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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความ

รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ 

สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการ

อยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน 

(แผนปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศแหงชาติ, กองอนุรักษ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2544: 2) 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากการที่แหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ินไดรับการกลาวขานถึงตามจังหวัดตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

ซึ่งการทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนอีกทางเลือกหน่ึง สําหรับผูที่ตองการเดินทางทองเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต

ชาวบานและธรรมชาติ โดยในการดูแลระบบนิเวศ และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวพรอมกันน้ัน 

จําเปนตองสรางความรูความเขาใจที่ ถูกตองใหแกนักทองเที่ยว ใหมีสํานึกในการรักษาและใช

ประโยชนจากธรรมชาติอยางมีความรับผิดชอบ ซึ่งสวนมากการทองเที่ยวในลักษณะน้ีจะอยูไกลจาก

กรุงเทพฯ ชาวกรุงจึงหาโอกาสในการไปเที่ยวพักผอนไดคอนขางยาก 

‘คุงบางกะเจา’ เปนพื้นที่สีเขียวใกลกรุงเทพฯ ลอมรอบดวยแมนํ้าเจาพระยา มีลักษณะ

คลายกระเพาะหมู อยูในอําเถอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล ไดแก 

ทรงคนอง บางยอ บางกระสอบ บางนํ้าผึ้ง บางกอบัว และบางกะเจา เน้ือที่ประมาณ 12,000 ไร 

ไดรับการขนานนามวาเปนปอดของคนกรุงเทพฯมาต้ังแตป พ.ศ. 2520 สงผลใหบางกะเจาเปนที่รับรู

ในวงกวางวาเปนพื้นที่ธรรมชาติที่ใหญที่สุด ซึ่งนิตยสารไทมยกยองใหพื้นที่พระประแดงเปน ‘The 

best urban oasis’ หรือเปนโอเอซิสที่มีอากาศบริสุทธ์ิอันดับตน ๆ ในเอเชีย  

พื้นที่แหงน้ีมีขอกําหนดการใชประโยขนที่ดินประเภทการอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม

ในการใชที่ดินในพื้นที่บางกะเจาทั้งหมด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 173 (พ.ศ. 2537) คือ หามใชที่ดิน

เพื่อจัดสรรการอยูอาศัยประเภทหองแถวหรือตึกแถว หองชุด อาคารชุด หรือหอพัก การอยูอาศัย

ประเภทอาคารขนาดใหญ และหามสรางโรงงานและอาคารพาณิชยทุกประเภท (จริยาวัฒน โลหะพูน

ตระกูล, วารสารเมืองโบราณ) 
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สิ่งที่นาสนใจชองคุงบางกะเจา คือ การทองเที่ยวโดยการปนจักรยานไปยังแหลงเรียนรู

ทางธรรมชาติที่นาสนใจ ทองเที่ยวชมบรรยากาศสวนสาธารณะขนาดใหญประจําชุมชน มีภูมิปญญา

ชาวบานที่สามารถใหนักทองเที่ยวเขาไปเย่ียมชม และทดลองลงมือปฏิบัติได 

แมวาจะมีพ็อกเกตบุคประเภททองเที่ยวผลิตออกมาเปนจํานวนมาก แตไมคอยมีหนังสือ

ที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่คุงบางกะเจา จากที่ผูศึกษาสํารวจพบวาคูมือทองเที่ยวคุงบางกะ

เจามีเพียงหนังสือที่จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพรวมกับมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง 

ผลิตข้ึนเพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว แหลงเรียนรู  ไมไดจัดจําหนาย ซึ่งเปนการใหขอมูลพื้นฐาน

เทาน้ัน คือใหขอมูลสถานที่และวิธีการติดตอ ไมไดเนนสัมภาษณเจาะลึกไปยังวิถีชีวิตของชาวบานใน

พื้นที่มากนัก 

 ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาชอมูลคุงบางกะเจาในรูปแบบสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศเปน

หนังสือเลม นําเสนอการทองเที่ยวชมวิถีชีวิต ภูมิปญญาชาวบานและธรรมชาติ ผานมุมมองของผูนํา

ชุมชน และชาวบานในพื้นที่ เพื่อใหนักทองเที่ยวที่มีเวลาเดินทางไมมากนักไดสัมผัสกับการทองเที่ยว

เชิงนิเวศใกลกรุงเทพฯ  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และภูมิปญญาชาวบาน ที่คุงบางกะ

เจา จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อนําเสนอแหลงทองเที่ยว และภูมิปญญาชาวบานผานรูปแบบหนังสือเลม 

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหเปนที่นิยมมากข้ึน 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

ศึกษาแหล งทองเที่ ยวเ ชิงนิเวศในคุงบางกะเจา อําเภอพระประแดง จั งหวัด

สมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล ไดแก ทรงคนอง บางยอ บางกระสอบ บางนํ้าผึ้ง บางกอบัว 

และบางกะเจา นําเสนอผานการลงพื้นที่ของผูศึกษา โดยปนจักรยานตามเสนทางนักปนของลุงกุล 

สาธิตานุรักษ ผูเช่ียวชาญเสนทางจักรยานในพื้นที่คุงบางกะเจา ซึ่งเปดบานเปนศูนยบริการการ

