวผูกกับงามล้ินจี่ตนที่ผลดก เอาตะขาบไปแขวน 1 
ตัวแลวผูกเชือกยาวๆ โยงไปที่หางในสวนสําหรับชัก ซีกไมทั้งสองก็จะกระทบกันเสียงดัง  ทําให
สัตวตกใจหนีไป  ถาใชตะขาบหลายตัวหรือแขวนหลายตน ก็โยงเชือกแตละตัวมารวมกัน  กระตุก
คร้ังเดียว ดังกราวๆ พรอมกันทุกตัว  เด็กจะสนุกกันมาก คอยผลัดกันชักตะขาบ  ทุกวันนี้หนาล้ินจี่
ยังใชกันอยูตามสวนลิ้นจี่ที่ชุมชนสามงามพัฒนา เขตจอมทอง  (นําพล โพธิพลากร, สัมภาษณ, 2 
มีนาคม 2546)    

 
5.5   ภูมิปญญาดานภาษา    

ภาษาหรือศัพทตาง ๆ ที่ชาวสวนใชมีความหมายเฉพาะ ส่ือสารกันไดในหมูชาวสวนดวย
กัน  แสดงออกถึงทาทีตอวิถีธรรมชาติ  เปนภูมิปญญาที่เกิดจากประสบการณส่ังสมอยางแทจริง   

 ในที่นี้ จะไดนําเสนอเฉพาะศัพทชาวสวนที่เกี่ยวของกับสวนหรือการทําสวน   และการ
ตั้งชื่อพันธุไมเทาที่สามารถรวบรวมได  ดังนี้   

     5.5.1  ศัพทเกี่ยวกับสวน  การทําสวน 
กระโดง หมายถึง กิ่งไมที่แตกออกทรงขึ้นไปจากกิ่งใหญ  เปนกิ่งที่ตั้งตรง เหมาะ

สําหรับตอนกิ่งขยายพันธุ  จะไดรากออกรอบดาน  
กิ่งตะขาบ  หมายถึง กิ่งไมที่แตกออกขนาบกับพื้นดิน  ไมเหมาะที่จะใชตอนกิ่ง 

เพราะจะไดรากนอย ทําใหตนงอกชาและโคนงายอีกดวย  
กิ่งเสียบ  หมายถึง  กิ่งไมที่เกิดในใจกลางของตาไม เมื่อกิ่งเจริญใหญขึ้นจะถูกเปลือก

ไมที่เปนขอบตาซึ่งลอมกิ่งไมนั้นบีบเขาๆ จนทําใหโคนกิ่งที่ชิดกับตนคอดลง  อาหารและน้ําไป
หลอเล้ียงไมได ทําใหกิ่งตาย ซ่ึงมักเปนกับทเุรียนบางพันธุ เชน กานยาว ฉัตร  

กบลอยแพ   หมายถึง  สภาพที่ทุเรียนจําพวกกบหลน ซ่ึงจะหลนพรอมกันทั่วทุก
ตําบล  การหลนนั้นมี 2 อยาง คือ หลนดิบ กับเกือบแกแลวหลน เพราะขั้วทานน้ําหนักผลไมไหว  
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ขนัด หมายถึง ลักษณะนามใชเรียกสวนที่มีคันดินกั้นเปนตอนๆ มาจากคําวา ขนาด 
โดยวัดจากพื้นที่ในการทําสวน 1 แหงที่มีลํากระโดงภายในสวนลอมรอบ 

ขี้ลอก  หมายถึง  เลนในทองรองสวน  
คู    หมายถึง คลองขนาดเล็กที่ขุดลอกแยกจากคลองหรือลํากระโดงเขาสูบาน เปน

ทางสวนบุคคล สวนใหญใชสําหรับจอดเรือ  
จับปลิง  หมายถึง  ขั้วของผลทุเรียนมี 2  ทอน ทอนสั้นติดกับผล เรียกวา “ขั้ว”   อีก

ทอนหนึ่งเปนทอนบนเรียกวา “จับปลิง”  รอยตอระหวางขั้วกับจับปลิง เรียกวา “ปากปลิง”   เวลา
ทุเรียนสุก  มีกล่ินหอม จับปลิงจะหลุดออกจากขั้วไดงาย  เมื่อทุเรียนหลนจะเหลือแตขั้วติดกับผล  
สวนจับปลิงจะติดอยูบนตน  ในการตัดทุเรียนจึงตัดชิดกิ่งใหจับปลิงติดมาดวย   

ตีนเตา  หมายถึง  กลวยลูกเล็กๆ ที่อยูปลายเครือ  
แตงตัว  หมายถึง  ไมผลจะใหผลมากปหนึ่ง  และนอยปหนึ่งสลับกันไป  ในปที่ให

ผลนอยเปนปที่พืชจะนําอาหารธาตุตางๆ ในดินตางๆ ไปปรับปรุงตน เชน กิ่ง ลําตน ใหเจริญเติบ
โตงอกงามขึ้นไป  

ทิ้งกิ่ง  หมายถึง  กิ่งที่ออกผลแลวจะแหงตายไป อาจจะเปนเพราะผลไดใชอาหารมาก
ในการเจริญเติบโต จนทําใหกิ่งตาย  

ทองขึ้น   หมายถึง ผลไมที่เนื้อในมักเปนน้ําและช้ํา  แมผลจะงาม  อยางมะไฟ ถาเก็บ
ผลในเวลาเที่ยงหรือบาย  ผิวจะเปนรอยน้ําตาลไหม เนื้อในเปนน้ําและช้ําหรือทองขึ้น ขายไมไดราคา  

จกดิน  หมายถึง  การใชจอบปนพรวนดินจังหวะเดียวอยางเบาๆ  
น้ําแก   หมายถึง  น้ําที่ขังอยูในทองรองสวนนานๆ  
น้ําจม   หมายถึง  น้ําทวมสวน ทําใหพืชเสียหาย 
น้ําหนัก หมายถึง การรดน้ําตนไมใหมาก โดยเฉพาะในฤดูรอน เพราะอากาศรอน  

ดินจะแหงเร็ว  
น้ําเบา  หมายถึง การรดน้ําตนไมใหนอย โดยเฉพาะในฤดูฝน เพราะดินชุมชื้นอยูแลว  
เนื้อสวย  หมายถึง ทุเรียนเมื่อสุก เนื้อที่หุมเมล็ดอยูนั้นไมเปยกแฉะ  
เปนเปด  หมายถึง ลักษณะทุเรียนที่มีเนื้อพู 1-2 พู นอกนั้นลีบ ทําใหผลบิดเบี้ยว ไม

นาดู 
ไปแขก หมายถึง การเอาแรงแลกกัน เพื่อทํางานในสวนรวมกัน เชน ลอกทองรอง 

สาดเลน ดายหญา    ลงแขกก็เรียก  
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พันธุกลาง  หมายถึง ชนิดของไมผลที่มีระยะเวลาตั้งแตปลูก (จากกิ่งตอน) ถึงใหผล 
ใชเวลาประมาณ 6-8 ป   ทุเรียนประเภทนี้มีมาก  เชน จําพวกกบ กานยาว ฉัตรสีนาก  ระยะเวลาจาก
ผลิดอกถึงผลแกเก็บวางตลาดไดจะนานกวาพันธุเบาประมาณ 20 วัน       

พันธุเบา   หมายถึง ชนิดของไมผลที่มีระยะเวลาตั้งแตปลูก (จากกิ่งตอน) ถึงใหผล 
ใชเวลาประมาณ 4-6 ปหรือเร็วกวานั้น   เชน ทุเรียนพันธุลวง  ปลูก 3 ปขึ้นไปไดผล   ผลมักจะแก
เก็บไดเร็วกวาพันธุกลางและพันธุหนัก จึงออกสูตลาดกอน  เชน พันธุกระดุมทอง จากผลิดอกถึงผล
แกเก็บไดราว  5 เดือนเศษ 

พันธุหนัก  หมายถึง ชนิดของไมผลที่มีระยะเวลาตั้งแตปลูก (จากกิ่งตอน) ถึงใหผล 
ใชเวลานาน ประมาณ  8-10 ป   เชน  ทุเรียนพันธุหนัก (อีหนัก)  พันธุกําปนเนื้อขาว  พันธุชายมะไฟ 
ระยะเวลาจากผลิดอกถึงผลแกเก็บไดราว  6 เดือน จึงออกสูตลาดชากวาพันธุเบาและพันธุกลาง  

พูเอก  หมายถึง  พูทุเรียนที่ใหญที่สุดของแตละผล ไมมีเมล็ดลีบหรือแกน  เมล็ดใน
ของพูนี้เหมาะสําหรับนําไปเพาะพันธุตอไป  

ฟนดิน  หมายถึง การใชจอบปนฟนดินใหลึก เพื่อขุดพลิกหนาดิน 
ลํากระโดง หมายถึง คลองสงน้ําสาธารณะที่เชื่อมกันทุกสวน กวางประมาณ  1.50-

2.00  เมตร ขุดขึ้นเพื่อการเกษตร ชักน้ําเขา-ออก และใชเปนเสนทางลําเรียงผลผลิตออกจากสวน  
ชาวสวนฝงธนบุรี มักเรียกวา “ลําประโดง”  หรือ “ลํามะโดง” ก็เรียกแตมีนอยคน  

ลําราง  หมายถึง  รองน้ําเล็ก ๆ  หรือทางน้ําไหล  
ไสซึม  หมายถึง โรคชนิดหนึ่งของทุเรียน ที่ทําใหแกนกลางผลเหมือนกับชุมดวยน้ํา 

ถาทิ้งไวมีกล่ินเหม็น  
หางสวน  หมายถึง ที่พักในบริเวณสวนสําหรับชาวสวนใชพักเหนื่อยหรือหลบแดด

หลบฝน  สมัยกอนจําเปนตองใชในชวงใกลจะเก็บผลผลิต เพื่อปองกันขโมยและสัตวที่กินผลไม 
เรียกวา “เฝาสวน”  คือ เฝาในเวลากลางคืนดวย     หางสวนปลูกเปนเพิงเล็กๆ   และทําอยางงาย ๆ 
ช่ัวคราว  มีคํากลาวถึงรูปแบบการสรางหางสวนวา “เสาไมหมาก จากทางมะพราว” คือใชตนหมาก
ทําเสาและพื้น หลังคาใชทางมะพราวกลัดดวยไมกลัด   ของสองอยางนี้เปนของหางายในสวน  ไม
ตองซื้อหาใหส้ินเปลือง แตอายุใชงานไมคงทน  อยางหลังคาที่ทําดวยทางมะพราว ซ่ึงเรียกวา “จาก
ไทย” จะไมทนเทา “จากมอญ” ซ่ึงทําดวยใบจากและเย็บดวยหวาย  หางสวนในระยะตอมาใชวัสดุที่
ทนทานมากขึ้น  เครื่องใชสําหรับเฝาสวน ไดแกของจําเปนเล็กๆ นอย ๆ เชน เครื่องนอน ไฟฉาย 
อาวุธ และเครื่องมือไลสัตว เชน ตะขาบ เปนตน  การอยูเฝาสวนตองอยูในเวลากลางคืนถึงรุงเชา จึง
เหมาะสําหรับผูชาย และมักมีสุนัขติดตามไปดวย   (ญาณี สรประไพ, 2538: 87)  
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5.5.2   การตั้งชื่อพันธุไม  
ฝงธนบุรี เปนแหลงกําเนิดพันธุไมชนิดตางๆ มากมาย  เมื่อไดพันธุใหมที่ดีเกิดขึ้น  

ชาวสวนจะตองตั้งชื่อใหม  วิธีการตั้งชื่อนั้นมีหลากหลายแบบนาสนใจ   คําที่ใชเรียกพันธุตางๆนั้น
สามารถบงบอกถึงลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของอยางแยบคาย  เชน ชื่อผูเพาะพันธุคนแรก  ที่มา สถานที่  
ลักษณะเดน เปนตน   จากขอมูลเทาที่รวบรวมได  สามารถสรปุแยกประเภทการตั้งชื่อไดดังนี้  

1.  ตั้งชื่อตามชื่อผูเพาะคนแรก เพื่อเปนการใหเกียรติ  เชน มะไฟที่ “ครูถิน อาจหาญ” 
เพาะขึ้นใหมในสวนที่ตล่ิงชัน  เรียกวา พันธุครูถิน   มะไฟที่ “นางเพาะ” ผูซ่ึงเปนญาติกับครูถินเพาะ
ขึ้น เรียกวา พันธุยายเพาะ   มะไฟที่ “นายเจือ” เพาะขึ้นที่ตล่ิงชันเชนกัน เรียกวา พันธุตาเจือ   

2.  ตั้งชื่อตามลักษณะผลภายนอก  เชน ผลทุเรียนที่วางอยูมีรูปรางคลายกบ จึงใหช่ือ
วา พันธุกบ   ผลทุเรียนที่ตรงขั้วใหญกวาพันธุอ่ืนๆ เรียกวา พันธุขั้วใหญ    สวนพันธุที่มีขั้วยาวมาก
กวาพันธุอ่ืนๆ และใหญ เรียกวา พันธุกานยาว    ผลทุเรียนที่มีรูปรางคลายทรงหวดดินเผาที่ใชนึ่ง
ขาวเหนียว เรียกวาพันธุทรงหวด  ผลทุเรียนที่เปลือกบาง หลนแตกงาย  เรียกวาพันธุเปลือกไข       
(ปยะ เกียรติกอง, 2500: 11-31)  ผลชมพูที่มีรูปรางเรียวยาว คลายสากกระเบือ  มีรสเปรี้ยวจัดมากจน
น้ําลายไหลยอย ตั้งชื่อวาพันธุสากกระเบือน้ํายอย   ผลมะมวงที่ยังดิบอยู มองไปที่ตนจะเห็นสีขาว
สวยงามสะดุดตา เมื่อสุกแลวสีจะเหลืองนวลเหมือนพระจันทร  ตั้งชื่อวาพันธุนวลจันทร (สํานักงาน
เขตทุงครุ, 2544: 21) 

3.  ตั้งชื่อตามลักษณะผลภายใน เชน ทุเรียนที่มีเนื้อสีเหลืองคลายสีดอกการะเกด    
ตั้งชื่อวา พันธุการะเกด   ผลทุเรียนที่ปแรกๆ ภายในจะไมมีเนื้อ เปนพูกลวง เรียกวา พันธุลวง   หรือ
อีลวง  

4.  ตั้งชื่อพันธุผสมกับชื่อผูเพาะ   เนื่องจากมีพันธุใหมๆ เกิดมากขึ้น การตั้งชื่อตาม
ลักษณะผลในระยะหลังคอนขางจะลําบาก จึงตั้งชื่อพันธุเดิมนํา ตามดวยช่ือผูเพาะ    เชน ทุเรียนที่
เพาะไดจากพันธุกบแมเฒา โดยนายเหม  ก็เรียกวา กบตามเหม หรือกบเหมราช  ทุเรียนที่เพาะได
จากพันธุกบแมเฒา โดยนายแมน โชติวิสุทธิ์ เรียกวา กบตาแมน  ทุเรียนที่เพาะจากพันธุทองยอย 
โดยนายฉัตร เรียกวา พันธุทองยอยฉัตรหรือพันธุฉัตร   

5.  ตั้งชื่อพันธุเดิมผสมกับลักษณะทั่วไปของพันธุใหม  เชน  ทุเรียนที่เพาะจากพันธุ
ฉัตร มีเนื้อทุเรียนสีนาก เรียกวาพนัธุฉัตรสีนาก  ทุเรียนที่เพาะจากพันธุกําปนเนื้อขาว   มีเนื้อทุเรียน
สีเหลือง เรียกวา พันธุกําปนเหลือง  ทุเรียนที่เพาะจากพันธุฉัตร ใหผลติดเปนพวง  เรียกวา  พันธุ
พวงฉัตร  
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6.  ตั้งชื่อตามแหลงกําเนิดหรือสถานที่ที่ตนแรกปลูกอยู   เชน  ทุเรียนที่เพาะจากพันธุ
กําปนขาว เจาของเรียกติดปากวา “ชายมะไฟ” สันนิษฐานวาครั้งแรกคงจะปลูกชิดตนมะไฟ จึงเรียก
วาพันธุชายมะไฟ    เชนเดียวกับพันธุชายมังคุด คงจะปลูกชิดตนมังคุด  

7.  ตั้งชื่อพันธุเดิมผสมกับชื่อแหลงกําเนิด  เชน  ทุเรียนที่เพาะจากพันธุกระปุกทอง
ไดที่ตล่ิงชัน เรียกวา พันธุกระปุกตลิ่งชัน  

8.  ตั้งชื่อตามความพอใจของผูเพาะ  มิไดอาศัยหลักเกณฑที่แนนอน  เชน ทุเรียนที่
เพาะจากพันธุกานยาว แตมีขั้วส้ันกวาและเนื้อหยาบกวา เรียกวาพันธุสุดสาคร (กานยาวใหญ)   
ทุเรียนพันธุที่หลนเฉพาะเวลากลางคืน สวนกลางวันไมเคยหลนเลย เรียกวา พันธุสายหยุด  ทุเรียน
พันธุที่ผลิดอกจะผลิรอบกิ่งคลายพวงมาลัย  การติดผลติดเปนพวง เรียกวา พันธุพวงมาลัย   ทุเรียนที่
เพาะจากพันธุกบแมเฒา ลําตนไมแข็งแรง ผลหลนงายเพราะขั้วเล็ก เรียกวา พันธุย่ําเพละ   ทุเรียนที่
เพาะจากพันธุฉัตร โดยนายนุช พินธุทอง  มีเนื้อสีแดง  เรียกวาพันธุชมพูนุช   ทุเรียนบางพันธุมีการ
ตั้งชื่อแปลกออกไป เชน นางงาม  สาวชม ดาวกระจาย  กลีบสมุทร จอมโยธา เปนตน   มะมวงพันธุ
เกาแกมีช่ือของบางระมาด ผิวสีสวยและรสชาติอรอยมาก ตั้งชื่อวาพราหมณขายเมีย   มะมวงที่มีลูก
ใหญ รสเปรี้ยวจัด เหมาะนํามาดองขาย เรียกวา เจกตกตึก  

 9.  ตั้งชื่อจําแนกตามรสชาติ    อยางมะปราง  แบงประเภทตามรส มี 2 อยาง คือ 
เปรี้ยวกับหวาน  แตชาวสวนสามารถแบงใหประณีตออกไปไดอีก 5  อยางตามรส คือ 
(เจาพระยาภาสกรวงศ, 2515)  

     มะปรางหวาน   มีรสหวานชืดๆ ไมมีเปรี้ยวแกม 
     มะยงชิด  มีรสเปรี้ยวแกมเล็กนอย มีหวานผสม เปนรสประหลาดมาก  

     มะยงหาง  มีรสเปรี้ยวมากกวาหวาน  
     มะปรางเปรี้ยว  มีรสเปรี้ยวตามธรรมดา เจือหวานเล็กนอย 
     กาวาง    มีรสเปรี้ยวจี๊ด จนนกกาไมอาจจิกกินได  ผลใหญ เก็บเปนของกํานัล

หรือเอาไวดูเลนเทานั้น  
 พันธุไมที่เปนชื่อตางๆ กัน ทําใหเกิดภาษาหรือศัพทใหมมากมาย  เมื่อพันธุไมเหลานี้สูญ
พันธุไป หรือไมเปนที่นยิมของตลาดแลว  คําเหลานี้ก็หายไปดวย  สวนพันธุดีไดรับการขยายพันธุ
แพรหลายออกไปในจังหวัดตางๆ  คําหรือช่ือเรียกเหลานี้ยังใชกันอยูจนทุกวันนี้   

อยางไรก็ตาม  ในวงการคาขายพันธุไม  พอคาไดนําพันธุเกามาตั้งชื่อใหม แลวขายพันธุใน
ราคาสูง ลูกคาหลงเชื่อคิดวาเปนพันธุเกิดใหม  ซ้ือหากันไปทดลองปลูก  เชน มะมวงนวลจันทร 
คลายมะมวงอกรอง เปนพันธุเกาแก ปลูกมากแถบบางมด  เคยเปนที่นิยมของตลาด ตอมาความนิยม
ลดลงไป คนสมัยนี้ไมคอยรูจักแลว  พอคาจึงนํามาตอนกิ่ง  ตั้งชื่อใหมวา  “พันธุพิกุลทอง”  กิ่งยาวแค
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ศอกขายกิ่งละ 500 บาท  ในขณะที่ชาวสวนรุนเกาแถวจอมทองขายในชื่อเดิม กิ่งละ 25 บาท  (สถิตย 
เผือกสามัญ, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)   จะเห็นไดวา การตั้งชื่อหลอกลักษณะนี้อาจถือไดวา
เปนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมที่ไมสรางสรรค  และเปนผลเสียตอวงการเกษตร   ชาวสวนเห็นวา  
พอคาเอาเปรียบลูกคามากเกินไป  มุงหวังแตเพียงกําไรอยางเดียว  

 
5.6   ภูมิปญญาดานอาหารการกิน  

อาหารของชาวสวนจัดวาเปนอาหารไทย ที่มีคุณลักษณะพิเศษเปนที่ยอมรับวามีคุณคาทาง
โภชนาการครบถวน มีสรรพคุณทางยาและสมุนไพร  และยังสะทอนถึงมิติทางภูมิปญญาและศิลป
วัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนดวย   

อาหารของชาวสวน ประกอบดวยเครื่องปรุงจากพืชผักและผลไมที่หางายในสวนอยูแลว  
น้ําพริกผักจิ้มถือเปนอาหารหลักของทุกครัวเรือน   ชาวสวนรูจักคิดและเลือกเฟนพืชผักผลไมนานา
ชนิดมาปรุงรวมกันอยางเหมาะสม หรือมี “เคล็ดลับในการปรุง” จนไดอาหารเลิศรสที่หลากหลาย 
สําหรับในการเลือกผักพืชสมุนไพรมาประกอบอาหารใหอรอย นอกจากเก็บมาสดๆ และใหมแลว 
ยังตองพิจารณาดูวาชวงไหนอรอยที่สุด ดีที่สุด  อาทิ   

-  นิยมกินชะอมฤดูแลง ไมนิยมกินชะอมฤดูฝน เพราะจะมีกล่ินแรง และมีรสเปรี้ยว    
- ในฤดูที่มะขามแตกยอดออนและมีดอก   นิยมเก็บยอดมะขามออน  ซ่ึงมีรสเปรี้ยว มาทํา

ตมโคลง    
-  กลวยเปนของหางายมากในสวน นอกจากนิยมกินแบบสุกแลว  ยังนํากลวยดิบมาทําแกง

เผ็ดแบบแกงปาได  เพิ่มรสชาติของกลวยดิบที่มีรสฝาด   หัวปลีก็เชนกัน เปนผักที่ไมมีรสชาติ นํามา
ปรุงเปนตมยํา 3 รสทําใหหัวปลีมีรสอรอยขึ้น ดีกวาทิ้งเสียเปลา 

-  ขนุนเมื่อออกลูกจะออกลูกติดกันจนแนน เพื่อใหลูกที่สมบูรณไดอาหารเต็มที่จนกวาจะ
แก จําเปนตองเด็ดลูกอื่นๆ ออก การเด็ดจะเด็ดในขณะที่ยังเปนขนุนออน และนํามาทําอาหารได
หลายชนิด เชน แกงขนุนออนกับปลายาง  

จะเห็นไดวา การปรุงอาหาร การเลือกใชผลผลิตในสวน เครื่องปรุงและเคร็ดลับในการปรุง
เปนความชาญฉลาดและภูมิปญญาชาวสวนที่จะปรุงอาหารใหอรอยและมีคุณคาตอสุขภาพ  นับเปน
วิธีคิดที่ดีในการใชของสวนทุกอยางใหเกิดประโยชนอยางคุมคา  สอดคลองกับการดํารงชีวิตที่เรียบ
งาย และประการสําคัญคือสงผลใหชาวสวนสุขภาพดีถวนหนา  ชาวสวนสวนใหญจึงมีอายุยืน บาง
คนแมเขาสูวัยชราแลวยังเดินคลองแคลววองไวและความจําดี  
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ชาวสวนฝงธนบุรีไดใชภูมิปญญาและความจัดเจนในวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม  พรอมกับได
สรางสรรคและสืบทอดภูมิปญญาเหลานี้มาหลายชั่วอายุคน  รวมทั้งพยายามที่จะรักษาวัฒนธรรม
ชาวสวนไวอยางเหนียวแนน  แตทวาศักยภาพและพลังของชาวสวนรุนใหมที่จะดํารงตอไปกลับ
ออนแอลงตามลําดับ เพราะไดถูกครอบงําจากอิทธิพลภายนอก โดยหันมาเอาอยางวิถีชีวิตสมัยใหม
ตามกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ถาโถมเขามาอยางไมหยุดยั้ง ชุมชนชาวสวนถูกแปลกแยก
และกําลังถูกทาทายจากความเจริญเติบโตของเมืองที่พัฒนาโดยไมคํานึงถึงรากเหงาของชุมชนที่
แทจริง   การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม  ดังจะไดกลาว
ในบทตอไป  

 
 6.   สภาพปญหาและแนวทางแกไข   
 

การทําสวนเปนอาชีพหลักที่เคยสรางรายไดเปนกอบเปนกําใหแกชาวสวนมานาน  ขณะ
เดียวกันชาวสวนตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ มากมาย และรุนแรงมากขึ้นทุกที ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนพยายามหาแนวทางแกไขปญหาเหลานั้นมาโดยตลอด ดังรายละเอียดตอไปนี้   

6. 1  ปญหาเรื่องน้ํา: น้ําทวม-น้ําเค็ม-น้ําเสีย  น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่จําเปน
ตอการทําสวนอยางยิ่ง   เพราะนอกจากจะเปนอาหารของพืชโดยตรงแลว น้ํายังเปนตัวละลายธาตุ
อาหารในดินใหกับพืช เปนแหลงกําเนิดชีวิตของพืชและสัตวน้ํา   ชาวสวนเลือกที่จะตั้งถ่ินฐานริม
น้ํามาหลายศตวรรษ และใชน้ําตามคูคลองแมน้ําในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจําวัน  จน
กลาวไดวาน้ําคือชีวิตของชาวสวน  ปญหาเรื่องน้ําไดกลายเปนปญหาใหญและเรื้อรังที่ชาวสวน
ตองเผชิญเปนประจําทุกป มีทั้งที่เปนภัยธรรมชาติและภัยจากฝมือมนุษยดวยกันเอง  แบงเปน  

   6.1.1  น้ําทวม   โดยธรรมชาติสภาพภูมิประเทศของฝงธนบุรีเปนพื้นที่ภายในเขตที่
น้ําทวมถึงและเต็มไปดวยเครือขายคลอง  ดังนั้นจะเกิดน้ําทวมแทบทุกปชวงปลายฤดูฝน เร่ิมตั้งแต
กลางเดือนกันยายน  น้ําจะทวมสูงสุดอยูราวปลายตุลาคมหรือตนพฤศจิกายน  และจะทรงอยูจนถึง
เดือนธันวาคม  ถาน้ําทวมไมมากและไมนาน จะเปนที่พอใจของชาวสวนมาก เพราะจะไดปุยตาม
ธรรมชาติจากน้ําทวมนั้น  โดยไมตองพึ่งพาปุยเคมี  

 แตเมื่อสภาพสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป ประกอบกับปญหาอื่นๆ เชน ถมคลอง 
สรางถนน ตัดตนไม  สรางบานจัดสรรทับทางระบายน้ํา ลวนทําลายสภาพแวดลอมและกระหน่ํา
ซํ้าเติมใหสภาพน้ําทวมรุนแรงยิ่งขึ้น   ชาวสวนตองปองกันสวนของตนอยางเต็มที่เพื่อมิใหเสียหาย
มาก  บางปสุดที่จะปองกันได ทําใหสวนลมหมด ส้ินเนื้อประดาตัวไปหลายครอบครัว  การฟนตัว
ดวยการเริ่มปลูกพืชทดแทนใหมตองใชเวลานานพอสมควร  
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ยอนอดีตไปเมื่อพ.ศ. 2485  เกิดน้ําทวมใหญรุนแรงที่สุดในรอบ 126 ป  นับตั้ง
แตป 2375-2500  ซ่ึงกอนหนานี้ในป 2374 เคยเกิดน้ําทวมรุนแรงระดับนี้มาแลวครั้งหนึ่ง  (ชูเกียรติ 
ทรัพยไพศาล และไตรรัตน ศรีวัฒนา, 2530: 31)  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2485 วัดระดับน้ําทวมที่
สะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ได 2.27 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลกลาง  สภาพน้ํานองไหลบาเขา
ทวมแผนดินที่ทํากินตลอดจนยานชุมชนที่อยูอาศัยเสมอหนากันหมด  ชาวสวนบางระมาดบอกวา 
“น้ําทวมที่ไหนจะมายิ่งใหญเทาป 85 ไมมีแลว”  (จ.ส.อ. ชิน เรืองศรี, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 
2545)สวนชาวสวนบางมดเลาวา “เกิดน้ําจมลางบางไปทั่ว น้ํามาเร็วจนเก็บของไมทัน และคอยๆ 
สูงขึ้นจนมิดหัว ไมรูวาสวนอยูตรงไหน แลเห็นแตยอดมะพราวโผลเหนือน้ํา” เรือพายไปไดตลอด
ถึงพญาไท แถวทาเตียนเกิดเหตุเรือชนกับรถ   น้ําขังนานอยูประมาณ 3 เดือน  พืชผลไมยืนตนใน
สวนตายหมด  ที่ไมตายคือตนมะพราว แตก็ไมโต คอจะเล็ก แถวบางมดสมโอลอยน้ําเกลื่อน  ชาว
สวนเขาใจถึงสภาพธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้อยางลึกซึ้ง  หลังจากน้ําลดแลว ชาวสวนบางมดเริ่มทํา
สวนผสมกันใหม พบวาสมเขียวหวานงามกวาพืชชนิดอื่น ปลูกเพียงปเดียว พุมใหญมาก เพราะได
ปุยธรรมชาติ  ผลผลิตรุนแรกรสดี แตมีนอย ขายไดราคาแพง  ชาวสวนซึ่งทีแรกบอกวาหมดตัว
เพราะน้ําทวมกลายเปนคนรวยทันที (พระอาคม คุณสํวโร, สัมภาษณ, 7 กรกฎาคม 2545) ทําใหมี
การขยายพื้นที่ปลูกสมเขียวหวานมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปจนชนพื้นที่สมุทรปราการ   พื้นที่ที่เคยปลูก
สมมีจํานวนสูงที่สุดประมาณ 30,000 กวาไร  (ไพศาล จันทรคํา, สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2544) 

ป พ.ศ. 2518  เทศบาลนครกรุงเทพไดรับการยกฐานะขึ้นเปนกรุงเทพมหานคร   
โดยมีผูวาราชการและรองผูวาราชการซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนเขามาบริหารงานเปนป
แรก   ทําใหการติดตอประสานงานระหวางกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อควบคุมการ
ระบายน้ํา ไดขาดตอนไป  เมื่อเกิดสภาวะน้ําทวมใหญขึ้น  น้ําไดบาเขาทวมที่ลุมตลอดจนถนน         
หนทางมากกวา 40 สาย  เกิดความเสียหายทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนอยางกวางขวาง (ชูเกียรติ 
ทรัพยไพศาล และไตรรัตน ศรีวัฒนา, 2530: 34)   ชาวสวนเลาวาน้ําทวมขังนาน โคลนเต็มรองไป
หมด ตองแทงรอง ทําคันดินกั้นใหม  

ในป พ.ศ. 2521 และ 2523  เกิดสภาวะน้ําทวม แตทางการสามารถปองกันและ
บรรเทาความเสียหายไดมากขึ้นกวาป พ.ศ. 2518  

ป พ.ศ. 2526   เกิดน้ําทวมใหญในกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่ง เพราะมีพายุจร
หลายลูกนําฝนมาตกอยางหนัก เชน  พายุอีลา ฝนตกติดตอกันยาวนานทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน
เปนบริเวณกวาง  และน้ําทวมครั้งนี้นานประมาณ 3 เดือน เพราะมีน้ําทาหลากมาจากทางตะวันออก
และทางดานเหนือของพื้นที่ชานเมืองดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร รวมดวยกันกับน้ําเหนือ
สูงสุดหลากมาหนุนพอดี หลังจากนั้นยังตอเนื่องดวยน้ําทะเลหนุนสูงสุด จึงทําใหระบายน้ําออก
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จากพื้นที่กรุงเทพมหานครไดอยางยากลําบาก โดยน้ําที่ระบายออกจากพื้นที่ทําไดเพียงวันละ
ประมาณ 6 มิลลิเมตรเทานั้น  คาดวาผลเสียหายจากอุทกภัยคร้ังนี้ทั้งภาคราชการและเอกชนจะมี
มากกวา 6,000 ลานบาท หลังจากนั้นรัฐบาลไดทุมเงินจํานวนกวาพันลานบาทจัดสรางคันกั้นน้ําที่
ติดกับโครงการพื้นที่สีเขียว จัดสรางประตูระบายน้ําเพิ่มขึ้น จัดสรางสถานีสูบน้ําและเพิ่มความจุ
ของสูบน้ํา พรอมทั้งขุดลอกคูคลองอยางขนานใหญ    (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล และไตรรัตน ศรี
วัฒนา, 2530: 36-37)   

น้ําทวมในป พ.ศ. 2526  อยูในความทรงจําของชาวสวนที่ยากจะลืมเลือนได        
นับวาเปนชวงวิกฤตและเศราสลดที่สุดของชาวสวนยุคนี้  เพราะน้ําไหลบาขึ้นเรื่อยๆ มากขึ้นๆ จน
สูงประมาณ 80-120 เมตร ลนคันสวน   ชาวสวนตองตอสูดิ้นรนชวยเหลือตัวเองทุกวิถีทางที่จะ
ปองกันมิใหสวนลม  ดังจะเห็นไดจากคําบอกเลาของชาวสวนตอไปนี้   

วัลฤดี จัตุกูล (สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2545) ชาวบางมดเลาวา ความแรงของพายุ
ทําใหคันดินรอบสวนพัง น้ําทะลักเขามาอยางรวดเร็ว สมบนรองไหลเลื่อนขึ้นอยูบนคันดิน  เรือที่
จอดอยูขาด 2 ทอน  “ชวงนั้นสมกําลังออกลูกเหลืองอราม ใครมาเห็นก็บอกวาสวนนี้จะรวยแนแลว  
พอน้ําทวมก็พยายามสู แตทําไมไหว พี่ชายบวชอยู นิมนตสึก เอาไมอยูแลว ในที่สุดสวนก็ลมหมด”  

นําพล โพธิพลากร (สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 2545)  ชาวสวนลิ้นจี่ เลาวา “น้ําทวม
มากขึ้นๆ จนลนคันสวน ไมที่ปองไวหักหมด สวนจมอยู 2 วัน 2 คืน รีบจางคนมาโกยเลน ดําเลน 
ตัดหมากทําเปนบล็อกๆ แลวเอาเลนใสตรงกลาง ทําเปนเขื่อน แลวใชเครื่องสูบน้ําออก ก็เอาอยู   
บางสวนเอาปูนลง กั้นเปนเขื่อนรอบ 5 ไร น้ําเลยมาลงที่สวนเรา” 

สวรรค จันทรมวง (สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)  ชาวสวนบางมด “ตั้งใจวา    
รุงเชาจะตัดกลวยหอมที่กําลังงาม  แตพายุมาตอนตี 2 เสียหายหมด”  

ประคอง เงินยิ่งสุข (สัมภาษณ, 8 กันยายน 2544) ชาวบางระมาดเลาวา  “ปนั้นลง
กลวยไว 1,000 กวาตน  ใชขี้เลนขึ้นมาปอง ทําทั้งวันทั้งคืน ตั้งเครื่องสูบน้ําประจํา จนกวาน้ําใน
คลองจะนิ่ง  กูไวไดสวนเดียวแถบนั้น”  

สายัณห อนอุน (สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2544) เลาถึงการปองกันสวนจากน้ําทวม 
คือ ยอมลงทุนสั่งทรายเปนคันรถมาใสถุงปุย เพื่อทําเขื่อนกั้นบนคันสวน  ตั้งเครื่องสูบน้ําออก 24 
ชั่วโมงไมใหน้ําทวมโคนตน  ประคองไวจนกวาน้ําจะลด  

ผลจากน้ําทวมครั้งนี้ ทําใหสวนสมกวา 30,000 ไรไดรับความเสียหายมากที่สุด  
พืชพันธุหลายชนิดสูญไปหรือใกลจะสูญพันธุ  ความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนไป   ที่สําคัญ
คือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญกับวิถีชีวิตของชาวสวน  บางคนผูกคอตายเมื่อสวนสมลม 
ชาวสวนจํานวนมาก “ถอดใจ เลิกทําสวน ขายที่ดิน อพยพไปทําสวนถิ่นอื่น เปล่ียนอาชีพใหม”   
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ชาวสวนที่ยังรักสวนเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนแทน จําพวกพืชลมลุกหรือพืชชนิดอื่น เชน มะกรูด  
กลวยไม สงผลให “สมบางมด” คอยๆ กลายเปน “ตํานาน” ในที่สุด  

ป พ.ศ. 2538   ชาวสวนเผชิญกับฝนพันป น้ําเหนือไหลบา พรอมกับน้ําทะเลหนุน  
มีฝนตกติดตอกัน 3 วันระหวางวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2538  ทําใหสวนเสียหายมาก  เงินลงทุนก็
หมด  สวนเชากเ็ลิกเชา สวนของตัวเองอาจฟนมาทําใหม หรือหาสวนใหมทําดีกวา  

ปญหาน้ําทวมในลุมน้ําเจาพระยาตอนลางเปนปญหาใหญระดับชาติ  นักวิชาการ
ดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา เห็นวาบริเวณนี้ตั้งอยูบนที่ราบลุมปากน้ําเจาพระยา ฉะนั้นการปองกัน
มิใหเกิดภาวะน้ําทวมและอุทกภัยอยางสมบูรณแบบยอมเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก หรือหากจะ
กระทําไดก็ตองลงทุนจํานวนมหาศาลซึ่งจะไมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุน
ที่เหมาะสมควรเปนการบรรเทาอุทกภัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น และยอมใหมีภาวะน้ําทวมเกิดขึ้นไดบาง 
แตไมถึงขั้นกอภัยรายแรงตอชุมชนและสังคม (ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล และไตรรัตน ศรีวัฒนา, 
2530: 37-38)   

ดังนั้น ปญหาน้ําทวมกลายเปนประเด็นสําคัญที่กรุงเทพมหานครตองนํามา
พิจารณาเปนประจําทุกป รัฐไดพยายามหาวิธีปองกันน้ําทวมแตไมสามารถแกไขไดโดยเด็ดขาด 
เพียงแตบรรเทาลงไดบางเทานั้น  ในปจจุบันสํานักงานเขตไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
กรมชลประทาน ในการควบคุมการปลอยน้ําจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ และไดจัดสรางประตูระบาย
น้ําขนาดใหญขนาดเล็ก สรางเขื่อนถาวร เขื่อนชั่วคราวตามปากคลองตางๆ กั้นไวโดยรอบ ทําให
พื้นที่นี้อยูภายใตระบบชลประทาน  อยางประตูน้ําคลองชักพระ สรางเสร็จในราวป พ.ศ. 2538  
ชวยบรรเทาน้ําทวมแถบบางบนไดมาก  สวนประตูน้ําดาวคะนอง ชวยบรรเทาน้ําทวมแถบบางลาง
ได แตยังไมสามารถแกปญหาน้ําเค็มได  

เมื่อเกิดภาวะน้ําทวมครั้งใด ชาวสวนจะชวยเหลือตัวเองอยางเต็มที่กอนจนเกิด
ความเคยชิน  ในขณะที่รัฐพยายามใหความชวยเหลือ แตมักไมตรงกับความตองการของชาวสวน 
สํานักงานเขตไดแนะนําใหชาวสวนสรางคันกั้นน้ําใหสูงขึ้น และไดเรงรีบสํารวจความเสียหาย 
พรอมทั้งจัดหาพันธุพืชและสัตวมอบใหแกชาวสวนหลังภาวะน้ําลด  

6.1.2  น้ําเค็ม     ทางตอนลางของฝงธนบุรีเปนพื้นที่ราบลุมอยูติดทะเล  ปญหาน้ําเค็ม
เร่ิมตั้งแตปลายหนาฝนไปจนถึงหนาแลง  คือระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายนของทุกป พื้นที่เกษตร
ในเขตจอมทองมักจะไดรับผลกระทบจากน้ําเค็ม เนื่องจากน้ําทะเลขึ้นสูงและน้ําเหนือมีนอย  ทําให
น้ําเค็มไหลเขามาถึงพื้นที่เกษตรทางคลองสายหลัก  คือ  คลองสนามชัย  คลองดาวคะนอง  คลอง
บางปะแกว และหนุนเขาไปตามคลองตางๆ ทั่วพื้นที่เขต  ชวงที่น้ําเค็มจัดที่สุดคือปลายเดือน



 215

กุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม  พอถึงกลางเดือนเมษายน พฤษภาคม ฝนเริ่มตกน้ําเค็มจะอยูกนคลอง   
น้ําจืดอยูขางบน  

          ชาวสวนมักใชวิธีชิมน้ําวาเค็มหรือไมเพียงใด  บางครั้งใชวิธีการสังเกต ถาขยะ
ลอยกลางคลอง หรือน้ํามีสีเขียวๆ แสดงวาน้ํากรอย   แตยากจะบอกไดแนนอนวาน้ําเค็มจะเขามาวัน
ไหน ซ่ึงจําเปนตองใชเครื่องวัดคาความเค็ม เมื่อน้ําเค็มเขาสวนแลวยากเหลือเกินที่จะแกไข  กวาน้ํา
ในทองรองจะเปนน้ําจืดในสภาพปกติใชเวลาอยางนอย 1-2 เดือน  ทําใหชาวสวนบางลางกลัวน้ําเค็ม
ยิ่งกวาน้ําทวมหรือน้ําเนา และตองตอสูกับปญหานี้มาโดยตลอด อาทิ 

     เมื่อป พ.ศ. 2500   เกิดภาวะแหงแลงจัด ระดับน้ําในแมน้ําลําคลองต่ําลง น้ําเค็ม
ไดไหลเขาทวม ทําใหสวนลมหมด  ขุดน้ําบาดาลมารดก็สูไมไดเพราะน้ําจะมีสนิมสูง ทําใหใบ
เหลือง  

หลังน้ําทวมป พ.ศ. 2526  ชาวสวนบางมดเริ่มปลูกสมใหมอีกครั้ง    บางราย
ลงทุนไปได 8 ป  จนถึงป พ.ศ. 2534  ประสบภาวะน้ําเค็มเขาสวน กระทบกับสวนสมมากที่สุด      
ทําใหสมตายทั้งบาง  เพราะสมไมสูน้ําเค็มเลย แตดินเค็มในปริมาณที่ไมมากเกินไปสูได   

ชาวสวนหลายรายแกปญหาน้ําเค็มโดยปดทอ ไมใหน้ําเขาสวนและใชน้ํา
ประปารดตนไม  ชาวสวนกลวยไมเชนกันตองซื้อน้ําประปาเปนคันรถมาใช ทําใหตนทุนการผลิต
สูงขึ้น  หลายสวนตัดสินใจยายไปทําที่บางเลน นครปฐม  

เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญปญหาน้ําเค็มซึ่งแกไขไดยากมาก ชาวสวนหลายรายหัน
ไปทําสวนมะพราวน้ําหอมแทน เพราะเล็งเห็นวาทนน้ําเค็มไดดีกวาพืชชนิดอื่น  และหลายราย
เปล่ียนไปทําวังกุงในสวนสมเดิมแทน ซ่ึงสรางปญหาใหมตามมาอีก  เพราะความตองการสวนทาง
กัน  ชาวสวนไมตองการน้ําเค็มหรือน้ํากรอย แตวังกุงตองการ จึงเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเรื่อง
การปดเปดประตูน้ํา  ฉะนั้นสองอาชีพนี้ไมควรอยูในพื้นที่เดียวกัน ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นอีกปญหา
หนึ่งคือ การลงทุนเลี้ยงกุงในระยะแรก  สรางรายไดงามมาก พื้นที่ 5 ไร ภายใน 4 เดือนจะมีรายได
สูงถึง 500,000 บาท  เปนเหตุใหคนทําตามๆ กัน  รุกไลเขามาในพื้นที่สวน แตหลังจากนั้นประมาณ 
4-5 ป หรือไมเกิน 10 ป เร่ิมประสบกับปญหากุงไมโต ขาดทุนยอยยับ    เปนการลงทุนที่ไมยั่งยืน   
ในระยะยาวเกิดมลพิษทั้งในดินและน้ําที่อันตรายพอสมควร นอกจากดินจะเสียแลว นํ้าในบอกุงยัง
เต็มไปดวยยาปองกันโรคที่ใหพรอมกับอาหาร เมื่อวิดน้ําออกจากบอคราวใด ไมมีใครกลาอาบน้ําใน
ลําคลองเลย  (เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2544)    

ชาวสวนเห็นวา การแกไขปญหาน้ําเค็มของรัฐดูจะไมจริงจังเทาไรนัก  จึงมี
เร่ืองรองเรียนไปทุกป  ปญหาหนึ่งคือรัฐไดสรางประตูระบายน้ําหรือทํานบกั้นไวแลว แตเจาหนาที่
ผูควบคุมประตูไมปฏิบัติจริงจัง เชน ชวง 8-9 ค่ํา เปนชวงที่น้ําทะเลจะเขาตามธรรมชาติ แทนที่จะ
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เปดประตูใหน้ําในคลองผลักน้ําทะเลออกไป กลับปดประตูทําใหน้ําในสวนเค็มขึ้นเรื่อยๆ  และ
บางทีในชวงที่ปดประตูน้ําดาวคะนอง  หัวหนาผูควบคุมประตูคลองบางแหงในเขตทุงครุกลับเปด
ประตูตามใจชอบใหเรือเขาออก เพราะเหตุวาไมมีเงินเดือนประจํา  ชาวสวนตองไปรองเรียนใหเขา
มีเงินเดือนประจํา  (เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2544)  การเปดประตูแมเพียง
ช่ัวโมงเดียวน้ําเค็มที่เขามาสามารถสรางความเดือดรอนใหกับชาวสวนได   

ปญหาการปดเปดประตูน้ําเพื่อปองกันน้ําเค็มไดเร่ิมคลี่คลายลง เมื่อกองจัดการ
คุณภาพน้ําไดจัดซื้ออุปกรณเครื่องวัดความเค็ม ราคาประมาณ 40,000 บาท และเริ่มนํามาใชตั้งแต
ตนเดือนกุมภาพันธ 2545  เจาหนาที่ปดเปดประตูน้ําดาวคะนองจะวัดคาความเค็ม (ppt.) เกือบทุก
วัน  ยิ่งในชวงวิกฤตหนาน้ําเค็มระยะเวลาเดือนเศษ จะวัดวันละ 2 คร้ัง เชาครั้งหนึ่งและเย็นอีกครั้ง
หนึ่ง  ถาคาความเค็มไมเกิน 1.2 ppt. แปลวาน้ําดี  ถาเกินกวานี้เปนอันตรายตอพืช  เจาหนาที่จะปด
ประตูน้ําทันที ซ่ึงเปนเหตุใหเรือทัวรไมสามารถผานเขาออกได กลายเปนปญหากระทบกับการ
ทองเที่ยว 

ความตองการของชาวสวนกับผูประกอบการเรือทัวรในการปดเปดประตูน้ํา
สวนทางกันอีก  การปดประตูน้ําดาวคะนองในชวงวิกฤตน้ําเค็มเปนเวลาเดือนเศษ  ทําใหเรือทัวร
ผานเขาไมสะดวก เปนผลใหจํานวนเรือทัวรที่มาแวะตลาดน้ําวัดไทรลดลง จาก 400 ลํา เหลือ
ประมาณ 100-200 ลําตอวัน  หลายรายเปลี่ยนเสนทางทองเที่ยวไปเลย  ในขณะที่สํานักงานเขต
จอมทองมีนโยบายสงเสริมกิจกรรมทางการทองเที่ยวทางน้ํา โดยจะฟนฟูตลาดน้ําวัดไทรใหกลับมา
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง   ความขัดแยงนี้เปนปญหาเรื้อรังที่สรางความเสียหายใหทั้งสองฝาย  ดังนั้น ใน
เดือนเมษายน 2545 ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจอมทอง ไดพยายามเปนตัวกลาง
ประสานงานใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดมาประชุมปรึกษาหารือกัน  เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน  

แนวทางหลักในการแกไขปญหาน้ําเค็มของเขตจอมทอง มี 2 แนว คือ     (สํานัก
ผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2544: 7-27)   

1.  กอสรางประตูระบายน้ําและมีบุคลากรเพื่อการปด-เปด ทุกประตูระบายน้ําตาม
ชวงเวลาน้ําขึ้นน้ําลง โดยตองมีความสัมพันธกับแผนการหมุนเวียนน้ํา การสัญจรทางน้ํา และแผน
ของสํานักการระบายน้ํา ใชระบบหมุนเวียนของน้ําเพื่อใหน้ําดีไลน้ําเสีย 

2.  การควบคุมระดับน้ําเพื่อนําน้ําดีเขาทางเขตกรุงเทพมหานครทางดานทิศเหนือ 
ที่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์แลวใหไหลลงทางดานทิศใต พรอมทั้งดนัน้ําเค็มลงมาและระบายออกตรง
คลองสนามชัย 

6.1.3  น้ําเสีย    
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     เมื่อ 30-40 ปกอน น้ําในคลองใสสะอาดมาก ใชอุปโภคบริโภคไดอยางดี แม
น้ําในทองรองชาวสวนสามารถดื่มกินได   ปจจุบันทางตอนบนฝงธนบุรี  สภาพน้ําเสื่อมโทรมลง
ไป แตยังใชรดพืชผักได  เฉพาะหนาน้ําหลากจะแลเห็นเด็กๆ ลงเลนน้ําในคลองกันสนุกสนาน ซ่ึง
กลายเปนภาพที่หาดูไดยากไปแลว  สวนทางตอนลาง สภาพน้ําเนาน้ําเสียเปนอันมาก แมเปนชวง
ฤดูฝน เพราะมีการปดประตูกั้นน้ํา  ทําใหการถายเทน้ําไมเปนไปตามธรรมชาติ  น้ําในคลองนิ่งและ
เนา สีดําสนิท  สมศักดิ์ เมนะทัต  (สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)  ชาวสวนบางมด บอกวา  “ป 
2522 เหลือทน ตองเลิกใชน้ําคลอง ขอประปาใชดีกวา” และ เซี่ยงไฮ แซตั้ง (สัมภาษณ, 15 
มิถุนายน 2545) ชาวบานริมคลองบางมดเลาวา “หนาแลง น้ําเนาเหม็นมาก  คลองนี้เปนเสนทาง
ผานของเรือทัวร  เคยมีเร่ืองฟองรองกันขึ้นเพราะน้ําเนากระเซ็นถูกนกัทองเที่ยวตางชาติ”      

ปญหาน้ําเนาน้ําเสียกลายเปนปญหาเรื้อรังของประเทศจนทุกวันนี้  ดังจะเห็นได
จากการวิเคราะหสถานการณมลพิษทางน้ําของประเทศไทย ในชวงป พ.ศ. 2523-2540 พบวา   มี
มลพิษของสารอินทรียในน้ําเพิ่มขึ้นถึง 60% สาเหตุหลักของการที่ประเทศไทย    โดยภาพรวมมี
คุณภาพน้ําต่ํา มีสาเหตุเนื่องมาจากน้ําไหลบาจากภาคเกษตร น้ําทิ้งจากบานเรือน และน้ําเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม   และในป พ.ศ. 2542  กรมควบคุมมลพิษไดติดตามคุณภาพน้ําผิวดิน คอื น้ําใน
แมน้ําและทะเลสาบ 50 แหงในไทย พบวา 48% ของแหลงน้ําที่สํารวจมีคุณภาพดีและพอใช          
สวนอีก 52%  มีคุณภาพต่ําและต่ํามาก     สวนคุณภาพน้ําทะเลชายฝงก็มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง
เชนเดียวกัน โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากน้ําทิ้งจากบานเรือน และของเสียจากภาคอุตสาหกรรมและ
การทองเที่ยว  คุณภาพน้ําโดยรวมอยูในระดับดีถึงพอใช  (เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ, รตท., 2545: 6)  

         จากการสํารวจคุณภาพน้ํา ป พ.ศ. 2542  พบวา แมน้ําเจาพระยาตอนลางมี            
คุณภาพน้ําอยูในระดับต่ํามาก คือ มีคาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําหรือคา DO (Dissolved 
Oxygen)  1 มิลลิกรัมตอลิตร และมีคาปริมาณความสกปรกในน้ํา หรือคา BOD (Biochemical 
Oxygen Demand)  2.8 มิลลิกรัมตอลิตร    

         นอกจากนี้  จากขอมูลคุณภาพน้ําในรอบป (ตุลาคม 2544 - กันยายน 2545) ที่
รวบรวมไดจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ํา 3 จุด บริเวณตลาดน้ําวัดไทร วัดสิงห และวัดบางขุนเทียน
นอก แสดงใหเห็นวา คุณภาพน้ําบริเวณดงักลาวอยูในเกณฑต่ํา คือ มีคา DO  อยูในชวง 0 - 3.9  
มิลลิกรัมตอลิตร และมีคา BOD อยูในชวง 1.8 – 26.0 มิลลิกรัมตอลิตร  (เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ, 
รตท., 2545: 6)    
                  ถาพิจารณาขอมูลคุณภาพน้ําในคลองสนามชัย เฉพาะจุดเดียวที่บริเวณตลาดน้ํา
วัดไทร ระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2544 - 25 เมษายน 2545 สรุปผลการวิเคราะหไดดังตารางที่ 12  
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ตารางที่ 12  แสดงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําคลองสนามชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง  
    จุดตรวจวัด: ทาน้ําวัดไทร      หนวย: มิลลิกรัมตอลิตร 

_____________________________________________________________________________ 
คา          30 ตค.44     21 พย. 44     26 ธค.44     23 มค. 45     21 กพ. 45    21 มีค. 45    25 เมษ. 45 
_____________________________________________________________________________ 
DO       0.4            3.18       3.3            2.5      2.8             0.8      2.9  
BOD           7.5              4.50               2.8              5.8                 7.6               3.3             13.0 
_____________________________________________________________________________ 
*คา DO (ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา) ตามมาตรฐานควรมากกวาหรือเทากับ 2 มิลลิกรัมตอลิตร 
*คา BOD (ปริมาณความสกปรกในน้ํา)  ตามมาตรฐานควรนอยกวาหรือเทากับ 4  มิลลิกรัมตอลิตร 
 

     จากตารางขางตน จะเห็นวา คุณภาพน้ําบริเวณหนาวัดไทรอยูในเกณฑต่ํา คือ มี
คา DO  อยูในชวง 0.4 - 3.3  มิลลิกรัมตอลิตร และมีคา BOD อยูในชวง 2.8 - 13.0 มิลลิกรัมตอลิตร  
สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่ชาวสวนบางลางตองเผชิญในขณะนี้อยางชัดเจน  สงผลกระทบโดยตรง
กับการทําสวน  ถาไมอาจแกไขปญหาน้ําเนาน้ําเสียได  ชาวสวนก็ไมกลาเสี่ยงกับการลงทุนทําสวน
อีกตอไป   แตถาสามารถคืนสภาพน้ําใหใสสะอาดดังเดิมได  ชาวสวนมั่นใจที่จะกลับมาทําสวนอีก 
โดยเฉพาะการฟนสมบางมดใหเล่ืองชื่ออีกครั้งหนึ่ง  

ปญหาน้ําเสียไมสามารถแกไขไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงลําพัง  
แตตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชนทั่วไปใหเกิดความรู 
ความเขาใจ และตระหนักในปญหาน้ําเสีย   ทางสํานักงานเขตตระหนักถึงปญหานี้ดี ไดพยายาม
รณรงคเก็บขยะทางน้ํา ประชาสัมพันธการทิ้งขยะใหเปนที่ และแนะนําใหชาวสวนทั้งหลายลดการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรพูืชโดยหันมาใชเชื้อจุลินทรียแทน  ทางสํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร 
ไดชวยจัดหาเชื้อจุลินทรียมอบใหชาวสวนแตละเขต   เชน ในป พ.ศ. 2540 สํานักงานเขตตลิ่งชัน   
ไดรับจัดสรรเชื้อจุลินทรีย จํานวน 700 กิโลกรัม  ทางสํานักงานเขตจอมทองก็มีการเตรียมการพัฒนา
ระบบบําบัดน้ําเสีย และรณรงคในเรื่องการรักษาคูคลองอยางตอเนื่อง  

 
กลาวโดยสรุป ปญหาเรื่องน้ําเปนปญหาสําคัญอันดับหนึ่งของชาวสวนขณะนี้ เพราะ

ชาวสวนตองเผชิญทั้งน้ําทวม น้ําเค็ม และน้ําเสีย ซ่ึงเกิดขึ้นแตละชวงตอเนื่องกันไปตลอดป  เปน
วงจรธรรมชาติ   ปญหาเหลานี้กําลังเปนตัวเรงใหชาวสวน “ถอดใจ” ทิ้งสวนฝงธนบุรีไปเรื่อยๆ 
เพราะไมมั่นใจเรื่องน้ํา  ชาวสวนขอเพียงแค  “ทางเขตจะชวยใหน้ําไมเค็ม ไมเนาไมเสีย ก็บุญแลว”  
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ดังนั้น จึงเปนความเรงดวนที่ทุกฝายทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกันทุกวิถีทางที่
จะดูแลปกปองแหลงน้ํา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษแมน้ําลําคลองใหใสสะอาดอยางยั่งยืน  โดย
เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ควรจะมีบทบาทสําคัญในการใหความรูความเขาใจและปลูกจิตสํานึกให
เกิดขึ้นอยางแทจริง  

6.2   ปญหาสภาพดินเสื่อมโทรม    
 อันที่จริง สภาพดินบริเวณนี้โดยทั่วไปอยูในเกณฑที่เหมาะแกการเพาะปลูกอยูแลว  

ชาวสวนเห็นวา “บางมดเปนเนื้อดินที่ดีที่สุดในไทย  ควรจะอนุรักษไวเพื่อการเกษตรเพียงอยาง
เดียว  เพราะเปนดินเหนียว  แตชายทะเลที่อ่ืนมักเปนดินทราย  เมื่อขุดลึกลงไปสัก 2 เมตร จะเจอ
เปลือกหอยผุเยอะมาก  ในดินมีธาตุอินทรียครบ ทําใหผลไมดก รสชาติดีกวาที่อ่ืน”  (เกรียงศักดิ์ 
เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2544) 

          ปญหาสภาพดินเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ เชน ปลูกพืชชนิดเดียวกัน
ติดตอกันนานเกินไป  แรธาตุในดินหมดไป   การบํารุงดินผิดวิธีดวยการใชปุยเคมีที่ไมเหมาะสม
หรือใชมากเกินไป กอใหเกิดสารพิษตกคางในดิน  ชาวสวนบางมดยอมรับวา “สวนสมมีปญหา
ใหญคือใชสารเคมี เพิ่มปุยขึ้นเรื่อยๆ  และเจาหนาที่ไมเคยมาหามปราม  นานๆ ไปทําใหดินเสีย  
ลึกลงไปแคนิ้วช้ี ดินจะแข็ง น้ําไมซึมลง” (เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2544)    

ชาวสวนสวนใหญมีการศึกษานอย อาจขาดความรูความเขาใจในการใชส่ิงเหลานี้
อยางถูกตอง หรือหลงเชื่อคําโฆษณา เปนเหตุใหเกิดปญหาตามมาเปนปญหาลูกโซซ่ึงยากแกการ
แกไข  อาทิ โรคใหมๆ ที่เกิดกับพืชซ่ึงชาวสวนไมคุนเคยมากอน อยางที่เกิดขึ้นกับสวนสมที่รังสิต
มาแลว  เมื่อสมติดลูกแลวจะรวงหลนโดยไมทราบสาเหตุ สรางความเสียหายไมนอย  ชาวสวนสม
บางคนเชื่อวา เปนเพราะเรงใชปุยวิทยาศาสตรมากเกินไปจนพืชทนไมไหว  (อุดมลักษณ ชอยหิรัญ
, สัมภาษณ, 10 กรกฎาคม 2545)  แตบางคนเห็นวา “เปนเพราะความโลภ อยากไดผลผลิตมากขึ้นๆ  
และตัวโลภทําลายวิถีชีวิตของชาวสวนเอง”  (สมชาย วงษพิพัฒนพงษ, สัมภาษณ, 7 กรกฎาคม 
2545)  

นอกจากนั้น ชาวสวนนิยมใชแตปุยสูตร 16-16-16 ซ่ึงไมเพียงพอกับความตองการของ
พืช   การดายหญาหรือปราบหญาดวยยาฆาหญา หรือการเผาหญาก็ดี ทําใหสวนโลงเตียน แลดู
สะอาด เปนที่พึงพอใจของชาวสวนอยางมาก แตกลับเปนเหตุใหธรรมชาติเสียสมดุล หนาดินขาด
ความชุมชื้น เชื้อจุลินทรียในดินที่เปนประโยชนตอการทําสวนถูกทําลายไปดวย  ซ่ึง “แตกอนนัก
วิชาการเกษตรไดแตหามเผาหญา แตไมชี้แจงใหชาวสวนเขาใจ”     

วิธีการแกปญหาสภาพดินเสื่อมคือบํารุงรักษาสภาพดินอยางถูกวิธี  รูจักใชปุยเคมีอยาง
ถูกตองเหมาะสม และเนนการใชปุยอินทรียมากขึ้น เพราะลงทุนนอยกวา ก็สามารถทําใหดินอดุม
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สมบูรณดังเดิมได   กรุงเทพมหานครตระหนักดีถึงปญหานี้  ดังนั้น ในป พ.ศ. 2540 ไดอนุมัติ         
โครงการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุดวยงบประมาณ 990,000 บาท และโครงการฟนฟูการเกษตร
เขตตลิ่งชันดวยงบประมาณ 891,000 บาท เพื่อปรับปรุงสภาพดินที่เสื่อมโทรมใหดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
จัดใหมีโครงการปรับปรุงดินอยางตอเนื่องตอไป ขณะเดียวกันเจาหนาที่เกษตรจากสํานักงานการ
เกษตรเขตตลิ่งชัน ไดพยายามแกไขโดยใหคําแนะนําที่ถูกตอง   แตชาวสวนสวนใหญยังยึดติดหรือ
เคยชินกับวิธีการแบบเดิม ซ่ึงตองอาศัยเวลานานพอสมควรกวาชาวสวนจะยอมเปลี่ยนพฤติกรรมได    

ชาวสวนที่ปรับตัวไดรวดเร็ว เห็นวานาจะดีจริง จะทําปุยจากอินทรียวัตถุใชเอง   และ
ยังมีการรวมกลุมกันผลิตขายดวย เพื่อลดตนทุนการผลิต เชน   กลุมชาวสวนบางมดรวมตัวกันเปน 
สหกรณผลิตปุยชีวภาพและขายสมาชิกดวยกันเองในราคาถูกกวาทองตลาด ทําใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
มาก  ประโยชน ปานเพ็ชร (สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2545) เลาวา “ผลิตขึ้นมา 20 ตัน พริบตาเดียวขาย
หมด”   สวนกลุมเกษตรกรบางพรมเริ่มผลิตปุยหมักใสถุงออกจําหนาย ถุงละ 10 กิโลกรัม ราคา 35 
บาท  ชาวสวนละแวกนี้ซ้ือไปใชกันทั้งนั้น  (อรรถ กันภัย, สัมภาษณ, 19 เมษายน 2545)  

6.3   ปญหาโรคและแมลงระบาด: การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
ความสนใจและความนิยมใชเทคโนโลยีสมัยใหมแพรหลายเขามาในฝงธนบุรีตั้งแต

ประมาณปพ.ศ. 2500 เปนตนมา  ระยะแรกชาวสวนยังไมรูจักใชสารเคมีมากนัก ตอมามีการ
โฆษณาประชาสัมพันธแพรหลายผานสื่อส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน ประกอบกับมีตัวแทนบริษัทเขา
ไปแนะนําถึงในชุมชน  สรางคานิยมใหมวาเปนของดี ทันสมัย  ชาวสวนเลือกใชตามความพอใจ
หรือตามคําโฆษณาชวนเชื่อ  เมื่อชาวสวนทดลองใชทั้งปุยเคมีและยาฆาแมลง ยาฆาหญาระยะแรก
ก็ไดผลดีจริง เพราะประหยัดเวลาและแรงงานไดมาก ผลผลิตก็มากกวาเดิม กําจัดศัตรูพืชไดผล
ชะงัด   จึงเปนที่นิยมแพรหลายอยางรวดเร็ว  แตเมื่อใชนานวันเขายิ่งตองเพิ่มปริมาณสูงขึ้นๆ จึงจะ
ไดผล  คาใชจายมากขึ้นเปนเงาตามตัว  สารเคมีที่ใชเหลานี้สะสมตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 30 ป
ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศเปนอยางมากและยากแกการแกไขในปจจุบัน  

การกําจัดศัตรูพืชสมัยกอนใชวิธีการที่สอดคลองกับธรรมชาติ  ในป 2505  ชาวสวน
บางมดเริ่มหันมาใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสมัยใหม ซ่ึงไดผลดีทันตาเห็น ตอมาไดเพิ่มปริมาณการใช
มากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหตนทุนการผลิตสูง ดังที่ สถิตย เผือกสามัญ (สัมภาษณ, 9 มกราคม 2546) ชาว
สวนบางมดเลาวา “สมัยกอนยาแรง เดี๋ยวนี้คุณภาพลดลงแตราคาสูงขึ้น ตองใชเยอะ เสียเงินมาก”  

อยางไรก็ตาม ชาวสวนที่ปลูกไมผลจําเปนมากที่จะตองใชสารเคมีเหลานี้เพื่อปองกัน
และควบคุมโรคและแมลงซึ่งระบาดหนัก   จึงตองเรียนรูวิธีใช “อยางปลอดภัย” แกตนเองและ               
ผูบริโภค โดยเฉพาะสวนสมมักฉีดยาปองกันโรคทุกอาทิตยเปนประจํา  แตสําหรับชาวสวนผักแลว 
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สามารถปลูกใหผัก “ปลอดสารเคมีหรือสารพิษ” ได  ดังที่นักวิชาการเกษตรจอมทองไดตรวจสอบ
แลว พบวาผลผลิตของเขตจอมทองปลอดสารพิษจริง  

เจาหนาที่เกษตรจากสํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชันไดพยายามชวยเหลือในการแนะนํา
การใชปุยชีวภาพและสารสกัดจากชีวภาพทดแทน แตระยะแรกชาวสวนสวนใหญยังเคยชินและยึด
ติดกับแนวปฏิบัติเดิมอยางเหนียวแนน  นักวิชาการเกษตรจากสํานักพัฒนาชุมชนเลาวา “ตอนแรก
ที่เขาไปแนะนํา บางคนไลตะเพิดผมเลย”  เพราะชาวสวนคิดวามีประสบการณทําสวนมามากกวา  
การใชสารสกัดชวีภาพตองใชเวลานานเปนปกวาจะเห็นผลชัดเจน  และยิ่งจะใหผลดีขึ้นเรื่อยๆ ใน
ระยะยาว แตชาวสวนรูสึกวา “ไมทันใจ” ไมอดทนที่จะรอคอย  จึงไมยอมทดลองใช   

ในชวงปที่ผานมา ผูบริโภคตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยจากอาหารการกินตางๆ  
ผลิตผลที่ไดจากกระบวนการทางธรรมชาติและไรสารพิษกลายเปนทางเลือกใหมที่ทวีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้น  หลายหนวยงานของรัฐดานการเกษตรคอยใหคําแนะนําปรึกษาเรื่องเทคนิคในการจัด
การอยางตอเนื่อง  เรงรณรงคประชาสัมพันธ จัดอบรม และสนับสนนุทุกวิถีทางใหชาวสวนหันมา
ใชการกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีอยางตอเนื่อง เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2540  เปนตนมาจนบัดนี้ไดขยายผล
มากขึ้นเรื่อยๆ แตยังไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร  

6.4   ปญหาการตลาด: ผลผลิตราคาต่ํา 
6.4.1  การกดราคา  ชาวสวนเปนผูลงทุนลงแรงปลูกกวาจะไดผลผลิต แตเมื่อถึงเวลา

จะขาย  พอคาคนกลางจะมารับซื้อถึงสวนและเอารัดเอาเปรียบชาวสวนโดยเปนผูกําหนดราคาเสีย
เอง   ชาวสวนตองยอม เพราะมิฉะนั้นจะไมสามารถขายผลผลิตได  

6.4.2  ราคาผลผลิตขึ้นลงไมแนนอน  ขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต ชวงที่ผลผลิตชุก   
ราคาผลผลิตจะต่ําลง  และโดยทั่วไป ถาผลผลิตชนิดใดราคาดี ชาวสวนมักจะปลูกพืชชนิดนั้น
ตามๆ กัน ทําใหผลผลิตลนตลาด เกิดภาวะราคาตกต่ํา  เจาหนาที่การเกษตรจึงไดพยายามแนะนํา
ใหลองปลูกพืชชนิดตางๆ ที่หลากหลาย  เชน ชาวสวนปลูกผักบุงจีนกันมาก จึงแนะนําใหปลูก
มะระจีนบาง ขาวโพดบาง   

6.4.3  งานออกรานบางแหงเก็บคาเชารานแพงเกินไป  เชน งานเกษตรแฟร  คิดคาเชา
ราน  5,000-6,000 บาทตอราน  จุดที่ทําเลดีติดถนนจะใชการประมูล บางครั้งราคาสูงถึงรานละ 
10,000 บาท  ทําใหชาวสวนไมสามารถขยายตลาดได  

เพื่อบรรเทาความเดือนรอนของชาวสวนในเรื่องนี้  ในป พ.ศ. 2540 สํานักงานเขตได
จัดทําโครงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได โดยใชงบประมาณ 19,000 บาท  และจัด
ทําโครงการเลี้ยงปลาในรองสวน   เปนการเพิ่มรายไดและใชพื้นที่ที่มีอยูอยางคุมคาที่สุด  โดยใช
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งบประมาณ 38,100 บาท   นอกจากนี้  ยังสนับสนุนใหชาวสวนรวมกลุมกันเพื่อตอรองพอคา             
คนกลางในดานราคาของผลผลิต  ตลอดจนหาตลาดรองรับเพิ่มขึ้น 

6.5   ปญหาขาดแคลนแรงงาน 
ปญหาขาดแคลนแรงงาน เปนปญหาเรื้อรังมาตั้งแตอดีตและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนทุก

วันนี้เพราะแรงงานมีนอย  จึงตองมีการจองคิว  ทําใหเสียเวลาคอย  ชาวสวนผูสูงอายุและวัยกลาง
คน ประมาณ 50 ปขึ้นไปเทานั้นที่ยังทําสวนอยู และเปนแรงงานหญิงสวนมาก  เพราะผูชายหางาน
รับจางอื่นทําไดงายกวา  เชน มอเตอรไซดรับจาง  เรือรับจาง  เปนตน  ทัศนคติในการสงลูกหลาน
เรียนหนังสือสูงๆ เพื่อไปประกอบอาชีพอ่ืนสงผลใหไมมีใครรับชวงทําสวนตอ หรือทําสวนไม
เปน เพราะไมเคยฝกปฏิบัติ  การแตงงานไมไดอยูในหมูชาวสวนอีกตอไป เหลานี้เปนเหตุใหขาด
แคลนแรงงานในสวน  แมคาจางแรงงานจะสูงกวาแตกอนมากถึงวันละ 200 บาท แตก็หาจางได
ยากยิ่ง   

6.6   ปญหาเงินทุน 
ปจจบุันชาวสวนสวนใหญมีฐานะยากจน ตองถือสวนรายป คาใชจายในการผลิตนับ

วันราคาจะสูงขึ้น  รวมทั้งประสบปญหาภัยธรรมชาติตางๆ แหลงเงินทุนมีอัตราดอกเบี้ยสูง ทําให
ชาวสวนขาดเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต   จากปญหานี้สํานักงานเขตไดชวยเหลือ  โดยติดตาม
การประกอบอาชีพของชาวสวนที่ใชเงินกู ตามโครงการคณะอนุกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและ
ผูยากจน (อชก.) ซ่ึงใหเงินกูกับชาวสวนเพื่อไถถอนที่ดิน  

6.7   ปญหาการขายที่ดินสวนและผลกระทบที่ตามมา    
 การขายที่ดินสวนมาจากหลายสาเหตุ กอใหเกิดปญหาตามมามากมาย และสงผล

กระทบกับวิถีชีวิตชาวสวนเปนอันมาก กลาวคือ  
สมัยกอนที่ดินสวนถูกจับจองเปนแปลงใหญ  ซ้ือขายกันดวยราคาถูก  เปนมรดกตก

ทอดมาจากบรรพบุรุษถึงรุนลูกรุนหลาน  บางครอบครัวยกใหลูกคนโตรับชวงทําสวนตอ เพราะมี
การศึกษานอย สวนลูกคนรองๆซึ่งมีการศึกษาสูงกวาจะหันไปประกอบอาชีพอ่ืน แตบางครอบครัว
มีลูกหลายคน เชน 10 คน  เมื่อแบงที่ดินสวนแลว จะไดสวนแบงคนละเล็กนอย ไมเพียงพอที่จะยึด
เปนอาชีพ  จึงจําเปนตองขายที่ดินแปลงใหญแลวนําเงินมาแบงกัน  เอาไปปลูกบานของตัวหรือซ้ือ
บานจัดสรรอยูใกลกันกับสวน  (สายัณห อนอุน, สัมภาษณ,  8 สิงหาคม 2544)   ครอบครัวที่มีที่ดิน
นอยจะขายยกแปลงไปเลย แลวไปเชาที่วัดปลูกบานอยู  วัดก็มีรายไดประจํา (แสวง กําลังยิ่ง, 
สนทนากลุม, 6 ธันวาคม 2545)   ถาเจาของใหมไมใชชาวสวนแลว    ที่ดินเหลานี้มักถูกปลอยทิ้ง
รกรางเปลาประโยชน  ทําใหลํากระโดงตื้นเขิน  มีน้ําเนาขัง กระทบตอระบบนิเวศ   ดังเชนแถว
บางระมาดมีสวนสมจี๊ดขนัดหนึ่งออกผลดกเหลืองทองเต็มตนไปหมด     แตเพิ่งจะขายไปใหกับ
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คนตางถ่ินเมื่อตนป พ.ศ. 2545 จึงไมมีใครดูแลเก็บผลผลิตไปขาย  คงปลอยทิ้งใหเฉาคาตนเชนนั้น
เอง  นับวันภาพเชนนี้จะพบเห็นไดมากขึ้นทุกที   

ปลายป พ.ศ. 2514 มีการรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรี เปน “นครหลวง
กรุงเทพธนบุรี”   สงผลใหความเจริญเริ่มขยายเขามาในฝงธนบุรี  ชาวสวนเอาที่ไปจํานองหรือขาย
เพื่อสงลูกเรียนหนังสือสูงๆ  และจากการที่ชาวสวนตองเผชิญกับปญหาน้ํา ทั้งน้ําทวม น้ําเสีย น้ําเค็ม 
ทุกป ดังไดกลาวแลวขางตน ทําใหชาวสวนไมคอยกลาเสี่ยงลงทุนทําสวนอีกตอไป  เร่ิมมีการยายไป
ลงทุนทําสวนที่รังสิตบางแลว   

หลังภาวะน้ําทวมใหญเมื่อป พ.ศ. 2526  ชาวสวนเริ่มทอ หมดกําลังใจทําสวน  เปน
จังหวะเดียวกับที่นักพัฒนาที่ดินตองการพื้นที่สวนไปจัดสรรสรางที่อยูอาศัย  ที่ดินเขยิบราคาสูงขึ้น
เร่ือยๆ  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ที่เห็นไดชัดคือที่แขวงบางมด หมู 2  ชาวสวนเลิกทําสวน  
ขายที่ดินและใหเชาที่ดินประกอบการตางๆ ประมาณ 30 ครัวเรือน  ยายไปทําสวนที่รังสิต 5 ครัว
เรือน  ทําไรที่จันทบุรี  5 ครัวเรือน (สมศักดิ์  เมนะทัต,  สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545) เชนเดียวกับ 
ที่แขวงบางมด หมู 10  เกือบทุกครัวเรือนขายสวน  ยายไปซื้อที่แถวรังสิตปลูกสมใหม  สภาพสวน
เปล่ียนเปนหมูบานจัดสรรทั้งหมด (แสวง งาวสุวรรณ, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)   

การขยายตัวของเมือง เปนสาเหตุสําคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพื้นที่สีเขียวลดลง เพราะ
มีการกวานซื้อที่สวนแปลงใหญเพื่อเตรียมรับความเจริญเมื่อมีการสรางถนนตัดผาน  โดยเฉพาะชวง
ปลายรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนตนมา นายทุนจากภายนอกจะเขาไปกวานซื้อที่ในราคา
ถูก  พื้นที่สวนเปลี่ยนสภาพเปนโรงงานอุตสาหกรรมและที่อยูอาศัย มีคนตางถ่ินอพยพเขามารับจาง
ทํางานในโรงงานมากขึ้น  ขโมยเริ่มชุกชุม แอบลักเล็กขโมยนอยตามสวน ทําใหผลผลิตเสียหาย เปน
ที่รําคาญใจแกชาวสวนมากจนไมอยากจะปลูกอีกตอไป  ดังที่นําพล โพธิพลากร (สัมภาษณ, 2 
พฤษภาคม 2545) เลาวา “ขนุนออน เก็บไป ไมใชของพอของแม  กินไมได  ก็เอาไปทิ้งใหเราเห็นอีก 
เจ็บใจมันตรงนี้ สมโอก็ถูกลักหมด เราวาไมแก มันวาแก”     และสวนอีกหลายแหงเจาของใหมซ้ือ
ทิ้งไว รอเวลาใหราคาที่ดินสูงขึ้นจึงจะขายตอ   

ในราวป พ.ศ. 2531  เปนตนมา สมัยที่พลเอกชาติชาย  ชุณหะวัน เปนนายกรัฐมนตรี 
ชาวสวนจะลงขันทําถนนซอยใหเกิดขึ้น พยายามตัดผานที่ดินของทุกคน แลวยกใหเปนถนน
สาธารณะ เชน ถนนพุทธบูชา ทําใหที่ดินแถวนี้มีราคาสูงขึ้น ยิ่งในป พ.ศ. 2532 การซื้อขายที่ดินบูม
สุดขีด  มีการปนราคาที่ดินจนแพงยิ่งกวาทองคํา  พื้นที่สวนถูกเปลี่ยนมือไปจํานวนมากโดยเฉพาะ
พื้นที่บางมด แถววัดยายรม  ซ่ึงเปนแหลงปลูกสมเขียวหวานชั้นดี    ชาวสวนบางมดตัดขายที่สวน
บางสวนใหกับหมูบานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม ตึกแถว คอมโดมิเนียม  โดยไดราคางาม          



 224

ตารางวาละ 40,000 บาท ในขณะที่มีรายไดจากการทําสวนสม 40,000 บาทตอป  แมจะเปนพื้นที่           
ตาบอดราคาที่ดินอยูประมาณ 30,000 - 40,000 บาทตอตารางวา  

ในการซื้อขายที่ดินชวงป พ.ศ. 2531-2534  พระอาคม คุณสํวโร แหงวัดยายรม 
(สัมภาษณ, 7 กรกฎาคม 2545)  อธิบายถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวสวนยานวัดยายรมวา  

 
…คนแถวนี้อาชีพดั้งเดิมเปนชาวสวนมากอน  พอเปลี่ยนเปนกรุงเทพฯ เขายัง

เปนชาวสวนอยู ไมใชชาวกรุงเทพฯ  รูสึกวาคนที่นี่เปล่ียนไป เพราะคนอื่นเขามา
เปล่ียนทั้งนั้น  เชน  การขายที่  คนที่นี่ไมขวนขวายขายที่ ทีแรกหาซื้อที่ยาก คิดแลว
คิดอีก  สมัย 60-70 ปกอนไรละ 80 บาท  เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังไมถึงแสน พอหมูบาน
เขามา ป 2532-33 ใหไรละแสน  คนอื่นมาทําใหที่ดินมีราคา   

 ตนเหตุเกิดจากการตัดถนน จอมพลถนอม กิตติขจร มาบํารุงวัดสีสุก  เวลาตัด
ถนนจะไปปากทอ นั่งเครื่องบินมา ตดัใหอยูระหวางกลางวัดยายรมกับวัดสีสุก  พอ
แนวถนนเขามา พวกอื่นก็เขามาใหราคาแพง เคยขายราคาไมกี่หมื่นกลายเปนแสน
สองแสน พวกมีที่มากก็แบงขายปากทางติดถนน  แตดานใน หลายบานไมขาย     
หมูบานจะขอซื้อ ไมขายไมเปนไร แตออกไมได  กลายเปนที่ตาบอด  ผานไป 5 ปก็
ตองยอมเขา เพราะออกไมได ถูกกดราคาลงไปอีก เขาเปนคนกําหนดราคาใหเทา
นั้นเทานี้  ตองยอมเขา… 

  
วิธีการซื้อขายที่ดินยานวัดยายรม สรางปญหาตามมายืดเยื้อจนทุกวันนี้  ดังที่พระอาคม 

คุณสํวโร เลาใหฟงวา 
…วิธีแรก  ผูซ้ือจายเงินสด  ก็ไมมีปญหาอะไร  วิธีที่ 2  ผูซ้ือเอาโฉนดที่ดินมา

กอน แลวผอนสงกับเจาของที่   พอถึงชวงวิกฤตเศรษฐกิจ  โฉนดยังอยูกับแบงก  ถา
ชาวสวนอยากไดโฉนดคืน ตองเอาเงินใหแบงกหลายลาน  นายทุนหรือผูซ้ือคอยๆ 
ขายที่ แบงใชคืนลูกหนี้คนนั้นคนนี้    นี่คือความเดือดรอนของชาวสวนขายที่แลว
ไมไดสตางค  จนบัดนี้ก็ยังไมไดเงินตองรอไป  ตอนนี้เร่ิมขายที่ไดบางแลวแตไมดี
เหมือนกอน  ที่ดินมีหญาขึ้นรกเต็มไปหมด  เจาของไมมีทุนทํา  ลงทุนมากไมมี 
สวนใหญใชวิธีขายอาหารหนาบาน พออยูได ไมถึงกับอด บางหมูบาน สรางบาน
ใชหนี้บนที่ดินเดิมของตัว  ผอนใชหนี้คืน  อยาง 20 ลาน ใชคืนทลีะแสนสองแสน   

กลุมที่ขายราคาถูก ไดรับเงินหมด ไมมีปญหา  ตอนหลัง เปนเงินเชื่อหมด เลย
มีทุกขตามมา  กลุมหลังจะมีมากกวากลุมแรก  
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คนใหมเขามาแยงซื้อกันหลายเจา ใหราคาสูงกวา  คนที่นี่เปนนายหนา  เพราะ
รูจักกันดี เปนญาติบาง เพื่อนบาง  แบงเปอรเซ็นตกับผูขาย  แมราคาที่ดินแพง แตก็
ไมไดสตางค  

แถววัดยายรม ลึกเขาไปดานใน เปนที่ปลูกสมไดดี ถาออกไปทางวัดครุ   วัด
บัวผัน รสชาติจะผิดไป  เพราะน้ํากรอยมาก  สวนสมหายไป     เพราะถนนและ   
หมูบานจัดสรร  คนอื่นทําใหเปล่ียนไปโดยตั้งราคาสูงลอใจ… 

ฝงวัดยายรมมีหมูบานจัดสรร 4 แหง คือหมูบานชิฌา หมูบานบางมด หมูบาน
สินทวี และหมูบานวิชิตนคร  กวานซื้อที่สวนสมไปหมด  ชาวสวนมาเห็นเสียดายที่
เหลือเกิน ทําไมขายไป เราจะหาที่ดินแบบนี้หาไดยาก ไมมีแลว  ทําไมใชที่ดินผิด
ประเภท ทําไมไมเพาะปลูก ทําไมไปสรางบาน… 
 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ยอมกอใหเกิดคําถามมากมาย สะทอนใหเห็นวา ภาคเอกชน
ไดพยายามเขามาแทรกแซงหรือจัดการพื้นที่สีเขียว  ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดคือสวนสม
ถูกกลืนหายไปกับความเจริญที่ถาโถมเขามาอยางไมหยุดยั้ง     พรอมกับสมบางมดที่กลายเปน 
“ตํานาน”  ตั้งแตบัดนั้น   รวมทั้งบทสนทนาประจําวัน จากที่เคยทักทายเวลาเจอกันวา 

 “สมเปนเยอะไหม”   
“ปนี้ไดสมเทาไร”  
เปล่ียนไป  “ขายที่ไดหรือยัง”  
“ ขายตารางวาเทาไร”   
“ที่ยังเหลืออยูไหม”    
ตลอดจน “ใครขายที่ได เพื่อนฝูงรุมลอม พี่จะพี่จา”  
(วัลฤดี จัตุกุล, สัมภาษณ, 4 กรกฎาคม 2545)  
สําหรับชาวสวนบางมดมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เห็นชัดหลายลักษณะ คือ หลังจาก

การขายที่ดินรํ่ารวยแลว  จะไปลงทุนทําสวนในแหลงตางๆ ดังนี้  
- อพยพหนีชุมชนเมือง ไปซื้อที่แปลงใหมที่ไกลความเจริญ  ทําเปนลํ่าเปนสัน  พอ

ความเจริญรุกเขามาก็ขายอีก ไปซื้อสวนใหมอีก  “ถาไกลความเจริญ ทําสวนดีกวา”  (สวรรค    จันทร
มวง, สัมภาษณ, 10 กรกฎาคม 2545)   

-  บางครอบครัวอพยพไปทําสวนที่ราชบุรี เปนสวนผสม ปลูกล้ินจี่ ลําไย ฯลฯ  
-  หลายครอบครัวที่อยูตรงขามวัดยายรมไปซื้อที่ทําสวนแถวบานแพว สมุทรสาคร  
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-  หลายรายยายไปทําที่หนองเสือ สระบุรี   
-  กลุมที่ไปรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีมากที่สุด  บางกลุมเริ่มไปตั้งแตกอนป พ.ศ. 2526 

แลว  จากนั้นก็มีผูอพยพทยอยตามกันไป  จนมีคํากลาววา “รังสิตเปนนองชายบางมด”   ชาวสวนซื้อ
ที่นาแลวยกรองทําสวนสม และปลูกพืชชนิดอื่นๆ คลายคลึงกัน  เพราะฉะนั้น “หนานี้บางมดมีอะไร 
เราก็มีกับเขา” พวกที่ฐานะไมดี มีที่ดินนอย จะขายที่ยกแปลง แลวยายไปปกหลักที่รังสิตเลย   พวกที่
มีฐานะดี มีที่ดินหลายแปลง จะทยอยขาย และเก็บบางสวนไวสําหรับปลูกคฤหาสนหลังงาม  หลาย
รายไปสรางครอบครัวใหม  ทิ้งครอบครัวเกาไวที่บางมด   สมัยนั้นที่ดินรังสิตราคาถูกมาก เพียง 
3,000 บาทตอตารางวา เทากับวา ขาย 1 ไร ซ้ือได 10 ไร  หลายรายกลายเปนเศรษฐีที่ดิน ทําใหวิถี
ชีวิตตองปรับเปลี่ยนจากชาวสวนกลายเปนเจาของสวน 100 ไร ซ่ึงไมสามารถทําเองไดอยางแตกอน     
จําเปนตองจางแรงงานชาวอีสานมาชวยทํา  แตแรงงานเหลานี้ถนัดทํานามากกวาทําสวน จึงเกิด
ปญหาตามมามากมาย   

  ตอมาราวป พ.ศ. 2538  เกิดน้ําทวมรุนแรงแถบรังสิต  สวนสมเสียหาย  ชาวสวน
รังสิตบางรายเริ่มอพยพไปหาแหลงใหมอีก โดยไป “เชา”  ที่นาเลียบคลองชลประทานยาวไปตลอด
ลําน้ํา  แถวลํานารายณ  บานหมี่ จังหวัดลพบุรี  รวมพื้นที่ปลูกสมประมาณ 300-400 ไร  จนกระทั่งป 
พ.ศ. 2541 มีสมรุนแรกออกวางขายที่ลพบุรีแลว  ชาวลพบุรีบอกวารสชาติใชได   ขณะนี้มีชาวสวน
รังสิตหลายรายกําลังเสาะหาทําเลจะยายตามไปที่ลพบุรีอีก   

 ประมาณป พ.ศ. 2543 - 2544  สวนสมรังสิตเริ่มลมสลาย  ผลผลิตตกต่ํา เมื่อสมติดลูก
แลวจะหลนโดยไมทราบสาเหตุ  ซ่ึงอาจจะเปนเพราะใสปุยเคมีบํารุงมากเกินไปและใชติดตอกันเปน
เวลานาน  ชาวสวนจึงตองหาทําเลใหมอีกครั้ง  พวกหนึ่งประมาณ 10 ครอบครัว ยายจากรังสิตไปทํา
ไรสม (ไมยกรอง) ที่อําเภอคลองลาน กําแพงเพชร ลงทุนรวมกันคนละ 100 ไร ปลูกสมเต็มไปทั้ง
เนินเขา  ติดสปริงเกอร  มีอางเก็บน้ํา  ผลผลิตนําสงโรงงานทําน้ําสมคั้นบรรจุขวดจําหนาย  (สุภร   
ดงภักกิจ, สัมภาษณ, 6 มีนาคม 2546)   

จะเห็นไดชัดวา  การอพยพไปตางถ่ินของชาวสวนบางมดนั้น  ชาวสวนยังไมละทิ้ง             
วัฒนธรรมและภูมิปญญาเดิม แตไดพยายามปรับปรนวิถีชีวิตใหเหมาะสมกับพื้นที่ทําสวนแหงใหม  
ชุมชนชาวสวนที่เกิดขึ้นใหมนี้ นับวาเปนเครือขายกับชาวสวนบางมด  และยังมีสายสัมพันธเชิง       
เครือญาติโยงใยกันตลอดมา  

อยางไรก็ตาม ชาวสวนหลายรายเสียดายที่ แมราคาแพงก็ไมยอมขายหรือยายถ่ินที่อยู  
อยางบุญปลูก ทับมาโนช (สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545) ชาวสวนบางมดอายุ 63 ป บอกวา “ยายไป
ไหนไมได เราเกิดที่นี่ ก็ตองอยูที่นี่ตอไป”   
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หลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540  เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตอีกครั้ง  
การปรับปรนวิถีชีวิตของชาวสวนบางมดแตกตางกันไป ดังนี้  

กลุมแรก เปนกลุมใหญ เมื่อขายที่ดินไปแลว  หันมายึดอาชีพคาขาย เพราะดอกเบี้ยเงิน
ฝากไมพอเล้ียงครอบครัว  จะซื้อผลไมจากตลาดไทมาขายตามตลาดนัด    หรือตามซอยในหมูบาน
จัดสรร  หรือปลูกเพิงหมาแหงนริมถนน ไปรับของสวนตามบานตางๆ เล็กๆ นอยๆ มาขายรวมกัน  
บางรายไปเปนลูกจางโรงงานอุตสาหกรรม  

กลุมที่ 2  ขายที่แลว เงินรอยหรอ ตองไปกูรอยละ 2 ดอกทบตน  บางรายเอาบานไป
จํานอง   

กลุมคนรวย   ขายที่ดินกินดอกเบี้ย  พอดอกเบี้ยต่ํามาก เงินไมพอใช  จึงเริ่มทยอยขายที่
ที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะเอาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและสงลูกเรียนหนังสือ   ที่ดินริมถนนพระราม 2  
เคยขายไดไรละ 6,000,000 บาท ปจจุบันขาย 1,600,000 บาท ไมมีใครซื้อ  บางรายนําโฉนดไปให
หลวงพอคูณเหยยีบหวังวาจะขายได  สวนใหญบอกขายต่ํากวาราคาประเมิน คือ 20,000 บาทตอ        
ตารางวา  แมราคาจะถูกลงมาก  แตก็หาคนซื้อยาก   

จะเห็นไดวา ปญหาจากการขายที่ดินสงผลกระทบหลายดานตอครอบครัวและชุมชน
ชาวสวนบางมดอยางตอเนื่อง    

 
สวนที่เขตตลิ่งชัน  หลายปที่ผานมามีการพัฒนาและขยายตัวทางดานเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว เนื่องจากมีการตัดถนนสําคัญผานหลายสาย เชน  ถนนบรมราชชนนี ถนนคูขนานลอยฟา
บรมราชชนนี ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 1   นอกจากนั้นในชวงป พ.ศ. 2541 เปนตน
มา  เร่ิมมีการเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนชวงกลาง เพชรเกษม-นครอินทร (โครงการกอสรางสะพาน
บริเวณวัดนครอินทรและถนนตอเชื่อม) ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ผานกลางที่ดินสวนผืนใหญแถบ
บางระมาด   บางพรม  ทําใหเจาของสวนริมถนนเหลานี้ขายที่ดินแทนการลงทุนทําสวน  มีนายหนา
เขาไปติดตอขอซื้อที่ในราคาถูก  และราคาที่ดินสูงขึ้นเรื่อยๆ  ชาวสวนคิดวา “ขายเสียเถอะ  อยูไปก็
ไมไดทํา” (แสวง กําลังยิ่ง, สนทนากลุม,  6 ธันวาคม 2545)   ประคอง เงินยิ่งสุข (สัมภาษณ, 8 
มกราคม 2545)   ผูใหญบานบางระมาด หมู 13 ไดกางแผนที่ใหดู ปรากฏวาที่ดินสวนติดถนนสาย
ใหมนี้ถูกกวานซื้อจากนายทุนภายนอกไปเกือบหมดแลว เชนเดียวกับที่บางพรม ระหวางดําเนินการ
กอสรางถนนสายนี้  มีการติดตั้งปายประกาศขนาดใหญริมถนนที่กําลังกอสรางวา “รับซื้อขายที่ใน
ถนนตัดใหม  โทร 02------, 09-------”  

ชาวสวนตลิ่งชันขายที่กันมาก เพราะ “พวกหนึ่งทนไมไหว ราคาลอใจ  และอีกพวก
หนึ่ง ขางหนาถูกกวานซื้อไปหมดทําบานจัดสรร  ขางหลังเปนสวนถูกลอม เปนที่ตาบอด ออกไมได 



 228

ตองยอมขาย นักธุรกิจไมมาอยางมิตร แสวงหาประโยชนกันทั้งนั้น”  (อรรถ  กันภัย, สัมภาษณ, 19 
เมษายน 2545)   เพราะแตเดิมมาคันสวนถือเปนทางเดินสาธารณะ ผานทะลุไดตลอด แตพอนายทุน
ซ้ือที่ไปแลว จะขึงลวดหนามลอมที่ของตน ไมใหคนเดินผาน เพราะกลัวดินพัง ของหาย  ฉะนั้น คน
ที่อยูดานในจะเดือดรอนมาก  ไมรูจะออกทางไหน ไมรูจะอยูไดอยางไร ในที่สุดก็ตองขายไป (แสวง 
กาํลังยิ่ง, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2545)  เชนเดียวกับลํากระโดง ทางน้ําสาธารณะเกาแกจะถูกปดกั้น 
หรือสรางกําแพงล้ําเขาไปในลํากระโดง  เรือผานไมได  บางแหงตองพายออมไปไกล  จะเห็นวา   
“การใชประโยชนที่ดินรวมกันของชุมชนชาวสวน” ที่เคยมีมาเกากอนถูกทดแทนดวยการเอารัดเอา
เปรียบ เห็นแกตัวของผูที่อพยพมาอยูใหม  

ปญหาสืบเนื่องจากการขายที่ดิน และการตัดถนนสายสําคัญ ทําใหเกิดหมูบานจัดสรร
ผุดขึ้นราวดอกเห็ด  ย่ิงพื้นที่เขตตลิ่งชันบางสวนถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สีเขียว  ไดแก แขวง               
บางระมาด แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง และแขวงฉิมพลี  จึงเปนที่นิยมเขามาอาศัยอยูเปน
อันมาก  เพราะบรรยากาศดี ปลอดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม   

ในการอยูรวมกับผูอพยพมาใหมนั้น  ชาวสวนตลิ่งชันพบวา การสรางหมูบานจัดสรร
หลายแหงยกระดับถนนสูง  สวนที่อยูใกลกลายเปนแองรับน้ํา  เวลาฝนตก บางแหงทําทางระบาย
น้ําเบนไปทางที่สวนซึ่งอยูติดกับหมูบาน เปนเหตุใหสวนไดรับความเดือดรอนเสียหาย  บางสวน 
จะเห็นมะกรูดยืนตาย  เพราะน้ําทิ้งจากหมูบานซึ่งมีความเปนกรดสูงไหลเขาสวน (อรรถ กันภัย, 
สัมภาษณ, 19 เมษายน 2545)  เกิดความขัดแยงกันในชุมชนอยางไมเคยมีมากอน  

 
ในการซื้อขายที่ดินนั้นมักจะขายยกแปลงทั้งหมด  เจาของสวนที่มีที่ดินมาก จะเหลือไว

สัก 5 ไร 10 ไร สําหรับปลูกบานและแบงใหลูกๆ  แถบบางระมาด บางพรม บางเชือกหนัง ยังมีที่ดิน
สวนอีกหลายแปลง ชาวสวนยังไมยอมขายตอนนี้  แตเฝารอวันที่ถนนสายนี้เสร็จ เปดรับความเจริญ
เขามาแลวก็จะขาย ซ่ึงคาดวาราคาคงจะสูงกวาขายตอนนี้มาก  ยุคนี้จึงเปนยุคที่ชาวสวนบอกวา “ปลูก
อะไรก็ไมงามเทาปลูกตึก”  บางรายที่อยูริมถนนคิดจะเปดรานขายอุปกรณกอสรางหรือรานอาหาร  

สวนเกาแกที่ยังคงเหลืออยูมีนอยลงไปทุกที  มักจะอยูลึกเขาไปดานในที่ไกลความเจริญ  
ผูที่ยังรักสวน ไมยอมขายสวนดวยความเสียดาย มีเพียงนอยราย  แตคาดวาลูกหลานคงจะขายใน
อนาคตแนนอน เพราะทําสวนไมเปน ไมมีใครดูแล ทิ้งไวก็เปลาประโยชน  อยางกรณีลุงติ่ง 
(สัมภาษณ, 12 มกราคม 2545) ชาวสวนบางระมาด  มีสวนอยูใกลถนนสายใหมหลายขนัด มีนาย
หนามาขอซื้อ แตลุงไมอยากขาย จึงแกลงบอกราคาสูงถึง 10 ลาน เขาก็ยังยืนยันจะซื้อ ลูกชายของลุง
ก็สนับสนุนใหขาย   ลุงใหเหตุผลกับลูกชายวา “ตอไปถาอยากมีที่อยางนี้ ก็ไมมีปญญาจะซื้อได 
เพราะราคาคงจะสูงขึ้นถึง 15 ลาน 20 ลาน จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ”  
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ชาวสวนที่รํ่ารวยจากการขายที่สวน  นอกจากจะซื้อที่ดินแลว จะนําเงินไปทําบุญถวาย

วัด  สรางอุโบสถหลังใหญ หรือบูรณะปฏิสังขรณวัด ซ่ึงเชื่อวาจะไดอานิสงสมาก  บางปลูกบานใหม
รูปทรงทันสมัย  หลายครอบครัวสงลูกไปศึกษาตอตางประเทศในระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลีย
หรือสหรัฐอเมริกา   และหลายรายซื้อรถยนตใชกันทั้งนั้น แมจะตองนั่งเรือขามฟากมา หรือตองฝาก
ไวที่วัด เสียคาเชาเดือนละ 300 บาทก็ตาม  

 
จะเหน็ไดวา  การใหเชาที่สวนเพื่อประกอบการตางๆ  หรือการขายที่สวน เปนความ

พยายามดิ้นรนปรับตัวของชาวสวนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดทามกลางสภาพปญหาที่รุมเรา
ไมขาดสาย   ขณะเดียวกันเปนเหตุใหพื้นที่สวนลดนอยลงทุกที  และถูกแทนที่ดวยโรงงานอุตสาห
กรรม บานเชา และหมูบานจัดสรร ฯลฯ ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก  นอกจากจะเปน
อุปสรรคตอการทําสวนของคนที่ยังอยูในพื้นที่เดิมแลว ยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวสวนหลาย
ดานดวย  รวมทั้งสะทอนใหเห็นวา การทําสวนกลายเปนสวนเกินของโครงสรางพื้นฐานของสังคม
เมืองที่กําลังขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง และชุมชนชาวสวนกําลังถูกครอบงําดวยระบบทุนนิยมหรือ
บริโภคนิยมมากขึ้น   พื้นที่สีเขียวควรจะไดอนุรักษไวเพื่อการเกษตรเพียงอยางเดียวเทานั้น แต
นโยบายการพัฒนาเมืองกลับเอื้อประโยชนกับนักธุรกิจ นักพัฒนาที่ดินมากกวาชาวสวน   

 
 กลาวโดยสรุป  วัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีเปนมรดกตกทอดของสังคมไทยมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา  ชุมชนชาวสวนสามารถพึ่งตนเองไดมาโดยตลอด แตบัดนี้กําลังออนแอลงทุกขณะ 
เพราะสภาพธรรมชาติไมเอื้อตอการทําสวน และวัฒนธรรมเมืองกําลังรุกคืบเขามาแทนที่  ชวงนี้จึง
เปนรอยตอที่สําคัญในการพลิกฟนชุมชนใหดํารงอยูตอไปได   



บทที่ 6 
บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมชาวสวน 

 
  
ผูวิจัยไดรวบรวมองคความรูวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี หรือวิถีชีวิตชาวสวนทั้งหมดไวใน

บทที่ 5 แลว   และในบทนี้ จะไดนํามาสรุปวิเคราะหเชื่อมโยงกับบทบาทการศึกษาในการสืบทอด
และพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี   ซ่ึงไดใหคําจํากัดความในการวิจัยไววา   

  
การสืบทอดวัฒนธรรม  หมายถึง   การถายทอดความรูและทักษะที่เกี่ยวของ

กับวิถีชีวิตของชาวสวนทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน
หนึ่งสืบตอกันมา ในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาในระบบ  

การพัฒนาทางวัฒนธรรม    หมายถึง   การปรับวิถีชีวิตของชาวสวน   ดวยการ
มีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษ   การปรับปรนวิถีชีวิต  การเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ผลิต  การสรางเครือขายหรือความสัมพันธกับชุมชนอื่น  

บทบาทการศึกษา    หมายถึง   การจัดกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับ            
วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพทําสวน  ผานระบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ 
คือ การศึกษาตามอัธยาศัย  การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ  เพื่อที่จะนํา
ไปสูการสืบทอดและการพัฒนาทางวัฒนธรรม  

 
ดังนั้น   การนําเสนอบทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม    จึงเปน

ขอมูล ที่ไดจากขอคนพบเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวน  ผนวกกับองคความรูเร่ืองการศึกษาใน
ปจจุบัน  ซ่ึงการนําเสนอบทบาทการศึกษานี้ไดผานการสังเคราะห วิเคราะห  และตรวจสอบ โดย    
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาแลว  ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป  

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความวา    

“กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก   
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต”    
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 แสดงใหเห็นวา การศึกษาเปนทั้งกระบวนการและเนื้อหาในการสืบทอดวัฒนธรรม และ
หนุนนําใหบุคคลไดพัฒนาวิถีชีวิตของตนเองใหดํารงอยูในสังคมได  

จากการศึกษาวัฒนธรรมชาวสวน ฝงธนบุรีในบทที่ 5  พบวา ชุมชนชาวสวนฝงธนบุรีดํารง
อยูมาไดจนทุกวันนี้  เพราะมีการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนมานานหลายชั่วอายุคน  ฉะนั้น ใน 
สวนแรกของบทนี้  จะไดศึกษาและวิเคราะหการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน  ผานระบบการศึกษา 
โดยพิจารณาแยกเปน 3 ประเด็นหลัก คือ  

1.  บทบาทการศึกษาตามอัธยาศัยในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน 
2.  บทบาทการศึกษานอกระบบ ในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน 
3.  บทบาทการศึกษาในระบบ ในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน 
 
ในแตละประเด็นขางตนนั้น จะไดวิเคราะหบทบาทการศึกษาในการสืบทอดวัฒนธรรม  

โดยพิจารณาจาก   
1.  สาระการเรียนรู หรือหลักสูตร เชื่อมโยงสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวสวนมากนอยเพียงใด  
2.  การนําสาระการเรียนรูหรือหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตชาวสวนไปถายทอดใหแก      

ผูเรียนมีมากนอยเพียงใด  และสามารถนําไปสูการพัฒนาทางวัฒนธรรมไดหรือไม อยางไร  
 
ในสวนที่ 2 ของบทนี้  จะเปนการนําเสนอบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรม 

โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนชาวสวน ฝงธนบุรี  
 

1. บทบาทการศึกษาตามอัธยาศัยในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน  
 
สังคมไทยแตโบราณมา  การศึกษาผูกพันอยูกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันศาสนา เปน

หลัก  เปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนและชุมชน  โดยมีชุมชนเปนเจาของการศึกษา 
เปนผูกําหนดเปาหมาย กระบวนการเรียนรู และรูปแบบการเรียนรู ตลอดจนเนื้อหาที่จะถายทอดให
แกสมาชิก  ไมมีโรงเรียน ไมมหีลักสูตรที่เปนลายลักษณอักษรชัดเจน ไมมีครูที่เรียนเปนวิชาชีพโดย
ตรง การถายทอดความรูเกิดขึ้นระหวางคนทุกคน ทั้งผูใหญกับเด็ก ผูใหญกับผูใหญ  พระสงฆกับ
เณรและฆราวาส เปนตน  การศึกษาเชนนี้สัมพันธกับชีวิตแนบแนน เนนที่จิตใจมากกวาสิ่งอื่นใด 
โลกทรรศนที่ถายทอดใหแกสมาชิกภายในสังคมนั้นเปนตัวองคความรูที่เกิดจากรากฐานของสังคม
ไทยแทๆ เปนหลัก ซ่ึงเปนสังคมเกษตรกรรม  
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รูปแบบการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับคํานิยาม “การศึกษาตามอัธยาศัย”    ที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542  มาตรา 15  วา 

 
         การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ 
สังคม สภาพแวดลอม ส่ือ และแหลงความรูอ่ืนๆ 
 
โดยนิยามดังกลาว นักวิชาการเกษตรเห็นวา การศกึษาทางดานเกษตรเพื่อประกอบอาชีพ

เกษตรในประเทศไทยเปนการศึกษาตามอัธยาศัยมาแตโบราณกาล แมแตในปจจุบันสวนใหญก็ยัง
เปนเชนนี้ นอยคนที่จะสําเร็จการศึกษาเกษตรจากระบบโรงเรียนโดยตรง (กวี จุติกุล, 2540: 41)   

เชนเดียวกับการศึกษาของชาวสวนฝงธนบุรีตั้งแตอดีตเรื่อยมาจะเรียนรูอาชีพเกษตรหรือ
การทําสวนจากวิถีชีวิตจริง  ลูกหลานชาวสวนเติบโตขึ้นมาพรอมกับการเรียนรูโดยการเห็นตัวอยาง
ในการดํารงชีวิตของบิดามารดา สวนใหญบิดามารดาเปนผูเร่ิมการถายทอดใหโดยการทําไปเรียน
ไปจนเกิดความชํานาญ  ส่ังสมประสบการณมากขึ้น   และมีการสงตอองคความรูเหลานี้ผานไปยัง
สมาชิกชาวสวนรุนตอ ๆ ไปภายในครอบครัว เครือญาติ หรือกลุมคนที่ใกลชิด   

สาระการเรียนรู   สอดคลองกับวิถีชีวิตชาวสวน ซ่ึงครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตใน
สังคมชาวสวน   นอกจากจะเรียนรูเร่ืองการทํามาหากินเกี่ยวกับการทําสวนเปนประเด็นหลักแลว ยัง
ตองเรียนรูในมิติอ่ืนๆ เพื่อการครองชีวิตใหราบรื่น เชน  การประกอบอาหาร  การทํางานบาน การ
ทําบุญตามประเพณี การตดิตอคาขาย  รวมถึงความเชื่อ  แบบแผนความประพฤติ  การปรับปรนวิถี
ชีวิต  การติดตอสัมพันธกับคนในชุมชนและนอกชุมชนอีกดวย  

กระบวนการเรียนรูเหลานี้ถูกถายทอดผานวิถีปฏิบัติของครอบครัวและชุมชน  ซ่ึงจะเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องและตลอดชีวิต ไมถูกจํากัดดวยเวลา สถานที่ เพศและวัย    เปดโอกาสใหทุกคนได
เรียนรูตามอัธยาศัยอยางแทจริง สามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูเรียนที่อยูในบริบทสังคม
วัฒนธรรมเดียวกัน     

 กระบวนการเรยีนรูในวิถีชีวิตของชาวสวน แบงออกเปน  4  ดาน คือ 
1.1  ลักษณะของกระบวนการเรียนรู 
1.2  แหลงการเรียนรู   
1.3  ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู   
1.4  อุปสรรคตอการเรียนรู 

ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปนี้  
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1.1  ลักษณะของกระบวนการเรียนรู   แบงเปน  2 ระดับ คือ 
1.1.1  ระดับปจเจก  เปนการเรียนรูดวยตนเอง  ส่ังสมประสบการณและทักษะรอบดาน 

เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพทําสวนและดําเนินชีวิตตอไปไดอยางสงบสุข  
การเรียนรูดวยตนเองนี้ บิดามารดาหรือเครือญาติใกลชิดมีบทบาทสําคัญมากใน

การถายทอดความรูและทักษะตางๆ   รวมทั้งความเชื่อ ระเบียบแบบแผน กติกาของสังคม   การให
คําชมหรือคาจางที่ไดรับเปนรางวัลหรือแรงจูงใจใหเกิดการเรยีนรูตอไป ดังคําบอกเลาของชาวสวน
วา 

…ไปสวนกับแม แมดายหญา เราก็นั่งเลน ตัดผักตบเลน  อยูที่นิสัยเรา แมไมตองมา
สอน เราทําเอง อยางขึ้นมะพราว หัดดวยตัวเอง หมากตนเตี้ยๆ หัดขึ้นเลน รูดขึ้นลง 
หัดเรื่อยๆ จนเกง  พลาดหลนลงมาถูกพอตี หาวาซน แตเราอยากหัดขึ้น   
         สมัยเด็ก เราไมเปนคนขี้เกียจ ตีหาครึ่งออกไปขึ้นหมาก เราขึ้นไดเนื้อ ไม
เหนื่อย ได 50-60 ตนกอนไปโรงเรียน  ไดคาจาง 2 ตนตอสตางค เปนตนเตี้ยๆ ขึ้น
ตนเดียวตีไป 2-3 ตน  ทําไดแยะ ภูมิใจ เอาเงินใหพอแมหมด อยากใหเขาชมมาก
กวา บางทีคนจางยุ มึงโง ทําเทาไรใหเขาหมด ตัวเองก็งิบไวสิ  10 สตางค 5 สตางค 
เราก็ไมเคยเอาไว อยากเอาหนา พอแมดีใจ เขาชอบ เราก็ภูมิใจ… 
(บุญชอบ จารุสัมฤทธิ์, สัมภาษณ, 11 พฤษภาคม 2545)  
ดูแลวก็ลงมือทํา  มันเปนโดยอัตโนมัติ…   
(พระครูพิบูลพัฒนเขต เจาอาวาสวัดมณฑป, สัมภาษณ, 27  กรกฎาคม 2544)  

 
แมสอนไปทําไปพรอมกัน ถาทําไมดี ใหทําใหม…  
(ศรี ศรีแฉลม, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2545)  

 
เรียนจากการชวยทํางาน พอแมจะบอก เราก็ทําไป เร่ิมจากงานงายๆ กอน  รดน้ํา 
ดายหญา…  (สายัณห อนอุน, สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2544)  

 
แมสอน แลวก็ใชใหทํา ทําไมดี ถูกดาวา  บางทีพายเรือ งวง ถูกไมพายตีหัว สอนทํา
กับขาวจนเกง  เปนคนทํากับขาวในงานศพ เวลามีงานเขาจะมาตามใหไปชวย…  
(ชอบ แสงทอง, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2545)   
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ทําสวนมันเปนไปเอง เดินจากบานไปโรงเรียนก็เห็นคนดายหญา รดน้ํา ปลูกกลวย  
เห็นตลอด ชินชาตลอด เย็นเขาสวนไปดูๆ ตามพอไป … 
(สมศักดิ์ เมนะทัต, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)  
 
เราเรียนรูโดยธรรมชาติ ลองผิดลองถูกมาหลายชั่วอายุคน แลวบอกลูกหลานทํากัน… 
(ไพศาล จันทรคํา, สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2544)  
 
ขอความรู ไดจากพอแมสวนใหญ  จากหนังสือ ประสบการณ  ไดจากพูดคุยกบั
นักวิชาการ ไดมาแลวมาพิจารณา วิเคราะห จริงหรือไมจริง ไมใชเชื่อหมด… 
(เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2544)  
 
จากการศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนในบทที่แลว  พบวา วิธีการเรียนรูดวยตนเองมีหลากหลาย

วิธี พอจะสรุปไดดังนี้  
- ใชการสังเกตและจดจํา  
-  ลงมือปฏิบัติจริง  
-  เลียนแบบ  
-  ฝกฝนทีละนอยอยางตอเนื่องจนชํานาญ  
-  ลองผิดลองถูก  
-  เรียนเรื่องใกลตัว 
-  เรียนจากงายไปหายาก 
-  เรียนกับสภาพแวดลอมหรือของจริง  
-  เรียนผานพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
-  เรียนแบบบูรณาการหรือเชื่อมโยง  
-  เรียนตามกําลังหรือศักยภาพของตน  
-  เรียนจากสื่อตางๆ  
-  เรียนกับนักวิชาการ 
-  ประเมินผลจากงานที่ปฏิบัติ 

 
1.1.2  ระดับกลุม  เปนการรวมกลุมอยางไมเปนทางการ ไมมีกําหนดเวลาหรือสถานที่

แนนอน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืน   ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมพบปะสงัสรรคของชาวสวน   
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พอเสร็จจากงานในสวนตอนเย็น  ชาวสวนจะปนขึ้นตนมะพราวสูงๆ สงเสียงรอง “วู” เปนสัญญาณ
ไปยังสวนใกลเคียง สงรับตอกันเปนทอดๆ เปนที่รูกันวาเย็นนี้จะไปตั้งวงกินเหลาที่บานใคร ตางคน
ตางหิ้วเหลายาปลาปงมารับประทานรวมกัน  พรอมกับถายทอดขาวสารเรื่องราวตางๆ ถักทอความ
คิดและพิชิตปญหาสารพันไปดวย  กอใหเกิดบรรยากาศแหงความเปนกัลยาณมิตร  เชนเดียวกับผูคน
ไมวาผูใหญหรือเด็กมารวมตวักันริมคลองในตอนเย็น ทํากิจกรรมตางๆ เชน ตักน้ํา อาบน้ํา เลนน้ํา 
พูดคุย ฯลฯ เปนชวงเวลาของการพักผอน สรางสัมพันธภาพที่ดี  กิจกรรมการลงแขกก็เชนกัน     
ชาวสวนไดเรียนรูการทํางานชวยเหลือเกื้อกูลบนพื้นฐานของความเทาเทียมกัน    

แมเปนการรวมกลุมเล็กๆ แตเปนจุดเริ่มตนของสังคมแหงการเรียนรูระหวางคนใน
กลุมอาชีพเดียวกัน  จากจุดนี้สามารถขยายกระบวนการเรียนรูไปยังกลุมอื่นๆ ที่อยูไกลชุมชนของ
ตนออกไปที่มคีวามหลากหลายและซับซอนยิ่งขึ้น เชื่อมโยงทุกกลุมเปนเครือขายการเรียนรู  เกิด
ความรวมมือและตอเนื่องทางปญญาไมส้ินสุด  เชน  สหกรณเพื่อการเกษตร  กลุมเกษตรกร  คณะ
กรรมการเกษตรฝงธนบุรี   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินการเกษตรธนบุรี  ประชาคมตางๆ เพื่อทํา
กิจกรรมสวนรวมของชุมชน  เปนตน  การรวมกลุมเหลานี้ยังแสดงถึงความเปนเจาของรวมกัน      
ผูกพันกับพื้นที่ และนับวันเครือขายการเรียนรูนี้ยิ่งขยายตัวออกไปหลายกลุมหลายระดับ  

การรวมกลุมของชาวสวนสมบางมดเพื่อร้ือฟนตํานานสมบางมดเปนกรณีศึกษาหนึ่งที่
นาสนใจ กลาวคือ 