ทองเที่ยวดวยจักรยาน โดยแหลงทองเที่ยวแตละแหงที่ลงพื้นที่เก็บขอมูล จะมีขอบเขตการเลือกให

เหมาะสมกับหลักการกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดแก การ

เขาไปศึกษาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ความเปนมาของแหลงประวัติศาสตร วิถีชีวิตและภูมิปญญา

ตาง ๆ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและคําบอกเลาของปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และชาวบานใน

พื้นที่ เนนกลุมเปาหมายที่ชอบทองเที่ยวแบบใกลชิดธรรมชาติและวิถีชุมชน 
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ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ ‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบาง

กะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’   

2. รวบรวมขอมูลพื้นที่คุงบางกะเจา จากหนังสือ และบทความ ทบทวนวรรณกรรม

และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3. ติดตอเจาหนาที่และคนในชุมชนที่จะเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับคุงบางกะเจา 

4. ลงพื้นที่เก็บขอมูล สัมภาษณ สังเกตการณ และถายภาพประกอบ 

5. เรียบเรียงขอมูลเน้ือหา และภาพประกอบเพื่อจัดทําเปนรูปเลม 

6. ทําการออกแบบจัดหนาหนังสือ 

7. เขาสูกระบวนการพิมพ 

8. ประเมินผลงาน 

 

แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน มีรายละเอียดตามตารางปฏิบัติงานดังน้ี 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

รวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ         

ลงพื้นที่เก็บขอมูล         

ดําเนินงานดานเน้ือหา         

ออกแบบรูปเลม จัดหนา         

เขาสูกระบวนการจัดพิมพ          

สรุปผล         

จัดทําเอกสาร         
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูที่สนใจการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดทราบขอมูลการทองเที่ยวในคุงบางกะเจา จังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่เปนไปเพื่อการแสวงหาความรูในวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ชาวบานและการอนุรักษอยางแทจริง 

2.  ผูที่สนใจการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถใชหนังสือสารคดีเลมน้ีเปนคูมือทองเที่ยวใน

คุงบางกะเจา 

 

นิยามศัพท 

1. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)   หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความ

รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ 

สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการ

อยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน ในที่น้ี

หมายถึง พื้นที่ในคุงบางกะเจา โดยจะเนนใหผูอานไดเห็นถึงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ และ

แหลงเรียนรูตาง ๆ ผานการสังเกต สัมภาษณ และทัศนะของผูศึกษา 

2.  กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

จากรายงานการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ (พ.ศ.

2542) ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศึกษาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (สสวท.) ไดจัดแบงกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศออกเปน 3 หมวด รวม 19 กิจกรรม 

ประกอบดวย 

หมวดที่ 1 กิจกรรมเชิงนิเวศในแหลงธรรมชาติ (9 กิจกรรม) ไดแก 

- การเดินปา 

- ศึกษาธรรมชาติ 

- สองสัตว/ดูนก 

- เที่ยวถํ้า/นํ้าตก 

- พายเรือ (แคนู คยัค เรือใบ กระดานโตลม) 

- ดํานํ้าดูปะการัง (นํ้าต้ืน นํ้าลึก) 

- ต้ังแคมป 

- ลองแพ/ลองเรือยาง 

- ข่ีมา/น่ังชาง 

หมวดที่ 2 กิจกรรมกึ่งนิเวศ (5 กิจกรรม) ไดแก 

- ถายรูป บันทึกภาพ/เสียง 
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- ปน/ไตเขา 

- ศึกษาทองฟา 

- ตกปลา 

- ข่ีจักรยานทองเที่ยว (เสือภูเขา) 

หมวดที่ 3 กิจกรรมสงเสริมทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร (5 กิจกรรม) ไดแก 

- ชมความงาม ความเกาแก ลักษณะเฉพาะตัวของแหลงประวัติศาสตร 

- ศึกษาเรียนรูประวัติ ความเปนมาของแหลงโบราณคดี และประวัติศาสตร 

- ศึกษาช่ืนชมงานศิลปกรรม และวัฒนธรรม 

- รวมกิจกรรม เรียนรูพฤติกรรมของผูคน 

- การศึกษาเรียนรูการผลิตของที่ระลึก และสินคาพื้นเมือง 

กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบางพื้นที่ และบางกลุมนักทองเที่ยว 

ซึ่งในที่น้ีจะมีขอบเขตที่การศึกษาธรรมชาติ ศึกษาเรียนรูการผลิตของที่ระลึก และสินคาพื้นเมือง และ

ศึกษาความเปนมาของแหลงประวัติศาสตรในคุงบางกะเจา 

3.  วิถีชีวิต หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน เนนการดํารง

ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพของชาวบานในพื้นที่คุงบางกะเจา 

 

   ส
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ มี

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  

2. แนวคิดการเขียนสารคดี 

3. แนวคิดการถายภาพเชิงสารคดี 

4. แนวคิดการถายภาพ 

5. แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ  

6. แนวคิดการพิมพ 

7. หนังสือที่เกี่ยวของ 

 

1.  แนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  

ชวงกระแสของการอนุรักษสิ่งแวดลอมแพรขยายไปทั่วโลก การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย (ททท.) ไดจัดทําแผนพัฒนาและอนุรักษการทองเที่ยว โดยจัดต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษา เรื่อง 