พระพิสาลพัฒนาทร (ถาวร  จิตตถาวโร) แหงวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ทานไดเปนแกนนําในการจัดตั้ง “โครงการพระราชดําริร้ือฟนสวนสมบางมด” ขึ้น 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2543 ที่วัดจันทรแกวเพ็ชรถาวรวนาราม  ตําบลคลองสวน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ อันเปนเขตติดตอกับบางมด เขตบางขุนเทียน  บนเนื้อที่ 15 ไร ซ่ึง
เดิมเปนสวนสมเกาที่ถูกทิ้งรางเพราะน้ําเค็มเขาเมื่อหลายปกอน  เร่ิมปลูกสมเขียวหวาน 600 ตน โดย
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมชวย เชน  ติดสปริงเกอรสงน้ํา  ขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อใชรดตนไมแทนน้ํา
ในคลอง ปองกันปญหาน้ําเค็ม  ใชปุยอินทรียตางๆ และสารสกัดชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง โดยมี            
นักวิชาการเกษตรจากภายนอกที่หลวงพอมอบหมายมาชี้แนะและชวยเหลืออยางใกลชิด รวมทั้งได
จัดตั้ง “สหกรณบางมดหลวงพอถาวร”  เมื่อแรกตั้งมีสมาชิก 30 คน เพียง 2 เดือน เพิ่มเปน 125 คน  
สมาชิกราว 30-40 คนจะมารวมกลุมกันที่วัดเดือนละครั้ง เพื่อทําผลิตภัณฑชีวภาพตางๆ เชน ปุย
หมัก ปุยน้ําชีวภาพ สารสกัดจากสะเดา ฮอรโมน ฯลฯ  จําหนายแกสมาชิกในราคาถูกกวาทองตลาด 
มีสมาชิกสั่งจองลวงหนาจํานวนมาก  จึงจําหนายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว  นอกจากนี้สมาชิกยัง
สามารถนําของสวนมารวมกัน เพื่อใหสหกรณจัดจําหนาย ทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่ม และไมถูกกด
ราคาจากพอคาคนกลาง  รวมทั้งสามารถซื้อกิ่งพันธุผานสหกรณในราคาถูกดวย   
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การรื้อฟนสวนสมนี้  พระพิสาลพัฒนาทร (สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2545) ยึด
หลักวา “กลับคืนธรรมชาติอยางเกา” และทานยอมลงทุนสูง  เฉพาะขุดน้ําบาดาลอยางเดียวใชเงิน
เปนลาน  ทานกลาววา “พยายามหายใจดวยตนเอง  พอจับหลักไดแลว จะไดไมตองพึ่งใคร”           
ชาวสวนศรัทธาทานมาก บอกวา “ไมมีบารมีหลวงพอ สมอยูไมได เพราะใชเงินเยอะ” (ประโยชน 
ปานเพ็ชร, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2546)   ผานไปเพียง 2 ป    สมเริ่มติดผลแลว แตลูกยังเล็ก  เก็บไว
ดูเลน รอเขาปที่ 3 สามารถจะเก็บขายได  

สวนนี้นับเปนสวนตัวอยางหรือสวนสาธิตที่ผลักดันใหชาวสวนบางมดเริ่มมี
กําลังใจตอสู พลิกฟนสวนของตัวเองกันใหม เพราะหลังจากสวนลมแลว ชาวสวนแถวนี้เลิกทําสวน 
เล้ียงกุงเล้ียงปลา พออยูพอกิน รอบๆ จะวัดจะเห็นนากุงเต็มไปหมด  ขณะนี้มีชาวสวนบางขุนเทียน 
ประมาณ 20 รายท่ีเขาโครงการพระราชดําริร้ือฟนสวนสมบางมด คาดวาจะมีตนสมปลูกใหมราว 
10,000 ตน และจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีผูทดลองปลูกแลวไดผลดีมาก  ดังตัวอยางสวนของ
ประโยชน ปานเพ็ชร (สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2546) ซ่ึงอยูใกลวัดบัวผัน เขตบางขุนเทียน   เปนสวน
สมเกาที่ถูกทิ้งรางเต็มไปดวยปาปอหรือหญาปอ บนเนื้อที่ 10 ไร ปลูกสม 500 ตน ลงทุนสูงเพื่อ
สรางถนนเปนเขื่อนถาวรลอมสวน  ทําคนเดียวตั้งแตกลางป 2545 ประมาณ 7 เดือนตนสูงทวมหัว 
งามมากและโตเร็วกวาปกติจนเจาของสวนเองแปลกใจ และ “ใครผานมาเห็นตองเหลียวหลังมอง”  
เพราะสภาพดินดีมากและใชแตปุยชีวภาพ ไมเคยใชปุยเคมี  รอใหครบปก็จะเริ่มไวลูกไดแลว   

สวนนี้จึงเปนสวนตัวอยางอีกสวนหนึ่ง ทําใหชาวสวนรายอื่นๆ เร่ิมทําตามๆ กัน
นอกจากสวนในเขตบางขุนเทียนแลว  เจาของสวนเขตจอมทอง แถวถนนพุทธบูชาหลายรายกําลัง
เร่ิมเตรียมดินปลูกสมกันใหม  สมดังที่ ประโยชน ปานเพ็ชร ประธานสหกรณบางมดหลวงพอถาวร 
กลาววา “สวนสมดีทั้งรูปธรรมและนามธรรม”  และ “ตอนนี้ ชาวสวนสมกลับมาแลว กลับมาฟนฟู
ใหม”  

จะเห็นไดวา กลุมชาวสวนที่ร้ือฟนสมบางมดเปนตัวอยางหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูในการพัฒนาวิถีชีวิต  โดยมีลักษณะสําคัญ คือ 

1.  สรางเครือขายการเรียนรูที่เขมแข็ง  มีวัดเปน “เวทีเครือขาย”  พระสงฆเปน
แกนนําสําคัญ รวมกับนกัวิชาการเกษตรจากภายนอก  กอใหเกิดพลังที่สามารถรวมกลุมชาวสวนไว
ไดอยางเหนียวแนนและยาวนาน เพื่อที่จะรวมกันขบคิดแกปญหาของชุมชนได  

 2.  เปดโอกาสใหสมาชิกชาวสวนจากทุกสารทิศไดถายโอน แบงปนความรู 
และนําประสบการณที่ไดไปพัฒนาอาชีพของตนและกลุมของตน  เปนการขยายผลการเรียนรูให
กวางไกลยิ่งขึ้น   
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 3. สรางระบบคิดและวิธีปฏิบัติที่ทําให “คุณคาเอกลักษณของทองถ่ิน” และ 
“มูลคาทางเศรษฐกิจ”  ผสมผสานกันอยางลงตัว  เปนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางแทจริง โดยไมตองพึ่งพารัฐ  

4.  อาศัยภูมิปญญาชาวสวนหรือองคความรูเดิมที่ชาวสวนเจนจัดอยูแลวเปน
ฐานในการพัฒนา และมีการตอยอดดวยเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับทองถ่ินนี้  เทากับเปนการ
อนรัุกษเอกลักษณของทองถ่ินและสืบตอองคความรูดานการทําสวน 

 
การที่ชาวสวนใหความสําคัญกับจิตใจ คุณธรรม การพึ่งตนเอง ชวยเหลือเกื้อกูล

กัน ถือไดวาเปนหลักธรรมในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน    การรวมกลุมในรูปของสหกรณ
เปนเครือขายของการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพาอาศัยกัน  เปนตนทุนทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตที่
แสดงถึงความเปนเจาของรวมกัน  ชวยยกระดับเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนใหดีขึ้นเปน
ลําดับ  ความเปนเอกลักษณทองถ่ินและศักดิ์ศรีของชาวบางมดก็คอยๆ กลับฟนคืนมาดวย 

     
กลาวโดยสรุป  การรวมกลุมของกรณีศึกษาลักษณะนี้เปนกระบวนการเรียนรูที่

เกิดขึ้นภายในชุมชน และสอดคลองกับความตองการของชุมชนเอง  ไมเกี่ยวของกับรัฐ   นําไปสู
แนวคิดของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวัฒนธรรม โดยชุมชนชาวสวนจะตองมีบทบาทหลัก 
และมีเครือขายการเรียนรูจากภายนอกชวยสงเสริมสนับสนุนและถายทอดความรูใหมที่เหมาะสม 

1.2   แหลงการเรียนรู      
แหลงการเรียนรูสําหรับชาวสวนมีมากมายหลากหลายรูปแบบ   ทั้งที่เปนสถาบันใน

ชุมชน แหลงทาํมาหากิน ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงบุคคล
ผูรูผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  เรียกไดวาเปนทั้งสื่อและหองเรียนธรรมชาติที่ชาวสวนทุกคนมีโอกาสเขา
ไปเรียนรูไดทุกเมื่อตามอัธยาศัยตลอดชีวิต   ทุกแหลงการเรียนรูเชื่อมโยงเปนเครือขาย สรางสังคม
แหงการเรียนรูและสังคมคุณธรรมใหเกิดขึ้น  แหลงการเรียนรูที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ไดแก  

1.2.1   บาน หรือครอบครัว  เปนแหลงการเรียนรูแหงแรกที่สัมพันธใกลชิดและสําคัญ
ที่สุดในการถายทอดความรูและทักษะตางๆ  ซ่ึงเปนความรูที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณของ
ครอบครัวและชุมชน   

           กลาวอีกนัยหนึ่ง ในฐานะหนวยพื้นฐานของชุมชนชาวสวน บานหรือครอบ
ครัวเปนสถาบันหนึ่งที่ทําหนาที่จะจัดการเรียนรูใหแกสมาชิก โดยเฉพาะความรูเบื้องตนดานอาชีพ
และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข   โดยมีบิดา
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มารดาและเครือญาติเปนผูถายทอดวัฒนธรรมชาวสวนโดยตรง  เร่ิมตั้งแตเยาววัยจะมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับวัยของเด็ก เร่ิมจากงานงายไปจนกระทั่งงานยาก  ดังคําบอกเลาที่วา 

 
ตอนเปนเด็กกลัวพอแม จะเชื่อฟงพอแม ทําตามทุกอยาง ชวยรดน้ํา ดายหญา ผลัด
เวรหุงขาวกับพี่สาว…     
(บุญชอบ จารุสัมฤทธิ์, สัมภาษณ, 11 พฤษภาคม 2545) 

 
แมสอนทําขนม  จําไวนะ ลอดชองสิงคโปร  ผสมแปงอยางนี้  ยีแปง ทําใหตัวยาวๆ 
ทําไมของหนูเปนลูกออด ตองกดแรงๆ กดปดไปเลย…  
(ศรี ศรีแฉลม, สัมภาษณ, 30  กรกฎาคม 2544)  

 
กระบวนการเรียนรูที่บานหรือในครอบครัว จัดวาเปนกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม (socialization procss)  เปนการเรียนรูจากชีวิตจริง ผานครอบครัว เครือญาติ และกิจกรรมของ
ชุมชนชาวสวน  

1.2.2   สวน   เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูดานการทําสวน  เปน “หองปฏิบัติการ
ธรรมชาติ”  ที่ลูกหลานชาวสวนทั้งหลายจะเขาไปเรียนรู โดยชวยทํางานทุกอยางในสวนซึ่งมีตลอด
ทั้งป  ฝกทักษะตางๆ ทุกๆ วัน ตั้งแตเชาจรดเย็น  ดังนั้น สวนใหญจะเรียนรูจากบิดามารดาหรือเครือ
ญาติทั้งนั้น  ดังคําบอกเลาที่วา 

ตอนเด็กชวยรดน้ําอยางเดียว ดายหญาไดแตนั่งดู พอไมใหทํา เย็นๆ ตามพอเขาสวน 
ไปดูๆ ชวยงานเล็กๆ นอยๆ  พอเรียน ป.4 ถึงจะหัดดายหญา อายุ 14-15 หัดลอกเลน 
ขึ้นหมากตนเล็กๆ  กลัวตก  หัดขึ้นหัดลง  แลวก็แอบไปรับจางเขาขึ้น ตนละสลึง 
มะพราว 50 สตางค… 
(สมศักดิ์  เมนะทัต, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545) 
 
งานในสวน เชน รดน้ํา ถอนสายบัว ยกเครื่อง ทําไมค้ําทุเรียน ทําร้ัว  ชวยตัดกิ่ง    
ทําหมด…   (สายัณห อนอุน, สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2544)  
 
รุนเราโดนบังคับ ส่ังใหดายหญา รดนํ้า ขุดขาหนอย ของเล็กๆ เด็กทําได… 
(สถิตย เผือกสามัญ, สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม 2545)  
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ชวยเก็บผลผลิต มะเขือเทศ แตงกวา กอนไปโรงเรียน… 
(พระครูพิบูลพัฒนเขต  เจาอาวาสวัดมณฑป, สัมภาษณ, 27 กรกฎาคม 2544)  

 
นอกจากเด็กจะไดฝกทักษะงานในสวนแลว  เด็กจําเปนตองเรียนรูและจดจํา

เกี่ยวกับวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ ธรรมชาติของพืชและสัตวแตละชนิดที่มีใน
สวน  ซ่ึงเปนองคความรูที่ละเอียดออน ลึกซึ้ง แฝงไวดวยภูมิปญญาที่ส่ังสมกันมาแตคร้ังบรรพบุรุษ   
เชน  ในสวนเยบริามีสายพันธุไมต่ําวา 20 ชนิด  ชาวสวนที่ปลูกจนชํานาญบอกวา “เห็นแคใบ ไม
เห็นดอก ก็บอกชื่อได” (อรรถ กันภัย, สัมภาษณ,  19 เมษายน 2545)  และการเรียนรูในสวนไมมีที่
ส้ินสุด เพราะธรรมชาติสภาพแวดลอมและความตองการของตลาดหรือผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา  ชาวสวนตองพัฒนาแสวงหาความรูใหมอยูเสมอ 

จะเห็นไดวา ความรูในสวนมีมากมาย ตองเรียนรูกันชั่วชีวิต  ชาวสวนบอกวา 
“ผมอยูกับตนไมตั้งแตเด็ก ผมภูมิใจ” (ประคอง เงินยิ่งสุข, สัมภาษณ 8 กันยายน 2544)  และ “ถาจะ
ใหเด็กรักสวนตองมีงาน มีหนาที่ ใชใหเด็กทํา ตองอยูกับพื้นที่” (สถิตย เผือกสามัญ, สัมภาษณ, 10 
พฤษภาคม 2545)   แตปจจุบันเด็กแทบไมมีโอกาสไดเขามาเรียนรูในสวนอยางแตกอน  จึงไมเห็น
คุณคาของสวน และไมชอบทําสวน  

1.2.3   ตลาด รานคา   นอกจากจะเปนแหลงคาขายสินคา ผลผลิตจากสวนแลว ยังเปน
แหลงนัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  ที่สําคัญคือเปดโลกทัศนสูโลกกวางกับผูคนตางถ่ินซึ่ง
มาจากหลายจังหวัดรอบๆ ฝงธนบุรี   ขยายเครือขายการเรียนรูใหไกลออกไปยิ่งขึ้น  พวกเรือเรใน
ทองถ่ินหรือตางถ่ินจะทําหนาที่ประชาสัมพันธขาวสารจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งไดอยางดี  

ชาวสวนรักสวนแลว ยังมีนิสัยชอบการคาขายดวย  ฝายชายหรือสามีดูแลรักษา
สวน ฝายหญิงหรอืภรรยาเปนแมคานําผลไมออกขาย  ลูกชายหรือลูกสาวจึงเปนพอคาแมคาไปดวย  
คือออกพายเรือขายของเบ็ดเตล็ดเล็กๆ นอยๆ เทากับเปนการหัดคาขายไปตั้งแตเด็กๆ  เรียนรูเสนทาง
ไปตลาดตามที่ตางๆ   แตเด็กจะไปขายอยางผูใหญไมได เพราะตองมีความรูความชํานาญในเรื่องผัก
ผลไมจริงๆ  ในการซื้อขายนั้นเด็กตองหัดสังเกตดูลักษณะรูปราง สีของเปลือก และเคาะดีด จะรูวา
ดิบหรือสุกแคไหน   รูจักชื่อเสียงของผลไมบางชนดิ  เชน สมบางมดใชหรือไม  เงาะบางยี่ขันใช
หรือไม  ล้ินจี่บางขุนเทียนหรืออัมพวา ฯลฯ   เห็นทุเรียนบอกไดทันทีวาทุเรียนที่ไหน บางบนหรือ
บางลาง ชื่อพันธุอะไรซึ่งมีนับรอยพันธุ  แตละพันธุรสชาติเปนอยางไร  รูไดอยางไรวาจะสุกแลว 
ฯลฯ  ผักผลไมอ่ืนๆ ตองบอกไดหมด  ที่สําคัญ ตองรูจักการกะซื้อกะขาย  คํานวณราคาอยางวองไว  
คือดูขนาดเรอื ดูชนิดของผลไม  กะวามีจํานวนเทาใด  จะขายไดเทาไร  อยางสมบางมด ผลผลิตมี
มากมาย ไมตองนับทีละลูกใหเสียเวลาและเนื้อจะช้ํา  แตจะซื้อขายวากันเปนลําเรือ สมัยนั้นใชเรือ



 240

หางยาว  คะเนดูวาเหมาลํามีกี่กิโล ตอรองราคากันเดี๋ยวนั้นจนเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย   บรรดา
ชาวสวนที่เปนแมคาพอคามีความชํานาญการคาขายกันทั้งนั้น  ซ่ึงเด็กจะตองคอยๆ เรียนรูซึมซับไป
ทีละนอย นอกจากนั้น ชาวสวนยังไดทราบถึงภาวะการตลาดวาพืชผลชนิดไหนมีราคาดี เปนที่
ตองการของตลาด  

ปจจุบัน การคาขายของชาวสวนเปลี่ยนไป จากที่เคยมีการตอรองราคาอยาง
เหมาะสม มีการแถมใหมากบางนอยบางแลว เปล่ียนเปนยอมจํานนใหพอคาคนกลางกาํหนดราคา
ตามใจชอบ  ทําใหรายไดต่ํา   ชาวสวนตองเรียนรูการรวมกลุมกันในรูปของสหกรณ เพื่อกําหนด
ราคาขายเอง พรอมทั้งขยายตลาดรองรับผลผลิตดวย  

1.2.4   แหลงน้ําหรือคูคลอง แมน้ํา   วิถีชีวิตของชาวสวนผูกพันใกลชิดกับสายน้ํา จึงมี
เร่ืองราวมากมายที่ตองฝกฝนเรียนรูเพื่อจะใชประโยชนจากแหลงน้ําในการดํารงชีวิตอยางคุมคา  
อาทิ 

ชาวสวนเรียนรูการเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรของสายน้ํา จากการเฝาสังเกตน้ําขึ้น
น้ําลงในแตละวัน โดยดูทิศทางการไหลของน้ํา  ถาไหลจากทางเหนือไปทางใตแสดงวาน้ํากําลังลง 
และถาไหลยอนกลับแสดงวาน้ําขึ้น    รูจักสังเกตสีของน้ํา ถาเริ่มมีสีเขียวๆ แสดงวาน้ํากรอย  
(ประคอง เงินยิ่งสุข, สัมภาษณ, 8 กันยายน 2544)  หรือดูขยะที่ปกติจะลอยริมๆ คลอง  ถาลอยกลาง
คลอง แสดงวาน้ํากรอย  หรือน้ําเค็มขึ้นถึง พอน้ํากรอยตองรีบปดทอ ไมใหน้ํากรอยเขาสวน 
(สายัณห อนอุน, สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2544) 

คูคลองแมน้ําเปนแหลงอาหารสดชั้นดี ชาวสวนเรียนรูนิสัยของสัตวน้ําแตละ
ชนิด รูจักนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาคิดประดิษฐเครื่องมือดักจับสัตวน้ําชนิดตางๆ อยางเหมาะสม เชน 
เบ็ด ขาคีม ยอ สวิง เปนตน และฝกใชเครื่องมือเหลานี้อยางชํานาญ  เวลาหนาน้ํา จะตกกุงโดยใช
ไสเดือนเปนเหยื่อ หรือทอดแห ยกยอ จะไดพวกปลาสลาด ปลาหมอ ปลาตะเพียน ฯลฯ สวนกุงฝอย
ตัวเล็กๆ อยูใตกอสวะริมตล่ิงใชสวิงชอน  ปลาหลดตัวยาวๆ ราวศอกอยูตามโคลน  เอามือจิ้ม ขุด
เลนจับใสกระปอง  หอยขวานตัวเทานิ้วโปง งมในเลน หาไดไมยาก  

การ “มัวกุง” หรือ “กุงมัว” ชาวสวนรูวา “ปหนึ่งมีวันเดียว มีทุกป” ตอนหนาแลง
เดือนเมษายน  ในวันที่ระดับน้ําในคลองลดต่ําสุด อาจจะเหลือแคเขา  ชวงเย็น พวกหนุมๆ จะออก
เรือ 20-30 ลํา เอาพายคุยกวนน้ําใหขุน  กุงที่อยูตามโคลนจะ “เมาน้ํา อยูไมได ขึ้นมานอนเกยตลิ่ง”  
เห็นหัวลอยตามผิวน้ําเต็มคลองไปหมด ในราว 1 ช่ัวโมงเปนชวงเวลาสําคัญที่ผูคนริมคลองไมวาเด็ก
หรือผูใหญจะออกมาชอนกุงหรือจับใสถุงตาขายกันทีละมากๆ ไดรวมรอยกิโลกรัม นําไปขายหรือ
ทําอาหาร  แตเด็กสมัยนี้จะไมเคยเห็น ไมรูจักการมัวกุง เพราะกุงหายไปจากถิ่นนี้สัก 30 ปแลว (พระ
อาคม คุณสํวโร, สัมภาษณ, 7 กรกฎาคม 2545) 
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นอกจากสัตวน้ําแลว ยังมีพืชผักหลายชนิดที่ขึ้นริมตล่ิงชายน้ํา ชาวสวนรูจักเก็บ
มาบริโภคได เชน ผักบุง ผักกระเฉด  มะกอกน้ํา จาก ฯลฯ  

ของสดตางๆ ที่ไดนําไปทําอาหารบริโภคในครัวเรือนไดมากมายโดยไมส้ิน
เปลืองคาใชจาย  ซ่ึงการประกอบอาหารเหลานี้ถือเปนบทเรียนสําคัญอีกบทหนึ่งที่ชาวสวนจะตอง
เรียนรูตอไป 

เมื่อวิถีชีวิตอยูใกลน้ํา ลูกหลานชาวสวนจําเปนตองปรับตัวใหกลมกลืนเขากับ
สภาพแวดลอม นั่นคือตองวายน้ําเปน   แหลงน้ําเหลานี้จึงเปรียบเสมือนสระวายน้ําที่เด็กๆ ชอบโดด
ลงไปดําผุดดําวายอยางเบิกบานใจ   แตการวายน้ําในแมน้ําลําคลองยากกวาการวายน้ําในสระวายน้ํา
อยางแนนอน เพราะที่กนแมน้ําลําคลองเต็มไปดวยดินโคลน หรือทราย  มีทั้งตอไมรากไมปะปนอยู
ดวย  แมน้ําในแมน้ําลําคลองจะแลดูใส แตก็มีสีขุนตามธรรมชาติ  ลักษณะของรองน้ําลึก การไหล
ของน้ําทําใหการวายน้ํายากขึ้นไปอีก ตองใชทั้งกําลังและไหวพริบปฏิภาณในการวายทรงตัว พรอม
ทั้งคํานวณระยะทางที่จะไปใหถึงเปาหมาย   บานที่มีเด็กกําลังฝกหัดวายน้ํา  ผูใหญจะเดินเลียบริม
ตล่ิงคอยควบคุมดูแลจนกวาจะวายน้ําเปน  เด็กๆ ริมคลองสั่งสมทักษะและประสบการณจากการผูก
ลูกมะพราวหรือเกาะทางจากเพื่อเปนทุนชวยพยุงตัว การกระโดดลงน้ําจากตลิ่งหรือที่สูงริมน้ํา การ
จดจําตําแหนงของตอไมใตน้ํา  บางคราวมีดอกจิกสีชมพูเล็กๆ ลอยตามน้ํามาเต็มไปหมด  เด็กๆ จะ
เกิดจินตนาการวาตนเปนพระราชาที่สรงน้ําอยูทามกลางมวลดอกไมสีสวย  เปนภาพความทรงจําใน
วัยเด็กที่ประทับใจของพวกเขา (สายัณห อนอุน, สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2544)  เด็กๆริมคลอง       
สวนใหญชอบลงเลนน้ําออกกําลังเปนประจํา จึงวายน้ําแข็งและมีสุขภาพดีกันทั้งนั้น  ภาพเหลานี้แม
จะเลือนรางไปตามกาลเวลา แตยังพบเห็นไดบางตามริมคลองตางๆ ในชวงที่น้ําแลดูใสสะอาด ไมมี
กล่ินเนาเหม็น   

 เรือเปนพาหนะที่ชาวสวนทุกคนคุนเคย  เรือมีหลายชนิด รูปรางตางๆ กัน เพื่อ
ใหเหมาะแกการใชงาน  เชน เรือบด  เรือแจว เรือสําปน เรือมาด เรือชะลา เรือเอี้ยมจุน เรือหางยาว 
เปนตน  ชาวสวนสมัยกอนนอกจากรูจักเรือนานาชนิดนี้แลว แทบทุกคนรูจักพายเรือ แจวเรือมาตั้ง
แตเด็กๆ เชนเดียวกับการวายน้ํา เพราะทุกสวนจะใชเรือเปนพาหนะในการสัญจร  เมื่อเริ่มฝกหัดพาย
เรือ เด็กจะนั่งพายอยูหัวเรือ   ผูใหญจะนั่งทายเรือ คอยบอกสอนทีละเล็กทีละนอยจนกวาจะเปน เด็ก
ถูกฝกใหรูจักวิธีงัดพายทําอยางไร  การโคลงเรือกําจัดน้ําที่ขังในทองเรือทําอยางไร หรือการคัดทาย
เรือทําอยางไร  เมื่อพายไปเจอที่ตื้นเขินจะแกปญหาอยางไร  (ชอบ แสงทอง, สัมภาษณ, 2 เมษายน 
2545) เวลาผูใหญพายเรือไปสวนหรือไปตลาด มักจะพาเด็กไปดวย  เด็กมีโอกาสไดฝกทักษะตางๆ 
ชวยเข็นเรือบาง สาวกราบเรือบาง พายเรือบาง  ไมวาชายหรือหญิงจึงพายเรือไดอยางคลองแคลวไม
แพผูใหญ  เมื่อเปล่ียนมาใชเรือติดเครื่องยนต ก็ตองฝกขับเรือใหเปนดวย  นอกจากนั้น ในการสัญจร
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ทางน้ํา ยังตองเรียนรูกติกาทางสังคม เพื่อมิใหเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในตอนเชา แถวตลาดน้ํา การ
จราจรทางน้ําหนาแนนมากจนหัวเรือเกยกัน กราบเรือกระทบกัน จะตองเอื้ออาทรมีน้ําใจตอกัน รูจัก
ผอนปรนและใหอภัย  เนื่องจากเรือพายเรือแจวไมสามารถบังคับใหหยุดนิ่งไดทันที เพราะกระแส
น้ําเปนตัวแปร  บางครั้งประสบกับน้ําเชี่ยวมาก เรือลมได จึงตองชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ดังที่
บุญชอบ จารุสัมฤทธิ์ (สัมภาษณ, 11 พฤษภาคม 2545) เลาวา “คร้ังหนึ่งพายเรือไปเจอน้ําเชี่ยวมาก 
เอาไมอยู เรือเกือบจะลม พอดีมีเรือลําหนึ่งผานมา เขาใหลูกชายมาชวยพาย เลยรอดมาได”   

ริมแมน้ําลําคลองเปนแหลงทํากิจกรรมทางสังคมรวมกันทั้งภายในครอบครัว
และภายในชุมชน  เร่ิมตั้งแตเชามืด  แตละครอบครัวจะมาตักน้ําในคลองไปใชในชีวิตประจําวัน 
เพราะเปนชวงน้ําขึ้น  น้ําจะใสสะอาดที่สุด  หลังจากนั้นจะเริ่มตนทํามาคาขาย  เตรยีมลําเลียงผล
ผลิตไปขาย  หรือคอยเรือพอคาแมคามารับไปขาย  ปากคลองจะแปรสภาพเปนตลาดน้ํา  ลําน้ําตลอด
สายพลุกพลานไปดวยเรือผานไปมาตลอดทั้งวัน จวบจนกระทั่งยามเย็นผูคนจะมารวมตัวกันริม
คลองอีกครั้งในการอาบน้ําทําความสะอาด  เด็กๆ ไดลงเลนน้ําอยางสนุกสนาน เปนชวงเวลาดีที่คน
ในครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกันอยางใกลชิด  

ในการสังสรรคริมแมน้ําลําคลองนั้น ศีลวัต ศุษิลวรณ (2534) กลาววา  
 

…การอาบน้ําเปนการสมาคมอยางหนึ่งของคนไทย มันเปนชวงเวลาที่จะไดพักผอน
และทําความสะอาดไปพรอมๆ กัน ทามกลางบรรยากาศของสายน้ําและแสงแดด
ออน   มันเปนเวลาที่ชาวบานจะไดพบปะสนทนากันถึงเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นในแต
ละวัน เปนเวลาที่ขาวสารขอมูลและความคิดเห็นมีการไหลเวียนถึงกันในหมูสมาชิก
ของหมูบาน มันอาจมีแมกระทั่งเรื่องนินทา ซ่ึงนักมานุษยวิทยาเชื่อวานั่นคือสวน
หนึ่งของการสรางระเบียบในหมูบาน และที่ขาดไมไดก็คือการพบปะเกี้ยวพาราสี… 
  

ดังนั้น แมน้ําลําคลองจึงไมเพียงแตเปนเสนทางสัญจรเทานั้น ยังเปนหองน้ํา  
อางลางหนา สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ ตลาด ตลอดจนศูนยรวมขาวสารอีกดวย    

ดวยความผูกพันกับสายน้ํามาตลอดชีวิต แมน้ําลําคลองยังเปนแหลงจัดกิจกรรม
ตามประเพณีนิยมของสังคม เชน ประเพณีชักพระหรือแหพระทางน้ํา ประเพณีการแขงเรือ  
ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ   ประเพณีชักพระนั้นถือเปนประเพณีสําคัญของชาวฝงธนบุรีที่สืบทอด
กันมานาน ไดสอดแทรกความเชื่อ ความเคารพนับถือตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาไวดวย  แม
ประเพณีเหลานี้จะซบเซาลงไปบาง  แตสําหรับคนรุนเกาแลวจะเฝารอคอยงานชักพระอยางตื่นเตน
ดวยศรัทธาที่เปยมลน  มีการตั้งโตะหมูบูชา  รวมบริจาคเงินทําบุญ  เปนแบบอยางใหคนรุนใหมได
ซึมซับทางดานคุณธรรม  หนาน้ํามีการแขงเรือกันอยางสนุกสนานในคลอง เชน คลองบางมด   
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กลาวไดวา แมน้ําคูคลองเปนหองเรียนอเนกประสงคของชุมชน ที่สรางความ
สงบสุขร่ืนรมยใหแกชีวิตริมคลอง สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาในการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติแวดลอม  ความกินดีอยูดี ความภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งตัวเองไดมาหลายชั่วอายุคน  แต
ปจจุบันสภาพแมน้ําคูคลองเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงไปมาก กําลังเขาสูภาวะวิกฤตน้ําเนาน้ําเสีย 
สงผลกระทบตอการเรียนรูในวิถีชีวิตของชาวสวนเปนอยางยิ่ง  ไมวาจะเปนระบบสังคม การดํารง
ชีวิต ประเพณี ซ่ึงลวนแตมีอิทธิพลตอคนทุกรุนที่อยูในครอบครัวชาวสวน  เดิมชาวสวนเรียนรูการ
ใชประโยชนจากแหลงน้ํา  บัดนี้ตองเรียนรูวิธีการรักษาดูแลแหลงน้ํา 

1.2.5   วัด  เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญของสังคมไทยมาชานาน   จะเห็นไดจาก ใน
ชุมชนมีวัดมากมายตลอดฝงแมน้ําลําคลอง  แสดงวาชุมชนในอดีตไดทุมเทแรงกายแรงใจ รวมทั้ง
ทรัพยสินเงินทองจํานวนมากมายในการกอสรางและทํานุบํารุงวัดตางๆ  วัดเหลานี้มิไดเปนเพียง
สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น   แตยังทําหนาที่เปนสถาบันการศึกษาของชุมชนอีก
อยางหนึ่งดวย  โดยใหบริการทางการศึกษาทั้งทางตรงและทางออมตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 
กลาวคือ  

วัดเปนสถาบันสําคัญทางการศึกษาตามที่เคยเปนมาตั้งแตสมัยโบราณ ซ่ึงเปน
การสืบตออายุพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนถาวร เปนที่รวมพระภิกษุสงฆ เปนที่เก็บรักษาพระธรรม
คัมภีร ตําราสําคัญตางๆ  อยางวดัมณฑป วัดทอง วัดสมรโกฏิ วัดกระจัง ลวนเคยเปดสอนพระปริยัติ
ธรรม ระดับนักธรรมตรี ภายหลังมีผูเรียนลดนอยลงมาก จึงไดเลิกสอนไป  ถาพระสงฆรูปใด
ประสงคจะเรียน ตองเดินทางไปสํานักเรียนที่อ่ืน  บางวัดสนับสนุนใหเณรไดเรียนหนังสือทั้งสาย
สามัญและปริยัติธรรม โดยไมจํากัดเชื้อชาติ เชน วัดจําปาไดสงเคราะหใหเณร 2 รูปที่อุตสาหดั้นดน
มาจากลาวไดมีโอกาสเรียนหนังสือตามความตองการ นอกจากพระสงฆจะศึกษาพระธรรมวินัย      
พิธีกรรมทางศาสนาตางๆ แลว ยังไดศึกษาวิชานอกพระพุทธศาสนาดวย เชน ฝกหัดเทศนมหาชาติ 
แหลทํานองตางๆ  ดังจะเห็นไดจากที่วัดชางเหล็กมีพระหลายรูปเปนนักเทศนมหาชาติ  คือพระสวง 
เขมจิตโต (มรณภาพแลว)   พระมหาธีรวัฒน  ธีรปญโญ และพระสมชาย  ปญญาพะโล   ตลอดจน
ฝกหัดวิชาชีพการชางตางๆ  เชน  ชางไม ชางแกะสลัก เปนตน  

ชาวสวนนิยมใหลูกหลานเขามาเปน “เด็กวัด”  เพื่อจะไดฝกฝนอบรมกลอมเกลา
จิตใจตั้งแตยังเล็ก  เมื่อถึงวัยอันควร พอใกลเขาพรรษาจะพาลูกมาบวชเชนเดียวกับคนไทยทั่วไป  
การ “บวชเรียน” เปนกระบวนการเรียนรูที่วัดและชุมชนไดรวมกันจัดขึ้น  แสดงออกถึงการทดแทน
บุญคุณของพอแม และเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ เพื่อจะไดมีความรูทั้งทาง
โลกและทางธรรม  แตสมัยนี้เด็กวัดที่จะอยูคอยรับใชอุปฎฐากพระแทบจะไมมีแลว ระยะเวลาของ
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การบวชจะสั้นกวาสมัยกอนมาก  เพราะไมสามารถลางานไดตลอดพรรษา   การจัดงานบวชที่เคยกิน
เวลาหลายวันลดลงเหลือเพียงวันเดียวเสร็จเรียบรอย  

วัดเปนแหลงเผยแพรพระพุทธศาสนา อบรมความรูและจริยธรรมใหแกชนทุก
ช้ัน โดยไมจํากัดเพศ วัย หรือชาติกําเนิด  พระสงฆถายทอดคําสอนแหงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  
ไปสูประชาชนทั่วไปในลักษณะของเทศนาธรรม การปฏิบัติธรรม การจัดกิจกรรมตางๆ ในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา  มุงกอใหเกิดคานิยมดานการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความสงบสุขและระงับ
ทุกข  ตลอดจนสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไปดวย  อาทิ ที่วัดสมรโกฏิ พระในวัดทั้ง 4 รูป
จะผลัดเปลี่ยนเวรกันมาสอนธรรมะและนําทําวัตรสวดมนตใหแกกลุมผูสูงอายุเปนประจํา  ที่วัด
จําปาจัดบรรพชาสามเณรเฉลิมฉลอง 220 ปกรุงรัตนโกสินทร และเทิดไทพระมหากษัตริยราชวงศ
จักรี ระหวางวันที่ 7-25 เมษายน 2545 จํานวน 151 รูป  ในงานนี้มีการเชิญ ชินกร ไกรลาส  ศิลปน
แหงชาติ มาแหลและประกอบพิธีทําขวัญนาคดวย  

วัดเปนศูนยกิจกรรมนันทนาการของชุมชนในรูปของสวนพักผอนหยอนใจ 
สนามเด็กเลน  สนามกีฬาของชุมชน  สําหรับเยาวชนไดมาออกกําลังกาย ฝกทักษะตางๆ รูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน   ในยานชุมชนที่มีประชากรอยูหนาแนน   ขาดพื้นที่สําหรับใชเปนสถานที่         
พักผอนหยอนใจ วัดหลายแหงในฝงธนบุรีซ่ึงมีบริเวณกวางขวาง ไดสงเคราะหจัดพื้นที่เหลานี้เพื่อ
เปนการบริการดานสังคม โดยไมไดคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนทางเศรษฐกิจ  เชน  วัด                 
อินทราวาส  ไดใหความรวมมือกับประชาคมลานกีฬาอยางดี  โดยใหใชอาคารบางสวนของวัดเปน
ที่ทําการประชาคมลานกีฬา และยังอนุญาตใหเยาวชนใชลานวัดเปนลานกีฬาที่เนนทางดานฟุตบอล 
(สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2543ข: 10)  โดยมีครูมาฝกสอนควบคุมดูแลทุกวันเสารอาทิตย  เด็กๆ ชอบ
มาวิ่งเลนสนุกสนานกันในวัด เพราะลานวัดมักเปนทรายหรือปูนที่ราบเรียบกวางขวาง มีตนไมขึ้น
รมร่ืน มีอุปกรณเครื่องเลนที่สํานักงานเขตจัดหาไวใหหลายอยาง นอกจากเด็กไดเลนสนุกแลว บางที
ไดรับแจกอาหารหรือขนมที่เหลือจากฉัน หรือไดรับความรูและการอบรมสั่งสอนจากพระดวย  

วัดเปนแหลงรวมศิลปวิทยาการหลายดานในสมัยตางๆ เชน สถาปตยกรรม 
จิตรกรรม ปฏิมากรรม  โดยเฉพาะวัดในฝงธนบุรีสวนใหญเปนวัดเกาแก  หลายวัดสรางตั้งแตสมัย
อยุธยาซึ่งยังคงปรากฏรองรอยใหชนรุนหลังไดศึกษาคนควา  อาทิ   

ที่วัดไทร มีตําหนักทองพระเจาเสือ บานประตูเขียนลายรดน้ํางดงาม  รวมทั้ง
โบสถสมัยอยุธยา หอกลองโบราณ หอระฆังคณะราษฎร   

ที่วัดหนังราชวรวิหาร   เปนแหลงรวมศิลปะ สถาปตยกรรมแบบไทยสมัย         
สมเด็จพระนารายณ  

ที่วัดบางขุนเทียนนอก มีธรรมาสนเทศนเปนไมสักแกะสลักสมัยอยุธยา   
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ที่วัดบางขุนเทียนใน มีภาพจิตกรรมฝาผนังพุทธชาดกและการคาขายระหวาง
ไทยกับจีนในสมัยรัชกาลที่ 3   

ที่วัดบางประทุนนอก พระอุโบสถสรางในสมัยสมเด็จพระนารายณ  เปน
ลักษณะโบสถมหาอุด   

ที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เปนศิลปะประยุกตสถาปตยกรรมไทย-จีน  
พระอุโบสถหลังคาแบบจีน มุงกระเบื้องแบบไทย ประดับกระเบื้องสีจากจีน  ตามระเบียงคดแสดง
วิทยาการตํารายาไทย ตํารานวดแผนโบราณ      ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสนใหญ
ที่สุดในฝงธนบุรี   

ที่วัดนางนองวรวิหาร สะทอนสถาปตยกรรมแบบไทย จนี ยุโรป มีพระประธาน
ทรงเครื่องจักรพรรดิ์    

ที่วัดยายรม สรางพระอุโบสถ 2 ช้ัน สลักลายไทยทั้งหลัง มีภาพแกะสลักไมสัก
ในพระอุโบสถ จํานวน 173 ภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ   

ที่วัดแกวไพฑูรย มีศาลาการเปรียญฝาปกนสลักไมสักทั้งสี่ดาน   
ที่วัดศาลาครืน ประดิษฐานพระประธานสี่เขา  
ฯลฯ 
วัดเหลานี้ลวนเปนวัดสําคัญตั้งแตคร้ังอดีต   วัดที่จัดวาเปนแหลงทองเที่ยวของ

ฝงธนบุรีมกัจะไดรับการบูรณะปฏิสังขรณใหอยูในสภาพที่ดีเสมอ  แตสําหรับวัดเล็กๆ  ซ่ึงมีอยูมาก
มาย ไดอาศัยเพียงแรงศรัทธาจากชาวบานในชุมชนเทานั้น จึงมักอยูในสภาพทรุดโทรม สกปรก 
กลายเปนแหลงหลบซอนของผูเสพยา  บางวัดเจาอาวาสพยายามบูรณะซอมแซม ตอเติม ดวยความรู
เทาไมถึงการณ  จึงเปนการทําลายคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมอยางนาเสียดาย   เชน ที่วัดสมรโกฏิ   
วัดโพธ์ิ เปนตน 

วัดยังเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑพื้นบาน เพราะเปนสถานที่เก็บสิ่งของมีคาตางๆ 
ทั้งที่เปนของวัดดั้งเดิม และที่เปนของชาวบานซึ่งมักอุทิศถวายแกวัดดวยถือเปนการทําบุญที่ไดกุศล
แรง  สมบัติมีคาเหลานี้กลายเปนของหายาก เปนที่หมายปองของพวกหัวขโมยวัตถุโบราณ เชน  ที่
วัดจําปา  เกิดการโจรกรรมบันไดธรรมาสนเกาแก ภายหลังติดตามคืนกลับมาไดดังเดิม จะเห็นไดวา 
ศิลปะลํ้าคาที่มีความประณีตวิจิตรพิสดารยิ่งเหลานี้นอกจากจะเปนที่เชิดชูความรุงเรืองแหงพุทธ
ศาสนาแลว ยังนอมนําใหผูพบเห็นเกิดศรัทธาปสาทะอยางแนนแฟน วัดจึงเปนศูนยรวมจิตใจของ
ชุมชนและเกิดความรักหวงแหนในศิลปะของชาติ 

วัดเปนศูนยรวมความบันเทิง มหรสพตางๆ  ไดแก ลิเก โขน  ดนตรีลูกทุง   
หนังกลางแปลง  เปนตน  แมพระสงฆเองก็สรางความบันเทิงใหแกชาวบานดวยการเทศนแหล
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ทํานองตางๆ    ชาวบานสมัยกอนไดรับความบันเทิงเริงรมยจากวัดเปนสวนใหญ  จึงมีผูกลาววา  
“วัดเปนแหลงสมาคม เปนรมณียสถาน เปนลานเลือกคู”  เพราะสมัยนั้นไมมีสถานบันเทิงอื่นใด
เหมือนปจจุบัน  ชาวบานทุกเพศทุกวัยทุกสารทิศจะมาทําบุญและเที่ยวงานวัดกันในคราวเทศกาล
งานบุญและงานรื่นเริงตางๆ  วัดจึงเปนเวทีสําหรับชาวบานไดมาพบปะสังสรรคกัน สนุกสนาน ได
แลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นกัน   

ธรรมเนียมของชาวสวนแตเดิม บานอยูใกลวัดไหนจะไปทําบุญวัดนั้นอยูเสมอ
มิไดขาด  เคยถวายสังฆทานองคไหนก็จะถวายองคนั้นเปนประจํา  เวลาผูใหญไปวัดจะพาลูกหลาน
ไปดวย  ทําใหเด็กไดเรียนรูผานธรรมเนียม   พิธีกรรมทางพุทธศาสนาตางๆ สืบตอกันมา  จะคุนเคย
กับพระและวัดเปนอยางดี   พระจะจดจําไดวาเด็กคนนี้เปนลูกหลานของใคร  คนที่มีบานอยูใกลวัด 
เด็กจะเขาไปเลนในวัด  เมื่อโตขึ้นจะชวยพระทํางานเล็กๆ นอยๆ ในวัด เชน ยกสํารับ ลางบาตร เท
กระโถน  บางครั้งไปคอยรอหลวงพี่กลับจากบิณฑบาต อาจจะได “ของฝาก” ติดไมติดมือกลับบาน  
การไดอยูใกลพระเปนโอกาสใหเด็กไดเรียนหนังสือ ฝกทํางานและรับการอบรมจรรยามารยาทที่ดี
ไปพรอมกัน  ความสัมพันธนี้ไดสรางจิตสํานึก ความรูสึกผูกพันเสมือนเครือญาติทางสังคม  แมบาง
ครอบครัวอพยพไปอยูตางถ่ินยังแวะมาเยี่ยมเยียนหรือทําบุญที่วัดเดิม เปดโอกาสใหมีการแลก
เปล่ียนขาวสารกัน  พระสงฆจึงเปนที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน  พรอมกันนั้นเปนศูนยรวมขาว
สารความเคลื่อนไหวของคนในชุมชนและคนนอกชุมชน  ปจจุบันผูที่มาทําบุญที่วัด คร่ึงหนึ่งเปน
คนในชุมชน ซ่ึงบอกไดวาเปนลูกเตาเหลาใคร บานอยูที่ไหน    สวนอีกครึ่งหนึ่งเปนคนแปลกหนา 
ที่อาศัยอยูในหมูบานจัดสรร  

ในสมัยแรกๆ ที่รัฐจัดการศึกษาในโรงเรียนโดยมีครูมาสอนแทนพระนั้น ไดเชา
ที่ดินวัดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  เมื่อโรงเรียนยังไมมีอาคารเรียน  ก็ไดอาศัยศาลาวัดเปนสถานที่เรียน    
เจาอาวาสวัดมักจะเปนผูอุปถัมภค้ําชูโรงเรียนในดานตางๆ ตลอดมา   ดังจะเห็นไดจากชื่อวัดและชื่อ
โรงเรียนตรงกัน และมักจะตั้งอยูติดกัน  เชน วัดสีสุก-โรงเรียนวัดสีสุก วัดยายรม-โรงเรียนวัดยายรม  
ปจจุบันโรงเรียนเหลานี้สวนใหญพัฒนาขึ้นเปนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ดังนั้น จะเห็นไดวา วัดหรือพระสงฆนั้นผูกพันใกลชิดกับวิถีชุมชนมากในทุกๆ 
ดาน  จึงมีบทบาทสําคัญตอการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายในชุมชนดวย  

 
1.3  ปจจัยท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
        1.3.1   ทําเลที่ตั้งของฝงธนบุรีมีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน มีเครือขายการคมนาคมทาง

น้ําที่เชื่อมโยงติดตอถึงกันไดกวางไกลไปหลายจังหวัดโดยรอบ  ลักษณะนี้เปนขอไดเปรียบที่ทําให
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ชุมชนริมน้ําทั้งหลายมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสารไดสะดวกและรวดเร็วกวาชุมชนที่อยูหาง
ไกลเสนทางคมนาคมทางน้ํา  

 1.3.2   ฝงธนบุรีอยูในที่ราบลุม มีสภาพดินที่เหมาะแกการทําสวนอยางมาก ยิ่งอยูใกล
ทะเลดวยแลว ยิ่งทําใหรสชาติของผลไมที่นี่อรอยกวาที่อ่ืน  เชน สม ล้ินจี่  เปนตน  และที่นี่เปนทั้ง
แหลงความหลากหลายทางชีวภาพ และแหลงกําเนิดพันธุไมหลายชนิด  เหมาะแกการศึกษาคนควา
และอนุรักษในเรื่องของสภาพดินและพันธุกรรมพืชของไทย  

         1.3.3   ฝงธนบุรีอยูใกลฝงพระนคร ซ่ึงเปนตนทางแหงความเจริญและเทคโนโลยีสมัย
ใหม ทําใหชาวฝงธนบุรีสมัยกอนมีโอกาสรับถายทอดความรูที่ทันสมัยไดรวดเร็วกวาจังหวัดอื่นๆ 
อีกทั้งเรียนรูที่จะปรับตัวใหสอดคลองกับความเจริญที่รุกเขามา  

          1.3.4  กระบวนการเรียนรูของชาวสวนเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   จาก
สภาพปญหาและวิถีการดํารงชีวิตประจําวันที่ชาวสวนตองเผชิญในแตละวันนั้นกระตุนใหชาวสวน
กระตือรือรนอยูเสมอ และเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนน “ผูเรียน” เปนสําคัญ  สงผลใหชาวสวนรูจัก 
“คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน” ไดอยางดี   ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน   เชน พอ
มะพราวหลนลงมา 1 ลูก ชาวสวนตอง “คิด” แลววามะพราวลูกนี้เหมาะที่จะนําไปทําอะไรไดบาง 
เชน ปรุงอาหารจําพวกแกงหรือทําขนม  ถาเขาตกลงใจที่จะแกงเขียวหวานใสปลา เขาก็สามารถที่จะ
ปอกเปลือก ขูดมะพราว และคั้นกะทิได  เรียกวา “ทําเปน” ทุกขั้นตอน จากนั้นตองคิด “แกปญหา” 
ตอวาจะไดปลามาแกงไดอยางไร จะเลือกใชเครื่องมือจับสัตวน้ําชนิดใด จะไปจับที่ไหนดี  หรือถา
หาปลาไมไดจะใชเนื้อสัตวอ่ืนอะไรแทนไดบาง  จากนั้นก็ลงมือแกปญหาไปทีละขั้นตอนจนกวาจะ
ไดแกงเขียวหวานอันโอชะ  จะเห็นวากวาจะไดแกงเพียงหนึ่งหมอในหนึ่งมื้อนั้น ชาวสวนตองผาน
กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหาตางๆ นานา และสามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงได   

 
1.4  อุปสรรคตอการเรียนรู  
        1.4.1  ระดับการศึกษาของชาวสวน  สวนใหญมีวุฒิการศึกษาต่ํา  พอเรียนจบชั้น

ประถมปที่ 4 หรือปที่ 6 แลวจะออกจากโรงเรียนมาชวยครอบครัวทําสวน  มีเพียงสวนนอยที่เรียน
ตอในระดับสูงขึ้นโดยผานชองทางการศึกษานอกระบบ  เมื่อชาวสวนขาดเครื่องมือสําคัญในการ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ทําใหสูญเสียโอกาสในการขยายขอบเขตแหงการเรียนรู  สงผลใหการปรับ
ตัวหรือการแกปญหาของชุมชนเชื่องชา ไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก 
เชน  การใชปุยเคมีและสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางไมถูกตอง ทําใหมีสารเคมีตกคางอยูในดิน แหลง
น้ํา อากาศ  รวมทั้งการทิ้งขยะลงแมน้ําคูคลอง ทําลายความอุดมสมบูรณของแหลงน้ําตามธรรมชาติ 
และทําใหส่ิงแวดลอมเสียสมดุลจนยากแกการแกไข  
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1.4.2   ชาวสวนประกอบอาชีพทําสวนมาหลายสิบปจนเชี่ยวชาญ จึงมักยึดติดกับวิธี
การดั้งเดิมอยางเหนียวแนน  ไมคอยสนใจคําชี้แนะของนักวิชาการเกษตร  เชน การใชปุยน้ําชีวภาพ
สารสกัดชีวภาพแทนการใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืช  ตองใชเวลานานกวาชาวสวนจะยอมเปลี่ยน
พฤติกรรม   การพัฒนาดานการเกษตรไมคอยกาวหนามากนัก  จึงไดผลผลิตต่ําและดอยคุณภาพ ไม
คุมทุนเทาที่ควร    

 1.4.3   คูคลองแมน้ํา อันเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของชาวสวนไดเปลี่ยนแปลง
ไป ไมเอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศัยอยางสมัยกอน  กลาวคือ  ลักษณะของคูคลองแมน้ําที่เคยใส
สะอาดรมร่ืน ทําหนาที่เสมือนหองเรียนอเนกประสงค ปจจุบันกลายสภาพเปนเพียงทางระบายน้ํา
โสโครกขนาดใหญที่ใชเปนทางคมนาคม  สมัยกอนยังใชเรือพาย  ในคูคลองมีตะกอนนอนกน เปน
เลนมากถึงครึ่งแขง กุงมานอนตามรอยเทาย่ํา  แตเลนหายไปพรอมกับเรือหางยาว  เดี๋ยวนี้คูคลองถูก
ขุดลอกจนลึก น้ําในคลองไมเคยแหง  โคลนตมไมมีใหสัตวน้ําไดวางไขแพรพันธุ  ความอุดม
สมบูรณของสัตวน้ําลดลงอยางมาก ปลากุงหอยที่เคยชุกชุมหายไปหมด  ทุกวันนี้สวนมากจะพบ
เห็นแตปลาไมกี่ชนิด อยางปลาสวายตามทาน้ําวัดซึ่งเปนเขตอภัยทาน กับพวกปลาดูด (sucker) ลํา
ตัวสีดํา เปนปลาที่คนชอบเลี้ยงไวกินของเสียในตูปลา พอโตมากขึ้นจะนํามาปลอยลงในคูคลองและ
แพรพันธุเต็มไปหมด เพราะชาวสวนไมนิยมกิน มีแตชาวอีสานเทานั้นที่จับไปกินบาง  เด็กสมัยนี้
อาจจะเคยไดยินแตชื่อปลากุงหอยที่เคยมีในอดีตเทานั้น หรือเคยเห็นภาพวาดในแบบเรียน เชน ปลา
กระทิง ปลาสลาด ปลาเข็มทะเล  ปลาตีน กุงดีดขัน  เปนตน และไมมีโอกาสใชเครื่องมือจับสัตวน้ํา
อยางแตกอน  นอกจากนี้ ยังมีการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลตางๆ ลงแมน้ําคูคลอง ทําใหน้ําเนาน้ําเสีย สงกลิ่น
เหม็น  ถาเด็กเก็บพืชผักริมคลองอยางผักบุงมา จะถูกผูใหญดุวา “น้ําเนา เก็บมากิน เดี๋ยวทองเสีย”  
(ศุภชัย ชาญใชจักร, สนทนากลุม, 6 ธันวาคม 2545)   แมทางเขตไดมีการรณรงคใหชุมชนริมคลอง
ชวยกันปกปองดูแลรักษาน้ําใหใสสะอาดก็ตาม แตทุกวันนี้ยังมีผูแอบทิ้งขยะลงคลองในเวลากลาง
คืน   

ภาพความเรียบงาย สงบเยือกเย็น คอนขางเชื่องชาจากฝพายเรือ ถูกแทนที่ดวย
ความรวดเร็วฉับไวและเสียงดังสนั่นของเรือยนต  เทคโนโลยีสมัยใหมไดดูดซับเอาความมีน้ําใจ 
การชวยเหลือซ่ึงกนัและกันไปอยางหมดสิ้น  เพราะเรือยนตพวกนี้วิ่งดวยความเร็วสูง  โดยเฉพาะ
เรือหางยาวทําใหตล่ิงพัง คลองบางคลองกวางขึ้นจนแขงเรือได  และเกิดคลื่นแรง ทําใหเรือลํานอย
พลิกคว่ําไดงาย หรือน้ํากระฉอกเขาจนเต็มทองเรือ ชาวสวนจึงไมอยากใหลูกหลานพายเรือ เพราะ
เสี่ยงกับอุบัติเหตุ   เดี๋ยวนี้ลูกหลานชาวสวนหันมาเรียนรูการขี่มอรเตอรไซดหรือขับรถยนตมากกวา
พายเรือ   เรือสารพัดชนิดที่เคยแลนไปมาในแมน้ําลําคลอง เดี๋ยวนี้เหลือไมกี่ชนิด สวนใหญมักจะ
เปนเรืออีแปะติดเครื่องและเรือหางยาว  สวนเรือเรขายของตางๆ พัฒนาเปนเรือเรติดเครื่อง  และใน
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ที่สุดเปนรถเร ซ่ึงเร็วกวา บรรทุกของไดมากกวา และไมเหนื่อย พรอมกับภาระคาใชจาย ไมวาจะ
เปนคาผอนรถ คาน้ํามัน คาบํารุงรักษา ใหแกผูบริโภค (พีรพน พิสณุพงศ, 2538: 56) 
นอกจากนี้ตลาดน้ําไดแปรสภาพเปนตลาดบกเกือบหมด แมจะมีการฟนฟูตลาดน้ําวัดไทร แตยังไม
ประสบความสําเร็จเหมือนสมัยกอน  เหลือเพียงรองรอยของอดีตใหเห็นอยูบาง  

การพบปะสังสรรคกันที่ริมน้ําในยามเชาและยามเย็นเลือนหายไป เปล่ียนเปน
การใชชีวิตสวนตัวอยางมิดชิดในบานเรือน   น้ําในคลองสําหรับใชในชีวิตประจําวันถูกแทนที่ดวย
น้ําประปาที่สะอาดและสะดวกกวา  ภาพเริงราของเด็กๆ ที่ลงเลนน้ําอยางไมรูเบื่อกลายเปนภาพหา
ยากมากขึ้นทุกที  เพราะชวงที่น้ําเนาเหม็น ผูใหญจะหามมิใหลงคลอง  ฉะนั้น เด็กริมคลองจํานวน
ไมนอยที่วายน้ําไมแข็งหรือไมเปนเลย   และอาจจะตองอาศัยการเรียนวายน้ําในสระตามหลักสูตร
มากขึ้น  จะเห็นวากิจกรรมของผูคนริมน้ําถูกลบเลือนไปแทบจะหมดสิ้น  เด็กเพียงไดแคเห็น แต
หมดโอกาสเขารวมกิจกรรมทางสังคมไปดวย  เปนเหตุใหกิจกรรมตามแบบวิถีชาวเมืองเขามาทด
แทนมากขึ้นเรื่อยๆ  เด็กจะใหความสนใจกับทีวีหรือวีดิโอ รวมทั้งเกมคอมพิวเตอรมากกวา  และ
แลววิถีชีวิตริมแมน้ําและลําคลองคงจะถูกลืมไปในที่สุด  