Ecotourism ระยะแรกคณะทํางานมีมติใชคําจํากัดความ Ecotourism ในความหมายภาษาไทยวา 

‘การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ’ โดยมีความประสงคที่จะสื่อความหมายใหกับชาวไทยทุกระดับเขาใจวา 

รูปแบบการทองเที่ยว Ecotourism นับเปนรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพเพื่อ

อนุรักษสิ่งแวดลอม และรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ในการรับรูของชาว

ไทย คือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (กองอนุรักษ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2544: 2) 

ตอมา ททท.  ไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(สสวท.) ทําการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ และขอให

ราชบัณฑิตยสถานกําหนดความหมาย ในที่สุดไดความหมายของคําวา Ecotourism คือ การ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณ

เฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว โดยมี

กระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อมุงเนน

ใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน 
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1.1 องคประกอบหลักของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

1.1.1 องคประกอบดานพื้นที่ เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติที่

มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน (Identity or Authentic or Endemic or Unique) ทั้งน้ีรวมถึงแหลง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ (Eco - system) ในพื้นที่น้ัน ๆ ดังน้ัน 

องคประกอบดานพื้นที่จึงเปนการทองเที่ยวที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ (Nature - based tourism) 

1.1.2 องคประกอบดานการจัดการ เปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible 

travel) โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม มีการจัดการที่ย่ังยืนครอบคลุมไปถึงการ

อนุรักษทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดลอม การปองกันและกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการ

ทองเที่ยวอยางมีขอบเขต จึงเปนการทองเที่ยวที่มีการจัดการอยางย่ังยืน (Sustainably managed 

tourism) เพื่อใหเกิดเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel) ที่ไมมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

1.1.3 องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ เปนการทองเที่ยวทีมีกระบวนการเรียนรู 

(Learning process) โดยมีการใหการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลง

ทองเที่ยว เปนการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ เพื่อสรางความตระหนักและปลูก

จิตสํานึกที่ถูกตองตอนักทองเที่ยว ประชาชนทองถ่ิน และผูประกอบการที่เกี่ยวของ จึงเปนการ

ทองเที่ยวสิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental education-based tourism) 

1.1.4 องคประกอบดานการมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ชุมชนและประชาชนทองถ่ิน (Involvement of local community or People participation) ที่มี

สวนรวมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ไดรับประโยชน ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนรวม

บํารุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยว อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถ่ิน ทั้งกระจายรายได การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและการไดรับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหลงทองเทีย่วดวย 

และในที่สุดแลวทองถ่ินมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ ทองถ่ินในทีน้ี่

เริ่มตนจากระดับรากหญา (Grass root) จนถึงการปกครองสวนทองถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมีสวน

รวมของผูที่เกี่ยวของ จึงเปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของชุมชน (Community participation-

based tourism)  

หากการทองเที่ยวใดมีองคประกอบที่สมบูรณตามลักษณะดังกลาวขางตน จัดไดวาเปน

การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ หากขาดหรือปราศจากขอใดขอหน่ึงไปความสมบูรณจะลดนอยลงจน

อาจกลายเปนการทองเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ 

ลักษณะเฉพาะประการหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การมุงเนนในแหลงทองเที่ยว

ธรรมชาติ เพื่อประสานการทองเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรูและสัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco - 

system) มีความแตกตางอยางชัดเจนกับความสนใจประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการพัฒนา    
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อารยธรรมของมนุษยในการเอาชนะธรรมชาติ (ที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ 

หรือเปนสวนหน่ึงในระบบนิเวศของแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ ไว) ลักษณะเฉพาะน้ีจึงทําใหการทองเที่ยว

เชิงนิเวศไมใชการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural tourism และ Historical tourism) แมวาจะมี

ความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทํานองเดียวกันการทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural tourism) จึง

ไมใชการทองเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งน้ีตองข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการจัดการการทองเที่ยวน้ัน ๆ 

ดวย ดังน้ัน แหลงทองเที่ยวตาง ๆ จึงมีบางสวนจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดหรือแหลงทองเที่ยว

หน่ึง ๆ อาจมีการทองเที่ยวเชิงนิเวศควบคูไปกับการทองเที่ยวแบบอื่น ๆ ได 

จากลักษณะดังกลาว จึงมีสิ่งที่ควรทําความเขาใจเพิ่มเติม ดังน้ี 

1) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนการทองเที่ยวแนวใหมที่แตกตางจากการทองเที่ยวแบบ

ปกติหรือแบบประเพณีนิยม ซึ่งเปนการทองเที่ยวที่มุงเนนความพอใจของนักทองเที่ยวเปนหลัก และ

เนนการสงเสริมเพื่อเพิ่มรายไดทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 

2) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมใชสิ่งตรงขามกับการทองเที่ยวแบบคณะใหญ (Mass 

tourism) เพราะการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมไดถูกจํากัดที่ขนาดของการทองเที่ยว แตจํากัดที่รูปแบบ

กิจกรรมและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ นักทองเที่ยวกลุมเล็ก ๆ สามารถทําลายสิ่งแวดลอมได

เชนเดียวกันหรือมากกวานักทองเที่ยวคณะใหญหากปราศจากการจัดการที่ดี การจัดการกับการ

ทองเที่ยวคณะใหญในทิศทางและภายใตรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศได จัดเปน Mass ecotourism 

3) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ไมจําเปนตองเปนการจัดการที่งาย ๆ ราคาถูก มีรูปแบบการ

ทองเที่ยวที่ยากลําบาก มีรายไดจากการทองเที่ยวนอย เพียงแตมีการจัดการที่ ดี  มีการรักษา

สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ มีการประสานความเขาใจกับนักทองเที่ยวและใหประโยชนที่

เหมาะสมตามความคาดหวังของนักทองเที่ยวแลว การทองเที่ยวเชิงนิเวศอาจตอบสนองนักทองเที่ยว

ไดทุกกลุม ทุกระดับและมีรายไดสูงไดเชนกัน 

4) การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จึงใหความสําคัญในการใหการศึกษาและสรางจิตสํานึก

มากกวาการใหความพึงพอใจอยางไมมีขอบเขตแกนักทองเที่ยว ดังน้ันจึงเปนการทองเที่ยวที่ตองมกีาร

ประสานความเขาใจกันอยางเหมาะสมตลอดกระบวนการ 

จากการศึกษากําหนดความหมายและนโยบายการทองเที่ยวเชิงนิเวศแลว ทําใหทราบวา

การทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ (Conservation tourism) ที่

หมายถึง รูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เปนการจัดการการทองเที่ยวที่รักษาคุณภาพ

ทั้งการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural - based tourism) และแหลงวัฒนธรรม (Cultural - 

based tourism) อันจะนําไปสูการจัดการทองเที่ยวอยางย่ังยืน (Sustainable tourism) ที่มี

จุดมุงหมายเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ โดยใช

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 

ทรัพยากรอันทรงคุณคาอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณความเปนธรรมชาติและวัฒนธรรม

ไวนานที่สุด เกิดผลกระทบนอยที่สุด และใชประโยชนไดตลอดกาลยาวนานที่สุด 

สรุป การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การทองเที่ยวอยางมีความ

รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ 

สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ ภายใตการจัดการ

อยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางย่ังยืน ซึ่งมี

องคประกอบหลัก 4 ประการ คือ 1) องคประกอบดานพื้นที่ 2) องคประกอบดานการจัดการ 

3) องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ และ 4) องคประกอบดานการมีสวนรวม 

1.2 กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

จากรายงานการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ (พ.ศ.

2542) ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศึกษาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (สสวท.) ไดแบงกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศเปน 3 หมวด 19 กิจกรรม ประกอบดวย 

1.2.1 กิจกรรมเชิงนิเวศในแหลงธรรมชาติ (9 กิจกรรม) ไดแก 

- การเดินปา 

- ศึกษาธรรมชาติ 

- สองสัตว/ดูนก 

- เที่ยวถํ้า/นํ้าตก 

- พายเรือ (แคนู คยัค เรือใบ กระดานโตลม) 

- ดํานํ้าดูปะการัง (นํ้าต้ืน นํ้าลึก) 

- ต้ังแคมป 

- ลองแพ/ลองเรือยาง 

- ข่ีมา/น่ังชาง 

1.2.2 กิจกรรมกึ่งนิเวศ (5 กิจกรรม) ไดแก 

- ถายรูป บันทึกภาพ/เสียง 

- ปน/ไตเขา 

- ศึกษาทองฟา 

- ตกปลา 

- ข่ีจักรยานทองเที่ยว (เสือภูเขา) 

1.2.3 กิจกรรมสงเสริมทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร (5 กิจกรรม) ไดแก 

- ชมความงาม ความเกาแก ลักษณะเฉพาะตัวของแหลงประวัติศาสตร 

- ศึกษาเรียนรูประวัติ ความเปนมาของแหลงโบราณคดี และประวัติศาสตร 
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- ศึกษาช่ืนชมงานศิลปกรรม และวัฒนธรรม 

- รวมกิจกรรม เรียนรูพฤติกรรมของผูคน 

- การศึกษาเรียนรูการผลิตของที่ระลึก และสินคาพื้นเมือง 

กิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ีมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับบางพื้นที่ และบางกลุมนักทองเที่ยว 

ซึ่งมีวัตถุประสงคตางกัน มีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหรือเครื่องมือตางกัน และมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมในระดับที่ตางกัน  

ความสัมพันธที่เกิดข้ึนดังกลาวเมื่อพิจารณาประกอบกับกรอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทํา

ใหประเมินความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมได  

กิจกรรมที่มีแนวโนมเปนกิจกรรมเชิงนิเวศหรือกึ่งนิเวศจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ

ระบบนิเวศในพื้นที่ เกี่ยวกับประชาชนหรือชุมชนในทองถ่ินคอนขางมาก กิจกรรมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศที่เหมาะสมตองมีการจัดการผลกระทบดวย หากปราศจากมาตรการน้ี กิจกรรมเหลาน้ีจะเปน

ตัวเรงทําลายทรัพยากรใหเสียหายเร็วข้ึน 

สรุป กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีหลายประเภทข้ึนอยูกับความเหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะในบางพื้นที่ และบางกลุมนักทองเที่ยว ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจะมีความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกับระบบนิเวศในพื้นที่ ชาวบาน และหรือชุมชนในทองถ่ินคอนขางมาก 

 

2.  แนวคิดการเขียนสารคดี  

2.1 ความหมาย 

สารคดี หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงข้ึนจากความจริง ไมใชจากจินตนาการ เชน สารคดี

ทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ เปนตน (ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 1182) 

สารคดี หมายถึง งานเขียนที่ยึดถือเรื่องราวจากความเปนจริงนํามาเขียนเพื่อมุงแสดง

ความรู ความจริง ทรรศนะ ความคิดเห็นเปนหลัก ดวยการจัดระเบียบความคิดในการนําเสนอ

ผสมผสานในการถายทอดตอการสนใจใฝรูของผูอานเพื่อใหเกิดคุณคาทางปญญา (ถวัลย มาศจรัส 

2544: 72) 

สารคดี หมายถึง งานเขียนที่ไมมีตัวละครสมมติถึง แมวาจะเปนงานเขียนที่มุงใหความรู

แกผูอาน แตก็เพงเล็งที่จะใหเกิดความพึงใจจากการประกอบรูปแบบ โดยเลือกเฟนการใชถอยคําใน

ภาษาทํา ใหเกิดอารมณตามสมควร งานเขียนที่เพงเล็งเชิงความรูโดยไมคํานึงถึงอารมณไมเปนสารคดี 

ถือเปนหนังสือความรูเชิงวิชาการ (ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ 2517: 6) 

สารคดี หมายถึง วรรณกรรมรอยแกวที่มุงใหผูอานไดรับสาระขอเท็จจริง รวมทั้งความรู

และความคิดเห็นเปนประเด็นสําคัญ ขณะเดียวกันก็มุงใหเกิดความเพลิดเพลินจากศิลปะการเขียนของ

ผูแตงไปดวย (สายทิพย นุกูลกิจ 2543: 241) 
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สารคดี หมายถึง งานเขียนที่ไดบอกเลาหรือสะทอนเรื่องราวความเปนจริงของชีวิตและ

สรรพสิ่ง โดยเสนออยางมีวรรณศิลป คือ เปนเรื่องของขอเท็จจริง และวรรณศิลปผสมกัน ขาดสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงไมได สารคดีนอกจากจะตองลงพื้นที่หาขอมูลแลว จะตองมีมิติทางอารมณ มีขอมูลที่สามารถอาน

เอาความรูและอานเพื่อเอาอรรถรส ซึ่งเพิ่มข้ึนมาจากเรื่องที่เปนเพียงเรื่องแตง (อรสม สุทธิสาคร 

2554: 5) 

สรุปจากแนวคิดตาง ๆ ขางตน สารคดี หมายถึง งานเขียนที่เรียบเรียงจากขอเท็จจริง

และความคิดเห็นของผูเขียน เพื่อมุงเนนใหผูอานไดรับความรูและอรรถรสในคราวเดียวกัน ผานการ

นําเสนอดวยภาษาที่สรางสรรคและสละสลวย 

2.2 ประเภทสารคดี 

นักวิชาการดานสารคดีไดแบงประเภทของสารคดีไวหลากหลาย แตเมื่อแบงตาม

วัตถุประสงค ตลอดจนเน้ือหาของการเขียนแลว จะแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 1) สารคดีประเภท

ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ 2) สารคดีประเภทบทความ 3) สารคดีประเภทความเรียง และ 4) สารคดี

ทองเที่ยว (ชลอ รอดลอย 2551: 48) 

2.2.1 สารคดีประเภทชีวประวัติและอัตชีวประวัติ 

สารคดีประเภทชีวประวัติและอัตชีวประวัติ หมายถึง ลักษณะของงานเขียนรอยแกว ที่

มุงใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลน้ันจริง ๆ  อาจจะเปนบุคคลที่มีชีวิตอยูในอดีตหรือในปจจุบันก็

ตาม เปนงานเขียนที่แนะนําใหผุอานทราบวาบุคคลน้ันเปนอยางไร และทําไมจึงเปนเชนน้ัน ไมใชเลา

แตเพียงวาเขาเปนใครเทาน้ัน และในขณะเดียวกันก็มุงใหผูอานไดรับความรู ความเพลิดเพลินจาก

ศิลปะการเรียบเรียงเรื่องของผูเขียนดวย โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

1) สารคดีประเภทชีวประวัติ เปนงานเขียนสารคดีที่ผูแตงเขียนถึงเรื่องราวในชีวิตของ

ผูอื่น เพื่อเลาถึงประวัติความเปนมา หลักการหรืออุดมคติที่ใชในการดํารงชีวิต ความสําเร็จและความ

ลมเหลวในการดําเนินชีวิตของบุคคลน้ัน ๆ 

2) สารคดีประเภทอัตชีวประวัติ เปนงานเขียนชีวประวัติที่เจาของประวัติเปนผูเขียนเอง 

อาจเขียนถึงเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนกับตนโดยตรง 

2.2.2 สารคดีประเภทบทความ 

สารคดีประเภทบทความ หมายถึง งานเขียนประเภทรอยแกว ซึ่งผูเขียนเขียนข้ึนเพื่อ

เสนอความรู ความคิด หรือความเพลิดเพลินในการอานอยางใดอยางหน่ึง โดยอาศัยเคาโครงที่มาจาก

เรื่องจริงในสังคม อาจมีลักษณะเปนการวิเคราะหถึงขอดีขอเสีย หรือขอขัดแยงของเรื่องตาง ๆ ที่คน