1.4.4   บิดามารดา ในฐานะผูถายทอดวัฒนธรรมชาวสวนไมตองการใหลูกหลานยึด
อาชีพทําสวน เพราะรายไดไมแนนอน  บางคนเห็นวาลงทุนลงแรงมาก แตรายไดนอย ไมคุมกับการ
ลงทุน บางครอบครัวเมื่อแบงที่ดินสวนยกใหเปนสมบัติของลูกหลานแตละคนแลว  สวนแบงที่แต
ละคนไดรับมีนอยเกินกวาจะยึดเปนอาชีพได  หรือทําแลวไมพอหาเล้ียงครอบครัวของตนได จึงคิด
เปล่ียนไปทําอาชีพอ่ืน  เชน รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม  

1.4.5   อิทธิพลของการศึกษาในระบบโรงเรียนไดสรางคานิยมทางการศึกษาขึ้นใหม  
สงผลกระทบตอวิถีคิดและวิธีสอนของบิดามารดา กลาวคือ อาชีพทําสวนถูกประเมินคาวาต่ํา ใน
ขณะที่การศึกษาในระบบโรงเรียนสามารถดึงดูดใหชาวสวนสมัครใจที่จะสงลูกหลานใหเรียนสูงที่
สุดเทาจะสามารถทําได  เพราะภายหลังที่จบการศึกษา ยิ่งจบระดับสูงเทาไร จะไดงานดี เงินเดือนสูง 
มีตําแหนงเปนที่ยอมรับของคนในสังคม   บิดามารดาจึงเห็นประโยชนและความสําคัญของการ
ศึกษาในระบบโรงเรียน ประกอบกับตนเองเรียนมานอย ประสงคจะใหลูกหลานเรียนสูงๆ  ยิ่งเรียน
สูงมากเทาไร ยิ่งเห็นวาดีและสนับสนุนสงเสียใหเรียน  เพื่อตอไปลูกหลาน “จะไดทํางานนั่งโตะ 
สบายๆ มีเงินเดือนประจํา”  หรือสอนลูกวา   

 
เรียนเอาวิชาใสตัวขางหนาดีกวา ผาน ม.3 ได  เปนตอแลว…  
(สมศักดิ์ เมนะทัต, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2546)  
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คานิยมของคนแถวนี้ พอแมดาลูก “ไอโง มึงทําสวนเถอะ มึงอยากโงนัก” เด็กอยาก
ฉลาด ไมอยากโง ก็ไมทําสวน ไปเรียนดีกวา  คนทําบริษัทเงินเดือนนิดเดียว โกกวา
จีบผูหญิงก็ชนะคนทําสวน  เขามองวาใหมุงทํางานอยางเดียว อยาไปทําสวน ไอนี่
โง พอแมวาอยางนั้น… (สนทนากลุม,  6 ธันวาคม 2545)  
 

วิธีปฏิบัติของบิดามารดาในการสะสมทรพัยเปล่ียนแปลงไปดวย     จากการสะสม
ที่ดินเพื่อเก็บไวเปนมรดก เปล่ียนเปนการขายหรือจํานองที่ดินเพื่อสงลูกหลานเรียนหนังสือ  ถึงแม
ลูกหลานเติบใหญ ทํางานไดรับเงินเดือนสูงแลว ก็ไมคิดจะชวยดูแลสวนตอ แตอยากใหบิดามารดา
เลิกทําสวนไปเลย เพราะแกแลว ในขณะที่บิดามารดาเรี่ยวแรงนอยลงไปทุกวัน  แตไมอาจตัดขาด
จากสวนได ยังมีความสุขกับการทําสวน  ไดใกลชิดกับธรรมชาติอยูเสมอ (อรรถ กันภัย, สัมภาษณ, 
19 เมษายน 2545 และสวรรค จันทรมวง, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2546)   

1.4.6   การศึกษาในระบบโรงเรียนไดพรากชาวสวนรุนใหมออกจากสวน  ในแตละวัน
เด็กใชชีวิตสวนใหญอยูในโรงเรียน และจะเปนเชนนี้นานหลายปกวาจะเรียบจบ  กลับจากโรงเรียน 
เวลาที่เหลือจะหมดไปกับการทําการบาน  อานหนังสือ ซ่ึงบิดามารดามักรับภาระทํางานในสวนและ
งานอื่นแทน   ดังนั้นโอกาสที่จะอยูใกลชิดกับสวนมีนอยมากจนถึงไมมีเลยถาสวนอยูหางไกลจาก
บาน  เด็กอาจจะชวยงานเล็กๆ นอยๆ บาง   เชน   รดน้ําตนไมในสวนใกลบานในตอนเชากอนไป
โรงเรียนและตอนเย็นหลังกลับจากโรงเรียน  ชวยลําเลียงผลผลิตจากเรือข้ึนบนบาน  เปนตน (ชอบ 
แสงทอง, สัมภาษณ, 2 เมษายน 2545)  ถาจะไปสวนไกลบานก็มีเพียงวันเสารอาทิตยหรือชวงปด
เทอม ซ่ึงถือวาเปนการไปเที่ยวพักผอนหยอนใจ ไมใชไปเรียนรูการทํางานในสวน หรือไปชวยพอ
แมทําสวน  ยิ่งลูกหลานยังอยูในวัยเด็กที่กําลังซน  ยิ่งหามไมใหไปสวน  เพราะผูใหญตองเรงรีบ
ทํางานใหแลวเสร็จ ไมมีเวลามาคอยดูแลเด็กๆ เด็กอาจไดรับอุบัติเหตุ ตกทองรอง  ตกตนไม เปนตน  
(เกรียงศักดิ์ เจริญรัตนกุล, สัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2544)  ยามวางเด็กๆ ชอบดูทีวี ฟงเพลง มีนัดกับ
เพื่อน หรือเดินตามศูนยการคา ตามกระแสบริโภคนิยมมากกวาจะไปสวน  ฉะนั้น เด็กแทบจะหมด
โอกาสที่จะฝกฝนทักษะการทําสวน ผิดกับเด็กสมัยกอนที่คอยๆ ฝกไปเรื่อยจนกระทั่งรูสึกวางาน
หนักกลายเปนงานเบา  เด็กสมัยนี้เมื่อไมไดถูกฝกตั้งแตยังเด็ก พอไปชวยทํางานที่สวน ตองตากแดด 
ใชแรงมาก เด็กมักจะสูงานไมไหว ทําไมไดนาน  มีอาการเจ็บตางๆ นานา เชน มือพอง ปวดหลัง 
ปวดไหล  เปนตน (สวรรค จันทรมวง, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2546) เด็กชอบที่จะเลี่ยงไปทํางานอื่น
ที่สบายกวา  ดังนั้นเด็กอาจจะเขาใจ สามารถอธิบายได แตลงมือปฏิบัติจริงจังไมได  รวมทั้งขาด
ทักษะที่จําเปน เชน วายน้ํา พายเรือ เปนตน  นอกจากนั้น เด็กไมรูสึกภาคภูมิใจในการทําสวน  ไม
เห็นคุณคาของสวน  เมื่อเติบโตเปนผูใหญ อยากจะขายสวนแลกกับเงิน  เพราะเห็นวาทิ้งไวก็เปลา
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ประโยชน ไมมีผูดูแล  มีนอยรายที่บอกวา “เสียดายอยาขายเลยพอ”  (นําพล โพธิพลากร, สัมภาษณ, 
2 พฤษภาคม 2545)  วัฒนธรรมชาวสวนก็คอยๆ ถูกกลืนหายไป  วัฒนธรรมเมืองคืบคลานเขามา
แทนที่ 

1.4.7  ลูกหลานชาวสวนรุนใหม   ในฐานะผูรับการถายทอดวัฒนธรรมชาวสวน  ไม
สนใจเรียนรู  มักหลีกเลี่ยงที่จะชวยงานในสวน จึงไมมีความผูกพันกับสวน  ไมชอบทําสวนและ
ตองการประกอบอาชีพอ่ืนที่สบายกวา    การถายทอดความรูและทักษะที่จําเปนตอการทําสวนไมมี
ความตอเนื่อง  อาจกลาวไดวาลูกหลานชาวสวนรุนใหมทําสวนไมเปน  ดังคําบอกเลาของพระสงฆ
และชาวสวนตอไปนี้ 

 
 รุนที่อายุต่ํากวา 45 ปไดแคเห็น แตไมไดปฏิบัติ… 
  (สายัณห อนอุน, สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2544) 
 
หาความสบายกัน ทําสวนลําบาก… 
(พระครูพิบูลพัฒนเขต  เจาอาวาสวัดมณฑป, สัมภาษณ, 27 กรกฎาคม 2544)  
 
วานไปตัดหัวปลี ตัดใบตอง มันไมไป ใชไปดายหญา ยังไมไปเลย ฉันไมไดเรียนมา
ทางนี้  เขาไมเคยถามเลยวาในสวนเรามีอะไรบาง ใหหนูไปชวยไหม ไมเคย แลวจะ
ไปถายทอดเจตนารมณไดอยางไร บางทีถามวา มึงวางมาชวยกูไหม มันบอกวา หนู
ไมวาง หนูนัดกับเพื่อนไว ไปติวอะไรกัน มันแหกตาเราก็ได  ลูกเราเปนลูกอินเตอร
แลว…  (สนทนากลุม, 6 ธันวาคม 2545) 
 
จริงๆ พอแมอยากสอนลูกใหทํา ใหปลูกพืชผักสวนครัว จะไดมีกิน แตมันไมเอา 
เชาบอกไปเรียน เย็นกลับมาทําอะไรตออะไร… (สนทนากลุม, 6 ธันวาคม 2545)  
 

จะเห็นไดวา อุปสรรคตอการเรียนรูในวิถีชีวิตชาวสวนมีหลายประการ สงผลกระทบ
ตอการสืบทอดวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ จากการวิจัย พบวา ในยุคนี้   ผูสืบทอดวัฒนธรรม
ชาวสวนมี 3 รุนดวยกัน คือ  

รุนที่ 1  ชาวสวนรุนพอแม ปจจุบันมีอายุไมต่ํากวา 90 ป  เสียชีวิตไปเกือบหมดแลว 
เชน ยายยิ้ม  เปนกลุมชาวสวนที่ประกอบอาชีพทั้งทําสวนและทํานาสืบทอดจากบรรพบุรุษมา  เปน
ผูถายทอดวัฒนธรรมชาวสวนใหแกรุนลูกหรือรุนที่ 2  
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รุนที่ 2   ชาวสวนรุนปจจุบัน หรือ “ชาวสวนพันธุแท” ที่ยังชีวิตอยูมีอายุตั้งแต 45 ป ขึ้น
ไป  กลุมนี้เปนกําลังสําคัญในการผลิตพืชผลปอนตลาดทุกวันนี้  เปนกลุมที่สืบทอดอาชีพทําสวนมา
ตั้งแตเด็ก  มีเลือดชาวสวนในตัวอยางเต็มเปยม  เปนเจาของสวนและใหคนอื่นถือสวน  ในแขวงบาง
ระมาดเหลืออยูประมาณพันกวาคน  อาจเปนชาวสวนรุนสุดทายของยุคนี้ที่พยายามจะรักษาอาชีพนี้
ไวอยางทรหดอดทน   

รุนที่ 3  ชาวสวนรุนลูก หรือ “รุนกลายพันธุ”  ปจจุบันมีอายุประมาณ 30 - 44 ป เปน
กลุมที่เกิดในยุคสมัยที่มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2504  กลุมนี้ไม
ทราบจํานวนแนนอน  เปนกลุมที่สืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนจากรุนที่ 2 ไวไดนอย  เพราะสวนใหญ
จะประกอบอาชีพอ่ืน เชน รับจาง รับราชการ  อาจจะทําสวนบางก็เปนเพียงอาชีพเสริม  ที่ยึดอาชีพ
ทําสวนคาดวามีอยูไมเกิน 20 รายในเขตตลิ่งชัน และมีเพียง 3-4 รายในเขตจอมทอง  

เมื่อพิจารณาแตละชวงอายุ พบวา ชาวสวนผูสูงวัยมีจํานวนมากที่สุด  ยิ่งอายุนอย 
จํานวนยิ่งนอยลงอยางเห็นไดชัดตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาผูสืบทอดอาชีพทําสวนลดนอยลงไป
เร่ือยๆ  เปนเหตุใหชาวสวนรุนปจจุบันกําลังวิตกวาลูกหลานของตนไมทําสวนตออีกแลว     หรือ
อาจจะขายสวน  ดังคําบอกเลาวา   

 
ขนาดใหชวยเก็บผลผลิตยังไมเอาเลย… 
 
ผมจะระบุในพินัยกรรมไดหรือไมวาหามขายสวน แตใหเชาได… 
 
มีสวนหนึ่ง แกมีฐานะพอสมควร แกทํามาตั้งแตแรก สองคนพี่นอง ประมาณ 15 ไร 
ใครมาซื้อไมขาย แกขอทําของแก แตแกบอกวาถาหมดแกแลว ลูกหลานคงไมเอา
แลว คงตองขายหรือปลูกบาน… 

 (สนทนากลุม,  6 ธันวาคม 2545)  
 
จากการสนทนากลุมผูนําทองถ่ิน  (6 ธันวาคม 2545)   ทุกคนเห็นพองตองกันอยาง

หนักแนนวา  “หมดรุนผม สวนก็คงหมด”  และยอมรับวา “ความเปนชาวสวนจะหมดไปในไมชา”  
ดังนั้น  แนวโนมในอนาคตเมื่อชาวสวนพันธุแทหรือรุนปจจุบัน ซ่ึงลวนอยูในวัยสูงอายุแทบทั้งนั้น
ส้ินชีวิตไป  อาชีพนี้อาจจะสูญไปจากฝงธนบุรี 

 



 253

กลาวโดยสรุป  การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบันสงผลกระทบตอวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชุมชนชาวสวน  และมีผลใหกิจกรรมการเรียนรูของลูกหลานชาวสวนแตกตางไปจากอดีต
เปนอันมาก  จําเปนที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันอยางจริงจังในการสรางสํานึกและปลูกฝงใหคนรุน
ใหมตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรมชาวสวน  

จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา การศึกษาตามอัธยาศัยในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี 
เปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและชุมชนชาวสวนสืบตอกันมา  และ
เปนกระบวนการเรียนรูที่มีสาระการเรียนรูเชื่อมโยงสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวสวนอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การศึกษาตามอัธยาศัยจึงมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนตั้งแต
อดีตมาจนถึงปจจุบัน  นับวาเปนการศึกษาที่วางอยูบนรากฐานของสังคมไทยโดยแท 

แตในปจจุบันบิดามารดาหรือเครือญาติ ในฐานะผูถายทอดวัฒนธรรมชาวสวนโดยตรงไม
อาจทําหนาที่นี้ไดอยางเต็มที่ ประกอบกับแหลงการเรียนรูตางๆ ไมเอื้อตอการเรียนรูตามอัธยาศัย  
สาระการเรียนรูถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความเจริญของเมืองและ
เทคโนโลยีมากขึ้น  ซ่ึงลวนแตไกลจากวิถีชีวิตชาวสวนแบบดั้งเดิมทั้งนั้น  ทําใหวัฒนธรรมชาวสวน
ฝงธนบุรีตกอยูในภาวะวิกฤตที่อาจสูญไปในไมชา   และชาวสวนที่มีอายุ 45 ขึ้นไป อาจจะเปน        
ชาวสวนรุนสุดทายที่ยึดอาชีพทําสวน  เพราะขาดผูสืบทอดที่ภาคภูมิใจในความเปนชาวสวน   การ
ศึกษาตามอัธยาศัยในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีถูกลดบทบาทลงอยางเห็นไดชัด  

อยางไรก็ตาม จากกรณีศึกษาการรวมกลุมร้ือฟนสวนสมบางมด ซ่ึงมีพระพิสาลพัฒนาทร 
(ถาวร  จิตตถาวโร) เปนแกนนํานั้น เปนการเคลื่อนไหวจากภายในชุมชนเอง  นําไปสูแนวคิดของ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวัฒนธรรม โดยอาศัย “กระบวนการกลุมและเครือขายการเรียนรู”   

 
2. บทบาทการศึกษานอกระบบในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ไดระบุวา “การศึกษานอก

ระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนด จุดมุงหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะ
เวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา
และหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละ
กลุม”   

เพื่อใหภาพสะทอนของบทบาทการศึกษานอกระบบในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน 
ฝงธนบุรีชัดเจนยิ่งขึ้น ในการวิจัยคร้ังนี้  จึงไดใชนิยามของอุนตา นพคุณ (2546: 10)  ที่ให                  
ความหมายของการศึกษานอกระบบวา  
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 กิจกรรมหรือโปรแกรมที่สถาบันตางๆ ในสังคมจัดขึ้น    โดยมีเจตนาและมีความ
มุงหมายที่จะจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหแกประชาชนที่สามารถกําหนดไดวาคือ
ใคร  ผูเรียนหรือผูรับบริการเองมีเจตนาหรือวัตถุประสงคที่จะเรียนรูและรับประสบ
การณตางๆ เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองหรือการเปลี่ยนแปลงในกลุมและใน
ชุมชน  กิจกรรมดังกลาวจัดใหแกประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชน และทุกระดับ
การศึกษา เพื่อใหบุคคล กลุมบุคคลหรือชุมชนมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี โดย
ใชระยะเวลาสั้น หลักสูตรยืดหยุน ตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียน 
สามารถแกปญหาของกลุมและชุมชนได 
 
หนวยงานที่ดําเนินการศึกษานอกระบบอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมชาวสวน 
โดยภาพรวม การศึกษานอกระบบมีขอบเขตกวางขวางมาก  มีหนวยงานหลายหนวยงาน

ดําเนินการฝกอบรมอันเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมชาวสวนในรูปแบบตางๆ กัน และยังไมเปนระบบที่
ชัดเจน  

สําหรับฝงธนบุรีในเขตตลิ่งชันและเขตจอมทอง พบวา หนวยงานสําคัญที่มีสวนในการจัด
การศึกษานอกระบบอันเกี่ยวเนื่องกับวฒันธรรมชาวสวน เปนหนวยงานราชการ 4 แหง คือ 

1. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  
2. ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชันและสํานักงานเขตจอมทอง 
3. กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร 
4. สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
2.1  กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  

หนวยงานในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวของกับ
การวิจัยคร้ังนี้ มี 2 แหง คือ 

1.  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตตลิ่งชัน   เดิมตั้งอยูที่โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 
ปลายป พ.ศ. 2545 ไดยายมาตั้งอยูที่วัดจําปา แขวงบางระมาด  รับผิดชอบศูนยการเรียนรูในชุมชน 6 
แหง ในเขตตลิ่งชัน  ซ่ึงมักจะตั้งอยูที่วัด เชน วัดจําปา วัดกระจัง วัดตลิ่งชัน  

2.  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  เขตจอมทอง  ตั้งอยูที่หองสมุดของสาํนักงาน
เขตจอมทอง  รับผิดชอบศูนยการเรียนรูในชุมชน 11 แหง  ซ่ึงไดจัดตั้งไปแลวหลายแหง เชน  ที่
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สํานักงานเขตจอมทอง   โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก วัดนางนอง วัดยายรม   และกําลังจะเปดศูนย
ใหมที่วัดโพธ์ิแกวในภาคตน ปการศึกษา 2546    

      ในป พ.ศ. 2544 รับนักศึกษาจากเขตตางๆ ประมาณ 4,000 คน  ซ่ึงมากกวาศูนย
บริการอื่น ๆ ทั้งหมด  ในป พ.ศ. 2545 รับลดลงเหลือประมาณ 2,800 คน และในป พ.ศ.2546 จะรับ
จํากัดเพียง 2,500 คน  ตามนโยบายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ตองการลดการผลิตนกัศึกษา
สายสามัญ และเนนสายอาชีพมากขึ้น 

บุคลากรหลักของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  ไดแก ผูอํานวยการศูนย   ครู
ศูนยการเรียนรูในชุมชนหรือครู ศรช. ประจําที่ศูนยการเรียนรูในชุมชน แหงละ 1 คน  เพื่อทําหนาที่
สอนและประสานงานชุมชนอยางใกลชิด  (ตําแหนงครู ศรช. เพิ่งจะใหมีขึ้นในป พ.ศ. 2545)  และ
ครูอาสาสมัคร จํานวน 2 คน   ทําหนาที่ธุรการและประสานงานกับศูนยการเรียนรูในชมุชน 

บุคลากรชั่วคราวของศูนย คือ ครูประจํากลุม  ครูสอนเสริม  และวิทยากร  
ครูประจํากลุม เปนครูประจําในโรงเรียนสายสามัญ หรือเจาหนาที่ ไดรับเชิญมาสอน

นอกเวลาราชการ  เฉพาะบางรายวิชาในหลักสูตรสายสามัญ ไดรับคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง      
ช่ัวโมงละ 100 บาท  จํานวนครูประจํากลุมไมแนนอน ขึ้นอยูกับจํานวนนักศึกษา  เชน ในป  พ.ศ. 
2544 ที่เขตจอมทอง มีครูประจํากลุมรอยกวาคนตอนกัศึกษาประมาณ 4,000 คน  ตอมาในป พ.ศ. 
2545 เหลือครูประจํากลุม 60 กวาคนตอนักศึกษาประมาณ 2,800 คน   

 ครูสอนเสริม เปนบุคลากรภายนอกที่ครู ศรช. เชิญมาสอนเสริมเฉพาะบางชั่วโมง 
แลวแตจะตกลงกัน  ซ่ึงจํานวนครูสอนเสริมมีนอย  

วิทยากร เปนบุคคลภายนอกที่ครู ศรช. เชิญมาสอน ถาเปนหลักสูตรระยะสั้น   ไดรับ
คาตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 100 บาท  ถาเปนหลักสูตรกลุมสนใจ ไดรับคาตอบแทนชั่วโมงละ 
80 บาท   

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ที่ใชสอนในปจจุบัน  แบงเปน 4 หลักสูตร ไดแก      
หลักสูตรสายสามัญ 3 หลักสูตร และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1 หลักสูตร คือ  

2.1.1  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2531 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2539ก: 1-58)   เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความสามารถขั้น
พื้นฐาน และใหคงสภาพการอานออกเขียนได คิดคํานวณได มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ เพื่อ
พัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของตนเองและสังคม  ดํารงตนเปนพลเมืองดีในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   

ในปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห และอาจ
เปดเรียนภคฤดูรอนไดตามที่เห็นสมควร  
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หลักสูตรกําหนดใหเรียนกลุมสภาพประสบการณพื้นฐาน (บังคับ) 190 สภาพ 
และกลุมสภาพประสบการณเสริม (เลือก) ไมนอยกวา 60 สภาพ  รวมแลวไมนอยกวา 250 สภาพ  

จากการวิเคราะหหลักสูตรนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานเกษตร พบวา 
ในกลุมสภาพประสบการณพื้นฐาน 1  มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาอาชีพทองถ่ิน 16 สภาพ  กลุมสภาพ
ประสบการณพื้นฐาน 2  มีเร่ืองอาชีพ-เศรษฐกิจ 4 สภาพ และกลุมประสบการณพื้นฐาน 3  อันเปน
ลักษณะบูรณาการจากวิชาอาชีพทองถ่ิน ทักษะภาษาไทย และทักษะคณิตศาสตรที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับการประกอบอาชีพของตนเองและการดําเนินชีวิตใหดีขึ้น  มีเนื้อหาที่เกี่ยวของรวม 
30 สภาพ  นอกจากนั้นในกลุมประสบการณเสริม (เลือก) มีวิชาเลือก 5 วิชา คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร สงเสริมคุณภาพชีวิต ภาษาตางประเทศ  และอาชีพ (ทักษะ) ซ่ึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชีพ
ทองถ่ินจะอยูในวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิตภาคกลาง 20 สภาพ และวิชาอาชีพ (ทักษะ) 30, 60 สภาพ  

กรณีที่ผูเรียนเปนชาวสวน แสดงวามีพื้นฐานความรูเดิมอยูแลว สามารถนํา
ความรูนั้นมาเทียบโอนผลการเรียนจากประสบการณทางอาชีพที่ตนเองมีอยู หรือผานการทดสอบ
ตามเกณฑที่กําหนดได  

2.1.2  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2530  
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2539ข: 1-82)      เปนหลักสูตรตอเนื่องจากหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนระดับประถมศึกษา มุงที่จะสงเสริมใหผูที่ตองการศึกษาหาความรูแตพลาดโอกาสที่จะ
ศึกษาตอในระบบโรงเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูฝกทักษะและปลูกฝงเจตคติที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพไดเทาเทียมกับผูอ่ืน  สามารถปฏิบัติตนใหดํารงอยูในสังคมได
อยางมีความสุขตามสมควรแกอัตภาพ        มีความสอดคลองกับหลักสูตรระดับเดียวกับในระบบ
โรงเรียน   และมีความยืดหยุนพอเพียงที่จะใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ และความตองการของตน  

ในปการศึกษาหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห และอาจ
เปดเรียนภาคฤดูรอนไดตามที่เหน็สมควร  

หลักสูตรกําหนดใหเรียนวิชาบังคับ 4 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาภาษาไทย  
หมวดวิชาคณิตศาสตร หมวดวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิต หมวดวิชาอาชีพ  และวิชาเลือกไมนอยกวา 3 
หมวดวิชา  ซ่ึงมีใหเลือกทั้งหมด 7 หมวด  เปนหมวดเดียวกับหมวดวิชาบังคับ 4 หมวด และเพิ่ม
หมวดวิชาตางประเทศ และหมวดวิชาวิทยาศาสตรอีก 2 หมวด 

จากการวิเคราะหหลักสูตรนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานเกษตร หรือ
ทองถ่ิน หรือวิถีชีวิตชาวสวน พบวา สอดแทรกอยูในหมวดวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิตและหมวดวิชา
อาชีพ รวมทั้งหมวดวิชาวิทยาศาสตรซ่ึงเปนหมวดวิชาเลือก  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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หมวดวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิต แบงเปนวิชาบังคับและวิชาเลือก ดังนี้ 
-  วิชาบังคับ เนื้อหาของหลักสูตรมีลักษณะบูรณาการเนื้อหาวิชาตางๆที่เกี่ยวกับ

ตัวผูเรียน โดยเริ่มตนการเรียนจากสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวไปยังสิ่งที่อยูไกลตัว แบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ชีวิตความเปนอยู รักเมืองไทย ทองไปในโลกกวาง และพลังงานกับชีวิตประจําวัน  

    ในเนื้อหาตอนแรก เร่ืองชีวิตความเปนอยูนั้น  ไดสอดแทรกความรูเกี่ยวกับ
ชุมชนไวหลายเรื่อง  เชน  การถายทอดวัฒนธรรมใหแกสมาชิกในครอบครัว ศาสนาในชุมชน  
ประเพณีในชุมชน การรวมกลุมเพื่อพัฒนาชุมชน  เศรษฐกิจในครอบครัวและชุมชน เศรษฐกิจของ
ชุมชน การศึกษาของชุมชน เปนตน 

-   วิชาเลือก แบงออกเปนสาขาวิชาตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  เปน
หมวดวิชาที่เปดโอกาสใหครูผูสอนหรือกลุมโรงเรียนอาจรางหลักสูตรวิชาตางๆ ที่เห็นวาจําเปนให
ผูเรียนศึกษา เสนอใหกรมการศึกษานอกโรงเรียนขออนุมัติเพิ่มเติมได  เชน  รายวิชาที่เกี่ยวกับการ
สาธารณสุข การพัฒนาทองถ่ิน ฯลฯ  หลักสูตรนี้ไดยกรางวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิตแตละภาคไวดวย 

ในที่นี้ ขอเสนอขอบขายเนื้อหาของหลักสูตรเฉพาะวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิต 3 
ภาคกลาง (วิชาเลือก)  ซ่ึงแบงออกเปน 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  วัฒนธรรมพื้นบานภาคกลาง  อธิบายเกี่ยวกับประเภทของวัฒนธรรม
พื้นบาน   หมวดหมูของวัฒนธรรม  โดยยกตัวอยางในภาคกลาง เชน  เพลงพื้นบาน ภาษา สํานวน 
โวหาร ภาษิต ปริศนาคําทาย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และศิลปหัตถกรรม ระบํา 
ละครชาวบาน กีฬาพื้นบาน ประเพณีพื้นบาน   ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน    
เวทมนตร คุณไสย ลอยกระทง ลงแขก  

ตอนที่ 2  ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน  อธิบายเกี่ยวกับความ
เชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบาน  โดยยกตัวอยางในภาคกลาง เชน เครื่องรางของขลัง การ
หาฤกษหายาม พฤติกรรมที่มีแบบแผนของกลุมชน โหราศาสตร ประเพณีชีวิต เชน การเกิด ทําบุญ
อายุ บวช แตงงาน ตาย ประเพณีสังคม เชน ลอยกระทง ชักพระ โยนบัว แหนางแมว   

ตอนที่  3  ภาษาและวรรณกรรม   อธิบายความหมายของภาษาพื้นบานและ
วรรณกรรมพื้นบาน ประเภทของวรรณกรรมพื้นบาน โดยยกตัวอยางในภาคกลาง เชน ศรีธนญชัย 
ทาวกกขนาก พระรถเมรี เพลงเหยย เพลงฉอย เพลงอีแซว ปริศนาคําทาย เชน อะไรเอย… ฯลฯ  

ตอนที่ 4  ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน อธิบายความหมายของศิลปหัตถกรรมพื้น
บานกับหัตถกรรมพื้นบาน  ประเภทของศิลปะพื้นบาน โดยยกตัวอยางในภาคกลาง เชน งานปน 
แกะสลัก หลอ บุบ ตี เคาะดุน สถาปตยกรรมพื้นบาน หัตถกรรมพื้นบาน เชน งานทอ ผาทอบานไร 
งานตัดกระดาษ จักสาน  
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ตอนที่ 5  ดนตรี นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน อธิบายความหมายของดนตรี
พื้นบาน นาฏศิลปพื้นบาน การละเลนพื้นบาน  การแบงประเภท โดยยกตัวอยางในภาคกลาง เชน รํา
โทน รํากลองยาว ละครชาตรี ลิเก หมากเก็บ ลูกขาง ตี่จับ กระบี่กระบอง มวยไทย   

ตอนที่ 6  ปจจัยดานชีวิตและความเปนอยู   อธิบายความหมายของปจจัยดาน
ชีวิตและความเปนอยู  ประเภทของวัฒนธรรมพื้นบานดานนี้ โดยยกตัวอยางในภาคกลาง เชน ที่อยู
อาศัย อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุงหม คหกรรม เครื่องประดับ การแพทยแผนโบราณ สมุนไพร  

ตอนที่ 7  คุณคาประโยชนและการอนุรักษสงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบาน   
อธิบายคุณคาและประโยชนของวัฒนธรรมพื้นบาน  รวมทั้งการอนุรักษสงเสริมเผยแพร    โดยยก
ตัวอยางในภาคกลาง เชน การสํารวจรวบรวม การรักษาไวใหคงสภาพเดิม การระแวดระวังปกปอง
รักษา การฟนฟู การปลูกฝง การสืบทอด การประยุกตพัฒนา ฯลฯ  

หมวดวิชาอาชีพ  แบงเปนหมวดวิชาอาชีพบังคับ  ซ่ึงเปนเรื่องโลกของงาน
อาชีพ  และหมวดวิชาอาชีพเลือก ซ่ึงเปนการฝกทักษะ (200 ชั่วโมง = 1 หมวดวิชา)  ผูเรียนจะเลือก
เรียน และหรือเทียบโอนผลการเรียนไมเกิน 3 หมวดวิชา ทั้งนี้ใหเลือกเรียนในหมวดวิชาที่มีเนื้อหา
ไมซํ้ากับที่เคยเรียนมาแลว โดยวิธีการดังนี้ 1) เทียบโอนผลการเรียนจากแหลงวิทยาการ  2) โอนผล
การเรียนจากสถานประกอบการ และสถานประกอบอาชีพอิสระ  3) เทียบโอนผลการเรียนจาก
ประสบการณของอาชีพ  4) เทียบโอนผลการเรียนจากการประกอบอาชีพ   5)  เทียบโอนผลการ
เรียนจากการทําโครงการประกอบอาชีพ  

หมวดวิชาวิทยาศาสตร เปนวิชาเลือก แบงออกเปน 2 หมวดวิชา คือ วิทยา
ศาสตร 1 และ 2    สําหรับวิทยาศาสตร 1 นั้น ไดสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเกษตรโดยตรง
ไวหลายเรื่อง  เชน  การเจริญเติบโตของพืช  ผลผลิตทางการเกษตร  วิธีการเพิ่มผลผลิต (การคัด
เลือกพันธุ การปรับปรุงดิน ปุย การปองกันและการกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ)  วิธีจดัการเกี่ยวกับผลผลิต
ทางการเกษตร (การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร ฯลฯ)   การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการ
เกษตร  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน  สมดุลธรรมชาติ  เปนตน   

 
จะเห็นไดวา ดานเนื้อหาหลักสูตร โดยภาพรวม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2530  เปนการใหการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาอาชีพอยางกวางๆ  มี
หลายหมวดวาดวยการศึกษาดานเกษตร  สอดแทรกความรูเกี่ยวกับทองถ่ินซึ่งมีสวนสัมพันธกับวิถี
ชีวิตชาวสวน  บางสวนมีความยืดหยุนพอเพียง เปดโอกาสใหครูเขียนหลักสูตรเพิ่มเติมได   

ดานผูสอน   ปญหาสําคัญ คือ เวลาเรียนวิชาหนึ่งๆ ในแตละภาคการศึกษา มีเพียง 18 
คร้ังที่ครูจะไดพบกับผูเรียน นับวานอยมากเมื่อเทียบกับเนื้อหาหลักสูตรที่ตองสอนใหทัน  เทาที่ผาน
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มาการสอนยังยึดติดกับเนื้อหาในแบบเรียน และไมสามารถเชื่อมโยงลงลึกถึงวิถีชีวิตชาวสวนที่อยู
ใกลสถานศึกษาได     

ครูประจํากลุม   (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2546)  เปนผูสอนหลายวิชาในแตละภาคการ
ศึกษา ไดแก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สงเสริมคุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร  ใหความเห็นวา ไมมีเวลา
เพียงพอที่จะสอนเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนจอมทองได  แตสามารถสอดแทรกไดบางในบางหมวด
วิชาและบางคาบเรียนเทานั้น  เชน หมวดวิชาสงเสริมคุณภาพชีวิต เร่ืองสภาพแวดลอมชุมชน อาจ
สอนเชื่อมโยงไปถึงการปลูกตนไมในบาน  เนนใหเห็นคุณประโยชนของตนไม ทําใหชุมชนมี
สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น และหมวดวิชาวิทยาศาสตร เร่ืองระบบนิเวศ  อาจสอดแทรกเรื่องการทําสวน
ผสมซึ่งเปนเอกลักษณของสวนในถิ่นนี้ได  

กิจกรรมการเรียนการสอนสวนใหญเปนการบรรยายในหองเรียน   อีกสวนหนึ่งเปน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงเปนกิจกรรมบังคับนอกหองเรียน เทอมละ 1 คร้ัง (รวม 30 
หนวย)   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศูนยการเรยีนรูในชุมชนแตละแหงจะกําหนด  เชน  เขารวมกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ เชน วันพอ วันแม วันสงกรานต   ทัศนศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
เชน  วัดพระแกว วัดสวนแกว  เปนตน  (ผูชวยผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน, 
สัมภาษณ 23 กุมภาพันธ 2546)     ศูนยการเรียนรูในชุมชนที่สํานักงานเขตจอมทอง ครูประจํากลุม
วางแผนวา ในภาคการศึกษาหนาจะจัดไปทัศนศึกษาที่สวนจิตรลดา เพื่อศึกษาโครงการทดลองดาน
การเกษตรตางๆ (ครูประจํากลุม สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2546)  

ดานผูเรียน   ผูเรียนสวนมากประกอบอาชีพรับจาง เชน ลูกจางในโรงงาน พนักงาน
หาง  และตั้งใจที่จะเพิ่มพูนความรูใหแกตนเอง สวนใหญทํางานวันเสารดวย  จึงมีเวลามาเรียน
เฉพาะวันอาทิตยเทานั้น ซ่ึงนาจะเปนวันหยุดที่ผูเรียนไดพักผอนหรือศึกษาคนควาดวยตนเอง     
ศูนยการเรียนรูในชุมชนหลายแหงจําเปนตองปดเรียนวันเสาร เปดเฉพาะวันอาทิตย ทําใหเวลาเรียน
แตละสัปดาหจํากัดมาก   

สําหรับชาวสวนฝงธนบุรี สวนใหญจบการศึกษาในระบบภาคบังคับแคชั้นประถมปที่ 
4 หรือ 6  เทานั้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับชาวสวนที่สนใจจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แตปญหา
เทาที่พบ คือ  “บางคนอยากมาเรียน แตไมมีเวลา เพราะตองทํางานในสวน”  (ผูบริหารศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียน, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2546)     ชาวสวนตลิ่งชนัที่มาเรียนตอคือผูนํา
ทองถ่ินหรือผูนําชุมชนเทานั้น ซ่ึงมีประมาณ 10 รายจบการศึกษาไปหมดแลว  นอกนั้น “ไมรูจะมา
เรียนทําไม”  (อรรถ กันภัย, สัมภาษณ, 18  มกราคม 2546)    ชาวสวนจอมทอง “สวนมากตั้งหนาตั้ง
ตาทําสวน  เขาทํากันจริงๆ ไมมีเวลาเรียน และมีฐานะดี สงลูกเรียนในโรงเรียนกันสูงๆ ทั้งนั้น   มี
บางคนเคยมาเรียน ตั้งแตระดับมัธยมจนจบปริญญาตรี พอไดวุฒิสูงขึ้นก็ไปสมัครเปนสมาชิกสภา
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กรุงเทพมหานคร” (ผูชวยผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 
2546)  

จะเห็นไดวา ชาวสวนในพื้นที่ตล่ิงชันหรือจอมทองสวนใหญไมไดศึกษาตอผานการ
ศึกษานอกระบบ แมวาในพื้นที่จะมีหนวยงานพรอมที่จะใหบริการการศึกษาเปนอยางดี  

2.1.3  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2530 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2539ค: 1-72)  หลักการสําคัญบางประการของหลักสูตรนี้ คือเนนการ
เลือกกลุมวิชาตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ เพื่อผูเรียนจะยึดอาชีพตอไป มุงฝก            
ผูเรียนใหมีประสบการณเพื่อใหเกิดความรูความชํานาญที่สามารถจะนําไปใชปฏิบัติและประกอบ
อาชีพไดจริง หรือเพื่อหาความรูเพิ่มเติม หรือเปนพื้นฐานสําหรับศึกษาตอในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้
เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูและทักษะจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ และ
สถานประกอบอาชีพอิสระ  

หลักสูตรนี้ แบงออกเปนหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือก และเพิ่มหมวดกิจกรรม
อีก 1 หมวดตามที่โรงเรียนกําหนด  

หมวดวิชาบงัคับ มี 5 หมวดวิชา คือ ภาษาไทย 1  สังคมศึกษา 1  พลานามัย  วิทยา
ศาสตร (วิทยาศาสตร 1 และ2)   และพื้นฐานวิชาอาชีพ  

หมวดวิชาเลือก มีใหเลือก 6 หมวดวิชา  เลือกอยางนอย 3 หมวด คือ ภาษาไทย 2  
สังคมศึกษา 2   วิทยาศาสตร 3 (ฟสิกส เคมี ชีววิทยา)  คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศ  และวิชา
อาชีพ  

หมวดกิจกรรม มีกิจกรรม 3 ประเภท คือ 1) กิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณี  2) กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม  3) กิจกรรมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน  

  
การวิเคราะหหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานเกษตรและวิถีชีวิตชาว

สวน  พบวา สอดแทรกอยูในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ และหมวดวิชาอาชีพ (วิชาเลือก) กลาวคือ 
- หมวดวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ มี 6 สาขา คือ ชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

พาณิชยกรรม ศิลปหัตถกรรม และศิลปกรรม เลือกเรียนเพยีง 1 สาขา  
       สําหรับสาขาเกษตรกรรม ประกอบดวยวิชา 7 วิชา คือ หลักพืชกรรม  ดินและ

ปุย  หลักการเลี้ยงสัตว  ชางเกษตรเบื้องตน 1  หลักเศรษฐศาสตรเกษตร หลักการถนอมผลิตผล
เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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- หมวดวิชาอาชีพ (วิชาเลือก)  ใหเลือกจากหลักสูตรวิชาอาชีพที่กระทรวงศึกษา
อนุมัติ หรือศึกษาจากสถานฝกงานอาชีพ หรือสามารถผานเกณฑการประเมินจากประสบการณดาน
อาชีพ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  

    1.  เรียนตามหลักสูตรวิชาชีพที่กระทรวงศึกษาอนุมัติ โดยอาจจะเลือกเรียนวิชา
เดียวสาขาเดียว หรือหลายรายวิชาสาขาเดียว หรือหลายรายวิชาตางสาขากัน ที่มีเวลาเรียนตามหลัก
สูตรรวมกันไมนอยกวา 250 ช่ัวโมง นับให 1 หมวดวิชา โดยสถานศกึษาจัดสอนเองหรือโอนผลการ
เรียนมาจากสถานศึกษาอื่น 

2.  โอนผลการเรียนจากสถานฝกงานอาชีพ ตามวิธีการและเกณฑที่กรมการศึกษา
นอกโรงเรียนกําหนด 

3.  เทียบจากประสบการณดานอาชีพ โดยประเมินจากประสบการณที่มีอยู 
ประเมินจากอาชีพที่ประกอบการอยู  และประเมินจากโครงการประกอบอาชีพใหมหรือโครงการ
พัฒนาอาชีพเดิม  

ทั้งนี้ใหเปนไปตามวิธีการและเกณฑที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด 
 

จะเห็นไดวา ดานเนื้อหาหลักสูตร เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการใหประสบ
การณตรงที่สอดคลองสัมพันธกับวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายตางๆ    และไดเพิ่มหลักสูตรในการจัด
กิจกรรมพบกลุมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนดวย ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพรวมกับผูอ่ืนในสังคมได   

ดานผูสอน  เนื่องจากเวลาเรียนจํากัดมาก  จะไดพบผูเรียนเพียง 18 คร้ังตอภาคเทานั้น  
และยังมีหมวดกิจกรรมเสริมเขามาอีก ยิ่งทําใหเวลาเรียนลดนอยลงไปอีก  ครูที่ใสใจอยากเพิ่มความ
รูใหแกผูเรียน ตองใชเวลานอกจัดกิจกรรมเสริม โดยจัดใหตามความตองการของผูเรียน  เชน วิชา
ชางเกษตรเบื้องตน จะพาไปเรียนที่สวนกลวยไมของเอกชน   

ในสาขาเกษตรกรรม ซ่ึงเปนวิชาเลือก  การเรียนการสอนใชการบรรยายเปนหลัก ไม
เนนทักษะ เพราะศูนยการเรียนรูในชุมชนหลายแหงไมเอื้ออํานวย เชน ที่วัดหรือโรงเรียนไมมีเรือน
เพาะชํา ไมมีแปลงเกษตร  จึงไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่เนนภาคปฏิบัติเทาที่ควร 
หลายศูนยพยายามหา “สวน” ในชุมชนเพื่อใชเปนหองปฏิบัติการดานการเกษตร  

ในหมวดกิจกรรม  แตละศูนยจะกําหนดกิจกรรมบังคับ 48 หนวย  นักศึกษาเปนผู
ออกคาใชจายเอง เหมารถบัสไปพรอมกันกับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  กลับมาแลวทํารายงาน
สงเพื่อฝกทักษะการเขียนไปดวย เชน  ศูนยการเรียนรูในชุมชนที่สํานักงานเขตจอมทองมีกิจกรรม
หลากหลาย  กิจกรรมหลักที่จัดประจําทุกป ไดแก การปลูกปาชายเลน 12 หนวย  การเขาคาย 12  
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หนวย ทัศนศึกษานอกสถานที่ 12 หนวย เชน ไปวัดพระแกว วัดสวนแกว   กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา 6 หนวย เชน วันสงกรานต วันเขาพรรษา ตลอดจนวันพอ วันแม  ฯลฯ (ผูชวยผูบริหารศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียน, สัมภาษณ,  22  กุมภาพันธ 2546)    บางกิจกรรมชวยสงเสริมดาน
อาชีพ โดยใชกระบวนการกลุมในการฝกคิด แกปญหา เพื่อที่จะสรางงานในอนาคตและสามารถ
บริหารงานได  ดังที่ ครูประจํากลุมคนหนึ่ง (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2546) เลาวา  

 
…เทอมกอนไดตั้งโจทยวา ถามีเงินลงทุนจํานวนหนึ่ง จะทําโครงการอะไร  ให
นักศึกษาแบงกลุมกันเสนอโครงการ  บางกลุมทําเรื่องธุรกิจ  มีกลุมหนึ่งทําเรื่อง
เกษตรผสมผสาน  ไปเก็บขอมูลสัมภาษณเกษตรกรจริงๆ ที่อยุธยา สุพรรณบุรี 
แลวมานําเสนอในชั้นเรียน มี chart แสดงตัวเลข ใชงบเทาไร  มีรูปถายประกอบ 
ทําไดดีมาก  สรุปแลวเปนการสอนใหเขาคิดเปน แกปญหาเปน และบริหารงาน
เปนดวยในรูปแบบกลุม เพราะในชีวิตจริงเขาทําคนเดียวไมได… 
 
กิจกรรมดังกลาว  สะทอนใหเห็นวา มีผูเรียนกลุมหนึ่งที่ใหความสนใจทางดานการเกษตร 

แตยังไมเห็นความสัมพันธกับสภาพทองถ่ินของจอมทองชัดเจน   
สวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสวนหรือชาวสวนนั้น ยังไมเคยจัด  โดยครูใหเหตุผลวา “เนนไปวัด 

ไปตางจังหวัดมากกวา  ที่หนาสํานักงานเขตจอมทองกม็ีสวนสมอยู ประมาณ 1-2 ไร  เพิ่งปลูกได   
2-3 ป เจาของสวนบอกวาปลูกดวยเมล็ดเลยโตชา  ถาจะพานักศึกษาไปสวน  คิดวาคนที่มีความรูใน
จุดนั้นไมคอยมี  ชาวสวนไมคอยวางกัน”  (ผูชวยผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน, 
สัมภาษณ,  22  กุมภาพันธ 2546)   

ดานผูเรียน    ผูเรียนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  ที่เขตตลิ่งชันเปนพนักงานหางมากที่
สุด  สวนที่เขตจอมทองเปนลูกจางในโรงงานมากที่สุด  ผูที่จบมัธยมปลาย ประมาณ 70% มุงเรียน
ตอในระดับปริญญาตรี ทั้งที่รามคําแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพราะ “มีโอกาสเรียน
แลว อยากเรียนใหไดปริญญา” (ผูชวยผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน, สัมภาษณ,  22  
กุมภาพันธ 2546)   

ที่เขตตลิ่งชัน มีชาวสวนบางระมาดซึ่งเปนสมาชิกสภาเขตตลิ่งชันเพียงคนเดียว
ที่เขาเรียนหลักสูตรนี้เมื่อภาคปลาย ปการศึกษา 2545  คาดวาจะจบภายในปหนา  ซ่ึงครูจะแนะให
เลือกสาขาเกษตรกรรมในหมวดวิชาพื้นฐานวชิาอาชีพ  (ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอก               
โรงเรียน, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2546)   
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2.1.4  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2543  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2543: 1-58)  
เพื่อเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเลือกเรียนไดตามความตองการ เปนการแกปญหาของสังคมใน
สถานการณเศรษฐกิจวิกฤต และสามารถพัฒนาระดับการศึกษาใหสูงขึ้น โดยนําวิชาชีพไปใชเปน
สวนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตรพื้นฐาน 12 ปได  แบงเปน 5 ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรม  
ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 

 
                  จากการวิเคราะหหลักสูตรนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกบัการศึกษาดานเกษตร และวิถี

ชีวิตชาวสวน พบวา สอดแทรกอยูในหลักสูตรประเภทวิชาคหกรรมและเกษตรกรรม กลาวคือ 
  -  ประเภทวิชาคหกรรม  ประกอบดวยวิชา 5 วิชา คือ ชางตัดเสื้อผาสตรี ชางตัด

เสื้อผาชาย ชางเสริมสวย ชางตัดผมชาย อาหารและขนม    
      ในวิชาอาหารและขนม แบงเปน 25 รายวิชา แตละรายวิชามีจํานวนชั่วโมงไม

เทากัน  ประมาณ 10-80 ชั่วโมง  เชน  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ (10)   อาหาร
คาว  (15-30)   อาหารหวาน (15-30)    ขนมไทย (80)    อาหารวาง (30)   การถนอมอาหาร (20) 
เครื่องดื่ม (20)  เปนตน  

  - ประเภทวิชาเกษตรกรรม  มีวิชาเดียวคือวิชาเกษตรกรรม ประกอบดวยรายวิชา 
49 รายวิชา   แตละรายวิชามีจํานวนชั่วโมงไมเทากัน    รายวิชาที่เกี่ยวของกับการทําสวน เชน  การ
ปลูกพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ (60)    ปุยมูลสัตว (12)    ปุยหมัก  (12)  ปุยพืชสด (6)  ปุยน้ําชีวภาพ 
(12)   ดินหมัก (6)  การเกษตรแบบผสมผสาน (60)   ความรูพื้นฐานในการขยายพันธุพืช  (6)   การ
เพาะเมล็ด (6)   การแบงการแยกกอและหนอ (6)  การปกชํา (6)   การตอนกิ่ง (12)  การทาบกิ่ง (12)  
การติดตา (12)  การตอกิ่ง (12)  การเสียบยอด (12)  การจัดการขยายพันธุเพื่อการจําหนาย (15)  การ
ปลูกพืชผักสวนครัว (30)  การขยายพันธุพืชสวนผักครัว (30)   การปลูกมะเขือเพื่อการจําหนาย (30)   
การปลูกพริกเพื่อการจําหนาย (30)   เปนตน  รายวิชานอกนั้นเกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนี้ ถาใชเวลาเรียน 30 ชั่วโมงขึ้นไป จะไดรับวุฒิบัตร    
การเปดสอนรายวิชาใดในหลักสูตรนั้น ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนจะสงแบบสอบถาม
สํารวจความตองการของชุมชนกอน จากนั้นจึงพยายามจัดรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการ
มากที่สุด แลวประชาสัมพันธออกไป  ผูเรียนที่สนใจไมวาอยูที่ไหนสามารถมาสมัครเรียนไดตามวัน
เวลาที่กําหนด  ถามีจํานวนผูเรียนประมาณ 10 คนขึ้นไปจึงจะเปดสอนรายวิชานั้นได   

นอกจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแลว  ยังเปดสอนอาชีพสําหรับ “กลุมสนใจ” 
เนนทักษะอาชีพเบื้องตน  ในกรณีที่ผูเรียนประสงคจะเรียนรายวิชาใหมที่มิไดบรรจุอยูในหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นก็สามารถรวมกลุมประมาณ 10 คนหรือ 15 คนขึ้นไป  แลวแจงศูนยบริการการ
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ศึกษานอกโรงเรียนหรือศูนยการเรียนรูในชุมชนใหจัดวิทยากรมาสอนไดเชนกัน    สถานที่จัดการ
เรียนการสอนคํานึงถึงความเหมาะสม อาจจะใหบริการถึงที่บาน หรือเดินทางมาเรียนที่ศูนยก็ได   
ทั้งนี้เมื่อจบการศึกษาแลว จะไมไดรับวุฒิบัตร เพราะเปนหลักสูตรที่ยังไมผานการพิจารณาจาก
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  

กลุมสนใจในเขตตลิ่งชัน นิยมเรียนวิชา ไดแก การนวดแผนโบราณ  การแปรรูป
สมุนไพร การเย็บเสื้อโหล งานประดิษฐตางๆ เชน  ประดิษฐดอกไมดวยดินหอม  การปลูกกลวยไม  
ซ่ึงผูเรียนเปนชาวสวนกลวยไมจากเขตทวีวัฒนาและเขตจอมทอง ประมาณ 10 กวาคน    

กลุมสนใจในเขตจอมทองนิยมเรียน แอโรบิกมากที่สุดในชวงนี้  นอกจากนั้นก็มี
คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ตซึ่งมุงเปดสําหรับผูสูงอายุมาเรียน เพื่อใหทันกับโลกของเด็ก โดยมีเด็ก
รวมชั้นเรียนคอยชวยเหลือ  

นโยบายใหมของกรมการศึกษานอกโรงเรียนตองการลดปริมาณการผลิตนัก
ศึกษาสายสามัญ และเนนการผลิตนักศึกษาสายอาชีพมากขึ้น โดยที่นักศกึษาเรียนจบแลวจะตอง
ทํางานไดจริง   หลักสูตรวิชาชีพจึงแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับแรก “ทักษะอาชีพ”  เรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรที่เปดสําหรับกลุมสนใจ ดังไดกลาวมาแลว  ระดับที่ 2   “เขา
สูอาชีพ” สําหรับกลุมผูเรียนกลุมเดิมที่เรียน “ทักษะอาชีพ” มาแลวและตั้งใจจะยึดเปนอาชีพ จะเปน
การสาธิต หรือไปดูงานกลุมที่ประสบความสําเร็จแลว   ระดับที่ 3 “พัฒนาอาชีพ”  จะมุงสูการพัฒนา
ผลผลิตใหดียิ่งขึ้น  (ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน, สัมภาษณ, 18 มีนาคม 2546)  

จะเห็นไดวา ดานเนื้อหาหลักสูตร   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความหลากหลาย
มาก เนนมุงสูอาชีพและจัดเฉพาะกลุม และมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะจัดใหตามความตองการของ
ผูเรียนอยางแทจริง  แตเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตชาวสวนในถิ่นนี้คอนขางนอย  ยังไม
สามารถเชื่อมโยงใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินอยางชัดเจนได  

ดานผูสอน   มักเปนวิทยากรในทองถ่ินที่มีความรู ความชํานาญ และประกอบ
อาชีพนั้นๆ อยูแลว  เชน เสถียร เกิดสนอง สอนการแปรรูปสมุนไพรที่เขตจอมทอง เชน ยาหมอง 
พิมเสน ธูปหอม  ยากันยุง เปนตน   วัสดุอุปกรณตางๆ นักศึกษาจายเอง  ผลิตภัณฑที่ไดศูนยจะหา
ตลาดรองรับให  

ดานผูเรียน   ผูที่มาสมัครเรียนคือผูที่ตั้งใจจะนําความรูไปประกอบอาชีพหรือทํา
ธุรกิจอยางจริงจัง  ปรากฏวา คนในชุมชนมาเรียนนอยกวาคนนอกชุมชน  ยิ่งเปนชาวสวนดวยแลว 
ไมคอยตื่นเตนกับหลักสูตรวิชาเกษตรกรรม เพราะคุนเคยดีอยูแลว  หรือถึงแมชาวสวนอยากจะมา
เรียนบางรายวิชาแตจะบอกวา “ไมมีเวลา”  
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นอกจากเปดสอนหลักสูตรตางๆ แลว เมื่อปลายป พ.ศ. 2545 ศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียน เขตจอมทอง ไดจัดอบรมผูประกอบธุรกิจขนาดยอม เปนเวลา 5 วัน  มีการ
บรรยายโดยวิทยากรจากภายนอก และดูงาน  จากนั้นจัดอบรมตอเนื่องเพื่อติดตามผล  ปรากฏวา     
มีผูเขารับการอบรมคนหนึ่ง คือ ปาเดือนเพ็ญ ชุมสาย ณ อยุธยา ทําไขเค็มสมุนไพรจําหนายมานาน
แลว โดยใชสมุนไพร เชน ใบมะกรูด กระชาย ใบเตย ตะไคร ผสมกับดินสอพองพอก ทําใหไดไข
เค็มที่อรอยไมซํ้าใคร มีกล่ินและรสชาติของสมุนไพรนั้นๆ  แตไมมีใครรูจัก ไมเปนที่นิยมของตลาด                
หลังการอบรมและติดตามผล ไดรับการแนะนําใหไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ มีการประชาสัมพันธออก
โทรทัศนหลายชอง หนังสือพิมพเรียกวา “ไขหยก”  ตั้งแตนั้นมายอดจําหนายสูงขึ้นมากจนทําไมทัน  
ไดตั้งกลุมแมบานในชุมชนชวยกนัทําแลวแบงกําไรกัน โดยใชบานเปนแหลงผลิต สรางรายไดให
แกชุมชนอยางมาก เคยมีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์ 5 ลานแตทานไมยอมขาย  และบอกวา กศน.ไดชุบชีวิต
ทาน (ผูชวยผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2546)  

กรณีไขเค็มสมุนไพรนี้   สะทอนใหเห็นวา  การศึกษานอกระบบมีสวนชวยสนับสนุน
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานภูมิปญญาเดิม อยางแพรหลายและทําใหคนใน
ชุมชนไดรับความภาคภูมิใจสมคาแหงชีวิต    
 

 กิจกรรมของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ  ในเขตตลิ่งชัน
และเขตจอมทองมีมากมาย  สรุปไดดังตารางที่ 13  
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ตารางที่ 13   สรุปกิจกรรมของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนท่ีจัดการศึกษานอกระบบ   
                     ในเขตตลิ่งชันและเขตจอมทอง 
____________________________________________________________________________ 
           หนวยงาน                                  กิจกรรมการศึกษา                สาระการเรียนรู                การนําไปใช           
____________________________________________________________________________ 
ศูนยบริการการศึกษา              -หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  -มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา          -สอนตามเนื้อหา 
 นอกโรงเรียน                           ระดับประถมศึกษา พ.ศ.2531        อาชีพทองถิ่น                      ในหลักสูตร 

    -หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน - สอดแทรกอยูในหมวด      - สอนตามเนื้อหาใน 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนตน              วิชาสงเสริมคุณภาพชีวิต    หลักสูตร ไม 
       พ.ศ.2530              หมวดวิชาอาชีพ         เช่ือมโยงกับวิถีชีวิต 
                  หมวดวิชาวิทยาศาสตร       เพราะเวลานอย 
               - จัดกิจกรรมนอกหองเรียน  - ไมเกี่ยวของกับ 
                   วิถีชีวิตชาวสวน 

    - หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน - สอดแทรกอยูในหมวด       - ไมเนนภาคปฏิบัติ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           วิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ            
       พ.ศ. 2530              และหมวดวิชาอาชีพ  
                  ซึ่งเนนภาคปฏิบัติ 
   - หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น          - สอดแทรกอยูในหลักสูตร  - เปดสอนตาม 
      พ.ศ. 2543              ประเภทวิชาคหกรรมและ    ความสนใจของ 
                                              เกษตรกรรม           ผูเรียน ซึ่งไมใช 
                  ชาวสวน  

- จัดอบรมผูประกอบธุรกิจ             - การประกอบธุรกิจ             - เนนภาคปฏิบัติ 
   ขนาดยอม                                       ขนาดยอม                            เกี่ยวของกับ 
                ปรับเปลี่ยน 
                วิถีชีวิต  

__________________________________________________________________________________________ 
 
กลาวโดยสรุป  บทบาทการศึกษานอกระบบในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม

ชาวสวนยังไมเห็นเดนชัด เพราะชาวสวน ในฐานะผูรับการถายทอด ไมใชกลุมเปาหมายแทจริงที่มา
สมัครเรียนการศึกษานอกระบบ และมีจํานวนนอยมากที่มาศึกษาตอในหลักสูตรที่กรมการศึกษา
นอกโรงเรียนจัดขึ้น  

ในภาพรวม ดานหลักสูตร แมทุกหลักสูตรจะมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับ
อาชีพเกษตรหรือความรูในทองถ่ินซึ่งสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวสวนก็ตาม   แตในทางปฏิบัติ พบวา 
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การนําหลักสูตรไปใชยังไมสามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชาวสวน หรือไมสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนชาวสวนอยางแทจริง  ดังนั้นถาจะใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ตั้ง
ไว  ครูจําเปนตองเขาไปในชุมชนเพื่อศึกษาคนควาใหเขาใจลึกซึ้ง เพราะความรูอยูที่ชุมชนทั้งหมด  
และองคความรูที่มีอยูมากมายเหลานี้ยังไมมีการบันทึกอยางเปนระบบ   เพื่อที่จะนําไปสูบทเรียนที่
เปนรูปธรรมอยางชัดเจน  

เงื่อนไขของเวลาเรียนแตละภาคมีระยะสั้นมาก  เนื้อหาตามหลักสูตรก็มีมากที่ตองเรง
สอนใหทัน  จึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการถายทอดความรูในทองถ่ินซึ่งครูอาจกระทําไดเพียงผิวเผิน
เทานั้น  เพราะเวลาไมอํานวย   

ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ จํานวนครูมีนอย  ครูคนเดียวตองสอนหลายวิชาและ
หลายระดับ  ครูหลายคนไมไดจบวิชาชีพครูมาโดยตรงหรือตองสอนวิชาที่ไมตรงกับสาขาที่เรียนมา  

แหลงการเรียนรูในชุมชนมีมากมาย โดยเฉพาะสวน ไมวาจะเปนสวนไมผล สวนผัก 
หรือสวนกลวยไม ถูกมองขามและยังใชประโยชนไมคุมคา  

 อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2546 เร่ิมมีผูเห็นคุณคาของสวนบางแลว  คือ ศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน กําลังวางแผนวาจะจัดหลักสูตรบางรายวิชาใหผูเรียนได 
“ลงมือปฏิบัติจริงในสวน” มากขึ้น โดยไดติดตออดีตผูใหญบานลําไย สังขปาน ขออนุญาตใชสวน
ผสมประมาณ 15 ไร ใกลวัดมะกอก เปนแหลงการเรียนรู  เชนเดียวกบั โรงเรียนวัดการะเกด (ช่ือ
สมมติ) ไดติดตอขอเชาสวนรางประมาณ 7 ไรซ่ึงอยูติดกับโรงเรียน เพื่อใชเปนหองฝกปฏิบัติการ
ดานอาชีพสําหรับนักศึกษานอกระบบ ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงสถานที่ในเดือนมีนาคม 2546  
นับวาเปนแนวคิดที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่ควรจะสนับสนุนใหดําเนิน
การอยางจริงจังและตอเนื่อง  

 
2.2   ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชันและเขตจอมทอง  

  ฝายพฒันาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานที่สําคัญมาก เพราะเปนหนวยงาน
ของรัฐที่ใกลชิดและ “เขาถึง” คนในชุมชนมากกวาหนวยงานอื่นๆ   ฝายนี้มีหนาที่รับผิดชอบที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ  ใหขอแนะนําเกี่ยวกับการรวมกลุมองคกรและการพัฒนาองคกรในชุมชน  
สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสวนรวม ไดแก 

- จัดประชุมกลุมตางๆ  อยางนอยเดือนละครั้ง  
- จัดทัศนศึกษาใหแกกลุมเกษตรกร  เชน ไปดงูานที่ศูนยการศึกษาและพัฒนาเขาหิน

ซอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร เพื่อศึกษาผลิตภัณฑแปรรูปจาก
สมุนไพร 
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- รวมมือกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาชุมชน  เชน  รวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในเขตจอมทองเรื่องการรักษาคูคลอง  เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2545 มีผูเขารับการอบรม 50 คน  

- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในการจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน  
ไดแก สํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร   สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน  โดยฝายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมจะเปนตัวกลางติดตอกับเกษตรกรในพื้นที่  เพื่อสงตัวแทนเขารวมกิจกรรม
โครงการตางๆ ซ่ึงมีมากมายหลายรูปแบบตลอดทั้งป  

  
2.3  สํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร  
       ดวยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทําการเกษตรเทากับ 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งหมด และอยูใน 

27 เขตชั้นนอก ซ่ึงถูกกําหนดใหเปนพื้นที่สีเขียวและเปนพื้นที่ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตร
กรรม จึงจําเปนตองจัดตั้งฝายสงเสริมเกษตรกรรม กองสงเสริมอาชีพข้ึน โดยมีหนาที่รับผิดชอบตอ
ไปนี้ (ฝายสงเสริมเกษตรกรรม สํานักพัฒนาชุมชน, ม.ป.ป.) 