สวนใหญในสังคมใหความสนใจ ขณะเดียวกันก็ตองมีวิธีการที่นาอาน ชวนใหอยากติดตามตอไปดวย 
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จุดมุงหมายที่สําคัญของสารคดีประเภทบทความ มีดังน้ี 

1) เพื่อเสนอเรื่องราว ความรู ขอเท็จจริง หรือประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หน่ึงของผูเขียนที่มีตอผูอาน 

2) เพื่อจูงใจใหผูอานเช่ือคลอยตามความคิดของผูเขียน 

3) เพื่อมุงใหสาระบันเทิงแกผูอาน 

2.2.3 สารคดีประเภทความเรียง 

สารคดีประเภทความเรียง หมายถึง งานเขียนสารคดีที่เนนในเรื่องของการแสดงความ

คิดเห็น เปนงานเขียนรอยแกวที่ไมยาวนัก และเปนเรื่องราวที่ผูเขียนแสดงความคิดเห็นและความรูสึก

ออกมา อาจเขียนเรื่องไดหลายแบบ เชน เรื่องจริงจัง เรื่องตลกขบขัน เรื่องที่ทาใหผูอานสบายใจ เรื่อง

ที่ทําใหผูอานขุนเคืองใจ เปนตน  

ความเรียง จึงเปนงานเขียนที่ใหคุณคาดานแงคิดในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิต 

เพราะผูเขียนอาจใชเหตุการณ หรือเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจําวันเหลาน้ัน มาเลาเปนอุทาหรณที่ทําให

ผูอานเขาใจความหมาย คุณคาและแนวทางในการดําเนินชีวิตได 

2.2.4 สารคดีทองเที่ยว 

สารคดีทองเที่ยว หมายถึง งานเขียนประเภทรอยแกว ที่มุงใหความรูเกี่ยวกับ

ประสบการณการทองเที่ยวของผูแตง โดยลีลาการเขียนที่กอปรไปดวยศิลปะ เพื่อใหผูอานเกิดความ

เพลิดเพลินไปพรอมกับไดความรู 

ปจจุบัน สารคดีทองเที่ยวของไทยที่พิมพเผยแพรมีอยู 2 ลักษณะคือ เขียนเพื่อลงพิมพใน

นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพรายวัน ซึ่งมีทั้งที่เปนเรื่องสั้น ๆ  จบในฉบับและที่เขียนตอเน่ืองเปนเรื่อง

ยาว ๆ โดยมีจุดมุงหมายในการแนะนําสถานที่ตาง ๆ โดยตรง หรือมุงที่จะเลาประสบการณการ

ทองเที่ยวของผูเขียนขณะเดินทางไปยังที่ตาง ๆ และมักจะพิมพเปนเลมเพื่อจัดจําหนายทันที หรือจะ

ใชวิธีนําเรื่องที่เขียนลงเปนตอน ๆ อยางตอเน่ืองในนิตยสารแลวมารวมพิมพเปนเลมภายหลังก็ได 

1) ความสําคัญของสารคดีทองเที่ยว 

สารคดีทองเที่ยวเปนสารคดีที่มีผู นิยมอานมากที่สุดประเภทหน่ึง อาจเปนเพราะ

สอดคลองกับลักษณะนิสัย ความอยากรูอยากเห็นของมนุษย และนอกจากน้ันผูอานยังจะไดรับความ

สนุกสนาน ความต่ืนเตน โดยเฉพาะผูที่ไมมีโอกาสไดเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ที่ตนอยากไป จึงหา

อานจากที่ผูอื่นเคยเขียนเปนการชดเชยอารมณความตองการ การอานหนังสือประเภทน้ีจึงเปนเหมอืน

ประสบการณรอง (Second-hand experience) และในทํานองเดียวกัน หนังสือประเภทน้ี จะ

กระตุนสัญชาตญาณการเดินทาง การแสวงหาสิ่งแปลกใหม และเปนคูมือใหนักเดินทางที่นิยมหา

ประสบการณใหแกตนเองไดเปนอยางดี (รื่นฤทัย สัจจพันธุ 2538: 34) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

 

2) ความเปนมาของสารคดีทองเที่ยว 

ลักษณะของสารคดีทองเที่ยว มีทั้งที่เขียนถึงสถานที่ในประเทศและตางประเทศ การ

บันทึกการเดินทางของหลวงจีนปาเหียน บันทึกการเดินทางของมาโคมโปโล สําหรับคนไทยในอดีต 

การบันทึกการเดินทางมักแตงเปนรอยกรองที่เรียกกันวานิราศ ฉะน้ันในสมัยปจจุบันบันทึกการ

เดินทางที่เขียนดวยภาษารอยแกว จึงไดรับความนิยมไมย่ิงหยอนไปกวากัน บันทึกการเดินทางที่เขียน

ดวยภาษารอยแกวของไทยที่ไดรับความนิยม ซึ่งมีลักษณะตรงกับสารคดีทองเที่ยวน้ัน ไดแก จดหมาย

เหตุขณะราชทูตไทยไปอังกฤษ ของหมอมราโชทัย , ไกลบาน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ-

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตน 

3) กลวิธีในการเขียนสารคดีทองเที่ยว 

- ผูเขียนตองเขียนดวยขอมูลที่ถูกตองแทจริงและนาสนใจ ผูเขียนสารคดีทองเที่ยวจึงตอง

เดินทางไปยังสถานที่น้ันดวยตนเอง ไมใชเกิดจากจินตนาการ หรือถายทอดจากคําบอกเลาของผูอื่น 

พยายามเขียนใหผูอานไดรับความรูมากที่สุด ในเวลานอยที่สุด 

- ผูเขียนตองพยายามใหความรูเกี่ยวกับสถานที่น้ันโดยสมบูรณเทาที่จะทําได  ไมวาจะ

เปนเรื่องสภาพภูมิประเทศ ความเปนอยูของผูคน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม และวัฒนธรรม 

รวมทั้งรายละเอียดปลีกยอยที่เปนคูมือนักเดินทางอยางอื่น ๆ เชน คาใชจายในการเดินทาง สถานที่

สําคัญ คาที่พัก คาอาหาร ฯลฯ 

- ผูเขียนควรใชศิลปะในการเลาใหผูอานเพลิดเพลิน ไมหนักสมองจนเกินไป นอกจากน้ี

การใชภาพประกอบ นับเปนสวนสําคัญอยางย่ิงสําหรับสารคดีทองเที่ยว ย่ิงมีมากและเปนภาพสี

สวยงามจะจูงใจผูอานและทําใหหนังสือมีคุณคามากข้ึน 

- ผูเขียนสารคดีทองเที่ยวที่ดีควรแทรกเกร็ด ตํานาน นิทาน ขอขําขัน เกี่ยวกับสถานที่น้ัน 

เพื่อดึงดูดความสนใจของผูอาน รวมทั้งใหความรูและความบันเทิงไปพรอมกันดวย เกร็ดตาง ๆ น้ีเปน

เสนหอยางหน่ึงของสารคดีทองเที่ยวที่ทําใหผูอานไดรับรสชาติของการอานเพิ่มมากข้ึน 

- ผูเขียนควรใหขอสังเกตและแสดงทัศนะสวนตนตอสิ่งที่พบเห็น ตลอดจนทัศนคติเชิง

เปรียบเทียบกับสิ่งที่พบเห็นในบานเกิดเมืองนอน หรือสถานที่อื่น ๆ  ดวย แตทัศนคติของผูเขียนเปนสิ่ง

ที่ผูอานตองระวังอยาดวนสรุปอันใดงาย ๆ ขอมูลทั้งปวงควรไดมาจากความเห็น ประจักษดวยตนเอง 

ไมควรเก็บเอามาจากคําบอกเลาของนักทองเที่ยวคนอื่นอีกทีหน่ึง 

สรุป นักวิชาการแบงการเขียนสารคดีออกเปนหลายประเภท แตในทางปฏิบัติจริงอาจ

แบงยอยไดอีก ซึ่งการจัดทําหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศน้ี จะใชแนวคิด และกลวิธีในการเขียน

สารคดีทองเที่ยว คือ การนําเสนอขอเท็จจริงและความคิดเห็นผานการลงพื้นที่ของผูเขียน เก็บขอมูล

จากสิ่งที่ไดพบเห็น และคําบอกเลาของชาวบาน โดยมีการสอดแทรกเกร็ดความรูจากการคนควา

หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวของมาประกอบสารคดี 
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2.3 โครงสรางการเขียนสารคดี 

โครงสรางหรือรูปแบบการเขียนสารคดี ที่ประกอบข้ึนมาเปนงานเขียนสารคดี 1 ช้ิน จะ

ประกอบไปดวยสวนตาง ๆ 4 สวน คือ 1) ช่ือเรื่อง 2) ความนํา 3) เน้ือเรื่อง และ 4) บทสรุป (จรัล 

มานตร ี2552: 76)  

2.3.1 ช่ือเรื่อง 

ช่ือเรื่องเปนองคประกอบที่สําคัญของสารคดี เพราะเปนสวนแรกสุดที่ผูอานมองเห็นและ

อยากอานเรื่องราวที่เขียน (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 66)  

ช่ือเรื่องที่ดีควรมีลักษณะสะทอนแกนเรื่อง แปลกใหมและไมเย่ินเยอ ประเภทของช่ือ

เรื่องจะมีแบบบอกเน้ือหา แบบเลนสํานวน แบบเกี่ยวของกับผูอาน และแบบคําถาม เพื่อเราอารมณ

ความอยากรู (จรัล มานตร ี2552: 85) 

2.3.2 ความนํา 

สารคดีจะเปนที่สนใจของผูอานไดหรือไมข้ึนอยูกับการเขียนความนํา ถือวาเปนหัวใจ

สําคัญของการเขียนสารคดี ความนําที่ดีสรางความสนใจแกผูอานและดึงดูดใหติดตามเรื่องราวแตตน

จนจบ (มาลี บุญศิริพันธ 2535: 41)  

การเขียนความนําแบงเปน 9 แบบ คือ 1) ความนําแบบพรรณนา 2) ความนําแบบ

บรรยาย 3) ความนําแบบเรื่องสั้น 4) ความนําประเภทอางพูดหรือวาทะบุคคล 5) ความนําแบบ

สนทนากับผูอาน 6) ความนําประเภทสุภาษิต คําคมและบทประพันธ 7) ความนําประเภทนิทาน

ตํานาน และเกร็ดเรื่องเลา 8) ความนําแบบสรุปประเด็น และ 9) ความนําแบบคําถาม (ธัญญา สังข