1.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรใน 27 เขตชั้นนอก 
2.  ติดตามและประเมินผลโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรของสํานักงานเขตชั้น

นอก 
3.  ประสาน ดําเนินการ ติดตามและประเมินผลโครงการที่เร่ิมจากสํานักเขต สํานัก

พัฒนาชุมชน หรือเกษตรกร 
4.  ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนในการ

ประกอบวิชาชีพเกษตรกรรม 
5.  จัดทําโครงการดานสงเสริมอาชีพการเกษตร บรรจุในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

และติดตามประเมินผล 
6.  สงเสริมเผยแพร ประชาสัมพันธดานวิชาการและขอมูลทางการเกษตร 
7.  มีหนาที่สงเสริมดานการผลิต สนับสนุนการผลิตพัฒนากลุม องคกร และชุมชน 
8.  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและศูนยเอกสารทางวิชาการเกษตรและวิดีโอดาน

การเกษตร 
9.  จัดอบรมดานการเกษตรหลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของเกษตรกรและชุมชน 

 
ฝายสงเสริมเกษตรกรรม ประกอบดวยกลุมงาน 4 กลุมคือ  1) กลุมงานขาว  2) กลุมงาน

ไมดอกไมประดับ   3) กลุมงานพืชผัก เห็ด พืชสมุนไพร และผักพื้นบาน   4) กลุมงานไมผล  
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ฝายสงเสริมเกษตรกรรมไดจัดตั้งศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตรขึ้น 3 ศูนย คือ  
1.  ศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี)  ตั้งอยูที่โรงเรียนฝก

อาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  ถนนประชาอุทิศ เขตทุงครุ  
2.  ศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร (ฝงพระนคร) ตั้งอยูที่โรงเรียนฝก

อาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ซอยประชาสงเคราะห 17 ถนนประชาสงเคราะห เขตดินแดง  
3.  ศูนยฝกอบรมวิชาชีพการเกษตรสําหรับผูเขารบัการบําบัดยาเสพติด บานพิชิตใจ  ตั้ง

อยูภายในบริเวณศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูบําบัดยาเสพติดบานพิชิตใจ  ซอยออนนุช 90  ถนนออนนุช 
เขตประเวศ  

ในที่นี้ จะไดกลาวถึงรายละเอียดเฉพาะที่ศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตร กรุงเทพ 
มหานคร (ฝงธนบุรี)  เทานั้น  ศูนยแหงนี้เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญสําหรับชาวสวนฝงธนบุรี โดย
เฉพาะชาวสวนในเขตจอมทอง  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพื่อเปนศูนยศึกษาและสงเสรมิการเกษตรกรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี)  
2.  เพื่อเปนแหลงเผยแพรขอมูลทางวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร   
3.  เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบอาชีพการเกษตรแกเกษตรกรในฝงธนบุรี 
4.  เพื่อสงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ 
กิจกรรมของศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี) ไดแก 
1.  จัดทําแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษในภาชนะ การเพาะเห็ด และ

การใชปุยจากธรรมชาติ  
2.  การปลูกไมดอกไมประดับ 
3.  การใชประโยชนจากผักตบชวา เชน ทํากระถางจากผักตบชวา และการเพาะเห็ดฟาง

จากผักตบชวา 
4.  ศึกษาและทดสอบพันธุพืชใหมๆ 
5.  บริการและประสานงานสงเสริมอาชีพการเกษตร 
6.  ฝกอบรมดานการเกษตรหลักสูตรระยะสั้น เปดอบรมวิชาชีพการเกษตรหลักสูตร

ระยะสั้นทุกวันอาทิตย ชวงเดือนกุมภาพันธ-กันยายน  
 

       กิจกรรมฝกอบรมวิชาชีพการเกษตรหลักสูตรระยะสั้น   ศูนยศึกษาและสงเสริมการ
เกษตรกรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี)  ไดเร่ิมจัดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2543 เพื่อชวยเหลือประชาชนใหมี
อาชีพหรือมีรายไดเสริมในชวงที่กําลังเผชิญภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  โดยเปดอบรมฟรีทุกวันอาทิตย 
ตั้งแตเวลา 9.00-15.00 น. ชวงเดือนกุมภาพันธ-กันยายน ณ โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทุง
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ครุ   ใชงบประมาณปละ 5,000 บาท  มีผูเขารับการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น  1,000 กวาคนตอป   ในป 
2546 ไดรับงบประมาณเพียง 35,000 บาท ทําใหเปดอบรมไดแคชวงเดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม  

วิชาหลักที่เปดสอนในหลักสูตรระยะสั้นนี้มี 5 วิชา   เนนสอนเฉพาะดานเกษตรกรรม
เทานั้น   คือ  1) การเพาะเห็ด   2) การขยายพันธุพืช   3) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   4) การ
ปลูกไมดอกไมประดับ และ 5) พืชสมุนไพร    แตละวิชาประกอบดวยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หมุน
เวียนกันไปแตละเดือนตามความตองการของประชาชน  โดยตั้งระเบียบวาประชาชนสนใจจะเรียน
อะไร แจงเจาหนาที่ได  เมื่อการเปดอบรมใกลจะเสร็จสิ้นในอาทิตยสุดทาย เจาหนาที่และวิทยากร
จะประชุมวางแผนจัดตารางเรียนในเดือนถัดไป ซ่ึงจะปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของผูเรียน  
เชน ในป 2543 เปดสอนทุกเสาร-อาทิตย  ปรากฏวามีผูเรียนนอย เพราะประชาชนในพื้นที่ทุงครุและ
บริเวณใกลเคียงสวนใหญจะไปทํางานในโรงงานในวันเสาร  จึงปรับเหลือเพียงวันอาทิตยวันเดียว   

ทุกวิชาเปดกวางและอิสระที่ผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจ ทันทีที่กรอกใบสมัคร
เสร็จเขาเรียนไดเลยโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น      การจัดกิจกรรมตลอด 3 ปที่ผานมา พบวา วิชาที่
ผูเรียนสนใจมากที่สุด คือ การเพาะเห็ด  รองลงมาคือพืชสมุนไพร  การขยายพันธุพืช  ตามลําดับ 

วิทยากรที่เชิญมาสอนจะเปนชาวบานที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางอยางดี ถือวามา
ชวยสอนเปนวิทยาทาน โดยไดรับคาตอบแทนเพียงชั่วโมงละ 120 บาท หรือวันละ 720 บาท  เชน 
วิชาการปลูกไมดอกไมประดับ เร่ืองการปลูกกลวยไม วิทยากรรับเชิญคือนายมนัส เพ็งพูน  ชาวสวน
กลวยไมจอมทอง ซ่ึงเปนประธานกลุมเกษตรกรกลวยไมของเขตจอมทอง   การเรียนการสอนจะไม
มีการแจกเอกสารให  ผูเรียนตองตั้งใจเรียนและจดเอาเองจากกระดานดํา  แตจะจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณทุกอยางไวให  และอํานวยความสะดวกแกวิทยากรในการทําสื่อการสอนถาตองการ  นอก
จากนี้ ยังชวยติดตอหาตลาดรองรับใหดวยถาผูเรียนจะยึดเปนอาชีพ   

 
ตัวอยางกิจกรรมฝกอบรมวิชาชีพการเกษตรของศูนยศึกษาและสงเสริมการเกษตร

กรุงเทพมหานคร (ฝงธนบุรี)  ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2546  ดังปรากฏในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14   แสดงตารางการฝกอบรมวิชาชีพการเกษตรหลักสูตรระยะสั้น ประจําเดือนกุมภาพันธ  
                     2546  ณ โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ  เขตทุงครุ 
______________________________________________________________________________ 
  วิชาท่ีเปดสอน               อาทิตยท่ี                  อาทิตยท่ี         อาทิตยท่ี             อาทิตยท่ี 
                                        2 กพ. 46              9 กพ. 46        16 กพ. 46            23 กพ. 46 
______________________________________________________________________________ 
  การเพาะเห็ด           ความรูความเขาใจ    ทฤษฎีและปฏิบัติ     ทฤษฎีและปฏิบัติ   ทฤษฎีและปฏิบัติ 

       เกี่ยวกับการเพาะเห็ด      การเพาะเห็ด        การเพาะเห็ด           การเพาะเห็ด 
                                      ในถุงพลาสติก          นางรม นางฟา              หลินจือ                   เปาฮื้อ 
 

  การขยายพันธุพืช    ทฤษฎีและปฏิบัติ     ทฤษฎีและปฏิบัติ           การสาธิต               การสาธิต 
         การทาบและการ       การบังคับมะนาว     การจัดสวนแกว      การจัดสวนถาด 
          ตอนกิ่งมะมวง          ใหออกนอกฤดู  
 
การแปรรูปผลผลิต      สาธิตการทํา             สาธิตการทํา               สาธิตการทํา          สาธิตการทํา 
  ทางการเกษตร          เห็ดสมุนไพร           น้ํานมขาวโพด              มะขามหยี             ขนมกุยฉาย 
 
การปลูกไมดอก         การปลูกเลี้ยง           การขยายพันธุ             การขยายพันธุ          แนะนําตลาด 
   ไมประดับ             กลวยไมในอาคาร     กลวยไมโดยวิธี          กลวยไมโดยวิธี         กลวยไมและ 
                                นอกอาคาร และ         แยกหนอ และ            เพาะเมล็ด และ         การจําหนาย 
                                  บริเวณตนไม            การดูแลรักษา            การดูแลรักษา            เปนการคา 
 
   พืชสมุนไพร            ความรูเกี่ยวกับ          สาธิตการทํา              สาธิตการทํา           สาธิตการทํา  
                                 พืชสมุนไพรที่นํา       สมุนไพรทิพย             ครีมอาบน้ํา                แชมพู  
                                  มาใชประโยชน                                             สมุนไพร               ดอกอัญชัน 
______________________________________________________________________________ 

 
จากกิจกรรมตามตารางขางตน   พบวา  มีผูสนใจมาเรียนพอสมควร  วิชาพืชสมุนไพรมีผู

สนใจเรียนมากที่สุด  ประมาณ 10 คน รองลงมาคือ การปลูกไมดอกไมประดับ ประมาณ 5 คน  
จํานวนผูเรียนแตละวิชาแตละอาทิตยมักไมแนนอน ขึ้นอยูกับความสนใจของผูเรียน   
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กลุมเปาหมายของโครงการนี้ คือ  เกษตรกรและประชาชนทั่วไป   แตผูมาสมัครเรียน        
สวนใหญเปนกลุมผูสูงอายุ เกษียณจากการทํางานแลว  หรือกลุมแมบานที่อยูวางๆ ก็มาเรียน  กลุม
เกษตรกรในพื้นที่มาสมัครเรียนนอยมาก  เคยมีกลุมเกษตรกรจากสุพรรณบุรีสงคนงานในสวนมารับ
การอบรมเปนจํานวน 10 คน มีรถตูมารับสงประจํา 

เปนที่นาสังเกตวา  ไมมีชาวสวนในเขตตลิ่งชันหรือจอมทองสนใจมาเรียนหลักสูตรนี้ แตมี
ชาวสวนจอมทอง 1 คน เปนวิทยากร ทําหนาที่เปนผูถายทอดความรูเร่ืองกลวยไม  

 
โครงการสงเสริมเกษตรกร    นอกจากการจัดหลักสูตรระยะสั้นแลว   ฝายสงเสริมเกษตร

กรรม สํานักพัฒนาชุมชน  กรุงเทพมหานคร ยังไดจัดกิจกรรมดูงานดานการเกษตรเปนประจําทุกป  
ปละครั้ง โดยแตละเขตทั้ง 11 เขตในกรุงเทพมหานครจะสงตัวแทนเกษตรกรมารวมกิจกรรมนี้  

 
ในป พ.ศ. 2544   ฝายสงเสริมเกษตรกรรมไดปรับเปลี่ยนแนวคิดใหมในการสงเสริมอาชีพ 

โดยจัดโครงการสงเสริมเกษตรกร แยกตามประเภทกลุมเกษตรกร 3 กลุม คือ กลุมผัก กลุมไมผล 
และกลุมไมดอก ดังนี้  

1.  โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ  
      ในป พ.ศ. 2544  เร่ิมจัดอบรมเปนครั้งแรก ผูเขารับการอบรมเปนตัวแทนเกษตรกรจาก 

11 เขต จํานวน 40 คน  มีวิทยากรภายนอกมาบรรยาย และเปดเวทีใหซักถาม แสดงความคิดเห็นแลก
เปล่ียนกัน   

       แมการอบรมครั้งนี้เปนเรื่องใหมสําหรับผูจัดอบรมและผูเขารับการอบรม  แตนับวา
เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษจะไดมารวมตัวกนั รวมกันคิด รวมกันทําเพื่อ
พัฒนาอาชีพของตน  เปดโลกทัศนใหกวางขึ้นกวาเดิมจากที่เคยรวมกลุมกันเล็กๆ เฉพาะภายใน
แขวง  โดยมีหนวยราชการที่เกี่ยวของเปนที่ปรึกษา   หลังการอบรม ผูเขารับการอบรมตองนําความรู
ไปปฏิบัติจริง   

       ในป พ.ศ. 2545  จัดอบรมตอเนื่องทุกเดือน เดือนละครั้ง เพื่อติดตามผลวาชาวสวนนํา
ไปปฏิบัติไดผลหรือไม  มีปญหาที่ตองแกไขอยางไร    สําหรับชาวสวนตลิ่งชัน  พบวา มีไมกี่รายท่ี
ทําไดผล เพราะสภาพดินไมคอยดีอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีคอนขางมาก   ในปนี้มีสมาชิกเพิ่ม
ขึ้นจากเดิมเปน 64 คน  

ผลจากการอบรม ทําใหความสัมพันธระหวางผูจัดอบรมและผูเขารับการอบรมซึ่งอยู
ในวัยสูงกวาเขาใจกันดียิ่งขึ้น  สมาชิกในกลุมคุนเคยสนิทสนมกันยิ่งขึ้นดวย มีการติดตอประสาน
งานขอความชวยเหลือเรื่องการตลาด แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตลอดเวลา  เกิดเปนเครือขายการ



 273

เรียนรูระหวางเขตในกลุมอาชีพเดียวกัน  ปญหาที่พบคือบางรายไมเคยมาประชุมหรือใหผูอ่ืนมา
แทน บางรายขาดอบรมหลายครั้ง โดยอางวา “ตัดผัก”  ซ่ึงจะถูกตัดออกจากสมาชิกกลุม    

      ในป พ.ศ. 2546 ไดรับอนุมัติงบประมาณเกือบ 300,000 บาท  เพื่อจัดอบรมตอเนื่องจาก
ปที่แลว โดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน  80 คน   

  12  มีนาคม 2546  จัดอบรมที่สํานักพัฒนาชุมชน  มีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
  13  มีนาคม 2546  ประชุมที่สํานักงานเขตตลิ่งชัน เปด “เวทีชาวบาน”  ถกปญหาตางๆ 

ซ่ึงสมาชิกในกลุมกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  
  14  มีนาคม 2546  ดูงานการบรรจุผลิตภัณฑ ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และ

สวนผักปลอดสารพิษของเอกชนที่กําแพงแสน  เพื่อใหเกิดแนวคิดใหมๆ จะไดนําไปปรับปรุงงาน
ของตนเอง  จากนั้นจะไดเสนอความเห็นหรือความตองการไปยังฝายสงเสริมเกษตรกรรมเพื่อดําเนิน
การตอไป   

  ผลจากการพบปะพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ  ในเดือนมีนาคม 2546 กลุมไดเสนอจัดทํา
ถุงผักปลอดสารพิษขึ้น โดยออกแบบถุงเสร็จเรียบรอยแลว แตยังขาดตรารับรองวาปลอดสารพิษจริง  
หนวยงานราชการตองเขามาชวยเหลือเรื่องนี้ โดยทําหนาที่ตรวจสอบสารพิษอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะ
ตองปรึกษาหารือกันตอไปวาจะเปนหนวยงานใดที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้ การออกตรารับรองดังกลาว 
จะสงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคเปนอันมาก  ถาผูบริโภคมั่นใจวาปลอดภัย จะทําใหตลาดขยาย
ตัวมากขึ้น  เกษตรกรที่ใชสารเคมีคงจะเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นดวย  

2.  โครงการสงเสรมิเกษตรกรปลูกไมผลปลอดภัยจากสารพิษ   
เร่ิมจัดครั้งแรกในป พ.ศ. 2546 ของบประมาณ 150,000 บาท  กิจกรรมสําคัญ คือไป             

ดูงานตางจังหวัด 1 คร้ัง เปนเวลา 2 วัน 1 คืน ระหวางวันที่  20-21 มีนาคม 2546  ชมสวนไมผล
ปลอดสารพิษของเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ซ่ึงเปดเปนจุดทองเที่ยวเชิงเกษตรอยูแลว  
และชมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดนครนายก  เนนเรื่องการปองกันและ
กําจัดศัตรูไมผลโดยวธีิผสมผสาน  และดูการใชสารสกัดจากพืชธรรมชาติในการปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ณ สวนมะปรางหวาน  

ผูเขารวมโครงการนี้ เปนกลุมเกษตรกรที่ปลูกไมผลซ่ึงเปนตัวแทนเกษตรกรจาก 11 เขต 
จํานวน 35 คน  และเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 49 คน รวมทั้งสิ้น  84 คน   ใน
จํานวนนี้เปนตัวแทนเกษตรกรจากเขตตลิ่งชัน จํานวน 4  คน  และเขตจอมทอง 2  คน  

การดูงานครั้งนี้ เปนจุดเริ่มตนใหเกษตรกรที่ปลูกไมผลไดรวมตัวกันเปนกลุมครั้งแรก  
ระหวางเดินทางจะไดสนทนากัน และกอนรับประทานอาหารเย็น จะจัดใหมีการประชุมกลุม  หรือ
เวทีชาวบาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  
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ผูผานการอบรม (จ.ส.อ. ชิน เรืองศรี, สัมภาษณ, 28 มีนาคม 2546) ใหความเห็นวา การ
ไปดูงานครั้งนี้ “ดีมาก” ไดรับความรูมากมาย     ชาวสวนนครนายกรวมกลุมกันเขมแข็ง    ผิดกับชาว
สวนตลิ่งชันยังรวมกลุมกันไมคอยได  หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผูผานการอบรมจะตองขยายผลตอไป
ในชุมชนของตน  ขณะนี้กําลังพยายามจัดตั้ง “กลุมอนุรักษไมผล” ของตลิ่งชันขึ้น และทางสํานัก
งานเขตตลิ่งชนัใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ โดยจะจัดสรางโรงเพาะชําขึ้นใหมริมทางรถไฟ
สําหรับใชเปนแหลงจําหนายกลาไมที่เพาะขึ้น  และขณะเดียวกันจะไดใชเปนแหลงการเรียนรูของ
ชุมชนดานการเกษตร สําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไดเขามาศึกษาดวยตนเองกับชาว
สวนโดยตรง  

การจัดการศึกษานอกระบบในแนวทาง “เครือขายการเรียนรู”  ดังกลาวขางตน กอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ประสบการณ และความรูกับชุมชนภายนอก เปนการเรียนรูจาก
ปญหาจริง  แลวนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาชุมชนของตนตอไป ภายใตความชวยเหลือจากรัฐ การจัด
การศึกษาแนวนี้จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรมใหยั่งยืน  

3.  โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมดอกปลอดสารพิษ  วางแผนวาจะจัดครั้งแรกในป 
พ.ศ. 2546  แตขออนุมัติงบประมาณชาเกินไป จึงตองเล่ือนไปจัดในปหนา 

 
จะเห็นไดวา  โครงการสงเสริมเกษตรกรดังกลาว เปนการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม  โดย

มีหนวยงานราชการสนับสนุนชวยเหลือตามที่กลุมรองขอ  วิธีนี้เกิดผลดีกับทั้งสองฝาย  ราชการ
สามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการของกลุมมากที่สุด ซ่ึง 3 ปที่ผานมา  ฝายสงเสริมเกษตร
กรรมจะเปนผูหยิบยื่นใหเกษตรกรทุกอยาง  ไมวาจะเปนคําแนะนําหรือปจจัยการผลิตอะไรก็ตาม 
อยางเชนเมล็ดพันธุผัก ทําใหเกษตรกรไมสามารถยืนไดดวยตัวเอง  เปนการสงเสริมอาชีพที่ไมยั่งยืน 
ดังที่ ธีระวัฒน พิริยะจิตตะ (สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2546)  นักวิชาการเกษตร ฝายสงเสรมิเกษตร
กรรม กลาววา  

 
…3 ปกอน เราปอนใหทุกอยาง ไมไดผล  อยางเพาะเห็ดก็สรางโรงเพาะให แจก
เมล็ดพันธุผัก พอจบโครงการ ก็ซาๆ ไป สรางพฤติกรรมที่ไมดี รอใหเราปอน พอ
ไมได ก็เงียบไปเฉยๆ  แนวใหมนี้ ใหมีสวนรวม แตยังใหเมล็ดผักอะไรบาง เพื่อให
เกิดแรงจูงใจ แตเราจะชวยเสริมเทานั้น…  

 
อยางไรก็ตาม  ทกุโครงการจะมีแบบประเมินและมีการติดตามผลวาแตละโครงการ

ดําเนินไปอยางไร บรรลุเปาหมายหรือไม  อันจะนําไปสูการวางแผนพัฒนาตอไปในอนาคต   
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โครงการเหลานี้สะทอนใหเห็นวา แนวการจัดการศึกษานอกระบบที่อาศัย “กระบวน
การกลุม” และใหผูเรียน “มีสวนรวม”  อยางตอเนื่องนั้น ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คอยๆ พัฒนาตน
เอง รูจักแสวงหาทางออกที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต และพึ่งตนเองไดมากขึ้นเรื่อยๆ   

 
2.4  สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
        ผลการดําเนินงานของสํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน ระหวางป พ.ศ. 2542-2545 มีมาก

มาย เพื่อชวยเหลือและพัฒนาการเกษตรใหแกเกษตรกรหรือชาวสวน   ในที่นี้จะไดยกตัวอยางบาง         
โครงการเปนกรณีศึกษาของการจัดการศึกษานอกระบบในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม
ชาวสวน  ดังนี้   (สมลักษณ ฟกปอม, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2546)  

        2.4.1  โครงการอบรมการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย     โดยรวมกับบริษัท
เอกชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2542 ณ หมู 4 แขวงบางเชือกหนัง   มีผูเขารับการอบรม 19 คน  เปน
ชาวสวนบางระมาด 10 คน  เปนการรณรงคใหลดการใชสารเคมีลง มีการฉายวีดโิอใหชม เนน
อันตรายจากการใชสารเคมีและวิธีการปองกันตัว   

     นับวาเปนโครงการที่จุดประกายใหชาวสวนตื่นตัวเร่ืองการใชสารเคมีอยาง       
ถูกตอง และปลอดภัย  ซ่ึงจะสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของชาวสวนและผูบริโภค รวมทั้งสภาพแวด
ลอมของชุมชนดวย ประการสําคัญคือในป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยจําเปนตองผลิตพืชผักผลไม
ปลอดสารพิษ เนื่องจากองคการคาของโลก WTO มีมาตรการกีดกันสินคาการเกษตรที่มีสารพิษ 
ประเทศไทยเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอันเปรียบเสมือนครัวของโลก  ดังนั้น หากชาวสวนยังคงยึด
วิถีการผลิตที่ใชสารเคมีเกินความจําเปนแลว   ยอมเกิดปญหาอุปสรรคตามมามากมาย  ยากแกการ
แกไข  ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ตนทุนทางธรรมชาติดินน้ําอากาศเสื่อมโทรม ส่ิงแวดลอมเปนมลพิษ 
ขณะเดียวกันการใชสารเคมีตางๆ ตองนําเขาจากตางประเทศสูญเสียเงินตรา  และตนทุนชีวิตของ
ชาวสวนมีคามากจึงตองคํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตใหมากที่สุด    

2.4.2  โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน  
     เปนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่นาสนใจ  เพราะเปนการจัด

การศึกษาแบบการศึกษานอกระบบที่เขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกรหรือชาวสวนในชุมชน 
โดยตรง โครงการนี้จึงมีบทบาทสําคัญมากในการสืบทอดและพัฒนาอาชีพเกษตรใหยั่งยืน             
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

     กรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําแขวงทุกแขวงที่มีพื้นที่การเกษตร เพื่อใหเปนตัวอยางและเปนแมขายในการเรียนรู 
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รวมทั้งสิ้น 67 แขวง   เปนการดําเนินงานภายใตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 เพื่อ
ใหเกิดศูนยกลางในการบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหความสําคัญและเนนจุดแข็งของการจัดตั้งศูนย
นี้ คือ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของเกษตรกรในชุมชน โดยเฉพาะบทบาทของคณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ และผูอํานวยการศูนยฯ ที่เขามาทําหนาที่สําคัญในการสงเสริมและการเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชน คือ  

1.  การจัดประชุม จัดเวทีชาวบาน 
2.  การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการทําแผนของแขวง 
3.  การบริหารโครงการและงบประมาณที่จัดลงสูชุมชน 
4.  การบริหารจัดการทรัพยากรดานการเกษตรในแขวง 
5.  การถายทอดเทคโนโลยีและการเยี่ยมเยียนตามตารางการทํางานที่กําหนดขึ้น

รวมกันระหวางชุมชน กรรมการศูนย และเจาหนาที่ 
6.  การแนะนําแหลงทุนและการควบคุมการทําบัญชีฟารม เพื่อการติดตามและ

ประเมินผล  
ลักษณะของกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมกระบวนการเรียนรู เปน

การถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อฟนฟูและสรางความเขมแข็งแกเกษตรกร ทั้งดาน
การผลิต แปรรูป และการตลาด โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

1.  เผยแพรขอมูลขาวสาร การผลิต การตลาด และทางเลือกอาชีพแกเกษตรกร 
2.  สรางแกนนําในการเปลี่ยนแปลง ไดแก วิทยากรเกษตรกร แทนเจาหนาที่ภาครัฐ 

เพื่อสาธิตอาชีพหรือเทคโนโลยีการผลิต 
3.  อบรมศึกษาดูงาน ทั้งดานการจัดการกลุม การผลิต การแปรรูป 
4.  การใหบริการและสนับสนุนแกเกษตรกรในการดําเนินกิจกรรมตามแผน ดวย

การใหความชวยเหลือทางวิชาการ และสนับสนุนการจัดทําอาชีพตามแผนและตามคํารองขอของ
เกษตรกร  

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมีหลายแหง ในที่นี้
จะไดกลาวเฉพาะกิจกรรมของศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ตล่ิงชัน ดังนี้  

2.4.2.1   โครงการลงสูศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                         
ปงบประมาณ 2543    โครงการที่สําคัญ คือ โครงการฝกอาชีพการเกษตรในโรงเรียน  ไดแก 
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การฝกกลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดทอง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  ใชงบ
ประมาณ 30,000 บาท จํานวนสมาชิก 30 คน เปนนักเรียนระดับประถมศึกษา ชาย 17 คน  หญิง 13 
คน   กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาดุก เล้ียงกบ  

2.4.2.2  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ผักในพระราชดําริ  จัดขึ้น 2 คร้ัง ในป พ.ศ. 2544    

             โรงเรียนเกษตรกรผักในพระราชดําริ หมายถึง กระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมที่นํามาใชในการสงเสริมใหเกษตรกรไดรวมกันคิด แลกเปลี่ยนประสบการณแกไขปญหา 
สามารถตัดสินใจไดดวยตนเองในกระบวนการผลิตไดทุกขั้นตอน ดังนั้น การถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผักในพระราชดําริ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาให
เกษตรกรเกิดความรูและทักษะในการผลิตพืชที่มีคุณภาพ ตั้งแตกอนปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัยจากสารพิษ  และมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้  

1. รวมกลุมเกษตรกรที่มีกิจกรรมเดียวกัน กลุมละประมาณ 20-30 คน  
2. เกษตรกรที่รวมกิจกรรมตองสมัครใจ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องตามระยะการเจริญเติบโตของพืช     ตาม

ฤดูกาลผลิต  (จํานวนครั้งขึ้นอยูกับชนิดของพืช)  
4. ประเด็นในการเรียนรูตองสอดคลองกับปญหาและความตองการของเกษตรกร 
5. สถานที่สําหรับการเรียนรูควรอยูใกลกับแปลงผักมากที่สุด 
6. จัดใหเกษตรไดมีการศึกษาทดลอง ไดพิสูจนทราบเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่น 
7. เกษตรกรจะเรียนรูดวยการคนพบดวยตนเอง โดยเจาหนาท่ีสงเสริมเปน

วิทยากรพี่เล้ียงในกิจกรรมเรียนรู 
 
คร้ังแรก  จัดระหวางวันที่ 20 เมษายน – 29 มิถุนายน 2544  โดยทําแปลงทดลอง

ปลูกคะนาปลอดสารพิษ 1 แปลง พื้นที่ 40 ตารางวา  ณ หมู 1 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน   จัด
กิจกรรมเรียนรูตลอด 10 สัปดาห (ทุกวันศุกร)  กําหนดประเด็นวิชาการ 7 เร่ือง  มีผูเขารับการอบรม
จํานวน 25 คน    ในวันสุดทายของการอบรมจัดงานวันสาธิตการปลูกผัก  สามารถเผยแพรความรู
และสรางความเชื่อมั่นในการปลูกผักคะนาปลอดสารพิษจําหนายผักใหประชาชนไปบริโภคอยาง
ตอเนื่อง  รวมทั้งสามารถคัดเลือก “วิทยากรเกษตรกร” ไดจํานวน 8 คน  

คร้ังที่ 2  จัดระหวางวันที่ 20  กรกฎาคม – 24  กันยายน 2544 โดยทําแปลงผักรวม 
3 ชนิด  มะระจีน คํานา ผักบุงจีน  แตละแปลงพื้นที่ไมเทากัน  ณ หมู 7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน  
จัดกิจกรรมเรียนรูตลอด 10 สัปดาห (ทุกวันศุกร)  กําหนดประเด็นวิชาการ 12 เร่ือง   มีผูเขารับการ 
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อบรมจํานวน 32 คน  วิทยากรเกษตรกร 8 คน (คัดเลือกมาจากโครงการครั้งแรก)  วิทยากรพี่เล้ียง 
(เจาพนักงานการเกษตร) 1 คน   ในวันสุดทายของการอบรมจัดงานวันสาธิตการปลูกผัก เผยแพร
ความรูสูประชาชนทั่วไป  

จากโครงการดังกลาว   สะทอนใหเห็นแนวทางใหมของกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ ในการถายทอดความรูสูเกษตรกร   ซ่ึงแตกตางจากในอดีตที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
มักจะจัดอบรมแบบเบ็ดเสร็จ คือ กําหนดโครงการ ผลที่เกษตรจะไดรับ รวมทั้งปจจัยการผลิต เชน 
ปุย  พันธุพืช  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  เปนตน   โดยคาดหวังวาเกษตรคงจะปฏิบัติตามตอไป   แตวิธี
ดังกลาวอาจจะไมตรงกับความตองการที่แทจริงของเกษตรกร  การสงเสริมการเกษตรตามแนวนี้จึง
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร   กระบวนการเผยแพรความรูสูเกษตรกรตามแนวทางใหมนี้เปน
การถายทอดความรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนมีสวนรวมตลอดกระบวนการ  ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับวิทยากรเกษตรกร ซ่ึงเปนเพื่อนรวมอาชีพเดียวกันที่มีประสบการณคลายคลึงกัน นับเปน
จุดเริ่มตนที่ดีของการพัฒนาทางวัฒนธรรมชาวสวน ซ่ึงจะไดขยายผลตอไป  

  2.4.2.3   โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  ปงบประมาณ 2545 
จัดอบรมระหวางวันที่ 21 มิถุนายน – 23 สิงหาคม 2545  รวม 10 คร้ัง   มีผูเขารับการอบรมจํานวน  
30 คน สวนใหญเปนผูมีฐานะและอยูในวัยสูงอายุ ประมาณ 40-65 ป   สถานที่ฝกอบรมอยูที่หมู 2 
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน มี “วิทยากรเกษตรกร” จํานวน 3 คน ชวยเจาหนาที่ภาครัฐในการ
สาธิตการปลูกและการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม    

      การจัดอบรมนี้มุงใหผูเขารับการอบรมไดสัมผัสจริง เรียนรูจากการ
สังเกต จดบันทึก เปนขั้นตอนตั้งแตการเตรียมดินจนกระทั่งเก็บผลผลิตขายได   แตผูเขารับการ           
อบรมเปนชาวสวนที่มีพื้นฐานความรูและมีประสบการณมากอยูแลว  จึงมัก “ใจรอน”    อยากไดเนื้อ
หา   หรือวิธีลัดจากนักวิชาการเกษตรโดยตรง (สมลักษณ ฟกปอม, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2546)  

  
จะเห็นไดวา โครงการฝกอบรมตางๆ ที่สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน  กระทรวง

เกษตรและสหกรณจัดขึ้นนั้น กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมของกลุมชาวสวน          
สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดตนทุนการผลิตพรอมกับเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้น 
และรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม  ชาวสวนผักแถบบางพรมและบางเชือกหนังไดรับประโยชน
โดยตรง ประชาชนทั่วไปไดรับประโยชนทางออม   นอกจากนี้ยังสนับสนุนการฝกอาชีพเกษตรใน      
โรงเรียนอีกดวย   ซ่ึงนักเรียนในโรงเรียนเหลานี้จะเปนผูสืบทอดองคความรูดานการเกษตรตอไป 
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กลาวโดยสรุป  บทบาทการศึกษานอกระบบในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน พิจารณา
จากการดําเนินงานของหนวยงานราชการ 4 แหง คือ  1) กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวง
ศึกษาธิการ   2) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตตลิ่งชันและสํานักงานเขต
จอมทอง   3) กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร และ 4) สํานักงานเกษตรเขต
ตล่ิงชัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ   พบวา  ทั้ง 4 หนวยงานมีการจัดหลักสูตรหรือโครงการที่
สอดแทรกหรือเชื่อมโยงกับอาชีพเกษตรชัดเจน   แตในทางปฏิบัติ   การนําหลักสูตรไปใชของ
หนวยงานในกรมการศึกษานอกโรงเรียนนั้นยังไมสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวสวนฝงธนบุรีเทาที่ควร   
แตหนวยงานอีก  3 หนวยนั้นพยายามทํางานประสานสัมพันธกันอยางใกลชิด  ทําใหการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความตองการของชาวสวนไดดี     

 
โครงการที่นาสนใจและเปนประโยชนตอการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวน   

ไดแก  โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ  โครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกไมผล
ปลอดภัยจากสารพิษ    โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ผักในพระราชดําริ  โครงการสงเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพษิ  และโครงการฝกอาชีพการ
เกษตรในโรงเรียน    โครงการเหลานี้ไดเปดโอกาสใหคนในชุมชน “มีสวนรวม” อยางกวางขวาง           
สงเสริมใหมีการ “รวมกลุม” และเปลี่ยนจากการ “สอน” ชาวสวนมาเปน  “แลกเปล่ียนเรียนรู”  กัน     
ทุกระดับ  ทั้งในระดับชุมชน ระดับเขต รวมทั้งติดตามและประเมินผล  เปนผลใหชาวสวนไดรับ
การพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที่  นับวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ดี  

 
นอกจากนี้ พบวา รัฐเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวการจัดการศึกษานอกระบบใหม โดยอาศัย  

“เครือขายการเรียนรู”   เปนหัวใจสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับชุมชน 
ระหวางชุมชนกับชุมชน   กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาระบบคิด ระบบการจัดการ ที่
สามารถแกปญหาใหแกผูเรียนและชุมชนได     จึงควรสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวนี้ใหดําเนิน
ตอไปอยางจริงจัง       ยิ่งในสังคมปจจุบันที่ความสัมพันธแบบเครือญาติไดคลายพลังลงไปมากแลว  
ส่ิงที่ทดแทนไดคือ การพึ่งพาอาศัยกันในหมูสมาชิกเครือขาย  นับวันเครือขายเหลานี้จะขยายตัวออก
ไปอยางกวางขวาง  สมาชิกของเครือขายไมไดจํากัดอยูเฉพาะภายในชุมชนเทานั้น   แตขามขอบเขต
การปกครองไปสูคนภายนอกชุมชนที่มีความสนใจรวมกันหรืออาชีพเดียวกัน  รวมไปถึงนักเรียนใน
โรงเรียน ซ่ึงเปนกลุมยุวเกษตรกรดวย  สงผลตอการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  
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3.   บทบาทการศึกษาในระบบในการสืบทอดวัฒนธรรม  
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ไดระบุวา “การศึกษาใน
ระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา  หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน”  

 
3.1 การศึกษาในระบบดานการเกษตร   

การสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนผานการศึกษาในระบบนั้น จะเกี่ยวของกับการถายทอดองค
ความรูดานการเกษตรหรืออาชีพเกษตรเปนหลัก ซ่ึงจะปรากฏในโครงการศึกษา แผนการศึกษาแหง
ชาติ ตลอดจนหลักสูตรแตละยุคสมัยที่แตกตางกันไป  (ดังรายละเอียดในบทที่ 2 )  

การศึกษาในระบบ เร่ิมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา  จากการศึกษา พบวา ในการเตรียม
คนเขารับราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 ลุลวงไปแลว  รัฐไดใชความพยายามมิใชนอยที่จะเบี่ยงเบน
กระแสที่ไปทางตะวันตกสุดโตงใหกลับมาสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวบานมากขึ้น โดยจัดการศึกษา
เพื่อสนองตอบดานอาชีพ การแกปญหาดานการเกษตรมากขึ้น   

ในชวงระยะเวลาประมาณ 75 ป กอนใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 การศึกษาใน
ระบบดานการเกษตรไดขยายตัวและพัฒนาอยางรวดเร็ว    ระยะแรก  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ริเร่ิมโครงการศึกษากสิกรรม พ.ศ. 2459  เปนจัดการศึกษาเพียงระดับ
ประถมวิสามัญศึกษา มุงที่จะสอนวิชาเพาะปลูก เพื่อปองกันมิใหลูกหลานทิ้งไรนาไปรับราชการ 
เพราะถือวาอาชีพเกษตรเปนอาชีพหลักของคนไทย แสดงใหเห็นวา การศึกษาสมัยนั้นมุงเนนการ
สืบทอดอาชีพเกษตรอยางชัดเจน 

ตอมาการศึกษาดานนี้ไดพัฒนายกระดับขึ้นไปถึงขั้นปริญญาโท  สถาบันการศึกษาไดจัด
การศึกษาตอบสนองกับความตองการกําลังคนของหนวยราชการไดอยางดี  สวนการศึกษาดาน
เกษตรเพื่อประกอบอาชีพเกษตรยังไมไดรับการเอาใจใสมากนัก       ความสนใจของสถาบันการ
ศึกษาเกษตรที่มุงผลิตขาราชการและลูกจางใหหนวยงานเอกชนไดทําใหแนววิชาการเกษตรเปลี่ยน
ไป กลาวคือแนวของหลักสูตรกวางขวางขึ้น และชั่วโมงฝกภาคปฏิบัติลดลง   จึงมีผลใหผูสําเร็จการ
ศึกษาสวนใหญขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทําใหจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไปประกอบ
อาชีพเกษตรโดยตรงมีนอยมาก  นอกจากนั้นสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบทไมไดรับการ
ปรับปรุง  ฐานะของเกษตรกรสวนใหญจึงยังยากจนเชนเดิม เยาวชนในชนบทเมื่อไดรับการศึกษาจึง
ทิ้งไรทิ้งนาตามที่ไดคาดการณไวเมื่อเริ่มโครงการศึกษากสิกรรม พ.ศ. 2459  (กวี จุติกุล, 2525: 49)    
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ชวงหลังจากการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520  จะเห็นวารัฐใหความสําคัญ
กับการศึกษาดานการเกษตรมาก โดยไดบรรจุไวในหลักสูตรทุกระดับ  โครงสรางหลักสูตรใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เปนหลักสูตรใหมที่จัดใหเนื้อหาดาน
การเกษตรอยูในกลุมวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ  เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงนักเรียน
จะถูกฝกใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน     และในป พ.ศ. 2533    หลักสูตรเปดโอกาสใหนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินไปใชในการจัดการเรียนการสอน   แตจนกระทั่งป พ.ศ. 2541    การดําเนินงานใน
ลักษณะดังกลาวยังไมเปนที่แพรหลายเทาใดนัก   

โดยสรุป ในภาพรวมของประเทศ  การจัดการศึกษาในระบบเอื้อตอการสืบทอดองคความรู
ดานการเกษตรมาทุกยุคทุกสมัย แตไมอาจสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหัวไดที่ตองการใหมีผูสืบทอดอาชีพเกษตร  ดังนั้นผูที่สืบทอดอาชีพเกษตรโดยตรงนับวันจะมี
จํานวนลดลงและตองพึ่งพาการศึกษาตามอัธยาศัยมากกวาการศึกษาในระบบ   

 
3.2  การจัดการเรียนการสอนปจจุบันกับการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน  

การจัดการศึกษาในระบบ ระหวางป พ.ศ. 2533-2545 นั้น  (กอนเริ่มใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544)  ไดใชหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533   โครงสรางหลักสูตรนี้ไดเปดโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนให
กาวหนาไปในทิศทางที่พึงประสงค  กลาวคือ โรงเรียนสามารถจัดรายวิชาเลือกเสรีใหนักเรียนเลือก
เรียนอยางหลากหลาย ตามสภาพและทรัพยากรในทองถ่ินนั้น และสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
ชวยในการจัดการเรียนการสอนได โดยรัฐมีคาตอบแทนให นอกจากนี้ยังสามารถปรับเนื้อหาใน
หลักสูตรและจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและทองถ่ินไดเชนกัน   

ดังนั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะตองเนนการใหนักเรียนไดเรียนรูจากสิ่งใกลตัวและ
สภาพชีวิตจริงมากที่สุด   

3.2.1  ดานหลักสูตร  
จากการวิเคราะหหลักสูตรประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2533  ที่เปนหลักสูตรแกนกลาง  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมชาวสวน  
พบวา   

1.  หลักสูตรประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  มีเนื้อหาวิทยาศาสตรเบื้องตนที่
เกี่ยวกับการเกษตร และลักษณะอาชีพเกษตรประเภทตางๆ ของคนไทยแทรกอยูในกลุมสรางเสริม
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ประสบการณชีวิต  สวนเนื้อหาวิชาดานการเกษตรเบื้องตนและภาคปฏิบัติอยูในกลุมวิชาการงาน
และพื้นฐานอาชีพ    ทุกคนตองเรียนเรื่องดิน ปุย เครื่องมือการเกษตร การปลูกและบํารุงรักษาพืช  

      กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต มีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการทําสวนแตกตางกัน
ตามระดับชั้น  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

      ป.1  และป.2   เร่ืองชุมชนของเรา มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
ป.3  และป. 4  เร่ืองสิ่งที่อยูรอบตัวเรา    การทํามาหากิน - การทําไรทําสวน - วิธี

การปลูกผักสวนครัว  
ป.5  เร่ือง ส่ิงที่อยูรอบตัวเรา- ดิน น้ํา   ชาติไทย – การประกอบอาชีพของคนไทย   

การทํามาหากิน - การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
ป.6  การทํามาหากิน - การรวมกลุมสหกรณ 

2.  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533  ตามโครงสรางหลักสูตร 
กลุมวิชาการงานและอาชีพ  แยกเปน  

- วิชาการงาน   มีวิชาบังคับเลือก สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2  จํานวน 5 ราย
วิชา  ที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรมี 2 รายวิชา ไดแก วิชางานเกษตรพื้นฐาน และวิชางานผลิตภัณฑ
จากวัสดุทองถ่ิน  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทําโครงงานเปนกลุมหรือ
รายบุคคลก็ไดตามความเหมาะสม   

คําอธิบายรายวิชางานเกษตรพื้นฐาน มีดังนี้ “ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของดิน การ
เตรียมดิน การอนุรักษดินและน้ําที่ใชในการเกษตร ปุยและคุณสมบัติของปุย การคัดเลือกพันธุพืช 
ชนิด ประเภท และพันธุสัตวในทองถ่ิน การใหอาหาร การเลือกใช เก็บ  และบํารุงรักษาเครื่องมือ
การเกษตร วิเคราะห วางแผน และลงมือปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ใหอาหาร บํารุงรักษาปองกันโรค
และใชประโยชนจากผลผลิตตามหลักวิชาการเกษตร เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเกษตร
เบื้องตนที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน  สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับทองถ่ิน และ
เปนประโยชนกับครอบครัว   มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ประหยัด  ซ่ือสัตย และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได”  

 คําอธิบายรายวิชางานผลิตภัณฑจากวัสดุทองถ่ิน มีดังนี้ “ศึกษาวิธีการผลิตชิ้นงาน
จากวัสดุทองถ่ิน วิเคราะห วางแผน และลงมือปฏิบัติในเรื่องการเลือกใชวัสดุทองถ่ิน การออกแบบ 
การอานแบบ การใช การเก็บ และบํารุงรักษาเครื่องมือและอปุกรณ  และผลิตชิ้นงานตามความ
ตองการของตนเองและครอบครัว เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในหลักการผลิตเบื้องตน  มีความคิดริ
เร่ิมสรางสรรค  สามารถผลิตชิ้นงานไดตามขั้นตอนการทํางานและปลอดภัย  มีนิสัยขยัน อดทน 
ประณีต มีระเบียบ และประหยัด”  
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- วิชาอาชีพ  มีวิชาเลือกเสรี  ในกลุมงานผลิต  59 รายวิชา  เฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับการเกษตร  เชน  การปลูกพืชผักสวนครัว  การปลูกพืชผักทั่วไป การปลูกไมตัดดอก   การปลูก
ไมดอกประดับ  การปลูกไมประดับ  การปลูกไมผลประเภทลมลุก  การปลูกไมผลเศรษฐกิจทั่วไป  
การปลูกพืชสมุนไพร  การผลิตกลาไม การผลิตพันธุไม  การเพาะเห็ดอยางงาย  เปนตน นอกนั้น
เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตวและอ่ืนๆ เชน การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  การเลี้ยงปลาสวยงาม  ชาง
อาหารไทย ชางขนมไทย  ชางถนอมอาหาร ชางรอยมาลัย  ดังจะไดยกตัวอยางคําอธิบายบางรายวิชา 

 คําอธิบายรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัว  มีดังนี้ “ศึกษาความหมาย ความสําคัญ 
และประโยชนของพืชผักสวนครัว เชน ขิง ตะไคร พริก โหระพา ฯลฯ  สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  
การเตรียมดินปลูก  แปลงเพาะ แปลงปลูก วิธีการปลูก  การปฏิบตัิดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว     
วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด  เลือกปลูกพืชผักสวนครัวอยางนอย 2 ชนิด ปฏิบัติงาน
เตรียมดิน เพาะเมล็ดพืชผัก ยายปลูกหรือปลูกดวยการแยก แบง ปกชํา ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และจัด
ผลิตผลจําหนาย  คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขายและจัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทํา
บัญชีรายรับ-รายจาย และประเมนิผล  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปลูกพืชผัก
สวนครัว และจําหนายได”   

คําอธิบายรายวิชาการปลูกพืชผักทั่วไป มีดังนี้ “ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และ
ประโยชนของพืชผักทั่วไป เชน ผักกาด ผักคะนา กะหล่ําปลี ฯลฯ  การจําแนกและการแบงชนิดของ
พืชผัก ทําเลที่เหมาะสมสําหรับสวนผัก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชผัก ลักษณะของ
เมล็ดพันธุที่ดี  การเตรียมดินปลูก  การปฏิบัติดูแลรักษา การปองกันโรคและกําจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว 
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การถนอมอาหารและการแปรรูป    วิเคราะหขอมูลความตองการ
ของตลาด  เลือกปลูกพืชผักอยางนอย 3 ชนิด ปฏิบัติงานเตรียมดินปลูก การทําแปลงเพาะเมล็ด 
ทดสอบการงอกของเมล็ด เพาะเมล็ด หวานเมล็ด  ยายกลาปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว แปรรูป และจัด
ผลิตผลจําหนาย  คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ทําบัญชี
รายรับ-รายจาย และประเมินผล  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปลูกพืชผักทั่วไป 
สามารถแปรรูปพืชผัก และจําหนายได”   

จะเห็นวา หลักสูตรระดับประถมศึกษาไดปูพื้นฐานอยางกวางๆ ใหผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจเรื่องการทําสวนของคนไทย  ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงมาสูการทําสวนของชาวฝงธนบุรีได 
โดยตรง นอกจากนี้ในกลุมวชิาการงานและพื้นฐานอาชีพ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองการ
เกษตร เนนการปลูกผัก และการขยายพันธุ    แสดงวาผูเรียนที่ผานหลักสูตรนี้นาจะประกอบอาชีพ
ทําสวนผักและขยายพันธุไมได   นับวาหลักสูตรนี้มีความสําคัญมากตอการสืบสานความรูพื้นฐาน
ของชาวสวนและเปนการฝกอบรมเบื้องตนใหผูเรียนไดซึมซับกับงานในสวน   
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สวนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเปดโอกาสใหผูเรียนที่สนใจดานการเกษตรไดเรียนรู
วิชาเกษตรพื้นฐานที่มีเนื้อหากวางขวางและลึกซึ้งกวาระดับประถมศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะความ
เปนชาวสวนที่ดีดวย  มีการฝกทักษะตอเนื่องตามความสนใจในวิชาเลือกเสรี  นับวาหลักสูตรนี้ชวย
สงเสริมใหผูเรียนที่สนใจการเกษตรจริงจัง มีประสบการณตรง เขาใจถึงวิถีการผลิตของชาวสวน 
และสามารถจะสืบทอดอาชีพนี้ไดถาตองการ  

 
3.2.2  ดานการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอน  

การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนการศึกษาที่ใกลชิดชุมชนมากที่สุด และ
ในเขตตลิ่งชันและจอมทองมีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยูทั่วเขต มี
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาอยูนอย  ในที่นี้จึงไดเนนศึกษาบทบาทของโรงเรียน
ประถมศึกษาในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน  

เมื่อโครงสรางหลักสูตรดังกลาวเนนความสําคัญของทองถ่ินแลว โรงเรียนหรือครู
สามารถนําสาระความรูที่กําหนดไวในหลักสูตรไปปรับใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิต สภาพปญหาใน
ชุมชน สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอนัพึงประสงคในทองถ่ินนั้นได   โดยนัยนี้ 
เนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตตลิ่งชันและเขตจอมทองนาจะเชื่อมโยง
หรือสัมพันธกับสภาพชุมชนดั้งเดิมและวัฒนธรรมชาวสวนได ในฐานะที่เปนรากเหงาของชุมชนที่
สืบทอดมาจนทุกวันนี้   อยางนอยที่สุดนักเรียนนาจะไดเรียนรูเร่ืองราวของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู 
ซ่ึงเปนเรื่องที่ใกลตัว และสามารถนําความรูที่ไดรับนั้นมาชวยสนับสนุนการเรียนรูในวงกวางออก
ไปยังชุมชนอื่นๆ ที่อยูนอกพื้นที่   และกระบวนการเรียนการสอนนาจะเกิดขึ้นในแหลงการเรียนรู
ตางๆ ที่อยูในชุมชนรอบๆ โรงเรียน ไมใชเฉพาะในหองเรียนแคบๆ เทานั้น 

จากการศึกษาในประเด็นที่วา ชวงป 2544-2545 โรงเรียนไดนําหลักสูตรที่เชื่อมโยง
กับวัฒนธรรมชาวสวนหรือภูมิปญญาชาวสวนไปใชในการจัดการเรียนการสอนมากนอยเพียงใดนั้น 
พบวา  

ดานแนวคิดของผูบริหารและครู 
1.   ผูบริหารและครูสวนใหญเห็นพองตองกันวา นักเรียนในโรงเรียนประมาณ 80% 

มาจากพื้นที่อ่ืน   ฐานะครอบครัวยากจน   พอแมทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม    อาศัยอยูบานเชา
ชั่วคราว  และมีปญหานักเรียนลาออกกลางคันอยูเสมอ  ฉะนั้น   เร่ืองราวเกี่ยวกับชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตชาวสวนเปนเรื่องที่ไกลตัวเด็ก  จึงไมมีการสอนเรื่องเหลานี้   

2.  ผูบริหารและครูเห็นดวยในหลักการวา ควรจัดกิจกรรมนอกหองเรียนในแหลง
การเรียนรูตางๆ ของชุมชน  แตในทางปฏิบัติครูยังหวั่นเกรงเรื่องอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กซึ่งครู
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จะตองรับผิดชอบ  และบางครั้งกําลังครูไมเพียงพอที่จะดูแลไดทั่วถึง  และเรื่องเวลาก็เปนอุปสรรค
สําคัญอีกตัวหนึ่ง  ฉะนั้น การจัดกิจกรรมนอกหองเรียนสวนใหญจะอยูในบริเวณโรงเรียนมากกวา
ในชุมชน ดังคําบอกเลาที่วา 

 
โรงเรียนเราไมไดจัดกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ําในคลอง  เพราะเคยมีเด็กตกลงไป
ตาย   ผูชวยฝายปกครองตองรับผิดชอบ…  
(อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา, สัมภาษณ,  29 มิถุนายน 2545)   
 
แถวนี้เปนหมูบานจัดสรร มีสวนกลวยไม  อยากจะพานักเรียนไปสวน  ดูหองเรียน
ธรรมชาติก็ดี  แตเวลาไมอํานวย  เปนขอจํากัดของเรา ครูสอนสัปดาหละ 21 ชั่วโมง 
เด็กก็มาก…  
(อาจารยโรงเรียนขยายโอกาส, สัมภาษณ 7 มีนาคม 2546)  

 
 ดานกระบวนการในการดําเนินงาน    
1.   การรวบรวมองคความรูในทองถ่ิน  พบวา  ไมมีการสืบคนหรือรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับสภาพชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู และวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีอยางเปนระบบ ทั้งที่เปนทาง
การและไมเปนทางการ เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอนหรือจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  ผูบริหารและ
ครูสวนใหญมักไมใชคนในพื้นที่มากอน เพราะมักจะถูกโยกยายภายใน 2 ปเสมอ จึงรูจักทองถ่ิน
เพียงผิวเผิน โดยเฉพาะขาดความรูในมิติของประวัติศาสตรทองถ่ินที่มีหลักฐานเกาแกปรากฏใหเห็น
เดนชัดมากมาย  เชน นอยคนที่จะทราบวาคลองบางระมาดเปนคลองประวัติศาสตรที่คณะรัฐมนตรี
ลงมติใหอนุรักษไวเมื่อป พ.ศ.2510     บางคนไมทราบชื่อคลองที่อยูใกลโรงเรียน   บางคนรูจักแต
ช่ือทางการ แตไมรูจักชื่อที่ชาวริมคลองเรียกกันมาชานาน  โรงเรียนกับวัดมักอยูใกลกันจึงผูกพันกัน
มาก แตไมคอยมีใครกลาวถึงคุณคาทางโบราณสถานหรือประวัติวัด อยางวัดมะกอก พระครูสมุห
ชาญชัย อธิปตโต (แสวง จีระวงศ)  อายุ 82 ป ไดรวบรวมขอมูลสมัยแรกตั้งวัด ตนฉบับเปนลายมือ
เขียนดวยดินสอ ไมมีใครสนใจนําไปเผยแพร ทานจะเก็บไวพิมพแจกเมื่อทานมรณภาพแลว 
(สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม 2544)  

2.  การเสาะหาผูรูในทองถ่ิน  พบวา  ผูรูในทองถ่ินมักเปนเจาอาวาสวัดหรือพระ  มี
การสงนักเรียนกลุมเล็กๆ ไปฝกงานกับผูรูในทองถ่ิน แลวนํากลับมาขยายผลในชั้นเรียนบางเล็กนอย   
เชน การทําโมบาย  บางโรงเรียนไมมีงบประมาณคาตอบแทนวิทยากรทองถ่ิน  และหองเรียนมี
หลายหองไมสะดวกที่จะเชิญวิทยากรหลายครั้ง  นอกจากนั้นแลว โรงเรียนใชทรัพยากรบุคคลหรือ
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ผูรูในทองถ่ินไมคุมคา   เชน  ในคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน หลายคนเปนชาวสวนโดยกําเนิด  
โรงเรียนเห็นวากรรมการชวยทางดานวิชาการไดนอย   บางโรงเรียนจะใหพิจารณาความยากงายของ
หลักสูตรวาเหมาะกับเด็กหรือไม   ชาวสวนจึงแทบจะไมมีสวนรวมในการสรางหลักสูตรทองถ่ิน  
บทบาทสําคัญของคณะกรรมการศึกษาคือชวยหาเงินทุนเขาโรงเรียน ซ่ึงกรรมการมักจะตองมีสวน
รวมบริจาคดวย  หรือใหความรวมมือในการจัดงานกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนเทาที่จะชวยได  เชน 
สงไอศกรีมไปแจกในงานวนัเด็ก จัดหาอุปกรณกีฬาให เปนตน  ดังที่กรรมการทานหนึ่งเลาวา  

 
ผมเปนกรรมการ 15 โรงเรียน ไมเคยมีที่ไหนใหชวยเรื่องวิชาการ ถามเรื่องสวน 
เร่ืองตนไม  อะไรไมมี สวนมากใหไปฟงนโยบายที่ กทม. ส่ัง  หาเงินเขาโรงเรียน  
เราก็ตองชวย… ถาจะใหผมสอน ก็ได ผมเคยทํามาทุกอยาง ยกเวนทํานา… จะให
ผมเขียนเรื่องอะไรก็ได…   พวกที่ตอนกิ่งเกงๆ เชี่ยวชาญกม็ีเยอะ หลายคน    ผม
แนะนําใหก็ได… 
(กรรมการศึกษาของโรงเรียน, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2546)  
 

3.   การติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน หรือหนวยงานอื่น พบวา     
ไดรับความชวยเหลือรวมมืออยางดี ทั้งดานความรู งบประมาณ ฯลฯ  เชน มีการติดตอกับชุมชน 
โดยผานคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงมักเปนผูนําทองถ่ินหรือผูนําชุมชนอยูแลว      อยาง
โรงเรียนอยากจะสอน เร่ือง การสานตะกราดวยทางมะพราว ซ่ึงเปนเอกลักษณของทองถ่ินนี้  จะ  
ขอความชวยเหลือจากกรรมการศึกษาของโรงเรียนชวยจัดหาวัสดุคือทางมะพราวให   นอกจากนี้ก็มี
การประสานงานกับสํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อจัดทําโครงการ
ฝกอาชีพการเกษตรในโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนจะตองเขียนโครงการเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุน  บางโรงเรียนเคยไดรับงบประมาณเปนจํานวน 30,000 บาท และมีการเชิญเจาหนาที่       
การเกษตรมาเปนวิทยากร สอนเรื่องการทําปุยชีวภาพดวย   

 
ดานกิจกรรม  พบวา 
1.  กิจกรรมเดนที่ทุกโรงเรียนเห็นความสําคัญและจัดขึ้นอยางตอเนื่อง คือ การเพาะ

ปลูก  สวนใหญเปนการปลูกผัก มีไมดอกไมประดับเล็กนอย  และมีการเลี้ยงปลาบาง  กิจกรรมนี้
สอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตรกลุมวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ วาดวยการปลูกผักและการ
ขยายพันธุพืช โดยมีสํานักงานเขตสนับสนุนดานงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการตามโครงการ 
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“ผักดีไมมีสารพิษ ธุรกิจการเกษตร”   ลักษณะของกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมีหลากหลายรูปแบบ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ของโรงเรียนดวย กลาวคือ      

โรงเรียนที่มีพื้นที่ทําการเกษตรนอย ไดจัดกิจกรรมดังนี้ 
- ปลูกผักในกระถาง หรือกระบะ  นําไปจัดวางตกแตงในบริเวณโรงเรียน 

หรือบนอาคารตามระเบียงหนาหองเรียน  
-  ทําเรือนเพาะชํา วางกระถางปลูกผักเปนชั้นๆ  3 ช้ัน ทําระบบน้ําฝอยให

ความชุมชื้น  
-  ทําสวนแขวน ปลูกไมดอกไมประดับ เชน กลวยไม  พลูดาง  
-  ทําสวนถาด  
-  ขยายพันธุพืช พวกไมประดับไมใบ  เชน โกสน ไทร   และพวกที่ใชใน

งานกิจกรรมดอกไมใบตอง เชน พุด ล้ินกระบือ หมากผูหมากเมีย  
-  เพาะเห็ด 
-  เล้ียงปลาสวยงาม  

 
สวนโรงเรียนที่มีพื้นที่การเกษตรกวางมาก ซ่ึงมีอยูไมกี่โรงเรียน สามารถทํา

แปลงเกษตรหลายอยางภายในบริเวณโรงเรียน  อาทิ 
-  ปลูกพืชผักปลอดสารพษิหลายชนิด หมุนเวียนกันตลอดทั้งป เชน คะนา 

กวางตุง  ผักบุงจีน  เปนตน  ผลผลิตที่ไดใชเปนอาหารกลางวันในโรงเรียน สวนที่เหลือนําไป
จําหนายใหแกผูปกครองและประชาชนทั่วไป  

-  ปลูกพืชอายุส้ัน หมุนเวียนกันไป เชน กลวย ขาวโพด ทานตะวัน  
-  ทําสวนแขวน ปลูกพวกไมประดับ  
-  ทําสวนสมุนไพร  
- ทําสวนดอกไมในวรรณคดี  
-  แปรรูปสมุนไพร เชน แชมพูมะกรูด 
-  เล้ียงปลา 
 

2.  โรงเรียนสวนมากใชประโยชนจากแหลงการเรียนรูในการจัดกิจกรรมนอยและ
ไมคุมคา โดยเฉพาะวัด สวน หรือคลอง ซ่ึงลวนแตอยูใกลโรงเรียนทั้งนั้น  ตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครโรงเรียนจะตองดูแลวัดที่อยูใกลโรงเรียนทุกวัด   โรงเรียนมักจะพานักเรียนไปรวม
กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา หรือขอใชสถานที่วัดจัดกิจกรรมตางๆ  บางโรงเรียนใหนักเรียนไป
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ศึกษาระบบนิเวศภายในวัด ดูจิตรกรรมฝาผนัง บางโรงเรียนพาไปชมศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุมนุษย  

       สวนเรื่องของสวนหรือคลองมักถูกมองขาม และมีอุปสรรคตางๆ   ดังคําบอกเลา
ตอไปนี้  

สวนติดกับโรงเรียน เปนสวนทิ้งราง เจาของสวนทําอาชีพอ่ืน  ผมจะเขาสวนเมื่อไป
จับเด็กหนีโรงเรียนกับเด็กติดยา… 
(อาจารยโรงเรียนมัธยม, สัมภาษณ, 10 กรกฎาคม 2545)  
 
มีสวนอยูขางโรงเรียน  ปลูกผักสวนครัว  คร้ังกอนลงขาวโพด หมดขาวโพดจะลง
กลวย  เคยถามหลานเจาของสวนวาจะขอพาเด็กมาดูไดหรือเปลา  เขาบอกตองถาม
ยายกอน  กลัวเด็กจะมาวุนวาย…  
(อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา, สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2546)  
 
เราใชน้ําในคลองรดผักในแปลงเกษตร  ตอทอจากคลองมา     แตไมเคยตรวจวัด
คุณภาพน้ํา  ผมจะลองปรึกษาครูวิทยาศาสตร  ทําโครงการของบประมาณจาก          
เทเลคอมเอเซีย… 
(อาจารยใหญโรงเรียนประถมศึกษา, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2546)  
 
โรงเรียนอยูหางจากคลองประมาณ 500 เมตร ไมเคยตรวจวัดคุณภาพน้ํา มีแตจัด  
อบรม ใหฟงการบรรยาย  ใหเด็กรูจักรักษาดูแลคลอง…  
(ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา, สัมภาษณ,  14 มีนาคม 2546)  
 

จากการศึกษา พบวา บางโรงเรียนมีพื้นที่ทําแปลงนอย แตพยายามเสาะหาพื้นที่อ่ืน
ในชุมชน  ดังกรณีศึกษาโรงเรียนวัดจันทร (ชื่อสมมติ) เขตตลิ่งชัน  ซ่ึงมีพื้นที่ทําการเกษตรคอนขาง
คับแคบ จึงไดขออนุญาตเจาของบานหลังหนึ่ง ซ่ึงอยูหางจากโรงเรียนประมาณ 500 เมตร  บริเวณ
บานเปนพื้นที่สวนประมาณ 2 ไร   เด็กจะเดินไปเรียนวิชาเกษตรที่นี่  เชน ดายหญา ปลูกผัก  จึงติด
ปายหนาบานวา “หลักสูตรทองถ่ิน”  ตอมาบานนี้ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อทําถนน เหลือที่วางเพียงเล็ก
นอย  โรงเรียนจึงตองยกเลิกการเรียนที่นี่ไป กลับมาพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนใหม ในรูปของแปลง
สาธิตไรนาสวนผสม มอบหมายใหนักเรียนชั้นประถมปที่ 6  แบงกลุมกนั 9 กลุมๆ ละ 4 คน รวม 36 
คน ทําโครงงานกลุมละเรื่อง นําไปสูการวิจัยในชั้นเรียน ไดแก เพาะเห็ดนางฟา (2 กลุม)  การปลูก
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ผักกางมุง ปลูกขาวโพด มะเขือ เฟองฟา สมุนไพร เล้ียงปลาดุก และเลี้ยงไก  เมื่อจบโครงการแลว
นักเรียนจะไดรับวุฒิบัตร (อาจารย, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2546)   จะเห็นไดวา ผูบริหารมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี  พยายามสนับสนุนและสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงควบคูกับการ
ฝกวิจัย   แตเนื้อหาสาระจะเนนไปในเชิงกระแสเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาวิถีชีวิตแทจริงของ            
ชาวสวนในถิ่นนี้  

นอกจากนี้ หลายโรงเรียนพยายามสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการ
ใหโรงเรียนนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน  ครูทํางานหนักมากในการคิดและเสาะ
แสวงหาความรูเพื่อนํามาจัดกิจกรรมตางๆ  เชน การสานทางมะพราว  การเพาะเห็ด  การเพาะเลี้ยง
จิ้งหรีด  การเลี้ยงไกแจ  การทําไวนอัญชัน ฯลฯ    กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจึงไมสัมพันธกับวิถี
ชีวิตชาวสวนซึ่งทําสวนไมผลเปนหลัก ทําสวนผักเปนรอง มากเทาที่ควร  กิจกรรมที่จัดนั้นมุงตอบ
สนองความตองการของตลาดเชิงธรุกิจมากกวา และกิจกรรมดานการแปรรูปผลผลิตอาจจะสอด
คลองกับกระแสสงเสริมภูมิปญญาไทยขณะนี้ ซ่ึงเปนการ “ทําตามๆ กัน” ไมมีอะไรแปลกใหม    
โรงเรียนนาที่จะพัฒนาตอยอดขึ้นไปดวยการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหม 
หรือสินคาแปรรูปใหมๆ โดยใชวัตถุดิบที่หางายในทองถ่ิน    

 
แตหลังจากกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดานสาระและกระบวนการ
เรียนรูที่สําคัญ  นับเปนชวงการเปลี่ยนผานที่สําคัญมาก โดยกําหนดใหสถานศึกษาทั่วประเทศเริ่มใช
หลักสูตรนี้ในปการศึกษา 2546 และขยายปละชั้นจนครบทุกชั้นในปการศึกษา 2548   

 หลักสูตรใหมนี้  มีหลักการสําคัญคือการใหสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปน “หลักสูตรแกนกลาง”  หรือเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา “หลักสูตรสถานศึกษา” ของตนขึ้น
มา  สถานศึกษาตองนําสาระและมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตรไปจัดทําหลักสูตรสถาน
ศกึษา โดยจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคในสังคมหรือชุมชนนั้น  

 ตั้งแตปลายป 2545 เปนตนมา  ทุกโรงเรียนเริ่มดําเนินการสรางหลักสูตรใหม ซ่ึงถือวาเปน
นวัตกรรมการศึกษาไทยอยางหนึ่ง และเตรียมพรอมในทุกๆ ดานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ   จากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกลาวสงผลกระทบถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติของผูบริหาร
อยางชัดเจน โดยเนนใหความสําคัญกับทองถ่ินมากขึ้น  การสรางสรรคกระบวนการเรียนรูเปนไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน  ดังจะเห็นไดจากกรณีศึกษาโรงเรียนตอไปนี้  
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กรณีศึกษาโรงเรียนหนึ่ง ในเขตตลิ่งชัน      ผูบริหารไดวางแผนไววาจะสัมภาษณคนใน
ชุมชน โดยกําหนดประเด็นครอบคลุมสภาพชุมชนและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวตลิ่งชัน  ดัง     
คําบอกเลาวา 

 
ผมรูจักแตมะไฟ  แตไมรูวามีพันธุครูถิน… ผมเพิ่งยายมาอยูไดปกวา  ผมวาจะ
สัมภาษณคนในชุมชนเรื่องวิถีชีวิตตางๆ   แตตอนนี้ยังวุนๆ เร่ืองหลักสูตร เร่ือง
ประเมินคุณภาพอยู เลยยังไมมีเวลาทํา แตผมทําประเด็นที่จะถามไวหมดแลว…  

              (อาจารยใหญโรงเรียนประถมศึกษา, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2546) 
  

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดมะไฟ (ชื่อสมมติ) ในเขตตลิ่งชัน  ครูผูสอนเกษตรเห็นความสําคัญ
ของหองเรียนธรรมชาติซ่ึงเปนสวนใกลโรงเรียน  มีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนนอกบริเวณ
โรงเรียน       ซ่ึงผูใหญบานใหการสนับสนุนที่จะพาเดินสํารวจสวน เพราะบางขนัดเปนสวนราง
ของทางราชการ อาจจะมีปญหาบุกรุกที่ดินได  

 
มีสวนรางใกลโรงเรียน เดินไปปลอดภยัมาก มีหลายขนัด อยากใหเด็กไปสัมผัส
จริงๆ  แตตอนนี้ติดขัดเรื่องเวลา อยากได 3 ชั่วโมงติดกัน  กําลังจะคุยกับฝายวิชา
การ…   พยายามจะเนนคุณคาของตนไม ใหรูจักตนไม  เคยชี้ตนไมในโรงเรียนให
บอกชื่อ เด็กตอบไมได  ส่ังใหเด็กไปชักใบตอง เด็กก็ไมเขาใจ   ตองบอกวาไปตัด
ใบตอง… 
(อาจารยโรงเรียนประถมศึกษา, สัมภาษณ, 7 มีนาคม 2546)  

 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนวลจนัทร (ช่ือสมมติ)  เขตจอมทอง เปนตัวอยางหนึ่งของ               

โรงเรียนที่เห็นคุณคาของกรรมการศึกษาของโรงเรียนที่เปนชาวสวน  โดยไดเชิญมาเปนวิทยากรให
ความรูเบื้องตนแกครูและนักเรียน  กลาวคือ   ในเดือนกุมภาพันธ 2546 ไดเชิญประธานกรรมการ
โรงเรียน  ซ่ึงเปนชาวสวนและผูนําทองถ่ินมาเลาเรื่องสวนสมบางมดใหนักเรียนชั้นประถมปที่ 5-6 
ฟง  เพื่อใหครูและนักเรียนรูเร่ืองของทองถ่ินในอดีต    หลังจากการฟงบรรยายแลวนักเรียนจะทํา
รายงานสง ซ่ึงผลงานของนักเรียนเปนที่พึงพอใจของผูอํานวยการโรงเรียนมาก    ถือวาเปนกาวแรก
ของการทําหลักสูตรสถานศึกษา  ขั้นตอไป จะดําเนินงานดานการสอนรวมกับผูรูในทองถ่ินอีกเชน
กัน  โดยวางแผนไววาจะพัฒนาพื้นที่ดานหลังของโรงเรียนทํา “สวนสมจําลอง” ปลูกสมเขียวหวาน 
ประมาณ  20 ตน เพื่อใหครูและนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติจริงไปพรอมกัน โดยขอความรวมมือ
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จากกรรมการโรงเรียนอีกทานหนึ่งซึ่งเปนชาวสวนสม นําทีมงานมาสํารวจพื้นที่ ใหคําแนะนําตางๆ 
ในการเตรียมแปลงเพาะปลูก  แตขณะนี้ยังขาดงบประมาณประมาณ 40,000-50,000 บาท ในการ
ปรับพื้นที่ดวยการกระเทาะปูนออก ทําใหการดําเนินงานหยุดชะงักไป  (ผูอํานวยการโรงเรียน, 
สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2546)  จะเห็นวา โรงเรียนนี้พยายามดึงเอกลักษณของทองถ่ินบางมดมาใชใน
การเรียนการสอน  และไดรับความรวมมืออยางดีจากกรรมการโรงเรียนหรือคนในชุมชนนั่นเอง  
แมวากรรมการหลายคนในฐานะวิทยากรทองถ่ินอาจจะไมถนัดสอนหรือบรรยายเชิงวิชาการ แต
สามารถ “เลาเรื่อง” และ “สาธิตใหเห็นจริง” ได   นับวาหลักสูตรนี้สอดคลอง และเชื่อมโยงเขากับวิถี
ชีวิตของชาวสวนสมบางมดอยางแทจริง  จึงนาที่จะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการตอไปได  

 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดการะเกด (ชื่อสมมติ) เขตจอมทอง เปนตัวอยางหนึ่งของโรงเรียนที่

พยายามจะใชแหลงการเรียนรูอยางคุมคา   ไมวาจะเปนชุมชนรอบโรงเรียน คลอง และสวน เพื่อจดั
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียนและสภาพปญหาในชุมชน โดยยังคงรักษาเอกลักษณทองถ่ินไว       
กิจกรรมที่ไดจัดไปแลวและกําลังอยูระหวางดําเนินการ ไดแก  (ผูอํานวยการโรงเรียน, สัมภาษณ, 6 
มีนาคม 2546) 

1.  สํารวจชุมชนโดยรอบ  ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา เพื่อศึกษาขอมูล
จากชุมชนผานประสบการณตรงของนักเรียน  ลักษณะของกิจกรรมถูกปรับใหเหมาะกับวัยและเวลา  
มีครูคอยควบคุมดูแลใกลชิด   และมีหนังสือนําแจงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมใหชุมชนรับ
ทราบ  กิจกรรมที่จัด ไดแก  เดินสํารวจชุมชนที่อยูรอบโรงเรียน  เขียนแผนที่  สัมภาษณรานคา         
ถายรูป  เปนตน  ขอมูลที่ไดนํามาสรุปรวมกันในชั้นเรียน  

2.  จัดโครงการลดแยกขยะ  สอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา มีการคัด
แยกขยะอยางถูกตอง  เพื่อนําไปทิ้งในถังขยะที่ออกแบบใหงายตอการใช  และพัฒนาขึ้นเปน “ถัง
มหัศจรรย”  เพื่อแปรรูปขยะเปนน้ําชีวภาพ  ขณะนี้ขอความรวมมอืจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ในการทําตนแบบถังมหัศจรรยดังกลาว ขั้นตอไปจะไดผลิตออกแจกจายไปยังโรงเรียนและวัดริม
คลอง สามารถที่จะตอทอใหน้ําชีวภาพจากถังไหลลงสูคลอง ชวยใหคลองใสสะอาดยิ่งขึ้น  กิจกรรม
นี้นับวาสอดคลองกับความตองการของชุมชนและวิถีชีวิตของชาวสวนเปนอยางมาก    ที่ตองการ
ฟนฟูสภาพคูคลองใหสะอาด   

3.  จัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองหนาวัดบางขุนเทียนนอก  สืบเนื่อง
จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับ ฝายพัฒนาชุมชนและ สวัสดกิาร
สังคม เขตจอมทอง ภายใตโครงการนํารองเพื่อการปรับปรุงและฟนฟูสภาพแวดลอมคลองดาน-



 292

คลองบางขุนเทียน-คลองสนามชัย ไดมาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การตรวจสอบคุณภาพน้ําและ
การเฝาระวังแหลงกําเนิดมลพิษ เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2545  

ในชวงเชา เปนการอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 65 คน จาก 
3 โรงเรียนที่อยูริมคลอง มีครูพี่เล้ียงควบคุมดูแล  นักเรียนไดศึกษาคุณภาพน้ําของแหลงน้ําทางดาน
กายภาพและเคมี รูจักเลือกดัชนีหรือตัวบงชี้ที่เหมาะสม    ตลอดจนเปรียบเทียบผลการศึกษาคุณภาพ
น้ํากบัมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน โดยใชอุปกรณ 5 ชนิด คือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดการ
นําไฟฟา เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง  และเครื่องวัดปริมาณของแข็งละลายทั้ง
หมด  และมีการฝกภาคสนามที่ริมคลองหนาวัดบางขุนเทียนนอก  ซ่ึงนักเรียนสนใจกิจกรรมนี้มาก 
เชนเดียวกับชาวริมคลองแถบนั้นก็สนใจอยากรูวานักเรียนกําลังทําอะไรกัน  เพราะไมเคยมีปรากฏ
การณเชนนี้มากอน  

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  โรงเรียนไดรับมอบอุปกรณเพื่อนําไปขยายผลตอ   
โดยจัดทําในรูปโครงงานวิทยาศาสตร มีการบันทึกผลการตรวจสอบอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสามารถจะนํา
ไปเทียบเคียงหรือเสริมกับขอมูลของกรมเจาทาและสํานักการระบายน้ําได   

ในชวงบาย เปนการอบรมชาวบานอาสาสมัครจากชุมชนริมคลอง จํานวน 50 
คน  มีการฉายวิดีโอใหชมเปนหลัก เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีตอการดูแลรักษาลําคลอง  

หลังจากการอบรม โรงเรียนนี้สังเกตเห็นวาขยะในคลองลดนอยลง  ชาวบาน
ริมคลองเอาใจใสเร่ืองการรักษาความสะอาดมากขึ้น  แสดงวาการจัดอบรมครั้งนี้สงผลกระทบเชิง
บวกแกชุมชน  จึงควรจะขยายผลตอไป  แตจากการติดตามผลในโรงเรียนที่เขารวมการอบรมดวย 
พบวา โรงเรียนทั้งสองแหงไมเห็นความสําคัญของการจัดอบรมครั้งนี้เทาที่ควร  จึงไมมีการขยายผล
ในโรงเรียนใหกวางขวางออกไป     แตนักเรียนในโรงเรียนแหงหนึ่งที่ผานการอบรมมาแลวขอทํา
กิจกรรมนี้ตอ จึงไดจัดทําโครงงานขึ้นและดําเนินการตรวจวัดไดเพียง 2 คร้ังก็ตองหยุดไป เพราะ
เปนชวงใกลปดเทอม 

4.  กิจกรรมการใชสวนเปนแหลงการเรียนรูสําหรับนักเรียนและประชาชน   
       โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร 2 งาน  เปนพื้นที่ทําแปลงสวนผักปลอดสารพิษ

และสวนสมุนไพรประมาณ 1 ไร ซ่ึงคับแคบเกินไป   บริเวณดานขางโรงเรียนมีสวนทิ้งรางอยูขนัด
หนึ่ง  สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองดังกลาวขางตน ทําใหเจาของสวน
รางดังกลาวสนใจและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ยอมมอบสิทธิการใชพื้นที่สวน 7 ไร 2 งาน 
เปนเวลา 5 ป  สวนนี้อยูในทําเลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาใหเปนแหลงการเรียนรูสําหรับนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป เพราะดานหนาสวนติดกับถนน  และดานหลังติดกับวัด โรงเรียนมีโครงการจะ
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พัฒนาสวนแหงนี้ใหเปน “สวนในกรุง” โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ บางกิจกรรมไดดําเนิน
การไปบางแลว  ดังนี้ 

- ไดสํารวจพันธุพืชและจัดทําบัญชีรายช่ือ จํานวนพันธุไมไทยที่ขึ้นอยูใน
โรงเรียน บันทึกขอมูลเก็บไวในคอมพิวเตอร  

-  ไดสํารวจตรวจสอบพันธุพืชที่ควรอนุรักษที่ขึ้นอยูในพื้นที่สวนของ   
โรงเรียนและเอกชนโดยเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี   พืชพันธุสําคัญในสวนเอกชนที่พบ ไดแก หมาก   
กลวยหอม    

- ไดแบงกลุมนักเรียนใหคนควาหารายชื่อทางพฤกษศาสตร รวมทั้งถ่ิน
กําเนิด สรรพคุณ และอ่ืนๆ  และจัดทําแผนปายชื่ออยางสวยงามและถาวร  

-  เตรียมปรับปรุงพื้นที่สวนของเอกชน เพื่อใชเปนสถานที่ฝกงานเชิง
ปฏิบัติการของนักเรียนและผูสนใจในลักษณะครบวงจร  เร่ิมดําเนินการในราวเดือนมีนาคม 2546  
โดยไดวางแผนปฏิบัติงานระยะยาวไว  สรุปไดดังนี้  

 - โครงการเพาะเห็ดครบวงจร ตั้งแตจดัทําถุงเชื้อเห็ดไปจนถึงการจําหนาย  
 -  โครงการผักปลอดสารพิษ    เปนโครงการที่โรงเรียนกําลังดําเนินการอยู

ภายในโรงเรียน ผลผลิตที่ไดสงโครงการอาหารกลางวันและจําหนายใหกับประชาชนที่สนใจทั่วไป 
เปนโครงการตอเนื่องกับโครงการลดแยกขยะและโครงการน้ําสกัดชีวภาพ โรงเรียนจะไดบูรณาการ
ทั้ง 3 โครงการเขาดวยกัน   

- โครงการผักกางมุง เปดใหประชาชนเขามาชมและเก็บผลผลิตดวยตนเอง  
- โครงการสวนหยอมสมุนไพร ขยายผลตอจากที่ทําอยูแลวภายในโรงเรียน  
- โครงการเลี้ยงปลาในทองรองสวน เพื่อทําปลาสลิดแดดเดียว   
-  จัดทําลานสังคีตศิลป โดยใชพื้นที่รองสวน ทําเปนลานกวาง เพื่อใชเปน

ประชาชนเขามานั่งเลนพักผอนหยอนใจ พรอมกับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน
กรุงเทพมหานครในชวงเย็น  

-  จัดทําซุมจําหนายสินคาและซุมประกอบอาชีพตางๆ เพื่อเปดบริการแก
ประชาชนที่มาศึกษาดูงานหรือทองเที่ยว ทําใหเกิดเศรษฐกิจที่ดีในชุมชน   เนื่องจากขณะนี้โรงเรียน
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักพัฒนาชุมชน โดยงบแปรญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จัด
ฝกอาชีพใหแกประชาชน 8 กลุมอาชีพ คือ  นวดแผนโบราณ  ประกอบอาหาร ทําผาบาติคมัดยอม 
ประดิษฐของชํารวย เสริมสวย ตัดผม ซอมคอมพิวเตอร และเพนทกระจก โรงเรียนจึงไดเตรียม
สถานที่แหงนี้เปนแหลงประกอบอาชีพและเกิดการรวมตัวเปนสหกรณตอไป   
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จะเห็นวา  การจัดกิจกรรมสวนในกรุงดังกลาวเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 
และเนนการฝกปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตของผูเรียน  สวนในกรุงจึงเปนหองเรียนธรรมชาติที่เปด
กวางสําหรับนักเรียนและคนในชุมชนไดเขามาเรียนรู  ทุกตารางนิ้วของสวนเอื้อตอการเรียนรูที่มี
ความหมายตอชีวิต 

ทุกรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดการะเกดจัดขึ้นหรือ
กําลังจะดําเนินการนั้น  ทั้งผูสอน ผูเรียน และชุมชนไดรวมกันคิดและสราง โดยคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญ  เปนกระบวนการเรียนรูที่มีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมไดทุกกลุมวิชา สอดคลองกับ
สภาพของชุมชนชาวสวน และเปนการเรียนรูเพื่อพัฒนามากกวาการทองจากตํารา  ทุกฝายที่เกี่ยว
ของควรจะใหความรวมมือในการผลักดันใหกิจกรรมเหลานี้บรรลุผลสําเร็จ       

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดการะเกด  จึงเปนตัวอยางที่ดีที่แสดงถึงวิสัยทัศนและการ
บริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่นาจะสงผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมของชุมชนดวย 

 
โดยสรุป ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา  วิถีคิดและวิธีปฏิบัติของโรงเรียนสวนใหญไมตอบสนอง

หรือเอื้อตอการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนมากเทาที่ควร  โดยเฉพาะผูบริหารมองวาอาชีพทําสวน
เปนอาชีพดั้งเดิมของคนในถิ่นนี้  ไมสอดคลองกับภูมิหลังของนักเรียนซ่ึงสวนมากอพยพมาจากตาง
จังหวัดในภาคอีสาน  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจะไมคํานึงถึงเรื่องวัฒนธรรมชาวสวนเปน
สําคัญ  และดวยความเจริญของเมืองที่ขยายเขาสูชุมชนอยางรวดเร็ว  ภาคธุรกิจโรงงานเกิดขึ้นมาก
มายอยางเห็นไดชัด การจดัการศึกษาของโรงเรียนจึงมุงที่จะตอบสนองตลาดธุรกิจมากกวา โดยคาด
หวังวาเด็กจบไปแลวจะนําไปประกอบอาชีพได   แมแตมุมมองในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาจะ
เปนไปในแนวมุงสูอาชีพอ่ืน  เชน  ป. 1-2 เรียนการจักสาน  ป.3-4 เล้ียงปลาสวยงาม  ป.5-6  ทํา  
ดอกไมจันทร ออกสูตลาด   

ในการจัดการเรียนการสอนโดยนําภูมิปญญาในทองถ่ินมาสอนนั้น ยังไมเปนที่แพรหลาย
เทาที่ควร  มีเพียงบางโรงเรียนเทานั้นที่พยายามจะทํา และมักจะเนนการถายทอด “ความรูเฉพาะ
เร่ืองของทองถ่ิน” มากกวาเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินของตน หรือบางทีเปนภูมิปญญาของทองถ่ินอื่น    
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของผูบริหาร ครู และชุมชนยังไมสอดคลองกันเทาที่ควร  ครูสวนมากยึดตาม
แบบสวนกลาง  ครูที่เปนลูกหลานชาวสวนหรืออพยพมาอยูในถ่ินนี้หลายสิบปแลวมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนอยางลึกซึ้ง แตโดยมากไมมีโอกาสนําความรูที่ตนมีอยูไปใชสอน
ในชั้นเรียน  เพราะการสอนยึดติดกับเนื้อหาในแบบเรียนมากเกินไป   อีกประการหนึ่งคือภารกิจ
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ประจําวันที่ครูไดรับมอบหมายมีมากมายอยูแลว  และอัตรากําลังครูไมคอยจะเพียงพอ ครูไมมีเวลา
ที่จะไปศึกษาชุมชนหรือสัมผัสชุมชนไดอยางแทจริง  จึงรับรูสภาพของชุมชนเพียงผิวเผินเทานั้น  

อยางไรก็ตาม  ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2545   การจัดการเรียนการสอนเริ่มคํานึงถึงชุมชนรอบ
โรงเรียน หรือ “เขาใกล”  วิถีชีวิตชาวสวนมากขึ้น โดยเฉพาะในหลักสูตรสถานศึกษา  

 
สรุปไดวา การศึกษาในระบบที่ผานมามีบทบาทนอยในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน  แต

มีแนวโนมที่จะเชื่อมโยงกับชุมชนหรือวิถีชีวิตของชาวสวนมากขึ้นในการสรางหลักสูตรสถาน
ศึกษาในป พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ แนวคิดของผูบริหารระดับสูงจะเปนตัวแปรที่สําคัญมากวาจะสนับสนุน
การสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนมากนอยเพียงใด  ถานโยบายของผูบริหารไมสนับสนุนจริงจังแลว  
การสืบทอดองคความรูเร่ืองเหลานี้ยอมเกิดขึ้นไดยาก  

 
4.   ปญหาสําคัญท่ีพบในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี   สรุปไดดังนี้คือ  

4.1  ขาดผูสืบทอดอาชีพทําสวนที่เปนทายาทโดยตรง   
4.2   คนรุนใหมไมสนใจประกอบอาชีพทําสวนเปนหลัก แตสนใจทําเปนอาชีพเสริมมาก

กวา   ดังจะเห็นไดจากการสนทนากลุมนักเรียนซ่ึงจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (11 มีนาคม 2546) ทุกคน
เห็นพองตองกันวาไมอยากประกอบอาชีพทําสวน  โดยใหเหตุผลวา 

- ทําสวนเหนื่อย 
- รายไดไมแนนอน  
- รอนานกวาจะไดผลผลิต   
- รักสบาย  
- ทํางานออฟฟศไดเงินดีกวา  สบายกวา 

แตทุกคนเห็นวา ถาทําเปนอาชีพเสริมจะดีกวาอาชีพหลัก เพราะเห็นประโยชนของ
การทําสวนหลายอยาง  คือ 

-  นําผลผลิตมาทานได 
-  สรางงาน สรางรายได 
-  ชวยใหสุขภาพดี  ไดออกกําลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์  
-  ใหความรมเย็น 
-  มีอิสระดี อยากหยุดเมื่อไรก็ได 
-  จัดทําเปนของขวัญได 
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ในกลุมนี้มีนักเรียนเพียงคนเดียวที่คิดวาจะเรียนตอทางดานเกษตร เพราะครอบครัว
มีที่ดินในตางจังหวัดหลายแปลง   

4.3   การรวมกลุมของชาวสวนที่เกิดขึ้นทั้งที่เปนแบบทางการและไมเปนทางการมีมากมาย  
แตสวนมากเปนความสัมพันธแบบหลวมๆ   สมาชิกกลุมที่มีฐานะดีจะมีโอกาสเรียนรูจากกระบวน
การกลุมไดมากกวา เพราะมีเวลา อาศัยแรงงานอื่นทํางานในสวนแทนได และกลาที่จะเสี่ยงทดลอง
เรียนรูส่ิงใหมๆ  ในขณะที่สมาชิกกลุมที่มีฐานะไมดีจะหาเวลามารวมกิจกรรมไดยาก เพราะยุงกับ
การทํางานในสวนของตน และไมกลาเสี่ยงลงทุนกับสิ่งใหมๆ  หรือแมแตเวลานัดประชุมกลุม 
สมาชิกไมคอยมารวมประชุม  บางคนเปนสมาชิกหลายกลุมในเวลาเดียวกันถึง 5 กลุม  พลังของกลุม
ตางๆ จึงคอนขางออนแอ  มีเพียงไมกี่กลุมที่รวมตัวกันเขมแข็ง เชน  กลุมแมบานบางพรมผลิตสินคา
แปรรูป เชน ขิงดอง   สหกรณบางมดหลวงพอถาวร  กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ  เปนตน  

4.4    มีชองวางระหวางวัยของชาวสวนกับนักวิชาการเกษตร   ชาวสวนสวนใหญเปนผูสูง
อายุที่มีความรูและผานประสบการณในการทําสวนมามากกวานักวิชาการเกษตรซึ่งมักอยูในวัยหนุม
สาวคราวลูก  จึงไมคอยไววางใจหรือเชื่อมั่นในตัวนักวิชาการมากนัก ทําใหความสัมพันธไมราบรื่น
เทาที่ควร และกวาจะสรางความเปนกัลยาณมิตรหรือ “เพื่อนรวมทาง” ขึ้นไดตองใชเวลานานพอควร   

4.5    องคความรูที่เกี่ยวกับภูมิปญญาชาวสวนหรือวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีมีมากมาย
และครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา  แตยังไมมีการรวบรวมขอมูลและบันทึกเปนลายลักษณอักษร
อยางเปนระบบ ออกเผยแพรเพื่อประโยชนทางวิชาการ   ในขณะที่ผูรูในทองถ่ินกลาววา “ทํามาเยอะ 
อยูในสมองหมด ไมเคยบันทึกไว”  (อรรถ กันภัย, สัมภาษณ, 18 มกราคม 2546)  และผูรูเหลานี้นับ
วันจะเหลือนอยลงไปทุกที  หนวยงานอยางสภาวัฒนธรรมประจําเขตก็มิไดคํานึงถึงเรื่องนี้เทาใดนัก  

4.6   ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น    ยังคงมีปญหาที่จะใหชุมชนเขาไปมี
สวนรวมจัดการศึกษาอยางแทจรงิ   ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรรวมกับผูรูในทองถ่ินในเรื่องที่จะนํา
มาสอน จึงเปนเพียงแนวทางที่กําหนดในหลักสูตร ซ่ึงออกมาในรูปของระเบียบหรือคําสั่งกระทรวง
ศึกษาธิการ  ดวยเหตุนี้การนําไปใชใหบังเกิดผลเพียงใดขึ้นอยูกับตัวบุคคล ผูบริหารทุกระดับ ครู 
และผูนําชุมชนคอนขางสูง 

 4.7   ในการนําหลักสูตรทองถ่ินไปใชควบคูหลักสูตรแกนกลางนั้น   เนื่องจากหลักสูตร
ทองถ่ินไมมีการกําหนดรูปแบบรายละเอียดไวชัดเจน  โรงเรียนจะสอนมากนอยเพียงใดก็ไมมี              
ผลกระทบตอโรงเรียน สถานภาพของหลักสูตรทองถ่ินจึงดอยกวาหลักสูตรแกนกลางที่มีสถานะเชิง
บังคับ โรงเรียนจึงใหความสําคัญกับหลักสูตรแกนกลางมากกวา สวนครูก็เชนกันจะยึดถือหลักสูตร
แกนกลางมากกวาจะคํานึงถึงหลักสูตรทองถ่ิน  สําหรับครูที่ตองการจะสอนหลักสูตรทองถ่ินอยาง
จริงจัง ครูจะตองทํางานหนักเพิ่มขึ้นอีกในการศึกษาคนควาเนื้อหาสาระและจัดกิจกรรมเชื่อมโยง
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อยางเหมาะสม เปนการสรางและพัฒนาหลักสูตรขึ้นเอง  แตครูจะไมมีเวลามากพอที่จะทําเชนนั้นได  
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับบริบทความตองการและความจําเปนของทองถ่ินจึง
ไมแพรหลายเทาที่ควร 

4.8   การกําหนดใหเร่ิมใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ทั่วประเทศ ใน
ปการศึกษา 2546  นับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระบบการศึกษา  ชวงนี้จึงเปนรอยตอที่สําคัญ
มาก  ในขณะที่โรงเรียนใชหลักสูตรเดิมอยู  โรงเรียนตองเตรียมความพรอมรองรับหลักสูตรใหม ซ่ึง
ประกอบดวยหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา  ผูบริหารและครูไดทุมเทเวลาใหกับ
นโยบายใหมนี้เปนอันมาก  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลายเปนเรื่องรองเชนเดิม  แตมีขอดีอยู
บางตรงที่ทําใหโรงเรียนตองคํานึงถึงหลักสูตรสถานศึกษามากขึ้นกวาในอดีต  แตจะสามารถ         
เชื่อมโยงให “เขาถึง” วัฒนธรรมของชุมชนที่แทจริงไดหรือไมเปนเรื่องที่ตองติดตามตอไป  

 
5. การนําเสนอบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรม  
 

นอกจากการศึกษาจะมีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีแลว  ยังมี           
บทบาทสําคัญในการพัฒนาทางวัฒนธรรมดวย เพื่อใหวัฒนธรรมชาวสวนสามารถดํารงอยูไดตอไป
ในบริบทที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว     

จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน ผานระบบการศึกษาทั้ง 3 
รูปแบบ ดังไดกลาวแลวขางตน  พบวา  กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในหลายกรณีศึกษาสะทอนให
เห็นถึงแนวทางการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวน ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

1.   เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในชมุชน  โดยชุมชน เพื่อชุมชน  หรือกลาวไดวา
ชุมชนชาวสวนมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวัฒนธรรม  

2.  อาศัยภูมิปญญาหรือองคความรูเดิมของชาวสวนเปนฐานของการพัฒนาวัฒนธรรม   
3.  อาศัยการรวมกลุม และกระบวนการกลุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแกปญหารวมกัน  

เปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพของตน 
4.  อาศัยเครือขายการเรียนรูในการสนับสนุนสงเสริมทุกดาน เพื่อใหเกิดความแข็งแกรงใน

การจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา 
5.  อาศัยโรงเรียนเปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาใหแกคนรุนใหม ผานหลักสูตรสถาน

ศึกษา ซ่ึงชุมชนตองเขาไปมีสวนรวมในการสรางและพัฒนาหลักสูตร 
ลักษณะดังกลาวขางตน เปนฐานคิดที่สําคัญ ที่สามารถเชื่อมโยงไปสูการนําเสนอบทบาท

การศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรีตอไป   
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5.1   ทิศทางของการพัฒนาทางวัฒนธรรม   
ทิศทางที่พึงประสงคในการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชาวสวน ฝงธนบุรี เพื่อใหชุมชน

เปนฐานแหงปญญา เปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  ปรับตัวไดทันตอกระแสที่กําลัง               
เปล่ียนแปลง  ควรจะมีทิศทางดังนี้  

1.  อนุรักษวัฒนธรรมชาวสวน  สามารถดํารงความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน  โดย
อาศัยพลังกลุมที่เขมแข็ง  

2.  ยอมรับวิทยาการและเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับทองถ่ิน  โดยปรับเปลี่ยนวิถี
การผลิตใหมีคุณภาพดขีึ้น  จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมใหม  

3.  เปนแหลงวิทยาการดานการเกษตรที่มีความสมดุลทางธรรมชาติ  โดยมีการสราง
เครือขายการเรียนรูของชุมชนในการรักษาและเฝาระวังสิ่งแวดลอม  มีการเผยแพรใหชุมชนอื่นได
รับรูและเห็นคุณคาสมศักดิ์ศรีที่มีวัฒนธรรมของตนเอง  

4.  มีบทบาทสําคัญในการสรางและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน  โดยมีสวนรวมใน
การกําหนดเปาหมายหลักสูตรและสาระ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน  เปนแหลงการเรียนรู 
และวิทยากรทองถ่ิน  

   
5.2   บทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี  

จากการที่ชุมชนชาวสวนเคยเขมแข็ง พึ่งตนเองได  เมื่อตองเผชิญกับกระแสการพัฒนา
ที่ทันสมัยและมีพลังเหนือกวา ทําใหพลังของชุมชมออนแอลงอยางเห็นไดชัด เปรียบเสมือนชุมชน
กําลังเจ็บปวย  ดังนั้น ในการจัดการศึกษาเพื่อพลิกฟนชุมชนใหสามารถดํารงอยูตอไปได  หรือมีการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมไปในทิศทางที่พึงประสงคนั้น    จําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกคนใน
ชุมชน ทุกหนวยงานทั้งที่เปนภาครัฐและเอกชน ในการจดัการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง    โดย
ผูวิจัยขอเสนอใหมีการแบงกลุมผูที่ควรจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาออกเปน 3 กลุมใหญ ดังนี้    

1.  กลุมชาวสวนฝงธนบุรี    นาจะรับผิดชอบและมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อชุมชนเอง 

2.  กลุมโรงเรียนในชุมชน    นาจะรับผิดชอบและมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา
ในระบบ 

3.  เครือขายการเรียนรู    นาจะรับผิดชอบและมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา       
นอกระบบ และสงเสริมสนับสนุน 2 กลุมแรกใหดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เมื่อชุมชนชาวสวนฝงธนบุรีมีผูรวมกันรับผิดชอบในแตละดานโดยตรงแลว จะทําให
เกิดพลังที่จะขับเคลื่อนการพลิกฟนชุมชนขึ้นมาได  ดังรายละเอียดตอไปนี้  
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1.   กลุมชาวสวนฝงธนบุรี 
ท่ีมาของแนวคิด     ฝงธนบุรีเปนพื้นที่ที่มีองคความรูหลากหลายอยูเปนจํานวนมากที่ผานการสั่งสม
มาหลายชั่วอายุคน  ซ่ึงเปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความหมายตอวิถีชีวิตของชาวสวนฝงธนบุรี  องค
ความรูเหลานี้แฝงอยูในตัวบุคคล ผานกระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัย โดยยังไมมีการบันทึก แตจาก
การสนทนากลุมผูนําทองถ่ิน (6 ธันวาคม 2545)  เห็นพองตองกันวา ควรจะมีการเก็บบันทึกองค
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนอยางเปนระบบและเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนมรดกฝากไว
กับแผนดิน  โดยเริ่มจากฐานรากของชุมชน คือ “ชาวสวน”  เพราะชาวสวนจะเปนผูที่รูดีที่สุดใน
เร่ืองที่จะบันทึก  และปจจุบันมีผูสืบทอดอาชีพทําสวนเหลืออยูนอยมาก จึงมีความจําเปนเรงดวนที่
จะตองบันทึกองคความรูอันทรงคุณคาเหลานี้ไว โดยแตละหมูบานและหลายองคกรในชุมชน
สามารถเขามาเปนแนวรวมในลักษณะเครือขายรวมมือกันทําอยางจริงจัง  เร่ืองราวที่จะบันทึกขึ้นอยู
กับความจัดเจนของแตละกลุม แตละถ่ิน  ดังคําบอกเลาที่วา 
 

…หมูผมปลูกมะกรูดสงออก  ผมจะเขียนเรื่องนี้ หมูอ่ืนก็เขียนเรื่องอื่นๆไป…  
 (สนทนากลุมผูนําทองถ่ิน, 6 ธันวาคม 2545)  

 
       ขั้นตอนที่ 1   การสราง “บันทึกชาวสวน”   โดยชาวสวนฝงธนบุรี     

สาระของบันทึกชาวสวน         เนื้อหาสาระที่บรรจุลงในบันทึกเนนความหลากหลายทั้งรูปแบบและ
กิจกรรม  ที่เปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวสวนโดยตรง เปนสิ่งที่มีความหมายและมีคุณคาตอ
การดํารงชีวิต  และเปนสิ่งที่ชาวสวนเห็นพองตองกันวาสามารถชวยใหชุมชนพัฒนาตนเองไดบน
ฐานภูมิปญญาดั้งเดิม   
 ตัวอยางสาระที่ควรบันทึก ไดแก 
 การอนุรักษไมผล   บันทึกเกี่ยวกับไมผลที่เปนพันธุดั้งเดิม และพันธุใหมที่เกิดขึ้นในถิ่นนี้
และเปนที่นิยมของตลาด  

การอนุรักษพันธุกรรมพืช   บันทึกเกี่ยวกับพันธุไมเกาแก หายาก ที่ขึ้นอยูในถ่ินของตน เชน  
ตนสะตือ ตนยาง  ตนจันทรกะพอ เปนตน และจัดทําทะเบียนพันธุกรรมพืช  

นวัตกรรมการทําสวน   บันทึกเกี่ยวกับวิธีการยกรอง  ทําคันดิน ขุดลํากระโดง  
แบบแผนการทําสวนแตละประเภท  บันทึกเกี่ยวกับขั้นตอนการทําสวน  ไดแก การเตรียม

ดิน การปลูกพืช การบํารุงรักษาดิน การเก็บผลผลิต  
ประวัติวัด    บันทึกเกี่ยวกับความเปนมา ความสําคัญทางประวัติศาสตร  คุณคาทางโบราณ

สถาน  คุณคาทางสถาปตยกรรมและจิตรกรรม  ความผูกพันของวัดกับชาวสวน 
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ประวัติคลอง   บันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตรของคลอง ความสําคัญตั้งแตในอดีตจนปจจุบัน 
ความผูกพันของคลองกับชาวสวน  ปญหาที่เกี่ยวของกับคลอง  

ประเพณีชักพระ  บันทึกเรื่องราวของประเพณีชักพระ คติความเชื่อ คุณคาทางวัฒนธรรม  
รูปแบบของการสรางบันทึกชาวสวน    ควรกําหนดไวในรูปแบบของ “โครงการ”  แตละโครงการ
ยอยมีเปาหมายเดียวกัน  แตกตางไปตามความสนใจและความถนัด   แบงหนาที่กันรับผิดชอบ  เพื่อ
การสืบทอดภูมิปญญาชาวสวน ประวัติความเปนมา  เอกลักษณ   และความภาคภูมิใจของชาวสวน
ในชุมชนนั้นๆ  องคประกอบของบันทึกครอบคลุมเปาหมาย เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู ไป
จนถึงการประเมินผล  วิธีการบันทึกเริ่มจากสิ่งที่ใกลตัวกอน ที่เกี่ยวพันกับบางเรื่องในชีวิตประจํา
วันแลวคอยๆ ขยายออกไปสูเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ซับซอน หรือจากสิ่งที่งายไปหายาก  มีความยืด
หยุนอยางอิสระ และขึ้นอยูกับศักยภาพของผูรวมโครงการ  โครงการแรกเริ่มอาจเปนเพียงโครงการ
เล็กๆ ที่มีผูรวมงานเพียง 2-3 คน เพื่อเปนการนํารอง   จากนั้นจึงคอยๆ พัฒนาขยายออกไปตามความ
เหมาะสม 
ผูรับผิดชอบ      ชุมชนเปนผูรับผิดชอบ โดยผานคณะกรรมการสรางบันทึกชาวสวน ประกอบดวย
หัวหนาโครงการแตละโครงการ และผูเกี่ยวของ  

 
ขั้นตอนที่ 2   กระบวนการเรียนรูและพัฒนา โดยกลุมชาวสวน  
 ในขั้นตอนนี้  เปนการเปดโอกาสในการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม     และพัฒนา

ศักยภาพของตนเองจากขั้นตอนที่ 1   การจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนานี้จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนวงจรเรื่อยไป และจะเปนบอเกิดแหงประสบการณและความรูใหม 
สาระแหงการเรียนรู   มีความซับซอน ลุมลึกกวาขั้นตอนแรก   หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิมที่
ไดเก็บรวบรวมไวในบันทึกชาวสวน  เชน  เมื่อจัดทําบันทึก “ประวัติคลอง” แลว อาจทําใหชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของคลองมากยิ่งขึ้น ทําใหเร่ิมไดคิด วิเคราะหรวมกันวาจะพัฒนา
คลองอยางไรตอไป  
กระบวนการเรียนรูและพัฒนา    มี 4 ขั้น  ดังนี้ 

1.   รวมคน      สรางพลังกลุม  พรอมที่จะเรียนรูรวมกัน   พึ่งพาอาศัยกัน  หรืออาจจะเชื่อม
ประสานกับกลุมโรงเรียนหรือเครือขายการเรียนรู  เพื่อเสริมสรางศักยภาพของกลุมใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

2.  รวมสมอง   สรางสรรคแนวคิดใหม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอ่ืน วิเคราะหทางเลือก 
3.  รวมสองมือ สรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรมใหมในการพัฒนาหรือแกปญหาชุมชน 
4.  รวมใจ         สรางจิตสํานึกของความเปนเจาของรวมกัน  มีความผูกพัน  เอื้ออาทรตอกัน 

สามารถขยายผลการเรียนรูออกไปใหกวางไกล  
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การจัดการศึกษาโดยกลุมชาวสวนในลักษณะนี้ เปนกระบวนการแหงพลวัต จะเกิดขึ้นเปน
วงจรการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไมมีที่ส้ินสุด  สามารถปรับใหสอดคลองกับบริบทที่เปล่ียนไปได
ตลอดเวลา และสามารถขยายเครือขายภายในชุมชน  นําไปสูโครงการที่มีกิจกรรมหลากหลายและ
จํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น  พลังของชุมชนจะเขมแข็งขึ้นทีละนอย   

 
2.   กลุมโรงเรียนในชุมชน 

ท่ีมาของแนวคิด     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุชัดเจนในมาตรา 8(2) 
และ 9 (6) ถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา กําหนดเปาหมาย สราง กํากับ และ
ประเมินการจัดการศึกษาในสถานศึกษา มุงเปาหมายการใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน  

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544    เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน      กําหนด
จุดหมาย ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละ
กลุม มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนชวงชั้นละ 3 ป  

จุดเนนของหลักสูตรอยูที่การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
เปดโอกาสใหสถานศึกษาจัดเวลาเรียน วิธีการเรียน และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่สอด
คลองกับกลุมเปาหมายและวิธีการจัดการศึกษา  มีการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรูไว
เฉพาะแกนกลาง สถานศึกษาสามารถนํามาพัฒนามาตรฐานการเรียนรูหรือจัดเปนรายวิชาเพิ่มเติมได  
สวนกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนเรียนรูสาระวิชาการไดอยางมีความสุข
ทั้งในและนอกหองเรียน  

สําหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ ใหเร่ิมใชหลักสูตรนี้ในปการศึกษา 2546 และขยายป
ละชั้นจนครบทุกชั้นในปการศึกษา 2548   จึงนับเปนชองทางที่ดีและเหมาะสมที่จะนําองคความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนไปบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนในเขตตลิ่งชัน
และจอมทอง  โดยชาวสวนมีสวนรวมในการสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 1  การสรางหลักสตูรสถานศึกษาในบริบทชุมชนชาวสวน โดยใชโรงเรียน
เปนศูนยกลาง  

ในการสรางหลักสูตรสถานศึกษาในบริบทชุมชนชาวสวน  เบื้องตนโรงเรียนควรที่จะ
ขอความเห็นจากชุมชนโดยตรง เพื่อจะไดจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ
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ชุมชน  ดังที่ผูนําทองถ่ินไดเสนอความเห็น เกี่ยวกับ  “หัวขอเรื่องที่ควรจะบรรจุลงในหลักสูตรของ
โรงเรียน”  สรุปไดดังนี้  (สัมภาษณกลุม,  10 พฤษภาคม 2545)   

1. การปลูกผักดวยการเพาะเมล็ด  
2. การขยายพันธุพืช  เชน ตอนกิ่ง  ชํากิ่ง   
3. การดายหญา  
4. การทําปุย  
5. พันธุพืชที่ควรอนุรักษ  เชน สมบางมด ล้ินจี่บางขุนเทียน มะไฟครูถิน  มะมวง

พราหมณขายเมีย  กระทอนทับทิม  หมาก  เปนตน 
6. พันธุพืชที่นิยมปลูกในแถบนี้  เชน ไมผลตางๆ  มะกรูด  ขิง ขา ตะไคร  กลวย 

มะพราว  
7. การทําสวนผสม 
8. การแปรรูปผลผลิต  เชน ขิงดอง สานทางมะพราว  แชมพูมะกรูด  
9. การอนุรักษส่ิงแวดลอม  เชน  การรักษาคูคลองใหสะอาด 
10. ความสัมพันธของชาวสวนกับสิ่งแวดลอม  
นอกจากนี้ นักเรยีนที่เรียนจบชั้นมัธยมปที่ 3  ไดเสนอใหจัดการเรียนการสอนทางดาน

การเกษตร ดังนี้  (สนทนากลุม, 11 มีนาคม 2546) 
1.  ควรเปนวิชาเลือก  อยากเรียนเรื่อง กลวยไม พืชเศรษฐกิจ  พืชอนุรักษในทองถ่ิน 

การขยายพันธุ  
2.  จัดเปนกิจกรรมเสริม เชน ชุมนุมเกษตร 
3.  สอนแทรกเนื้อหาในรายวิชาตางๆ  เชน   

-  ภาษาอังกฤษ  สอนศัพท ช่ือเรียกผลไมตางๆ  บทสนทนาแนะนําแหลงทองเที่ยว  
-  ภาษาไทย   แตงเรื่อง แตงกลอน 
-  คณิตศาสตร  คํานวณการเจริญเติบโต  จํานวนผลผลิต ทําบัญชีรายรับ-รายจาย      
       จดสถิติผลผลิต 
-  สังคม  สอนวิธีจูงใจลูกคา  
-  ศิลปะ   สอนวาดรูป  การนําดอกไม ตนไมมาประดิษฐเปนของขวัญ  
-  วิทยาศาสตร   สอนแปรรูปผลผลิต และทําโครงงานตางๆตามความสนใจ  

จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมขางตน สามารถนํามาเปนฐาน
คิดในสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได  
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เนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตชาวสวนสามารถสอดแทรกเชื่อมโยงในรายวิชาตางๆ     
ตั้งแตระดับอนุบาลขึ้นไป  แตในที่นี้ จะไดนําเสนอตัวอยางการสรางหลักสูตรสถานศึกษาแบบ
บูรณาการ วิชาวิถีชีวิตชาวสวน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซ่ึงสอดคลองกับความเห็น
ของชาวสวนวาควรจะปลูกฝงการทําสวนตั้งแตวัยเด็ก เนื่องจากเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น    
ยังตองการใชพลังในการเคลื่อนไหวของรางกาย ประกอบกับเด็กจะมีความพรอมของอวัยวะ      
โดยเฉพาะมือที่มีความสัมพนัธกับสายตา และเด็กไดรับการปูพื้นฐานการเรียนรูรายวิชาตางๆที่จะ 
นํามาบูรณาการในวิชาวิถีชีวิตชาวสวนมาแลวจากชั้นเรียนที่ผานมา  

 
ตัวอยางการเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาวิถีชีวิตชาวสวน  ดังแผนภาพที่ 1               

(รายละเอียดในภาคผนวก ข)  



                                          แผนภาพที่ 1  การเรียนรูแบบบูรณาการ วิชาวิถีชีวิตชาวสวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิถีชีวิตชาวสวน 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การทําสวน      (10) 
(การเพาะปลูก 
การขยายพันธุพืช 
การทําปุยชีวภาพ 
การเก็บผลผลิต 
การแปรรูปผลผลิต) 

กลุมสาระสังคม 
ศาสนา  วัฒนธรรม 

ลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศในชุมชน 
(ที่ตั้ง , อากาศ , ภูมิประเทศ , อาชีพ , ประวัติศาสตร) 
การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา (การทําสวนผสม)  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศ 
(การคมนาคม,ที่อยูอาศัย,ประเพณี, อาชีพ, ทรัพยากรน้ํา,ดิน) 
แนวทางการฟนฟูสภาพสังคม  ระบบนิเวศ 
(การอนุรักษแมน้ําลําคลอง, อนุรักษพันธุไม, อนุรักษประเพณี) 

ภาษาไทย วิทยาศาสตร (2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(สวนผลไม พืชที่นิยมปลูก/ควรอนุรักษ 
สวนผัก พืชที่นิยมปลูก/ควรอนุรักษ 
สวนไมประดับ พืชที่นิยมปลูก/ควร
อนุรักษ) 

(2)    การตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

ภูมิปญญาชาวบาน           (2) 
(ศัพทชาวบาน 
คําพังเพย 
สํานวน) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 
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ในกระบวนการสรางหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนนั้นมีหลายขั้นตอนซึ่ง
ทุกขั้นตอนสามารถเชื่อมประสานกับกลุมแรก คือ กลุมชาวสวนฝงธนบุรี ได นับตั้งแตการกําหนด
สาระ กิจกรรมการเรียนรู การสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการปรับปรุงแกไขหลักสูตร   
ดังกรณีศึกษา กิจกรรม “สวนสมจําลอง” ของโรงเรียนวัดนวลจันทร เปนจุดเริ่มตนที่ดีของโรงเรียน
ที่ไดมีการเชิญวิทยากรชาวสวนมาบรรยายใหครูและนักเรียนฟง เพื่อสะสมองคความรูกอนจะลงมือ
สรางหลกัสูตร  

ขั้นตอนที่ 2  กระบวนการเรียนรูและพัฒนา โดยกลุมนักเรียน 
นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมปที่ 3 เสนอโครงงานที่อยากทํา ดังนี้  (สนทนากลุม, 11 

มีนาคม 2546)  ไดแก 
-  จัดสวนในถาด 
-  สวนยกรองในถาด 
-  ปลูกผักไมใชดิน 
-  ขยายพันธุพืช 
-  คิดสายพันธุใหม 
-  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม 
-  เพาะกระจับ 
-  ตกแตงสวนหยอม 
-  กลวยตานี  

- เอาของเหลือใชมาทําประโยชน 
 

ในกระบวนการเรียนรูและพัฒนา นักเรียนสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน
เองและสรางสรรคส่ิงใหมๆ จากฐานความรูเดิม ผาน “โครงงาน”  ตางๆ ตามที่ตนสนใจ   โรงเรียน
ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิด ฝกปฏิบัติ ทดลองจริงดวยตนเองโดยใชแหลงการ
เรียนรูภายในชุมชน  เชน สวน วัด คลอง  หรือไดสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแทจริง   เชน  ไปพักอยูกับ
ชาวสวน  สัมภาษณชาวสวนหรือผูรูในชุมชนที่เปนเครือขายการเรยีนรู   หลังจากนั้น ใหเด็กนํา
ประสบการณจากชุมชนมาขยายผล โดยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน   ผลงานของนักเรียนอาจ
จะเปน “บันทึกชาวสวน  ฉบับนักเรียน”  ในมุมมองของนักเรียน ซ่ึงจะกอใหเกิดความสํานึกรักใน
ทองถ่ิน  มีความผูกพันกับชาวสวนและสวนยิ่งขึ้น   สวนโครงงานของนักเรียนที่แปลกใหมนาสนใจ 
ชุมชนอาจจะนําไปสานตอหรือปรับใชใหเกิดประโยชนในวงกวางตอไป  เชน  โครงการตรวจวัด
คุณภาพน้ําในคลองของนักเรียน สามารถนําขอมูลไปเสริมกับขอมูลของทางราชการได  
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กรณีศึกษากิจกรรมของโรงเรียนวัดจันทร เปนตัวอยางที่ครูพยายามพาเด็กไปเรียนรู
และฝกปฏิบัติในสวนที่อยูในชุมชน   

กรณีศึกษากิจกรรมของโรงเรียนวัดการะเกดซึ่งมีมากมายหลายโครงการ  มุงที่จะให
นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง  และขยายผลออกไปสูคนในชุมชนรอบโรงเรียน  

การจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเชนนี้ นอกจากจะเหมาะกับโรงเรียนแลว ยังเอื้อ
ตอการศึกษานอกระบบอีกดวย   ดังกรณีศึกษาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน เปน
ตัวอยางที่ดีที่พยายามจะแสวงหา  “สวน” ในชุมชนสําหรับใหนักศึกษาใชเปน “หองเรียนธรรมชาติ” 
ทําใหนักศึกษาไดใกลชิดกับชาวสวนมากยิ่งขึ้น   

กระบวนการเรียนรูและพัฒนาจะชวยใหโรงเรียนกับชุมชนกาวไปพรอมๆ กัน ใน
ลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกันในเชิงวิชาการไดมากกวาที่ผานมา สนองตอนโยบายของรัฐที่ตองการให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
3.   เครือขายการเรียนรู 

ท่ีมาของแนวคิด     การพัฒนาทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนจําเปนตองขยายใหกวางขวางออกไปจาก
ภายในชุมชน  โดยมีการเชื่อมตอกบัภายนอก เพื่อการขยายผล เผยแพรความรู รวมทั้งเปดรับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกเขามาปรับใชอยางเหมาะสม เปนการพัฒนาที่ตอยอด และมี
การบูรณาการกับความรูเดิม  หรืออาศัยภูมิปญญาเดิมเปนฐานการพัฒนา  ซ่ึงจะชวยใหชาวสวน
สามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รวมทั้งสามารถจัดการกับ
ปญหาตางๆ ที่ซับซอนมากขึ้นได  
บทบาทเครือขายการเรียนรู    ทําหนาที่รวมมือกับชุมชนในการแสวงหาความรูและรังสรรคความรู
ใหมอยางไมมีที่ส้ินสดุ   

เครือขายการเรียนรูมีมากมาย หลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน   ไดแก 
1.  องคกรภาครัฐ  ไดแก สํานักงานเขต สภาวัฒนธรรมเขต  เขตพื้นที่การศึกษา  หนวยงาน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   กระทรวงวิทยาศาสตร   กระทรวงศึกษาธิการ     กระทรวง
วัฒนธรรม  

2.  ชุมชน  ไดแก เครือขายชุมชนกับชุมชนอื่นที่อยูภายนอก 
3.  องคกรเครือขายการเรียนรู ไดแก นักวิชาการสาขาตางๆ เชน นักวิชาการเกษตร  นักการ

ศึกษา  นักจัดการวัฒนธรรม  นักพัฒนศึกษา   
ดังกรณีศึกษา เจาหนาที่เกษตรจากสํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน  กระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ ไดจัดอบรมชาวสวนตลิ่งชันในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษชนิดตางๆ  เนนการสราง 
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“วิทยากรเกษตรกร” ซ่ึงเปนชาวสวนที่ผานการอบรมและมีประสบการณตรงแลวเปนผูถายทอด
ความรูใหแกชาวสวนดวยกันตอไป  ทําใหชาวสวนยอมรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถ่ินไดงาย
ขึ้น  กอใหเกิด “การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต” ที่ชวยเพิ่มพูนรายไดมากขึ้นดวย  นอกจากนี้ยังมีการ
จัดโครงการฝกอาชีพการเกษตรในโรงเรียน สนับสนุนทั้งงบประมาณและวิทยากรมาสอนนักเรียน
ยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดทองในการทําปุยชีวภาพ  นับวาเปนการอนุรักษและสืบตอองคความรูดาน
การทําสวนใหแกคนรุนใหม  

กรณีศึกษา ฝายสงเสริมเกษตรกรรม สํานักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ไดจัดโครงการ
สงเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อเปดโอกาสใหชาวสวนในกลุมอาชีพเดียวกันแตอยูกัน
คนละเขตไดมารวมตัวกัน  เพื่อแลกเปลี่ยน  แบงปนความรู และขยายผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง จน
สามารถแกปญหาและพัฒนาอาชีพของตนได  เปนการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีหนวยงานของรัฐเปนผูสนับสนุนงบประมาณและใหความชวยเหลือตามความตองการของ
กลุม    จึงเปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการเรียนรูและพัฒนาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน  

กรณีศึกษา คณะสถาปตยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับฝายพัฒนาชุมชนและ 
สวัสดิการสังคม เขตจอมทอง ไดมาจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน  
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา ที่ริมคลองหนาวัดบางขุนเทียนนอก โดยใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ 
แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานเขต 
กับโรงเรียน  ทาํใหทั้ง 3 ฝายตางไดรับประโยชนรวมกัน  กอใหเกิดเปนเครือขายการเรียนรูที่     
กวางขวางขึ้น  หากพัฒนาตอไปอยางตอเนื่องอาจจะแกปญหาเรื่องน้ําเนาน้ําเสียไดสําเร็จ 

ในการเชื่อมประสานความรวมมือดังกลาว เปนหัวใจสําคัญมากของกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนา  เปนการเสริมพลังใหกระบวนการเรียนรูและพัฒนาของแตละกลุมเขมแข็งขึ้น  และเปนการ
รวมศักยภาพหรือจุดแข็งของแตละกลุมเขาดวยกัน     การเชื่อมประสานความรวมมือระหวางกลุม
ไมมีรูปแบบที่ตายตัวแนนอน  ขึ้นอยูกับความตองการของกลุม  อาจจะเปนลักษณะของการเชื่อม
ประสานระหวาง 2 กลุม เชน กลุมชาวสวนกับกลุมโรงเรียน   กลุมชาวสวนกับเครือขายการเรียนรู   
และกลุมโรงเรียนกับเครือขายการเรียนรู  หรือซับซอนมากยิ่งขึ้น  

 
การจัดตั้ง  “ศูนยวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี”  
ถาทุกคน ทุกกลุม รวมมือกันจัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูและพัฒนา    บนฐาน

วัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี เปนอยางดีแลว   ชุมชนชาวสวนจาํเปนจะตองมีการจัดตั้ง                     
“ศูนยวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี”  ขึ้น เปนองคกรชุมชนอิสระ  มีหนาที่หลักดังนี้ 
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1. เปนแมขาย ในการประสานงานทั้งสามกลุมเขาดวยกัน  
2.   เปนแหลงรวมวิทยาการดานวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีที่มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ โดยอาศัยส่ือรูปแบบตางๆ   ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  เชน บันทึกชาวสวน  หลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนตางๆ  ทะเบียนพันธุกรรมพืช  หนังสือ  ภาพประวัติศาสตร  ภาพถายปจจุบัน   เปนตน   
ส่ือของจริง เชน  เครื่องมือเครื่องใชในการทําสวน   ส่ือจําลอง เชน สวนผสมจําลอง  ส่ือเทคโนโลยี  
เชน CD-Rom,  วิดีโอ,  เทปบันทึกเสียง เปนตน   เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการคนควาวิจัยตอไป   
และอีกมุมหนึ่ง อาจจะจัดในลักษณะถาวร เปน “สวนสาธิตที่มีชีวิต”  ซ่ึงมีโรงเพาะชํา ขยายพันธุพืช
ตางๆ เพื่อใชเปนแหลงการเรียนรูที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเขามาสัมผัสได  

3.  เผยแพรองคความรูเหลานี้ดวยวิธีที่หลากหลาย ผานสื่อตางๆ  โดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ท 
ในรูปของ website   รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เชน การจัดนิทรรศการ 
ประกอบดวยส่ือของจริงและสื่อจําลอง   การประชุมสัมมนา  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เปนตน 

 การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี อาจเริ่มขึ้นที่วัด   เพราะวัดเปนศูนยรวมทาง
สังคมและเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญของชุมชนมาชานาน   เชน ในเขตตลิ่งชัน  วัดจําปานาจะ
เหมาะสมที่จะเปนสถานที่ตั้งศูนยแหงนี้ เพราะวัดมีบริเวณกวางขวาง  และเจาอาวาสวัดเห็นความ
สําคัญของการศึกษามาก  ภายในวัดมีศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตตลิ่งชัน ตั้งอยู   และ
หนาวัด เปนที่ตั้งของหองสมุดเฉลิมพระเกียรติซ่ึงการกอสรางกําลังจะแลวเสร็จ   นอกจากนี้ยังมี
สวนสมุนไพร ซ่ึงวัดขออนุญาตใชที่ดินทิ้งรางฝงตรงขามหองสมุดมาจัดทําสวน   บริเวณนี้จึงเปน
แหลงรวมความรูหลากหลาย  

 
 ในที่นี้  จะไดนําเสนอแผนภาพการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชน        

ชาวสวนฝงธนบุรี ในหนาถัดไป  
 
เงื่อนไขของความสําเร็จ 
ความสําเร็จของการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี     ขึ้นอยูกับความ

รวมมือรวมใจของทุกฝายที่เกี่ยวของเปนสําคัญ เพราะการสืบทอดและอนุรักษองคความรูเหลานี้เปน
หนาที่ของทุกคนและทุกหนวยสังคมในชุมชน  

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนนี้  ถาจะนําไปใช
ในพื้นที่อ่ืน ตองมีการปรับใชหรือประยุกตอยางเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้น  
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แผนภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี 
 
     
 
 
 
 

 

ศูนย  
วัฒนธรรม  
ชาวสวน   
ฝงธนบุรี 

ชาวสวน 

กระบวนการเรียนรูและพัฒนา โดยชาวสวน 

สรางบันทึกชาวสวน 

โรงเรียน 

กระบวนการเรียนรู 
และพัฒนา โดยผูเรียน 

สรางหลักสูตรสถานศึกษา 

เครือขายการเรียนรู

เอกชน 
รัฐ 



บทท่ี 7 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   มุงที่จะศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนหรือวิถีชีวิตของ

ชาวสวนฝงธนบุรี  และบทบาทของการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุ
ประสงคของการวิจัย คือ  

1.  เพื่อศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน    
2.  เพื่อวิเคราะหการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย          

การศึกษาในระบบ  และการศึกษานอกระบบ    
3.  เพื่อนําเสนอบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวฒันธรรมของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรี  

ขอบเขตของการวิจัย 
1.  ขอบเขตเชิงเนื้อหา  เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวสวนหรือวิถีการดํารง

ชีวิตของชาวสวนที่มีความเคลื่อนไหว  ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม ส่ิงแวดลอม และกาลเวลา  
ขอมูลดานคติชนวิทยา  อันไดแก ความเชื่อ ตํานาน พิธีกรรม  เปนตน  รวมทั้งการสืบทอดวัฒน
ธรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ และการศึกษาในระบบตั้งแตอดีตจน
ถึงปจจุบัน ตลอดจนบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวมของชุมชน  

2.    ขอบเขตเชิงพื้นที่   ภาคสนามของการศึกษาครั้งนี้ คือพื้นที่แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
ซ่ึงอยูทางตอนบนของฝงธนบุรี    และพื้นที่แขวงบางมด เขตจอมทอง  ซ่ึงอยูคอนไปทางตอนลาง
ของฝงธนบุรี รวมทั้งบริเวณใกลเคียงที่เชื่อมตอกับพื้นที่ทั้งสองแหง   
วิธีดําเนินการวิจัย  

ขั้นตอนของการวิจัย มี 4 ขั้นตอน  ดังนี้  
  1.   ศึกษาเอกสาร   เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวสวนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

บทบาทของการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเกษตรในอดีตจนถึงปจจุบัน  แผนการศึกษา  หลักสูตรตางๆ  
  2.  ศึกษาประวัติศาสตรบอกเลา  เพื่อใหเขาใจประวัติศาสตรทองถ่ินในมิติวัฒนธรรม      

เกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐาน  สภาพภูมิประเทศดั้งเดิม  สภาพสวนและพันธุไมทองถ่ิน  คติความเชื่อ  
ตํานาน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาของชาวสวน และการปรับปรนวิถีชีวิตเมื่อเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงดานตางๆ รวมทั้งการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน   ทั้งนี้ศึกษาโดยการสัมภาษณผู
อาวุโส 2 คน ชาวสวน 7 คน พระสงฆ 4 รูป และผูนําทองถ่ิน 5 คน  รวม 18 คน  



 311

3.   ศึกษาภาคสนาม    เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป บริบทของชุมชนที่ศึกษา  วิถีชีวิตความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศเกษตร และการจัด
การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมชาวสวนหรือดานการเกษตรของ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานของรัฐ   โดยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม   
การสัมภาษณเจาะลึก  การสัมภาษณกลุม การสนทนากลุม  และใชการตรวจสอบขอมูลสามเสา 

      กลุมผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเจาะลึก ประกอบดวย พระสงฆ 2 รูป ผูนําทองถ่ิน
และผูนําชุมชน 8 คน ชาวสวน 9 คน นักวิชาการเกษตร 4 คน เจาหนาที่การเกษตร 2 คน ผูบริหาร
และครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร 13 คน  ผูบริหารและ
ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 6 คน ผูบริหาร ครู ศูนยบริการการศึกษาเขต
ตล่ิงชันและจอมทอง 3 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน   ผูใหขอมูลในการสัมภาษณกลุม คอื ผูนําทองถ่ิน
แขวงบางมด  5 คน    การสนทนากลุมจัด 2 กลุม คือ กลุมผูนําทองถ่ินแขวงบางระมาด 7 คน และ
กลุมนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่สาม 11 คน  

 4.  ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา   ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษา
เอกสาร ประวัติศาสตรบอกเลา และภาคสนาม มาสังเคราะหและวิเคราะห รวมทั้งสรุปขอมูลแบบ
อุปนัย  จากนั้น ผูวิจัยไดนําเสนอบทบาทการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวสวน
ฝงธนบุรีตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา เพื่อตรวจสอบและใหความเห็น  จํานวน   5  คน   

เมื่อไดขอมูลจากการวิเคราะหในขั้นสุดทายแลว นําเสนอผลการวิจัยดวยการพรรณนา   มี
ตารางและแผนภาพประกอบ 

 
ผลการวิจัย    สรุปไดดังนี้  

1.  วัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีเปนมรดกทางสังคมไทยที่ตกทอดกันมายาวนานหลายชั่ว
อายุคน  ชาวสวนไดตั้งถ่ินฐานริมแมน้ําเจาพระยา ฝงธนบุรี ที่มีความอุดมสมบูรณและมีความหลาก
หลายทางชีวภาพ  การทําสวนของชาวสวนฝงธนบุรีมีลักษณะเฉพาะ คือ การยกรอง ทําคันดินกั้น
โดยรอบขนัด  และขุดลํากระโดงเชื่อมตอกับคลอง  สวนแตละขนัดเปนสวนผสมที่ปลูกพืชหลาย
ชนิดตางระดับกัน สวนจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมและฐานะของเจาของสวน สวนที่มีพื้น
ที่นอยมักปลูกพืชเบญจพรรณคละกันไป สรางรายไดสูงตอหนวยพื้นที่ เปนระบบการปลูกแบบ
ดั้งเดิมเพื่อการยังชีพ  สวนที่มีพื้นที่มากมักปลูกไมผลยืนตนหรือพืชเศรษฐกิจเปนหลัก แซมดวยพืช
อ่ืนที่อิงอาศัยกันไดตามธรรมชาติ เปนระบบการปลูกเพื่อการคาขาย  สวนฝงธนบรีุที่นิยมทํากันมี 3 
ประเภท คือ สวนไมผล ไดรับความนิยมสูงสุด  รองลงมาคือสวนผัก ปลูกพวกมะกรูด ขิง ขา ตะไคร 
และสวนไมดอกไมประดับ ไดแก กลวยไม ตามลําดับ  ปจจุบัน ชาวสวนหันมาทําสวนผักและสวน
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ไมดอกไมประดับกันมากขึ้น เพราะใชพื้นที่นอยและเก็บผลผลิตไดเร็ว  สวนฝงธนบุรีเปนแหลง
ผลิตพืชผักผลไมและดอกไมที่สําคัญแหงหนึ่ง  และมีการสงออกไปยังตลาดตางประเทศในฐานะที่
ประเทศไทยตองการจะเปนครัวของโลกและอาหารไทยกําลังเปนที่นิยม ไดแก มะกรูดอบแหง 
กลวยไม สวนจึงเปนตนทุนทางเศรษฐกิจของประเทศดวย  สวนฝงธนบุรีเปนแหลงรวมพันธุกรรม
พืชเกาแกมากมาย เชน ล้ินจี่อายุ 150 ป  ชาวสวนไดใชภูมิปญญา ทักษะ ความสามารถ และความ  
อดทนในการเพาะพันธุและคัดเลือกพันธุ  ถ่ินนี้จึงเปนถ่ินกําเนิดพืชพันธุไมผลที่ดีหลายชนิด ซ่ึงมีผู
นําไปปลูกในจังหวัดตางๆ เชน มะไฟพันธุครูถิน พันธุยายเพาะ พืชพันธุเหลานี้ผูกพันกับวิถีชีวิต
ชาวสวนอยางมาก จึงมีคุณคาทางจิตใจยิ่งกวาทางเศรษฐกิจ ชาวสวนไดใชความขยันผสมผสานกับ
ภูมิปญญาที่สืบทอดมาในการทําสวนจนสามารถสรางเอกลักษณของทองถ่ินไดอยางภาคภูมิใจ เชน  
สมบางมด ล้ินจี่บางขุนเทียน กลวยหอมจอมทอง มะมวงพราหมณขายเมียบางระมาด  สวนแหงนี้จึง
เปนตนทุนทางธรรมชาติที่ลํ้าคาของชุมชน ของประเทศ และของโลก 

การทําสวนเปนอาชีพอิสระ  ชาวสวนรักที่จะทํางานในสวนจนแทบไมมีวันหยุด และทํา
อยางมีแบบแผน ซ่ึงสอดคลองกับฤดูกาลในรอบป  งานในสวนมีมากมาย ทุกขั้นตอนลวนแตตอง
อาศัยความรูที่ละเอียด ลึกซึ้ง และทักษะความชํานาญที่ส่ังสมมาตลอดชีวิต   เปนงานที่ตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปเพื่อใหไดสวนสวยงดงามตามธรรมชาติ และกอใหเกิดผลผลิตจํานวนมาก ซ่ึงถือวา
เปนรางวัลแหงชีวิต สวนจึงมีความหมายตอชีวิตชาวสวนตั้งแตเกิดจนตาย    

ดานเศรษฐกิจ รายไดของชาวสวนฝงธนบุรีมักไมแนนอน  แตปจจุบันมีแนวโนมลดลง  
เพราะพื้นที่สวนเหลือนอย สภาพสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมมาก  ลงทุนสูงแตผลผลิตที่ไดมีจํานวนนอย  
ในอดีตหมากและพลูเปนพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดเปนกอบเปนกําใหแกชาวสวนเปนอันมาก และ
รัฐมีรายไดจากการเก็บอากรมากเชนเดยีวกัน  ชาวสวนบางมดปจจุบันอยากทําสวนสมอยางเดียว 
เพราะเคยทํารายไดสูงมาก ประมาณ 5-6 เทา    แรงงานแตเดิมใชแรงงานในครอบครัว  และใชการ
ลงแขกหรือเอาแรงแลกกัน ปจจุบันแรงงานในครัวเรือนเหลือนอย  การลงแขกเปลี่ยนเปนการจาง
ดวยเงิน และแรงงานในทองถ่ินหายากจนตองจองคิวกัน  ชาวสวนตองเผชิญกับสภาพแรงงานขาด
แคลนและคาจางแรงงานสูง ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่ํา ไมคุมคาจางแรงงาน  

ในการจําหนายผลผลิตนั้น สมัยกอนใชวิธีแลกของตอของ แฝงไวดวยความเอื้ออาทรตอกัน 
ไมไดมุงหวังกําไร  ชาวสวนจะนํา “ของสวน” มาแลกกับอาหารหรือสินคาที่ตองการ กับเรือที่มาจาก
ตางถ่ินไกลๆ เกิดเปนเครือขายการคา เปนสายใยเชื่อมคนสองดินแดนเขาดวยกัน  แตเมื่อเขาสูระบบ
ทุนนิยม มีการซื้อขายดวยเงินตราอยางเดียว ชาวสวนจึงตองพึ่งพากลไกการตลาดในการแลกเปลี่ยน
ของสวนเปนเงินตรา และแลกเปลี่ยนเงินตราเปนสิ่งที่ตองการในชีวิตประจําวัน   
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ดานการตลาด ชาวสวนนําผลผลิตออกสูตลาดทั้งทางน้ําและทางบก   วิธีแรก  ขายใหพอคา
คนกลางในทองถ่ิน พอคาจะนําเรือมารับผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายตอ  ปจจุบันพอคาเปนผูกําหนด
ราคา ซ่ึงเจาของสวนตองยอมจํานนดวยเกรงวาพอคาจะไปซื้อที่อ่ืนแทน  อีกวิธีหนึ่ง ชาวสวนขายผล
ผลิตเองในตลาดทองถ่ินหรือตลาดประจํา   การนําของสวนออกสูตลาดทางน้ําเปนสวนหนึ่งของวิถี
ชีวิตชาวสวนที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกวัน  ภาพของตลาดน้ําในอดีตกลายเปนเอกลักษณโดดเดนและ
เปนจุดขายของการทองเที่ยวที่ดึงดูดชาวตางชาติทั่วโลกมาจนทุกวันนี้   รัฐไดพยายามสงเสริมให
ชาวสวนรวมตัวกันในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางพลังตอรองกับพอคาคนกลางมิใหกดราคาได แตยังไม
คอยประสบความสําเร็จมากนัก  เพราะขาดความรวมมือรวมใจของสมาชิกในกลุม  

โครงสรางสังคมของชาวสวนฝงธนบุรีมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนาเปนสําคัญ 
ความเปนอยูของชาวสวนเรียบงาย สงบสุข ตองพึ่งพาอิงอาศัยส่ิงแวดลอมธรรมชาติ  พออยูพอกิน 
สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีชีวติผูกพันกับสายน้ํา     ริมคลองเปนสถานที่ประกอบ
กิจกรรมทางสังคมตางๆ รวมกันของคนในชุมชน   มีระบบครอบครัวเครือญาติเปนฐานที่มั่นคงและ
สําคัญยิ่งตอการสืบทอดอาชีพทําสวน  ความสัมพันธระดับนี้ยึดถือความกตัญูรูคุณและการ         
ตอบแทนบุญคุณ สวนความสัมพันธในระดับชุมชนและสังคมยึดหลักการตอบแทนกัน ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน  แบงปนอาหารกัน  มีการสละพื้นที่ของตนในสวนที่เปนคันดินลอมสวนและลํา
กระโดงใหชุมชนไดใชประโยชนรวมกันในการสัญจรไปมา  ในแตละชุมชนยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความคิด ความเชื่อที่เปนมรดกตกทอดสืบกันมา     แตเมื่อพื้นที่ฝงธนบุรีเพิ่งเปลี่ยนจาก
สภาพชนบทมาเปนสภาพกึ่งชนบทกึ่งเมือง ดังนั้น โครงสรางทางสังคมจึงเปลี่ยนไป มีลักษณะผสม
เชนกัน ชาวสวนอาวุโสยังคงใชวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ในขณะที่ลูกหลานใชวิถีชีวิตสมัยใหมตาม
กระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม  สถาบันครอบครัวออนแอลง ยากที่จะถายทอดคุณคาทาง                
วัฒนธรรมชาวสวนใหแกสมาชิกรุนใหม 

ความเชื่อของชาวสวนยังคงมีอยูแตจางคลายไปมากแลว  ที่เห็นไดชัด คือ การตั้งศาลพระ
ภูมิเจาที่และศาลตายาย  การบนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และแกบนดวยลิเก  สวนการทรงเจาเคยมีอยู
หลายสํานักคอยๆ หายไป นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับตนไมผลไมหลงเหลืออยูบางในบางกลุม   

มหรสพที่ชาวสวนนิยมดูมีหลายอยาง วัดจะเปนศูนยรวมการแสดง  ที่พบเห็นในปจจุบัน 
ไดแก ลิเก โขนหนาไฟกอนฌาปนกิจศพ  และดนตรีไทย เวลามีงานบุญ งานบวช งานศพ  

อาหารของชาวสวนสวนใหญเปนอาหารธรรมชาติ จําพวกพืชผักที่หาไดจากในสวน พวก
ปลาและกุงหาไดจากในคลอง มีการปรุงแตงนอยแตไดรสชาติและกลิ่นหอมโดยใชเคล็ดลับในการ
ปรุงอาหาร  จึงมีคุณคาสูงทางโภชนาการ อุดมดวยสรรพคุณทางยาและสมุนไพร  อาหารคาวจําพวก
แกง น้ําพริก ของยํา เปนอาหารประจําครัวเรือน  อาหารหวาน ทําจากของสวนที่มีอยู หรือแปรรูป
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ของสวนที่มีมากตามฤดูกาล บางอยางทําพิเศษเฉพาะในเทศกาล  อาทิ กระยาสารท กาละแม  
ขาวตมลูกโยน งานบุญของชาวสวนตองมีขนมไทย จําพวกทองหยิบ ทองหยอด เปนหลัก ยิ่งใชไข
มาก ยิ่งแสดงฐานะของเจาภาพ  ตามธรรมเนียมของชาวสวน บานไหนจัดงานจะมีการเลี้ยงอาหาร 
พอครัวแมครัวที่มีฝมือจะมาชวยงานโดยไมคิดคาแรง ผิดกับสมัยนี้หาคนทําครัวไดยาก เจาภาพนิยม
ส่ังโตะจีนมาเลี้ยง  และครอบครัวชาวสวนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามแบบตะวันตก  มัก
พึ่งอาหารสําเรจ็รูปหรืออาหารถุงมากกวาปรุงขึ้นเอง     

วัดเปนจุดศูนยรวมทางสังคม ประเพณีในรอบปยังถือปฏิบัติสืบตอมา งานประเพณีที่สําคัญ
ที่สุดของชาวฝงธนบุรีคือประเพณีชักพระ  ชาวสวนจะจัดงานทําบุญกลางสวนหรือทําขวัญสวน เพื่อ
อุทิศสวนกุศลใหเจาที่เจาทางหรือเจาของสวนเดิมอันแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ และขอใหพืช
ผลงอกงาม  แตประเพณีบางอยางเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ความสําคัญของกิจกรรมเหลานี้ลด
นอยลงทุกป ผูมารวมงานสวนมากเปนผูสูงวัย  ผูที่มาทําบุญที่วัดครึ่งหนึ่งเปนคนแปลกหนาที่อาศัย
อยูตามบานเชาและหมูบานจัดสรร  

ภูมิปญญาชาวสวนฝงธนบุรีที่สําคัญ ไดแก  ภูมิปญญาในการจัดการพื้นที่สวน ดวยการ         
ยกรอง ทําคันดิน ขุดลํากระโดง  และทําสวนผสม  ภูมิปญญาในการจัดการและบริหารทรัพยากร 
ธรรมชาติใหเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ  ภูมิปญญาในการประดิษฐหัตถกรรมพื้นบาน เชน การ
จักสานดวยทางมะพราว  การทํางอบ การประดิษฐเครื่องมือ เชน “ตะขาบ” สําหรับไลสัตวที่เปน
ศัตรูพืช  ภูมิปญญาดานภาษา ไดแก ศัพทเกี่ยวกับสวนและการทําสวน  การตั้งชื่อพันธุไมตางๆ   
รวมทั้งภูมิปญญาดานอาหารการกิน    

ปญหาสําคัญที่ชาวสวนฝงธนบุรีเผชิญ คือ ปญหาเรื่องน้ํา ทั้งน้ําทวม น้ําเค็ม และน้ําเสีย ซ่ึง
เกิดขึ้นแตละชวงตอเนื่องกันไปตลอดป เปนวงจรธรรมชาติ    จึงเปนตัวเรงใหชาวสวนละทิ้งสวน 
ฝงธนบุรีไปเรื่อยๆ เพราะไมมั่นใจเรื่องน้ํา  ปญหาสภาพดินเสื่อมโทรมทั้งๆ ที่ดินบริเวณนี้มี                 
คุณสมบัติเหมาะสมตอการเพาะปลูกมากโดยเฉพาะปลูกสมเขียวหวาน  รัฐไดเรงรณรงคใหชาวสวน
หันมาใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี  มีการรวมกลุมกันผลิตปุยใชเอง ที่เหลือนําออกขาย  เชน สหกรณ
บางมดหลวงพอถาวร  กลุมเกษตรกรบางพรม  ปญหาโรคและแมลงระบาด ชาวสวนรูจักใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2505 และเพิ่มปริมาณการใชมากขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตสูง 
และระบบนิเวศเสียสมดุล  หลายหนวยงานของรัฐดานการเกษตรสนับสนุนใหชาวสวนหันมาใช
การกําจัดศัตรูพืชดวยชีววิธีอยางจริงจัง  นอกจากนี้ ยังมีปญหาการขายที่ดินสวน ซ่ึงเปนปญหาใหญ
และสงผลกระทบตามมามากมาย  

ในบริบทของสวนฝงธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบวา  ภัยธรรมชาติจากน้ําทวม  
และอิทธิพลของการขยายเมืองจากเขตชั้นในมาสูเขตชั้นนอก   ตลอดจนความเจริญทางเศรษฐกิจ
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ทุนนิยมของสังคมโลกาภิวัตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  สงผลใหโครงสรางสังคมและ
วิถีชีวิตชาวสวนตองปรับเปลี่ยนไป ทั้งในเชิงพลิกฟนและบั่นทอน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระยะ 85 ปที่ผานมา ระหวางป พ.ศ. 2460-2545  แบงเปน 3 ชวงดังนี้  

      1.  ชวง พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2526  เปน “ชวงผจญน้ําทวม”  เกิดอุทกภัยรุนแรง 4 คร้ัง ในป 
พ.ศ. 2460, 2485, 2518 และ 2526  สวนลม เสียหายหนัก  แตดวยความอุตสาหะชาวสวนไดพลิกฟน
สวนขึ้นมาใหม สามารถสรางรายไดมากมายจากขายผลผลิต โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2520-2522             
ชาวสวนสมบางมดมีฐานะร่ํารวยกันทั้งนั้น  ชาวสวนไดเรียนรูถึงปรากฎการณธรรมชาติวา น้ําจะ
ทวมทุกปซ่ึงจะนําแรธาตุและปุยอยางดีมาดวยมากมาย รูวิธีปองกันรักษาสวน และปรับปรนวิถีชีวิต
ใหดํารงอยูได ดวยการปลูกพืชลมลุกทดแทน หรือปลูกพืชชนิดใหมที่ทนตอสภาพน้ําทวม   

2.  ชวงป พ.ศ. 2527 - 2538  เปน “ชวงผจญเศรษฐกิจทุนนิยม”  หลังน้ําทวมรุนแรงมาก 
ในป พ.ศ. 2526 สวนลมหมด  ชาวสวนยังถูกกระหน่ําซ้ําเติมดวยอิทธิพลของการพัฒนาขยายตัว
เมืองสงผลใหที่ดินมีราคาสูงล่ิว ชาวสวนจึงหันมาขายที่ดินสวนจํานวนมาก แลวอพยพโยกยายไป
บุกเบิกที่นา  ใชภูมิปญญาเดิมยกรองสวนขึ้นใหมในหลายจังหวัด และมีการปรับใชใหเหมาะสมกับ
พื้นที่  พืชพันธุไมผลจากถิ่นนี้ไดแพรกระจายไปสูถ่ินใหม แตรสชาติเปล่ียนไป สูของเดิมไมได     
ทั้งนี้เปนเพราะสภาพดินตางกัน  สวนชาวสวนอีกกลุมหนึ่งยังไมยอมพายแพตอปญหาตางๆที่เกิด
ขึ้นอยางตอเนื่อง  ไดแก การรุกเขามาของหมูบานจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาน้ําเนาเสีย
และน้ําเค็มที่ยากแกการแกไข      

   3.  ชวงป พ.ศ. 2539 – 2545  เปน “ชวงผจญวิกฤตเศรษฐกิจ”   เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ทําใหราคาที่ดินตก ไมมีคนซื้อ สวนถูกทิ้งราง ทําใหระบบนิเวศเสื่อมโทรม  ในขณะที่รัฐดําเนินการ
กอสรางโครงขายคมนาคมทางบกหลายโครงการอยางไมหยุดยั้ง  มีการเวนคืนที่ดินสวนมากมาย 
และตัดถนนหลายสายผานใจกลางสวน  ในป พ.ศ.2545 เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว นายทุนกลับมากวาน
ซ้ือที่ดินใหมอีก ขณะเดียวกันชาวสวนที่มีเลือดรักสวนเต็มตัวกลุมหนึ่งไมยอมละทิ้งสวน  แต
พยายามตอสูกับสภาพปญหาที่รุมเราอยางทรหดอดทน และยอมเสี่ยงลงทุนเพื่อร้ือฟนสมบางมด
กลับมาใหมในหลายพื้นที่  เพราะความสุขของชาวสวนคือการไดทํางานในสวน  ไดใกลชิดกับ
ธรรมชาติ 

ในขณะที่ชุมชนชาวสวนตองเผชิญกับกระแสการพัฒนาที่ทันสมัย สงผลใหชาวสวนซึ่ง
เคยพึ่งตนเองได ประสบปญหาในการดําเนินชีวิตมากมาย  อาชีพชาวสวนถูกประเมินคาต่ํา สมาชิก
รุนใหมไมมีใครอยากสืบทอดอาชีพนี้ แรงงานในครอบครัวลดนอยลง  มีการละทิ้งถ่ินเกิด  กิจกรรม
ทางศาสนาซบเซาลงไป  การรวมกลุมของชุมชนเพื่อทํากิจกรรมสวนรวมเปนไปอยางหลวมๆ  พลัง
อันเคยเขมแข็งของชุมชนถูกดึงเอาคุณคาอันดีงามไปโดยชุมชนอื่นที่เติบโตมาทีหลังแตมีพลังเหนือ
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กวา  ชุมชนชาวสวนที่เคยเขมแข็ง มีชีวิตชีวา กลายเปน “ชุมชนที่กําลังเจ็บปวย”  เหลือเพียงชาวสวน
ผูสูงอายุกลุมหนึ่งเทานั้นที่พยายามรักษาวัฒนธรรมชาวสวนอยางเหนียวแนนมาจนทุกวันนี้   ผูที่จะ
แกไขเยียวยาใหพลังชุมชนฟนตัวนั้นคือทุกคนทุกฝายทุกหนวยงานจะตองรวมมือกัน เพื่อใหชุมชน
สามารถปรับตัวและดํารงอยูไดทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  

  
2.    จากการศึกษารองรอยของการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน ผานระบบการศึกษา 3 ระบบ คือ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษานอกระบบ และการ
ศึกษาในระบบ พบวา   

 2.1   การศึกษาตามอัธยาศัยมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน         
ฝงธนบุรี ทําใหวัฒนธรรมชาวสวนสามารถอยูรอดและดํารงอยูมาไดจนถึงทุกวันนี้  การศึกษาตาม
อัธยาศัยเปนกระบวนขัดเกลาทางสังคมหรือเปนกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตของชาวสวนที่มีบิดา
มารดาหรือเครือญาติเปนผูส่ังสอน อบรมในเบื้องตน  เกิดขึ้นและดํารงอยูในสังคมไทยมาหลายชั่ว
อายคุน  เปนการเรียนรูแบบองครวม ไมแยกสวน  ครอบคลุมหลายมิติทั้งการทํามาหากิน  ความเชื่อ 
พิธีกรรม การนับถือพุทธศาสนา ระบบอาวุโส บทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว   แหลงการ
เรียนรูมีอยูทุกที่ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ที่สําคัญคือบาน สวน ตลาดและวัด  สาระการเรียนรู
ตอบสนองตอการดํารงชีวิตของชาวสวน โดยเนนการทําสวนเปนหลัก รวมทั้งภูมิปญญาชาวสวนที่
ถายทอดสืบกันมา   วิธีการเรียนรูมีทั้งเรียนรูดวยตนเอง โดยผานชองทางหลากหลาย เชน สังเกต
และจดจํา ลองผิดลองถูก  ลงมือปฏิบัติจริง  และเรียนรูจากกระบวนการกลุม โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูอ่ืนทั้งแบบทางการและไมทางการ   การประเมินผลจากการเรียนรูในวิถีชีวิตนั้น ชาวสวนจะ
ตระหนักรูไดดวยตนเอง ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของผูเรียนคือความสามารถ ความชํานาญ และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถที่จะพึ่งตนเองได และผูกพันกับสวนอยางแนนแฟน   

ปญหาสําคัญที่พบคือ ขาดผูสืบทอดอาชีพทําสวนที่เปนทายาทโดยตรง  ชาวสวนรุน
ปจจุบัน ซ่ึงมีอายุประมาณ 45 ขึ้นไป อาจจะเปนรุนสุดทายที่ยึดอาชีพนี้ เพราะลูกหลานชาวสวนรุน
ใหมไมสนใจประกอบอาชีพทําสวนแตจะไปประกอบอาชีพอ่ืน  และมีแนวโนมจะขายที่สวนซึ่ง
เปนมรดกตกทอดแลกเปลี่ยนกับเงินตรา  บทบาทการศึกษาตามอัธยาศัยในการสืบทอดวัฒนธรรม
ชาวสวนลดนอยลงมาก จนไมสามารถที่จะถายทอดความรูไปสูอีกรุนหนึ่งได   

2.2 บทบาทของการศึกษานอกระบบในสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน พบวา การสืบทอด
วัฒนธรรมชาวสวนผานกระบวนการศึกษานอกระบบ  กระทําโดยผานหนวยงานราชการ 4 แหง คือ 
1) กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ      2) ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขตตลิ่งชันและสํานักงานเขตจอมทอง    3) กองสงเสริมอาชีพ  สํานักพัฒนาชุมชน
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กรุงเทพมหานคร  และ 4) สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยมีการจัด
หลักสูตรหรือโครงการที่สอดแทรกหรือเชื่อมโยงกับอาชีพเกษตร แตในทางปฏิบัติ การนําหลักสูตร
ไปใช บางหนวยงานยังไมสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวสวน  หลายโครงการของหนวยงานเหลานี้มีการ
ทํางานที่ประสานสัมพันธกันอยางใกลชิด ตอบสนองความตองการของชาวสวน เปดโอกาสใหกลุม
ชาวสวนมีสวนรวมอยางกวางขวาง  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันทุกระดับ   ทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับเขต รวมทั้งติดตามและประเมินผล เปนผลใหชาวสวนไดรับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนอยางเต็มที่ นับวาเปนแนวทางของการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชาวสวนที่ดี 
 นอกจากนี้  การจัดการศึกษานอกระบบของหนวยงานรัฐที่สงเสริมดานการเกษตรเริ่ม
มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  จากการ “สอน” ชาวสวนโดยตรง มาเปน “การแลกเปลี่ยนเรียนรู” โดย
อาศัย “กระบวนการกลุม”  เปดโอกาสใหชาวสวนเรียนรูรวมกันและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รัฐ
เปนเพียงผูสนับสนุนสงเสริมตามความตองการของชาวสวน   “เครือขายการเรียนรู” นี้จึงเปนหัวใจ
สําคัญ ในการสรางความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับชุมชน ระหวางชุมชนของตนกับชุมชนอื่น 
เกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาที่สามารถแกปญหาใหแกชาวสวนและชุมชนได   

2.3   การจัดการศึกษาในระบบของประเทศไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมานั้น เอื้อตอ
การสืบทอดองคความรูดานการเกษตรมาทุกยุคทุกสมัย แตไมอาจสนองพระราชดําริในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดที่ตองการใหมีผูสืบทอดอาชีพเกษตร  ผูที่สืบทอดอาชีพเกษตร
โดยตรงนับวันจะมีจํานวนลดลงและตองพึ่งพาการศึกษาตามอัธยาศัยมากกวาการศึกษาในระบบ   

การศึกษาในระบบ โดยใชหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 ฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ. 2533 ที่ผานมา พบวามีบทบาทนอยในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน แมวาหลักสูตร
จะไดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรไวแลว  และเปดโอกาสกวางใหมีการนําภูมิปญญา
ทองถ่ินไปใชในการเรียนการสอน แตในทางปฏิบัติ ผูบริหาร ครู และชุมชน ไมไดรวมมือกันอยาง
จริงจัง  เร่ืองวัฒนธรรมชาวสวนอันเปนรากเหงาของชุมชนที่โรงเรยีนตั้งอยูจึงถูกละเลย  สวนใหญ
โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการปลูกผักและขยายพันธุพืชตามเนื้อหาหลักสูตรเปนหลัก 

อยางไรก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศใชหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  แลว ปลายป 
พ.ศ. 2545  เปนตนมา พบวาหลายโรงเรียนพยายามจะสรางหลักสูตรสถานศึกษาเชื่อมโยงกับชุมชน
หรือวิถีชีวิตของชาวสวนมากขึ้น  ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงจะเปนกลไกที่สําคัญมากวาจะผลักดันและ
ประสานความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนใหประสบความสาํเร็จ
ไดมากนอยเพียงใด  
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3.   ในการจัดการศึกษาเพื่อพลิกฟนชุมชนใหสามารถดํารงอยูตอไปไดหรือมีการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมไปในทิศทางที่พึงประสงคนั้น  ควรใหทุกคนในชุมชนและทุกหนวยงานมีสวนรวมดวย  
ในที่นี้ไดเสนอแบงกลุมผูที่ควรจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาออกเปน 3 กลุมใหญ คือ   

      1.  กลุมชาวสวนฝงธนบุรี   มีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน ดังนี้   
      1.1   สราง “บันทึกชาวสวน”  โดยเริ่มจากฐานรากของชุมชน คือ ชาวสวน ซ่ึงเปนผู

ที่รูดีที่สุดในเรื่องที่จะบันทึก เพื่อเปนมรดกฝากไวกับแผนดิน  จัดทําในรูปแบบของโครงการ เนื้อหา
สาระเปนสิ่งที่มีความหมายและมีคุณคาตอการดํารงชีวิต  ชวยใหชุมชนพัฒนาตนเองไดบนฐานภูมิ
ปญญาดั้งเดิม  โดยเริ่มจากโครงการเล็กๆ กอน จากนั้นคอยๆ ขยายออกไปตามความเหมาะสม 

1.2   จัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา  เปดโอกาสใหชาวสวนเรียนรูดวยกระบวน
การกลุมและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  สาระแหงการเรียนรูมีความซับซอน ลุมลึกยิ่งขึ้น หรือเปน
การตอยอดจากองคความรูเดิมที่ไดบันทึกไว  ในกระบวนการนี้ มี 4 ขั้นตอน คือ รวมคน รวมสมอง  
รวมสองมือ และรวมใจ  เปนกระบวนการแหงพลวัตที่เกิดเปนวงจรการเรียนรูอยางตอเนื่อง นําไปสู
โครงการที่มีกิจกรรมหลากหลายและจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น    

2.  กลุมโรงเรียนในชุมชน   มีบทบาทหลักในการจัดการศึกษาในระบบตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 และตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึงจะเริ่มใชใน
สถานศึกษาทั่วประเทศในปการศึกษา 2546 โดยชาวสวนจะตองมีสวนรวมในการสรางและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

2.1  สรางหลักสูตรสถานศึกษาในบริบทชุมชนชาวสวน โดยใชโรงเรียนเปน         
ศูนยกลาง  สามารถสอดแทรกบูรณาการเนื้อหาสาระไวในรายวิชาตางๆ ทุกระดับชั้น  บางโรงเรียน
ไดเร่ิมตนสรางหลักสูตรตามแนวนี้แลว  

2.2  จัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนา โดยกลุมนักเรียน จัดทํา “โครงงาน” ตางๆ 
ตามความสนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนและสรางสรรคส่ิงใหมๆ จากความรูเดิม   นักเรียนจะได
ฝกกระบวนการคิดวิเคราะห   แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน ได
สัมผัสชีวิตจริงของชาวสวน อันจะทําใหเด็กเกิดความผูกพันและสํานึกรักในทองถ่ิน เห็นคุณคาของ
สวน  ผลงานของนักเรียนที่แปลกใหมนาสนใจ ชุมชนอาจจะนําไปสานตอใหเกิดประโยชนกวาง
ไกลยิ่งขึ้น  

3.  เครือขายการเรียนรู   มีบทบาทหลักในการจัดการศึกษานอกระบบ หรือสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ 2 กลุมแรก ในการแสวงหาความรูและรังสรรคความรูใหมอยางไมมี
ที่ส้ินสุด ทําใหชาวสวนสามารถปรับตัวไดทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
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เครือขายการเรียนรูนี้มีมากมายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน  การเชื่อม
ประสานความรวมมือกับกลุมตางๆ ไมมีรูปแบบตายตัว  ขึ้นอยูกับความตองการของแตละกลุม  

เพื่อใหการจัดการศึกษาในการพัฒนาทางวัฒนธรรมดําเนินไปดวยดี   ชุมชนควรจัดตั้ง 
“ศูนยวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี” ขึ้น เปนองคกรชุมชนอิสระ  ทําหนาที่เปนแมขายในการ
ประสานงานทั้ง 3 กลุม   เปนแหลงรวมวิทยาการดานวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี  ที่มีการจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัยส่ือรูปแบบตางๆ   ไดแก  ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือของจริง  ส่ือจําลอง         
ส่ือเทคโนโลยี  รวมทั้งอาจจะจัดเปน “สวนสาธิตที่มีชีวิต”   และเผยแพรองคความรูเหลานี้ดวยวิธี  ที่
หลากหลาย  เชน  จัดทํา website  จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เชน  นิทรรศการ  
ประชุมสัมมนา  ทองเที่ยวเชิงนิเวศ  เปนตน 

 
อภิปรายผล  
 

จากผลการวิจัยบทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา  
วัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี มีประเด็นที่นาสนใจหลายประเด็น ดังจะไดนํามาอภิปรายผลตอไปนี้  

1.  คุณคาของสวนฝงธนบุรี  
ชาวสวนสรางสวนขึ้นมาดวยสองมือของตนเองและจากภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอด

มา  สวนจึงเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวสวนที่ผูกพันกันอยางใกลชิด   ถาไมมีสวน ชีวิตของชาว
สวนแทบจะหมดความหมาย   แตสวนมิไดมีความหมายเฉพาะชาวสวนเทานั้น แตยังมีความหมาย
และคุณคาตอสรรพชีวิตอื่นๆ บนโลกนี้ดวย   
        1.1  สวนในฐานะตนทุนทางธรรมชาติ  ที่เอื้อประโยชนมากมายแกชีวิตมนุษย ดังนี้  

เปนแหลงรวมพันธุพืชนานาชนิด ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งที่เปนพืช
เศรษฐกิจและพืชพันธุดั้งเดิมของถิ่นนี้   ซ่ึงเปนมรดกทางธรรมชาติที่ควรจะไดรับการปกปองมิให
ความเจริญของเมืองเขามาทําลาย เพื่อใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน   

เปนแหลงกําเนิดพันธุไมผล ไมดอกไมประดับตางๆ ที่มีมูลคาสูงทางเศรษฐกิจ เชน 
ทุเรียน  มะมวง กลวยไม   เปนตน  พันธุไมดีๆ หลายชนิดถูกนําไปแพรพันธุในจังหวัดตางๆ อยาง
กวางขวาง  

เปนแหลงสรางความรื่นรมยแกชีวิต   ไมดอกไมประดับสีสันสดสวยรูปทรงตางๆ 
ชวยผอนคลายความเครียด เสริมสรางจิตใจใหแจมใส เบิกบาน  และออนโยน  สวนตนไมใหญเพียง
หนึ่งตนเทียบไดกับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน จึงทําใหบริเวณนั้นสงบรมเย็น  เหมาะแกการนั่งเลนพัก
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ผอน  ใตตนไมปูเสื่อ  มีของอรอยเก็บจากตนใหชิมล้ิมลองมากมายสารพัด  เปนความสุขอยางเรียบ
งายที่ไดมาโดยไมตองซื้อหาและยากจะหาไดในเมืองใหญ  

 เปนแหลงผลิตออกซิเจนใหแกโลก   พื้นที่สีเขียวผืนใหญที่ชาวสวนรวมกันสราง
จึงเปรียบเสมือนปอดของเมืองใหญ หรือเปนสวนสาธารณะที่รัฐไมตองลงทุนเสียคาใชจายในการ
บํารุงรักษาแมแตนอย  และชวยใหรัฐประหยัดงบประมาณในการสรางและดูแลสวนสาธารณะ  

1.2 สวนในฐานะตนทุนทางเศรษฐกิจ 
 เปนแหลงผลิตอาหารและยา ทั้งพืชผัก ผลไม สมุนไพร  ตลอดจนสัตวน้ําจําพวก

ปลา และกุง  ซ่ึงอาหารที่ไดมาเหลานี้ ชาวสวนแทบจะไมตองลงทุนอะไรเลย  ชวยประหยัดรายจาย
ของครอบครัวเพราะสามารถนําไปบริโภคในครัวเรือนไดทุกวัน  เปนของสดที่ไมตองซื้อหา  ลวน
แตมีคุณคาทางโภชนาการสูง  ยิ่งบริโภคมาก สุขภาพยิ่งแข็งแรง   ไมตองเสียคาใชจายในการรักษา
พยาบาล  นอกจากนี้สวนรอบบานยังชวยบังแดดบังเงา ภายในบานจึงเย็นสบาย โดยไมตองใชพัดลม
หรือเครื่องปรับอากาศ ชวยลดคากระแสไฟฟาไดอยางดี  และประหยัดพลังงานไฟฟาใหแกชาติได
อีกดวย  

เปนแหลงวัสดุในการประดิษฐหัตถกรรมพื้นบาน ขาวของเครื่องใชตางๆ ที่จําเปน
ในการดํารงชีวิตและการทํามาหากิน  เชน งอบ   เปนการประหยัดรายจาย เพราะผลิตขึ้นใชเองดวย
วัสดุที่หาไดงายในสวน และอาจเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง  

เปนแหลงสรางรายไดหลักใหแกครอบครัว และสรางรายไดเขาประเทศจากการสง
ผลผลิตออกสูตลาดตางประเทศ ในฐานะที่ประเทศไทยตองการจะเปนครัวของโลก  เพราะสวนฝง
ธนบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีคือดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ  ชาวสวนลงทุนไมมากนักแตไดผลผลิต
คุมคา ลนเหลือ สามารถเก็บขายไดตลอดป  และขายดี เพราะไดช่ือวาเปน “ของสวน”   ทําใหชาว
สวนมีรายไดเล้ียงตัวเองไดอยางพอเพียง จนมีคํากลาววา  “ชาวสวนไมเคยจน” หรือ “ถาใครบอกวา
ชาวสวนจน อยาไปเชื่อ”  ผลผลิตจํานวนมากหลายอยางถูกสงไปขายที่ตลาดทั้งใกลและไกลถึงตาง
ประเทศ  เปนเครื่องหลอเล้ียงชีวิตคนในกรุงเทพมหานครเปนสวนใหญ   ยิ่งสวนฝงธนบุรีอยูใกล
ศูนยกลางขนสงของประเทศ  ยิ่งเปนขอไดเปรียบแหลงผลิตอาหารอื่นๆ ที่อยูไกลออกไป เพราะ
สามารถสงผลิตผลถึงมือผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว รักษาความสดใหมของผลผลิตไวไดอยางดี จึง
เปนที่ตองการของตลาด และประหยัดคาใชจายในการขนสงไดมาก  โดยเฉพาะในชวงที่น้ํามันมี
ราคาแพง   

1.3  สวนในฐานะตนทุนทางวัฒนธรรม   
  กอใหเกิดวัฒนธรรมชาวสวน ที่มีแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ  การอยูรวมกัน

อยางเรียบงาย เอื้ออาทร และสันติสุข  ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ   
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ชาวสวนที่เติบโตมาพรอมกับสวน จะตระหนักดีถึงคุณคาของสวนดังที่กลาวมา
แลว   ความผูกพันที่มีกับสวนนั้นแนนแฟนชั่วชีวิต  แมเมื่อเติบโตขึ้นจะตองไปประกอบอาชีพอ่ืน 
เชน เปนครู ตํารวจ ลูกจางในโรงงาน เปนตน  เมื่อเกษียณจากการงานเหลานั้นแลวก็จะหวนกลับมา
ทําสวนอีก  ชาวสวนบางคนกลาววา “ชีวิตนี้จะอยูกับสวน ตายกับสวน”   งานในสวนมีใหทําได
อยางเพลิดเพลินตลอดทั้งวัน   และดูจะเปนงานหนกัสําหรับผูสูงวัย แตดวยความเคยชินที่ถูกฝกมา
ตั้งแตเด็กจึงทําไดอยางสบาย  การทํางานในสวนที่พอเหมาะสําหรับผูสูงวัยถือเปนการออกกําลังกาย
ไปในตัว  ไดตื่นแตเชาตรูรับอากาศบริสุทธิ์   มีสุขภาพแข็งแรง คลองแคลววองไว  จิตใจเบิกบาน
แจมใส  การไดเดินเทาเปลาสัมผัสกับดินนั้น ชาวสวนเชื่อวาทําใหสุขภาพของตนดี    

1.4 สวนในฐานะตนทุนทางการศึกษา    
  เปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิตซึ่งไดสะสมพันธุไมไวหลากหลายชนิด บงบอกถึงรองรอย

ในอดีตเชื่อมตอกับปจจุบัน  โดยเฉพาะพันธุไมเกาแกอายุนับรอยป  ยืนตระหงานเปนประจักษ
พยานถึงความเปนมาของชุมชนดั้งเดิม รอคอยใหคนรุนใหมไดมาศึกษาเพื่อจะได “รูซ้ึง” ถึงอดีต
ของตนเอง  

 เปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญที่สุดในวิถีชีวิตของชาวสวน      เปนแหลงถายทอด
ภูมิปญญาชาวสวนที่สืบทอดตอกันมา  เปนหองทดลองทางดานการเกษตร  เชน คดัเลือกพันธุ   
ขยายพันธุ  เปนหองเรียนธรรมชาติอันกวางใหญที่รวมสรรพวิชาหลายสาขา  เชน วิชาวิทยาศาสตร 
วาดวยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ   ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม   วิชาสังคมศึกษา 
วาดวยเรื่องวิถีชีวิตชาวสวน ประวัติศาสตรทองถ่ิน   วิชาภาษาไทย วาดวยเรื่องศัพทชาวสวน    วิชา
การงานและอาชีพ วาดวยเรื่องการทําสวนผสม หัตถกรรม ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังไดเรียนรูธรรมะจาก
ธรรมชาติในสวน  มีจิตสํานึกที่จะรักและหวงแหนธรรมชาติ  ปลูกนิสัยใหมีความขยันหมั่นเพียร  
อดทน หนักเอาเบาสู  เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน สวนจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่จะเขาไปสัมผัสเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

 
ในบริบทของสวนที่มีตนทุนอยูมากมายดังไดกลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นวา เรา

ควรจะสงวนพื้นที่นี้ไวเปนแหลงการเรียนรูของผูใฝรูทั้งหลาย และเปนแหลงขอมูลสหวิทยาการ 
เพราะประเทศไทยตองการรวบรวมและสรางองคความรูของชาติที่หลากหลายสาขาวิชา เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการพิจารณาวางแผนพัฒนาชาติตอไป  อาทิ นักวิทยาศาสตร  สามารถเขามาศึกษาวิจัย
ทางดานวิทยาศาสตร เพราะสวนฝงธนบุรีมีความหลากหลายของพันธุพืช  ซ่ึงจะสอดคลองกับทิศ
ทางการวิจัยของประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรเศรษฐกิจพื้นเมือง และการวิจัยการจัด
สรางแหลงอนุรักษพันธุกรรมและปรับปรุงสายพันธุ    นักทองเที่ยวเชิงนิเวศ  สามารถเขามาเรียนรู



 322

ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรอยางสมดุล  และสัมผัสธรรมชาติที่เรียบงายไดอยางใกลชิด 
สะดวก   และปลอดภัย  ดังเชนที่เขตตลิ่งชันจัดทัวรคลองชมสวนผลไมหรือสวนกลวยไม   ซ่ึงจะ
ชวยสงเสริมรายไดของชาวสวนอีกทางหนึ่ง  รวมทั้ง นักจัดการดานวัฒนธรรม  (cultural 
managment) สามารถเขามาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสวนเหลานี้ใหชาวสวนไดรับประโยชน
สูงสุดและยั่งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาของชาติควรที่จะสนับสนุนสงเสริมทุกวิถีทาง  เพื่อ
ใหเยาวชนไดใชพื้นที่สวนเหลานี้เปน “สวนแหงการเรียนรู”   

2.   สวนในบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
สวนฝงธนบุรีในอดีตยังประโยชนใหแกชาวสวนและมวลมนุษยอยางคุมคาและยาวนาน

หลายชั่วอายุคน  แตสวนในปจจุบันตองเผชิญกับปญหารอบดาน  โดยเฉพาะเรื่องน้ําไมดี สภาพแวด
ลอมไมเอื้ออํานวยตอการทําสวนอยางสมัยกอน  สวนจึงคอยๆ หมดความสําคัญและลดคุณคาลง
อยางเห็นไดชัดทามกลางบริบทที่เปล่ียนแปลงไป  ดังนี้  

สวนเปนแหลงรวมพันธุพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ   แตความหลากหลายนั้น
ลดนอยลงมาก เพราะเหตุปจจัยหลายประการ เชน น้ําทวมรุนแรงหลายครั้ง สวนลมหมด   พืชหลาย
ชนิดลดจํานวนลงและคอยๆ สูญพันธุไปในที่สุด  บางปประสบปญหาน้ําเค็ม สวนสมถูกปลอยทิ้ง
รางนานหลายป  บางชนิดตนแกเกินไปตองโคนทิ้ง และปลูกไมลมลุกที่ใหผลเร็วแทน  หรือเลือก
ปลูกพืชเศรษฐกิจเพียงไมกี่ชนิดตามความตองการของตลาด  

สวนเปนแหลงกําเนิดพันธุไมผลไมดอกหลายสายพันธุที่เปนพืชเศรษฐกิจ หลายชนิด
สูญพันธุไปจากถิ่นนี้ อีกหลายชนิดใกลจะสูญพันธุ   อยางทุเรียนของตลิ่งชัน มีผูนําไปปลูกใน
จังหวัดตางๆ อยางกวางขวาง แตปจจุบันนี้ในเขตตลิ่งชันและจอมทอง ยากจะเห็นตนทุเรียนแลว
เนื่องจากมีน้ําทวมสลับกับน้ําเค็ม    เชนเดียวกับสมบางมดเหลือเพียง “ตํานาน” รอคอยการผลิตซ้ํา
ขึ้นใหม  

สวนเปนแหลงสรางความรื่นรมยแกชีวิตโดยไมตองลงทุนซื้อหา   เดี๋ยวนี้ลูกหลานชาว
สวนหาความสุขไดจากแหลงอื่นๆ มากมาย แตตองยอมเสียเงินตราแลกเปลี่ยนบาง  เชน ดูโทรทัศน 
วีดิโอ หรือออกไปเดินตามศูนยการคา เปนตน 

สวนเปนแหลงผลิตออกซิเจน  ชวยทําใหอากาศในเมืองบริสุทธิ์  ปราศจากมลพิษ  แต
พื้นที่สีเขียวลดจํานวนลงไปเรื่อยๆ อยางนาใจหาย  เพราะถูกแทนที่ดวยตึกรามบานชองที่ขยายตัว
ตามความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร  ถนนที่ตัดผานสวนเมื่อรถวิ่ง ทําใหเกิดฝุนละอองปลิว
ไปจับตามใบและลําตน  รากพืชส่ันสะเทือนตลอดเวลา ทําใหพืชแคระแกร็น ไมเจริญเติบโตเทาที่
ควร   การสรางสวนสาธารณะของรัฐเปนสิ่งที่ดี แตรัฐตองลงทุนสูงในการจัดหาที่ดินแปลงใหญ 
และลงทุนระยะยาวในการบํารุงรักษาดูแลสวนสาธารณะใหสวยงามและปลอดภัยอยูตลอดเวลา  
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ดังจะเห็นไดจากที่เขตตลิ่งชัน มีการสรางสวนสาธารณะ 4 แหง รวมพื้นที่ 36 ไร  สวนสาธารณะ
แหงหนึ่งจัดเปนสวนอนุรักษพันธุไมผล มีพื้นที่ 20 ไร โดยขออนุญาตใชที่ดินของการรถไฟ และใช
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร ปลูกพันธุไมผลพื้นเมืองของเขตนี้ ถือวาเปนสวนสาธารณะที่ปลูก
เฉพาะไมผลแหงเดียวของกรุงเทพมหานคร  มีประชาคม กํานัน ผูใหญบาน เขามาชวยดูแลรับผิด
ชอบ  (สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2543ข: 9)  สวนนี้สรางเมื่อประมาณป 2541  ส้ินงบประมาณไปราว 
15 ลานบาท และยังตองจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณทําสวน วัสดุส้ินเปลืองตางๆ อีก
หลายแสนเปนประจําทุกป   แตภายในไมกี่ปสวนแหงนี้จะหมดไป  กลายเปนถนนสายใหมเลียบ
ทางรถไฟ  จะเห็นไดชัดวารัฐตองลงทุนสูงแตไมคุมคาในระยะยาว  

สวนเปนแหลงผลิตธัญญาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงและมีสรรพคุณทางยา การ
เก็บของสวนไปประกอบอาหารรับประทานกันในครัวเรือนอยางแตกอนกลายเปนความยุงยาก เสีย
เวลา สูซ้ือจากตลาดไมได  การซื้ออาหารสําเร็จ  (อาหารถุง) แมจะสะดวกและรวดเร็ว  แตส้ินเปลือง
และอาจจะมีคุณคาทางโภชนาการต่ํา กลับเปนที่นิยมกันแทบทุกบาน จะเห็นไดชัดวา ชาวสวนยอม
รับวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมอยางชาวเมืองไปแลว  ในขณะที่ในเมืองมีการรณรงคใหปลูกผักกินเอง
ภายในบานเพื่อใหแนใจวาปลอดสารพิษ และแนะนําใหทานผักทุกวันอยางนอยวันละ 15 ชนิดเพื่อ
สุขภาพจะไดแข็งแรง รวมทั้งกระแสอาหารชีวจิตกําลังมาแรง ซ่ึงเปนทางเลือกใหมของผูที่ใสใจใน
สุขภาพของตนเอง   
    สวนเปนแหลงสรางรายไดหลักของครอบครัว  ในยุคที่การเกษตรเฟองฟู ผลผลิตลน
เหลือเต็มทองตลาด หลายครอบครัวมีฐานะร่ํารวยขึ้นจากการทําสวน โดยเฉพาะสวนลิ้นจี่และสวน
สม  ชาวสวนไมอยากใหลูกรับราชการ เพราะรายไดนอยกวาชาวสวน  แตปจจุบันผลผลิตตกต่ํามาก
เพราะสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม รายไดเหลานี้กลายเปนรายไดเสริม ไมใชรายไดหลักอยางแตกอน     
รายไดจากการขายของสวนหรือจํานองที่ดินสวนหรือขายสวน ชวยใหลูกหลานชาวสวนมีโอกาสดี
กวารุนพอแม ไดเรียนหนังสือในโรงเรียนชั้นดีจนจบการศกึษาระดับ ปวช. ปริญญาตรีหรือปริญญา
โท  แตลูกหลานเหลานี้ทําสวนไมเปน จึงหันไปยึดอาชีพอ่ืนที่มีรายไดสูงกวาหรือเปนรายไดประจํา
แทน  สภาพเชนนี้ไมตางไปจากลูกหลานชาวนา เพราะธรรมดามนุษยยอมตองเลือกอาชีพที่สบาย
และรายไดสูงกวาอยูแลวถาปราศจากซึ่งใจรักในอาชีพทําสวนทํานา 

สวนเปนแหลงการเรียนรูที่ถายทอดภูมิปญญาชาวสวนสืบตอกันมา  สวนจึงเปรียบ
เสมือนโรงเรียนแหงชีวิตที่ปลูกฝงอบรมนิสัยใหมีใจรักในการทําสวนตั้งแตยงัเยาววัย  แตปจจุบัน
สวนกับโรงเรียนแยกจากกันชัดเจน  พอแมตองการใหลูกหลานสนใจเรียนหนังสืออยางเดียว  ดังนั้น
โอกาสที่ลูกหลานจะไปสวนเพื่อสรางเสริมประสบการณตรงมีนอยมาก   หลักสูตรในโรงเรียนสวน
ใหญไมสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวสวน ลูกหลานชาวสวนจึงไมผูกพันและไมเห็นคุณคาความสําคัญ
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ของสวน  อีกทั้งสนับสนุนใหพอแมขายเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินตรา  และเงินที่ไดจากขายที่ดินมักจะ
หมดลงอยางรวดเร็วตามกระแสบริโภคนิยมหรือทุนนิยม กอใหเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย 

สวนเปนแหลงสรางสรรควัฒนธรรมชาวสวน  เปนมรดกที่พอแมหวงแหนเก็บไวใหลูก
หลานทํามาหากินตอไป   แตเมื่อการขยายเมืองรุกเขามา สวนถูกขายกลายสภาพเปนอาคารบาน
เรือน และถูกทิ้งรางรอเก็งกําไรขายตอ  วัฒนธรรมชาวสวนถูกปรับเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมเมือง
มากขึ้นทุกที  

สวนและวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรีภายใตบริบทที่เปลี่ยนไปกําลังตกอยูในภาวะวิกฤต ที่
อาจจะสูญสลายไปตามกระแสการพัฒนาที่ทันสมัย  กระแสทุนนิยม และกระแสการบริโภคนิยม  
แตนับวันกระแสที่คุกคามเหลานี้กําลังถูกทาทายและถูกแทนที่ดวยกระแส localization  และกระแส
การพัฒนาที่ยั่งยืน   ดังนั้นจึงควรมีการผนึกกําลังกันจากทุกฝายในการพลิกฟนวิกฤตนี้ใหเปน
โอกาส  เพื่อจะไดรักษามรดกธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมนี้ไวใหยั่งยืนยาวนานที่สุด  
 3.  วิถีชีวิตของชาวสวนบางระมาดกับวิถิชีวิตชาวสวนบางมด 

วิถีชีวิตของชาวสวนบางระมาดคอนขางจะคลายคลงึกับวิถิชีวิตชาวสวนบางมด ไมวา
สังคมจะแปรเปลี่ยนอยางไร ยังยึดถือแบบแผนความประพฤติเชนเดิม มีความเปนอยูเรียบงาย  ไม
ฟุมเฟอย มีความเอื้ออาทรตอกัน  เล่ือมใสในพุทธศาสนา ชอบไปวัดทําบุญ  ถือศีลปฏิบัติธรรมใน
วันสําคัญทางศาสนา  พึ่งตนเองไดอยางดี ไมรอคอยความชวยเหลือจากผูอ่ืนหรือจากรัฐ  รักสงบ  
ขยันขันแข็งในการทําสวน ไมยอทอตอปญหาหรืออุปสรรคงายๆ  ความเชื่อที่เปนมรดกตกทอดกัน
มายังหลงเหลืออยูบางในกลุมชาวสวนบางระมาด  มหรสพที่นิยมตรงกันคือลิเกกับโขน  

ชาวบางระมาดนั้นคอนขางจะโชคดีกวาชาวบางมดที่เผชิญกับปญหานอยกวา  ปญหา
ใหญของบางระมาดขณะนี้คือน้ําเสีย   กับการตัดถนนผานสวน และการสรางหมูบานจัดสรรลอม
ชุมชน  ปญหาของบางมดที่เพิ่มเขามา คือ น้ําเค็ม  น้ําเสียที่รุนแรงกวาที่บางระมาด   การตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม  และการตัดถนนเพิ่มอีกหลายโครงการ ดังนั้น พื้นที่สวนของบางระมาดจึงยังเหลืออยู
มากกวาของบางมด  แตสวนใหญเปนพื้นที่ใหเชาทําสวน 

สวนที่บางระมาดเปนสวนผสมเชนเดียวกับสวนที่บางมด แตนิยมปลูกไมตางชนิดกัน   
ชาวสวนบางระมาดนิยมปลูกไมยืนตนมาชานาน  มีไมพันธุดีคุณภาพเยี่ยมเปนไมผลประจําถ่ิน ซ่ึง
หลงเหลืออยูตามสวนเกาดั้งเดิม แตผลผลิตมีนอยไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ชาวสวน
จึงนําไปขยายพันธุเพื่อจําหนายเปนรายไดหลัก  ทุกวันนี้ชาวสวนเลือกที่จะทํา “สวนตมยํา” ปลูก
พวกมะกรูด เก็บใบขายไดตลอดป มีพอคานําไปอบแหงสงออกไปยังยุโรปจนผลิตไมทันกับความ
ตองการของตลาด  สรางรายไดดีกวาพืชชนิดอื่น  นอกจากนี้ก็มีผักสวนครัวทั้งผักจีน ผักไทยตางๆ  
แตชาวสวนบางมดในอดีตปลูกสมเขียวหวานเปนหลักแทบทุกสวน  ปจจุบันปลูกไมผลมากที่สุด 
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จําพวกกลวย หมาก  มะพราวน้ําหอม  และปลูกกลวยไมรองลงมา  แตปลูกผักกันนอยมาก  รายได
ไมดีเทาปลูกสม ชาวสวนจึงคิดอยากกลับไปปลูกสมกันอีกครั้งหนึ่ง แมอพยพไปตางถ่ินก็ยังปลูกสม
กันอยู  เชน ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี จังหวัดลพบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร   ไมวาชาวสวนบางมดไป
อยูที่ใด มิไดทิ้งวัฒนธรรมชาวสวนฝงธนบุรี  ยังคงใชภูมิปญญาเดิมและปรับปรนไปตามสภาพพื้นที่
นั้นๆ  ชุมชนชาวสวนในตางถ่ินเหลานี้จึงเปนเครือขายที่ยังมีความสัมพันธฉันเครือญาติกับชุมชน
ชาวสวนฝงธนบุรีอยูตลอดมา  

4.  ถนน สัญลักษณแหงการพัฒนาและการทําลาย 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรอบสี่ทศวรรษที่ผานมา มักจะเรียกกันวา “การพัฒนา” ซ่ึง

รัฐมองดานเดียววาเปนการนํามาซึ่งความเจริญและความทันสมัย  แตมาบัดนี้พบวาการพัฒนาใน
ลักษณะดังกลาวเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน  ประการสําคัญคือกอใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบ 
ความไมเทาเทียมกันที่ดํารงอยูในสังคม   ระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม      ทําให
ชาวสวนและชุมชนชนบทตองเผชิญกับภาวะวิกฤตการพัฒนา    โดยเฉพาะการใชประโยชนและ
การพัฒนาที่ดินกระทบตอพื้นที่สวนและวิถีชีวิตชาวสวนเปนอันมาก    กลายเปนปญหาใหญสําหรับ
ชาวสวนและมีแนวโนมจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   

เมื่อความเจริญของเมืองหลวงพัฒนาเปนสากลมากขึ้น กรุงเทพมหานครไดพัฒนาโครงขาย
คมนาคมขนสงใหมีโครงขายการสัญจรเชื่อมโยงกับพื้นที่ชานเมืองขึ้นอยางตอเนื่อง ผนวกกับ
นโยบายกระจายการพัฒนาโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรมออกสูยานชานกรุงเทพมหานคร    ตามแผน
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4  ทําใหพื้นที่ติดกับศูนยกลางเมืองไดรับอิทธิพลจาก
ความเจริญเขาทางดานตะวันตกของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เกิด
ความเจริญเติบโตของพื้นที่อยางรวดเร็ว  การขยายตัวของพื้นที่เมืองเติบโตตามโครงขายคมนาคม
แทนที่พื้นที่สวนดั้งเดิม  โดยเฉพาะในชวงระยะ 10 กวาปที่ผานมา  พื้นที่เกษตรกรรมลดลงอยาง
มาก ในขณะที่พื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทางพาณิชกรรมเพิ่มมากขึ้น  มีการปลูกสรางอาคารพักอาศัย
หนาแนนมากตามแนวถนนสายหลัก ไดแก บริเวณถนนเอกชัย ถนนจอมทอง ถนนวุฒากาศ และ
ถนนพระราม 2  ซ่ึงลักษณะการขยายตัวของการปลูกสรางอาคารพักอาศัยนี้เปล่ียนจากตามแนว
คลองมาเกาะตัวตามเสนทางถนนแทน โดยสวนใหญจะพัฒนาพื้นที่ในชวง 1 กิโลเมตรจากแนว
ถนน  

ยิ่งมีการพัฒนาขยายตัวเมืองมากเทาไร  ยิ่งมีการตัดถนนผานกลางที่สวนมากขึ้นเทานั้น ทํา
ใหพื้นที่สวนจํานวนมากถูกเปลี่ยนสภาพไปโดยสิ้นเชิง และมักจะทําในลักษณะเดียวกัน คือ ชาว
สวนจะขายที่ดิน เหลือไวสวนหนึ่งสําหรับปลูกบานของตัวเองพรอมกับปลูกบานเชา เก็บคาเชาเปน
รายไดประจําแทนรายไดจากการทําสวน  ซ่ึงบานเชาเหลานี้จะมีผูอพยพจากตางถ่ินมาอยูกันมากจน
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กลายสภาพเปนชุมชนแออัดในเวลาตอมา  บางก็ลงทุนปลูกตึกแถว  ที่ดินแปลงใหญถูกกวานซื้อเพื่อ
นําไปสรางหมูบานจัดสรรหลายโครงการ รวมทั้งตั้งโรงงานอุตสาหกรรม จนมีคํากลาววา “ปลูก
อะไรก็ไมงามเทาปลูกตึก”  

เมื่อพิจารณาแนวโนมของการใชประโยชนที่ดินในอนาคตของเขตจอมทอง พบวา ราชการ
เดินหนากอสรางปรับปรุงถนนหนทางอยางไมหยุดยั้ง  มีการวางโครงการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ทางบกอยางกวางขวาง กระทบตอเขตจอมทองและบริเวณใกลเคียงเปนอันมาก  ดังจะเห็นไดจาก
โครงการถนนสายหลักและสายรอง 6 สาย  โครงการระบบทางดวนสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบ
นอก  และโครงการซึ่งอยูระหวางดําเนินการการศึกษาอีก 2 โครงการ คือ โครงการสะสมที่ดินเพื่อ
การพัฒนาบริเวณศูนยคมนาคม (Intermodal Station) กรุงเทพฯ ดานใต  ซ่ึงพื้นที่สวนใหญครอบ
คลุมแขวงบางคอทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร คาดวาจะอํานวยประโยชนในการดําเนินการดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ปราศจากความลาชาในการเวนคืนที่ดิน  และโครงการศูนย
คมนาคมกรุงเทพฯ ดานใต  ซ่ึงสวนหนึ่งของโครงการจะมีการกอสรางสถานีขนสงสายใตแหงใหม 
และเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะอื่นๆ  (สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2544: (5) 18-23)    
ดังนั้น ในอนาคต เขตจอมทองจะเปนพื้นที่รองรับการขยายตัวของที่อยูอาศัยในบริเวณฝงตะวันตก
ของกรุงเทพมหานครที่สําคัญ เพราะความไดเปรียบทางดานที่ตั้งที่อยูไมไกลจากศูนยกลางเมืองที่
ติดกับพื้นที่เขตเมืองชั้นใน และระบบโครงขายคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  เชนเดียวกับเขตตลิ่งชัน
เปนเขตชั้นนอกที่ถูกเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่สวนเปนเขตที่อยูอาศัยใหมที่มีการคมนาคมสะดวก  
เนื่องจากบริเวณนี้เปนพื้นที่สีเขียวปลอดจากมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม  จึงเปนที่นิยมเขามาอยู
อาศัยกันมาก  

 ทิศทางในการใชประโยชนและพัฒนาที่ดินของทั้งสองเขตดังกลาวมุงตอบสนองและ      
รองรับการขยายตัวของเมืองเพื่อความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ชี้ใหเห็นวารัฐมิไดคํานึงถึง         
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมอันเปนรากเหงาของชุมชนดั้งเดิม  พื้นที่เหลานี้เปนพื้นที่แรกเริ่ม
ของการตั้งถ่ินฐานที่มาจากทางน้ํา โดยมีบานเชา   หมูบานจัดสรร  หรือ โรงงานอุตสาหกรรมเติบโต
มาทีหลัง  และกําลังสรางความเดือดรอนในดานมลพิษตอสภาพแวดลอม  ผลกระทบตอภาคเกษตร
กรรมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได    สภาพทั่วไปของพื้นที่นี้ถือวาเปน “ทําเลทอง” ของชาวสวน หาก
ควบคุมสภาวะสมดุลทางธรรมชาติไวไดเชนในอดีต   การนําพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีเหลานี้ไปใช
ประโยชนอยางอื่นจึงเปนการใชที่ดินผิดประเภท หรือใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมคุมคา    

ผลกระทบจากการขยายเมืองดังกลาวยังกอใหเกิดปญหาวิกฤตวัฒนธรรมชาวสวน ซ่ึงได
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องหลายแหงและหลายจังหวัด  ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ  จากผลการวิจัยเร่ืองการ
สืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชาวสวน จงัหวัดนนทบุรี (ญาณี สรประไพ, 
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2538)  พบวา การขยายเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ ทําลายสวนผลไม ถมคูคลอง เฉพาะในจังหวัด
นนทบุรี พื้นที่สวนเปนบริเวณกวางขวางไดเปล่ียนแปลงเปนโรงงานอุตสาหกรรม หมูบานจัดสรร 
ศูนยการคา ฯลฯ ส่ิงเหลานี้ทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ระบบนิเวศขาดความสมดุล ซ่ึงเปนผล
กระทบตอการทําสวนโดยตรง  

ภายใตทิศทางของการพัฒนาไปสูความเจริญและทันสมัย และยึดแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม กอใหเกิดวิถีการดํารงชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและคานิยมแบบใหม  แต
ขณะเดียวกัน  การพัฒนาที่ดินไดทําลายพื้นที่สวนอันเปนตนทุนทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ ทาง
การศึกษา และทางวัฒนธรรม ใหสูญสิ้นไปจากถิ่นนี้อยางยากจะหวนคืน  รวมทั้งทําลายสาย
สัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมชาวสวนดั้งเดิม ซ่ึงเปนรากฐานของความสุข ความมั่นคง และ 
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  พลังของชุมชนออนแอลง สะทอนใหเห็นความไมเปนธรรมของการ
พัฒนาไดเปนอยางดี  ฉะนั้น รัฐจึงควรตระหนักอยางยิ่งถึงมิติทางดานพื้นฐานทางสังคมและ           
วัฒนธรรมของแตละพื้นที่ อันถือไดวาเปนมรดกทางสังคมและรากฐานของสังคมไทย  การพัฒนา
พื้นที่ในอนาคตควรเปนการพัฒนาควบคูไปกับการรักษาไวซ่ึงความเปนเอกลักษณของพื้นที่นั้น
อยางจริงจัง  

5.   การจัดการศึกษาของชุมชน 
ภายใตการดําเนินงานของรัฐในชวงที่ผานมา 100 กวาปนั้นสะทอนใหเห็นวารัฐเปนผูจัด

การศึกษาเพียงฝายเดียว  ทําใหโรงเรียนกับชุมชนแยกออกจากกัน ทั้งที่สมัยกอนนั้น ครอบครัวหรือ
ชุมชนเปนผูจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน   ปจจุบันเมื่อมีการปฏิรูปการศกึษาขึ้น จึงไดคืน
บทบาทการจัดการศึกษาใหกับชุมชน  

ในการจัดการศึกษาของชุมชนชาวสวนฝงธนบุรีเพื่อสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม
นั้น ชุมชนมีปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาที่พอเพียง คือ มีทรัพยากรธรรมชาติ ไดแกสวน คลอง  มี
ทรัพยากรบุคคล ไดแก ชาวสวน  พระสงฆ  และมีทุน ไดแก ผลผลิต รายได  นอกจากนี้ยังมีปจจัย
แหงความเขมแข็งบางสวนเหลืออยู ไดแก กลุมผูนําทองถ่ินซึ่งเปนชาวสวน ภูมิปญญาชาวสวน  การ
รวมกลุมประชาคมตางๆ  ปจจัยเหลานี้มีสวนสําคัญที่จะชวยใหภาคีอ่ืนเขารวมกิจกรรมตางๆ ในการ
พัฒนาทางวัฒนธรรม และชวยกระตุนใหเกิดการรวมกลุมที่เขมแข็ง  

การจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเสรี พงศพิศ วิชิต นันทสุวรรณ และทีมงานมูลนิธิหมูบาน 
(2545: 3) ที่เนนวาการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับชุมชนคือการชวยใหชุมชนคนพบและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองจนสามารถพึ่งพาตนเองได  
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6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
6.1  ภาครัฐควรจะมีนโยบายในการจัดวางผังเมือง แบงประเภทการใชประโยชนพื้นที่

อยางชัดเจนและเหมาะสม   ควรที่จะอนุรักษพื้นที่สีเขียวนี้ไวเพื่อการเกษตรเทานั้น  
     6.2  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของแตละเขต  ควรรวมมือในการจัดอบรมให

ความรูแกผูบริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู  เพราะฝายนี้มีนักวิชาการหลาย
ดานและเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด      จะรูลึกซึ้งเกี่ยวกับปญหาความตองการของ
ชุมชนอยางดี  อยางนอยที่สุดผูบริหารและครูจะเห็นภาพของชุมชนไดใกลเคียงกัน เขาใจตรงกัน  
ทําใหการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ไปสูเปาหมายเดียวกันไดงายขึ้น   
     6.3  ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาครู ควรจะบรรจุ
รายวิชาวาดวยการศึกษาและพัฒนาชุมชน เนนการฝกภาคสนาม  เพื่อเตรียมครูรุนใหมใหสามารถทํา
วิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับชุมชนหรือทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยูได   ซ่ึงองคความรูที่ไดรับควรจะเปน
ภาพรวมและครอบคลุมหลายมิต ิเชน ประวัติศาสตรทองถ่ิน วัฒนธรรมของชุมชน  ปญหาของ         
ชุมชน ฯลฯ  ทั้งนี้อาจจะบูรณาการกับรายวิชาที่วาดวยการวิจัยได  

       
ขอเสนอแนะ 
 

1.  ควรจะมีการวิจัยเพื่อติดตามผลการนําวัฒนธรรมชาวสวนหรือภูมิปญญาชาวสวนไปใช
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  

2.  ควรจะมีการวิจัยเร่ืองภูมิปญญาชาวสวนแตละภาค แตละทองถ่ินอยางลึกซึ้ง   
 3.  ควรจะมีการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของระบบโครงขายคมนาคมทางบกที่มีตอ

ภาคเกษตรกรรมและเสนอแนวทางแกไข  
4.  ควรจะมีการสํารวจและวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของฝงธนบุรี  
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ตล่ิงชัน, สํานักงานเขต.  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม.  ขอมูลการเกษตร เขตตลิ่งชัน         
ป พ.ศ. 2543/2544.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเขตตลิ่งชัน, 2544.  (อัดสําเนา)   

ตามรอยประเพณีชักพระของคนฝงธน.  กทม. สาร  ฉบับกลุมเขตเหนือ “กรุงธน”.   2 (22 มกราคม 
2542): 4.   

ทรงรัตน ปานจํารุณ.  นักวิชาการเกษตร 4  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต
จอมทอง.  สัมภาษณ, 29 พฤศจิกายน 2545.  

ทุงครุ, สํานักงานเขต.  เขตทุงครุ แหลงไมผลการเกษตร.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเขตทุงครุ, 
2544.  

เทพศาสตรสถิตย, พระยา (โห กาฬดษิย).  หลักการสอนวิชาทําสวนสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา. 
พิมพคร้ังที่ 4.  พระนคร: โรงพิมพศรีหงส, 2478. 

ธเรศ  ศรีสถิตย และธํารง เปรมปรีดิ์.  ความคิดและภูมิปญญา ชุด ความเปนอยูและการทํามาหากิน.  
กรุงเทพมหานคร:  สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. (เอกสารสําเนา) .  

ธีระวัฒน  พิริยะจิตตะ.  นักวิชาการเกษตร 6 กองสงเสริมอาชีพ สํานักพัฒนาชุมชน 
กรุงเทพมหานคร.  สัมภาษณ  9 กุมภาพันธ 2546.  

 นิธิ  เอียวศรีวงศ.  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการจัดการทรัพยากร.  ใน  จตุรงค บุณยรัตนสุนทร 
(บรรณาธิการ),  สังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง.  หนา 238-239.  กรุงเทพมหานคร:  
คณะกรรมการเผยแพรสงเสริมงานพัฒนา  (ผสพ.).  

นิพัทธพร  เพ็งแกว.  ชีวิตและความทรงจํา…ริมฝงน้ําธนบุรี.  ใน ธนบุรี.   หนา 118-137.  
กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพสารคดี, 2542. 
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นิพัทธพร เพ็งแกว และสุดารา สุจฉายา.  ธนบุรี ภาพเกาของบางกอก.  ใน  ธนบุรี.  หนา  29-75.                                  
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสารคดี, 2542.  

นําพล โพธิพลากร.  ชาวสวนลิ้นจี่  ชุมชนสามงามพัฒนา แขวงจอมทอง เขตจอมทอง.  อายุ 64 ป.  
สัมภาษณ  2 พฤษภาคม  2545. 

เนื่อง จงโยธา.  เร่ืองเครื่องหอม 7 ประการ เร่ืองการทําสวนดอกไม เร่ืองการทําไร.  พระนคร:        
โรงพิมพลหุโทษ, 2475.  พิมพแจกในการศพหลวงศรีบริบาล (โต เพ็ชรศิริ) ณ วัดสมปอย 
จังหวัดนครนายก วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2475.  (คัดลอกมาจากหนังสือวชิรญาณวิเศษ ของ
ราชบัณฑิตยสภา พิมพมานาน 40 ป ไดอนุญาตใหตีพิมพไดเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2475).  

บุญชอบ  จารุสัมฤทธิ์.  ชาวสวนบางระมาด อายุ 73 ป.  สัมภาษณ 11 พฤษภาคม 2545.   
บุญปลูก ทับมาโนช.  ผูใหญบานหมู 7 แขวงบางมด เขตจอมทอง.  อายุ 63 ป.  สัมภาษณ 10 

พฤษภาคม 2545. 
ประทีป  วีระพัฒนานิรันดร.  ความสําคัญของภาคเกษตรกรรมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต.  วารสาร 

นิเวศวิทยา.  22 (กันยายน-ธันวาคม) 2538: 77-80.  
ประยงค  ปอมนอย.   ประธานกรรมการชุมชนหมูบานพัฒนา หมู 4 แขวงบางระมาด เขตตลิ่ง

ชัน.สัมภาษณ 6 ธันวาคม 2545.  
ประยูร วงศพุทธคํา.  นักวิชาการเกษตร 5  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขต

จอมทอง.  สัมภาษณ  28 กุมภาพันธ และ15 มีนาคม  2546.  
ประโยชน ปานเพ็ชร.  ประธานสหกรณบางมดหลวงพอถาวร.  สัมภาษณ, 29 มิถุนายน 2545 และ 

20 มีนาคม 2546.    
ประเวศ วะสี.  ยุทธศาสตรทางปญญาแหงชาติ: ยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีสุดของสังคมทั้งหมดรวมกัน.  

 พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร:  มูลนิธิภูมิปญญา, 2538.   
ปนแกว เหลืองอรามศรี.  ภูมิปญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง:   ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยงในปา          

ทุงใหญนเรศวร.  กรุงเทพมหานคร: โลกดุลยภาพ, 2539.  
ผูชวยผูอํานวยการศูนยบริการการศกึษานอกโรงเรียน.  สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2546.  
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน.  สัมภาษณ 14 กุมภาพันธ 2546.  
พรทิพย อันทิวโรทัย, อนงคนุช ภูยานนท.  แนวปฏิบัติเพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา.  

วารสารครุศาสตร.  28  (พฤศจิกายน 2542 – กุมภาพันธ 2543): 130-137.  
พาณิชย, สํานักงาน. จังหวัดสมุทรสงคราม.  ขอมูลการตลาดจังหวัดสมุทรสงคราม ป 2536.  

สมุทรสงคราม, 2537. 
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พายัพ  ปนเกต.  มาตราการคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม ถึงเวลาที่ตองกําหนดใหชัดเจน.  เกษตรกร
พัฒนา.   14 (สิงหาคม 2537): 12-16.  

พิบูลพัฒนาเขต, พระครู.  เจาอาวาสวัดมณฑป.  สัมภาษณ 27 พฤษภาคม 2544. (มรณภาพในป 2546) 
พิทยา  หยูทอง  สมปอง ยอดมณี และคณะ.  เกาะปนหยี:  เวทีธุรกรรมกลางน้ํา.   กรุงเทพฯ: สํานัก

งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. 
พิสาลพัฒนาทร, พระ.  (ถาวร จิตตถาวโร).  สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2545.  
พีรพน  พิสณุพงศ.  แดแมน้ําและลําคลองที่ถูกลืม.  The Earth 2000.  2 (2538): 52-58. 
ภาสกรวงศ, เจาพระยา.  ลัทธิธรรมเนียมตางๆ.   พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพฯ: 2515.     
มงคล ปล่ังศรีนนท. เจาหนาที่การเกษตร 5 สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน.  สัมภาษณ 3 กุมภาพันธ 

2546. 
เมธาธิบดี, พระยา.  แบบสอนอานเรื่องการเพาะปลูกเบื้องตน พ.ศ. 2458.  พระนคร: ราชวัตร, 2458. 
ยศ  สันตสมบัติ.  ทาเกวียน: บทวิเคราะหเบื้องตนวาดวยการปรับตัวของชุมชนชาวนาไทย 

ทามกลางการปดลอมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม.   กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2539.  
วัลฤดี  จุตุกูล. ชาวบางมด.  สัมภาษณ 4 กรกฎาคม 2545.   
วิทย  พิณคันเงิน.  สวนผลไมของไทย.   วารสารวัฒนธรรมไทย.  5 (2  เมษายน  2508):  6-9.  
ศรี  ศรีแฉลม.  ชาวสวนบางระมาด อายุ 30 ป.  สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2544. 
ศรีศักร  วัลลิโภดม.   ชีวิตวัฒนธรรมกับความเชื่อในสังคมไทย.  ใน  มองอนาคต: บทวิเคราะหเพื่อ

การปรับเปล่ียนทิศทางสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิภูมิปญญา, 2536.  
ศิริศักดิ์  คุมรักษา.  งานบุญประเพณีฝงธนรองรอยท่ีหลงเหลือ. ใน  ธนบุรี. หนา  200-209.  

กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพสารคดี, 2542. 
ศิลปากร, กรม.  ประวัติและโคลงกําศรวลศรีปราชญ.  พระนคร: ศิวพร, 2504.  
ศีลวัต  ศุษิลวรณ.  วารสารเมืองโบราณ.  17 (เมษายน –มิถุนายน 2534).   
ศึกษาธิการ, กระทรวง.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับเปนกฎหมาย.   กรุงเทพมหานคร:  
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2542. 
ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร.  เขตจอมทอง [Online].   กรุงเทพมหานคร: ศูนยขอมูล

กรุงเทพมหานคร, 2545.  แหลงที่มา: http://www.bma.go.th  [10 เมษายน 2545]. 
ส. พลายนอย.   ชีวิตตามคลอง.   กรุงเทพฯ: แสงศิลปการพิมพ, 2534. 
ส. พลายนอย.   เลาเรื่องบางกอก.  พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร:  บํารุงสาสน, 2535.   
สถิตย  เผือกสามัญ.  ผูใหญบาน หมู 6 แขวงบางมด เขตจอมทอง. อายุ 45 ป   สัมภาษณ  10 

พฤษภาคม 2545.  
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สนับ  ออนเบา.   นักวิชาการเกษตร 5  ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สํานักงานเขต
จอมทอง.  สัมภาษณ  15 มีนาคม 2544.  

สมัชชาศิลปวัฒนธรรมไทย สภาผูแทนราษฎร.  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมไทย 
วัฒนธรรมโลก.  กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ, (ม.ป.ป).  

สวรรค จันทรมวง.  กํานันและผูใหญบานหมู 1 แขวงบางมด เขตจอมทอง. อายุ 56 ป.  สัมภาษณ 10 
พฤษภาคม 2545. 

สกูปพิเศษ…จับตาการปลุกเสก “ตลาดน้ําวัดไทร” จองทอง ถือฤกษ 29 มิย. นัดคากลางคลอง.            
แนวหนา.   8  มีนาคม  2545. 

สมพร อัศวิลานนท.   ความตองการและสถานการณพืชสวนไทย.  กรุงเทพฯ: TDRI, 2535. 
สมลักษณ ฟกปอม.  เจาหนาที่การเกษตร 5 สํานักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน.  สัมภาษณ 3 กุมภาพันธ 

2546.  
สมศักดิ์  เมนะทัต.  ผูใหญบาน หมู 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง.  อายุ 49 ป  สัมภาษณ 10 

พฤษภาคม 2545 และ 9 มกราคม 2546.  
สถาบันศึกษาวิจัยวัฒนธรรมหัวเมืองฝายเหนือ.  สารานุกรมของใชพื้นบานไทยในอดีตเขตหัวเมือง

ฝายเหนือ.  พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2530. 
สมุหชาญชัย อธิปตโต, พระครู. (แสวง จีระวงศ).  วัดมะกอก  อายุ 82 ป. สัมภาษณ 1 กรกฎาคม 

2544. 
สายัณห อนอุน.  ชาวตลิ่งชัน.  สัมภาษณ  8, 23 สิงหาคม 2544. 
สิริพร  สมบูรณบูรณะ.  สวน ชาวสวนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับการเปลี่ยนแปลงเชิง                

โครงสราง.   2538.  
สุกัญญา  สุจฉายา.  รายงานวิจัยเร่ืองความเชื่อและพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชาวสวนคลองบางระมาด. 

เสนอตอสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544. 
สุจิตต วงษเทศ บรรณาธิการ.  เรือกสวนไรนา ถ่ินฐาน บานเรือน และผูคน.  ใน  บางขุนเทียน:  

สวนหนึ่งของแผนดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร.  หนา 75-86.  กรุงเทพมหานคร. 2530. 
(พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ น.ท.สุขุม บุนปาน รน.)   

สุนิสา มั่นคง และคณะกรมศิลปากร. สถานที่สําคัญ ใน กรุงธนบุรี.  หนา 113-210.  
กรุงเทพมหานคร: บวรสารการพิมพ, 2541.    

สุพรรณี เมนะเนตร.   ชาวบางมด.  สัมภาษณ 6 มีนาคม 2546.  
สุภร ดงภักกิจ.   ชาวบางมด.  สัมภาษณ 6 มีนาคม 2546.  
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สุภางค  จันทวานิช.   วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.   กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2537.  

สุมน  อมรวิวัฒน.  ชุดวิชาทักษะและประสบการณพื้นฐานสําหรับเด็กประถมศึกษา หนวยที่ 
9.เอกสารประมวลสาระสําหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน บัณฑิตวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช, 2537.   

เสรี  พงศพิศ วิชิต นันทสุวรรณ และทีมงานมูลนิธิหมูบาน.  บทประกอบ powerpoint ชุดกระบวน
การเรียนรูสูการพัฒนายั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิหมูบาน, 2545.  

แสวง กําลังยิ่ง.  ผูใหญบานหมู 18 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน.  สนทนากลุม 6 ธันวาคม 2545. 
แสวง งาวสุวรรณ.   ผูใหญบานหมู 10 แขวงบางมด เขตจอมทอง อายุ 55 ป.  สัมภาษณ  10 

พฤษภาคม 2545.  
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แบบสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก 
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พฤติกรรมหรือเหตุการณขณะใหขอมูล…………………………………………………………… 
______________________________________________________________________________ 

แนวทางการสัมภาษณ   

1.  ประวัติความเปนมาของชุมชนชาวสวน    
-  เขามาอยูต้ังแตเมื่อไร   

                   -  สภาพภูมิศาสตรของหมูบานเปนอยางไร  เชน  คลอง ปา  สัตว พันธุไมตางๆ  ฯลฯ    
-  การประกอบอาชีพ   สวนใหญทําอะไรเปนหลัก  
-  แหลงที่ทําสวนอยูบริเวณใด   

 2.  สภาพสวนฝงธนบุรีเปนอยางไรต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน   
      -  วิวัฒนาการในการทําสวนตั้งแตอดีตจนปจจุบันเปนอยางไร ในชวงประมาณ 100 ป  

-  ลักษณะของสวนปจจุบันเปนอยางไร        
-  ความหลากหลายทางชีวภาพเปนอยางไร  
-  พืชพันธุที่นิยมปลูก มีอะไรบาง จําพวกไมผล  
-  ลักษณะเดนของพืชพันธุแตละชนิดเปนอยางไร   
-  พืชพันธุที่ควรอนุรักษ มีอะไรบาง   
-  พืชที่สูญพันธุ หรือใกลสูญพันธุ  มีหรือไม อะไรบาง  
-  สวนเปลี่ยนแปลงไปอยางไรในแตละชวงเวลา    
-  อะไรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหพ้ืนที่สวนเปลี่ยนแปลง 
- สวนในบางระมาดตางกับสวนบางมดอยางไร  
- แนวโนมการทําสวนในอนาคตเปนอยางไร  

3.  การทําสวน   
 -  แบบแผนในการทําสวน  มีลักษณะอยางไร ที่เห็นไดชัด  
-  กิจวัตรประจําวันของชาวสวน เปนอยางไร ต้ังแตเชาจนค่ํา 
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-  งานในสวน  มีอะไรบาง  ต้ังแตการเตรียมดิน  การบํารุงรักษา การเก็บผลผลิต  การ        จําหนาย
ผลผลิต  ฯลฯ  

-  อุปกรณที่ใชทําสวน  มีอะไรบาง  มีอุปกรณสมัยใหมหรือไม  
-  การทําสวนในรอบป มีกิจกรรมแตละชวงฤดูกาลอะไรบาง  
-  มีวิธีบริหารจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอยางไร  ระบบนิเวศเปนอยางไร  
-  มีการใชปุยเคมีและยากําจัดศัตรูพืชมากนอยแคไหน อยางไร   
-  ปญหาและอุปสรรคในการทําสวน  
 

4.  สภาพเศรษฐกิจ      
- ลักษณะของการผลิตเปนแบบใด   ทําเพื่อยังชีพหรือเพื่อขาย  
- ภาษีอากร   รัฐจัดเก็บภาษีอากรอยางไรในอดีต  ไดเทาไร   
- รายไดจากการขายผลผลิต   รายไดดีหรือไม  พืชชนิดไหนทํารายไดดี   
- การลงทุนทําสวน   เสียคาใชจายในการทําสวนอะไรบาง   มีปญหาเงินทุนหรือไม  มีแหลงเงิน

ทุนกูยืมหรือไม  
- แรงงาน    แรงงานในทองถิ่นคือใคร นอกทองถิ่นคือใคร มีปญหาอะไรบาง  มีการลงแขกหรือ

ไม  ทําอยางไร   
- อัตราคาจางแรงงาน   คิดอยางไร  ใครกําหนด  มีความแตกตางระหวางชายกับหญิงหรือไม  
- การแลกเปลี่ยนสินคาทําอยางไร   ใชเงินอยางไร   แลกเปลี่ยนกับใคร  ชวงเวลาใด 
- การนําผลผลิตออกสูตลาด  มีวิธีการอยางไรบาง  ใครเปนคนขาย มีพอคาคนกลางหรือไม   ราย

ไดจากการขายเปนอยางไร  
- ตลาด อยูที่ใดบาง  ทั้งตลาดน้ํา ตลาดบก  แตกตางกันอยางไรในอดีตและปจจุบัน    
- ปญหาดานเศรษฐกิจมีอะไรบาง   
- มีการปรับตัวทางดานวิถีการผลิตอยางไร  
- กลุมตางๆ เชน กลุมไมผล กลุมสวนผัก  มีการรวมกลุมกันอยางไร  มีผลตอการผลิตและคาขาย

มากนอยเพียงใด  
- หนวยงานของรัฐชวยเหลือดานเงินลงทุนหรือการหาตลาดรองรับผลผลิตอยางไร        

5. สภาพสังคมชาวสวน  
-    โครงสรางทางสังคมมีลักษณะอยางไร   
-     มีการพึ่งพาญาติพ่ีนองหรือไม   
-     ความสัมพันธในระดับครอบครัวเปนอยางไร  
- ระบบเครือญาติเปนอยางไร   อะไรทําใหนับถือกันเปนญาติ เชน แตงงาน การพึ่งพาอาศัยกัน   
- ความสัมพันธในระดับชุมชนเปนอยางไร  ดูไดจากอะไร   มีการรวมกลุมภายใน      ชุมชนหรือ

ไม  ติดตอสัมพันธกันอยางไร  ใครเปนผูสนับสนุน  มีกิจกรรมเดนอะไรบาง  มีจํานวนสมาชิกกี่
คน  มีระบบการบริหารจัดการกลุมอยางไร    ความรวมมือรวมใจของสมาชิกแตละกลุมมาก
นอยเพียงใด อะไรเปนอุปสรรคหรือปญหา  
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- ความสัมพันธกับคนภายนอกชุมชนเชน เจาหนาที่รัฐ  พอคาแมคา  เปนอยางไร  มีการรวมกลุม
กันหรือไม อยางไร  ติดตอกันเรื่องอะไร 

- ความสัมพันธของคนในชุมชนกับหนวยงานของรัฐเปนอยางไร   มีหนวยงานใด บาง   ความ
ชวยเหลือที่ชุมชนชาวสวนไดรับจากหนวยงานรัฐมีอะไรบาง  ติดตอกับใครบาง  ลักษณะการติด
ตอเปนอยางไร  ชาวสวนใหความรวมมือดีหรือไม  

- ชุมชนที่รัฐจัดต้ังมีลักษณะอยางไร  ใครเปนผูนําชุมชน  ตางจากผูใหญบานหรือไม  
 

6.  สภาพทางวัฒนธรรมชาวสวน 
- มีความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ และอํานาจนอกเหนือธรรมชาติ หรือไม  มากนอย               
        เพียงใด  เชน  การตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย  ศาลตางๆ   การบนและการแกบน  
       การทรงเจาเขาผี ฯลฯ 
- มีความเชื่อที่สัมพันธกับธรรมชาติ หรือไม  เชน ขอหามตางๆ เกี่ยวกับตนไม  ความ           
        เช่ือเรื่องการปลูกไมมงคล   คาถาปลูกตนไม  
-     มีคติความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา อยางไร  
-     มีนิทาน หรือตํานานอะไรบาง 
-     มีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนอะไรบาง   
- ขนบธรรมเนียมประเพณีในรอบป  แตละเดือน จัดกิจกรรมอะไรบาง  แตกตางกับ    
       สมัยกอนอยางไร    ชุมชนมารวมงานมากนอยเพียงใด  
- การละเลนหรือมหรสพที่ชาวสวนนิยมมีอะไรบาง  เชน ลิเก ดนตรีไทย  โขน ฯลฯ   
       จะจัดขึ้นที่ไหน เมื่อไร   แตกตางจากในอดีตอยางไร  ยังหาดูไดในปจจุบันหรือไม   
- อาหารของชาวสวนมีลักษณะอยางไร  อาหารคาวและอาหารหวานที่นิยม 
        รับประทานกันในครัวเรือนมีอะไรบาง  อาหารตามเทศกาลมีอะไรบาง   
-     ภูมิปญญาชาวสวนมีอะไรบาง  แสดงออกทางดานไหน    
- สภาพการปรับปรนทางวัฒนธรรมชาวสวนเปนอยางไร  ชวงเวลาใดที่เกิด 

                         การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  สาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงคืออะไร 
                         ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร  
  

7.  สภาพทางการศึกษา  
-    การสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน ผานการศึกษาตามอัธยาศัย  เปนอยางไร  ใครเปน   ผูสอน  สาระ

การเรียนรูมีอะไรบาง   มีกระบวนการเรียนรูในชีวิตจริงอยางไร แหลงการเรียนรูในชุมชนมี
อะไรบาง   มีปจจัยอะไรที่เอื้อตอการเรียนรู  มีอุปสรรคอะไรตอการเรียนรู   บทบาทการศึกษา
ตามอัธยาศัยในการสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวนมีความสําคัญมากนอยเพียงใด  

-   การสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน ผานการศึกษานอกระบบ เปนอยางไร โดยพิจารณาจากหลักสูตร 
และการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอน  หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนที่ใหความ
ชวยเหลือดานการศึกษานอกระบบที่เกี่ยวของกับอาชีพเกษตรมีอะไรบาง  แตละหนวยจัดกิจ
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กรรมที่เอื้อตอการเรียนรูของชาวสวนอยางไร   ชาวสวนไดรับประโยชนในดานใดบาง  โดย
เฉพาะดานการพัฒนาทางวัฒนธรรม  

- การสืบทอดวัฒนธรรมชาวสวน ผานการศึกษาในระบบ เปนอยางไร  โดยพิจารณา 
      จากหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนในโรงเรียน   
       ผูบริหารและครูมีแนวคิดอยางไรในการนําองคความรูเรื่องวัฒนธรรมชาวสวนไปใชในการเรียน

การสอน   ในทางปฏิบัติครูสามารถสอนเชื่อมโยงสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวสวนไดหรอไมเพียง
ไร  ปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร   ความสัมพันธระหวาง โรงเรียนกับชุมชนเปนอยางไร  ชุมชนมี
สวนรวมในการสรางและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษามากนอยเพียงใด  ใน
ลักษณะใดบาง  มีการใชแหลงการเรียนรูในชุมชนหรือไม อยางไร  
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วิชาวิถีชีวิตชาวสวน 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู สาระและมาตรฐานการเรียนรู หนวย หนวยการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สังคม  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

สาระที่ 4  ประวัติศาสตร 
ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีต

จนถึงปจจุบัน ในแงความสําคัญและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง 
ตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ 

ตระหนักความสําคัญของสรรพสิ่งที่     
ปรากฏในระวางที่ ซึ่งมีผลตอกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหา     
ขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช 
และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

1 ลักษณะทางภายภาพ ภูมิประเทศในชุมชน 
- ที่ตั้ง 
- อากาศ 
- ภูมิประเทศ 
- อาชีพ 
- ประวัติศาสตรชุมชน 

(2) 1. อธิบายประวัติศาสตรชุมชนได 
2. เกิดความรัก ภาคภูมิใจในชุมชน 

 



 

วิชาวิถีชีวิตชาวสวน  (ตอ) 
 

 

กลุมสาระการเรียนรู สาระและมาตรฐานการเรียนรู หนวย หนวยการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

วิทยาศาสตร สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
ว 1.2 เขาใจกระบวนการและความสําคัญของ  

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชเทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีกระบวน
การสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใช
ประโยชน 

2 
 
 
 
 
 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
- สวนผลไม (พืชที่นิยมปลูก/ควรอนุรักษ) 
- สวนผัก (พืชที่นิยมปลูก/ควรอนุรักษ)  
- สวนไมประดับ (พืชที่นิยมปลูก/ควร
อนุรักษ)  

 

(2) 1. ระบุถึงทรัพยากรธรรมชาติใน     
ชุมชนได 

2. ยกตัวอยางพืชพันธุ  ทรัพยากรที่
มีในชุมชน 

สังคม  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

สาระที่  3  เศรษฐศาสตร 
ส 3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากร

ในการผลิต และการบริโภค    การใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิ
ภาพและคุมคา รวมทั้งเศรษฐกิจอยางพอ
เพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ 

3 การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตได
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

- การทําสวนผสม  

(2) 1. สามารถอธิบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ในการทําสวน 

2. เห็นคุณคาของภูมิปญญาชาวสวน
ดานการทําสวน 



วิชาวิถีชีวิตชาวสวน (ตอ)  
 

กลุมสาระการเรียนรู สาระและมาตรฐานการเรียนรู หนวย หนวยการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลยี 

สาระที่ 2  การอาชีพ 
ง 2.1 เขาใจ มีทักษะ มีประสบการณในอาชีพ

สุจริต มีคุณธรรม  มีเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

4 การทําสวน 
- การเพาะปลูก 
- การขยายพันธุพืช 
- การทําปุยชีวภาพ 
- การเก็บผลผลิต 
- การแปรรูปผลผลิต 

(10) 
2 
2 
2 
2 
2 

1. อธิบายวิธีการทําสวนตามวิธีของ
ชุมชน 

2. ทําสวนตามวิธีการของชุมชน 

ภาษาไทย สาระที่ 4  หลักการใชภาษาไทย 
ท 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษา

ไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษา
ภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

ท 4.2 สามารถใชภาษาแสงหาความรู เสริมสราง
ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความ
สัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ
สังคม  และชีวิตประจําวัน 

5 ภูมิปญญาชาวสวน 
- ศัพทชาวสวน 
- สํานวน 
- คําพังเพย 
    ฯลฯ 

(2) 1. อธิบายและยกตัวอยางคําศัพทที่ 
    เปนภูมิปญญาทองถิ่นได 

 



วิชาวิถีชีวิตชาวสวน (ตอ)  
 

กลุมสาระการเรียนรู สาระและมาตรฐานการเรียนรู หนวย หนวยการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สังคม  ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษย กับ  

สภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึก 
อนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

6 การเปลี่ยนทางสังคม และระบบนิเวศ 
- การคมนาคม 
- ที่อยูอาศัย 
- ประเพณี 
- อาชีพ 
- ทรัพยากรน้ํา ดิน 

(2) 

วิทยาศาสตร สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและ 
               เทคโนโลยี 
ว 8.1 ในกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิต

วิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู  
การแกปญหา รูวาถาปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่
แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได 
ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวง
เวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอมมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกัน 

   

1. สามารถอธิบายความสําพันธ
ระหวางสภาพแวดลอม ภูมิศาสตร 
วัฒนธรรม และระบบนิเวศ 

2. ระบุปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยน
แปลงทางสังคม ระบบนิเวศ 

3. สามารถแสวงหาความรู ขอมูล
ดวยกระบวนการทดสองทาง
วิทยาศาสตร 



วิชาวิถีชีวิตชาวสวน (ตอ)  
 
 

กลุมสาระการเรียนรู สาระและมาตรฐานการเรียนรู หนวย หนวยการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สังคม  ศาสนา   
วัฒนธรรม 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร 
ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษย กับ  

สภาพแวดลอมทางกายภาพ ที่กอใหเกิด
การสรางสรรควัฒนธรรมและมีจิตสํานึก 
อนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

7 แนวทางการฟนฟูสภาพสังคม  ระบบนิเวศ 
- การอนุรักษแมน้ําลําคลอง 
- การอนุรักษตนไม 
- การอนุรักษประเพณี 

(2) 1. เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษระบบ
นิเวศ 

2. สามารถคนหากระบวนการฟนฟู 
อนุรักษระบบนิเวศ 

 
 

 
 
 
 



ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 
 

 นางสาวพรทิพย อันทิวโรทัย เกิดเมื่อวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.2500  ที่กรุงเทพมหานคร 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    เมื่อป พ.ศ. 2521    สําเร็จการศึกษาปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เมื่อป พ.ศ. 2540 
 ปจจุบันเปนอาจารยประจาํภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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