พันธานนท 2548: 72-82) 

2.3.3 เน้ือเรื่อง 

เน้ือเรื่องนับเปนสวนสําคัญที่สุดในสารคดี คือ สวนที่เปนสาระสําคัญ ที่ผูเขียนสารคดี

ตองการนําเสนอตอผูอาน เน้ือเรื่องประกอบดวยประเด็นหลักและประเด็นรอง ซึ่งตามหลักการเขียน

สารคดีแนวใหมที่เนนสารคดีคือรอยตอระหวางการเขียนเชิงวิชาการกับวรรณกรรม เน้ือเรื่องจึงควร

ประกอบดวยลักษณะตอไปน้ี (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 85-86) 

1) สวนที่เปนขอมูลหรือสาระ ไดแก ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ผูเขียนไดคนควารวบรวมมา

จากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อนําเสนอความรู ความจริงเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของ

การเขียนสารคดี 

2) สวนที่เปนสีสันบรรยากาศ ไดแก สวนที่มาชวยเสริมแตงเน้ือเรื่องใหมีสีสัน บรรยากาศ

นาอาน ไมแหงแลงหรือจืดชืดจนเกินไป สีสันบรรยากาศในการเขียนสารคดีเกิดจากการปรุงแตงสวนที่

เปนขอเท็จจริง แลวนําเสนอรายละเอียดปลีกยอย เพื่อเสริมแตงใหเรื่องนาติดตามมากข้ึน เชน การให
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รายละเอียดของเหตุการณ ฉาก บรรยากาศ การสอดแทรกเกร็ดความรู นิทาน ตํานาน การสรางตัว

ละครใหมีชีวิตชีวา หรือการสอดแทรกคําพูดอางอิงของบุคคล ซึ่งจะทําใหสารคดีมีความนาเช่ือถือ 

3) สวนที่เปนศิลปะและกลวิธีในการเขียน เปนเรื่องของศิลปะในการเขียนที่ชวยดึงดูด

ความสนใจและใหความบันเทิงแกผูอาน ซึ่งรวมถึงศิลปะในการใชภาษาสํานวนโวหาร ทวงทํานองใน

การเขียน กลวิธีการนําเสนอ หรือการเลาเรื่อง การสรางตัวละคร หรือการใชกลวิธีอื่น ๆ ที่ชวยใหเรื่อง

นาอาน นาติดตามมากข้ึน 

2.3.4 ความจบ 

การเขียนความจบหรือบทสรุป เปนการปดเรื่องสารคดีที่เขียนมาทั้งหมด ซึ่งควรจะเปน

ตอนที่สรางความประทับใจสุดทายใหกับผูอาน (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 111-112)  

สวนมากมักมีลักษณะดังน้ี 1) การจบโดยยอเรื่องหรือสรุปเรื่องทั้งหมด 2) จบแบบคาดไม

ถึง 3) จบแบบทิ้งทายใหคิด 4) จบแบบกระแทกความสนใจผูอาน และ 5) จบดวยการยอนหลัง 

สรุป โครงสรางของการเขียนสารคดีจะประกอบไปดวยสวนตาง ๆ 4 สวน คือ 1) ช่ือ

เรื่อง 2) ความนํา 3) เน้ือเรื่อง และ 4) บทสรุป โดยโครงสรางแตละสวนจะเลือกใชภาษาใหเหมาะสม

กับเน้ือหาในบทน้ัน ๆ 

2.4 แหลงขอมูลในการเขียนสารคดี 

แหลงขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) ขอมูลเอกสาร และ 2) 

ขอมูลบุคคล (อรสม สุทธิสาคร 2555) 

2.4.1 ขอมูลเอกสาร 

ขอมูลเอกสาร คือ ขอมูลพื้นฐานที่มีผูรวบรวมคนควาไวแลว ถือเปนการเตรียมความรู 

ความพรอมของผูเขียน กอนไปพบขอมูลบุคคล ขอมลูเอกสารน้ันคนควาไดจากหองสมุด หนังสือพิมพ 

พ็อคเก็ตบุค หนังสือเกา และหอจดหมายเหตุ เปนตน 

บางครั้งขอมูลเอกสารจะเรียกตามภาษานักเขียนสารคดีวา ‘ขอมูลแหง’ หมายถึง ขอมูล

สําเร็จรูปที่มีผูรวบรวมคนควาไวแลว โดยมักปรากฏในเอกสาร สิ่งพิมพตาง ๆ หรือในรูปแบบของการ

จัดเก็บสมัยใหม เชน ในซีดีรอม อินเทอรเน็ต เปนตน  

ขอมูลในเอกสารจัดเปนขอมูลที่เขาถึงไดงาย และผานการยอมรับมาช้ันหน่ึงแลว วามี

ประโยชนตอการเขียนสารคดีคือ 1) ชวยเตรียมความรูกอนลงพื้นที่ภาคสนาม 2) ใชอางอิงในเน้ือหา

ของสารคดี (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 47) 

2.4.2 ขอมูลภาคสนาม 

การลงไปเก็บขอมูลภาคสนามหรือลงพื้นที่จริง เปนเรื่องจําเปนสําหรับการเขียนสารคดี 

ขอมูลจากภาคสนามชวยใหสารคดีมีความสด มีสีสัน บรรยากาศ และความนาเช่ือถือ นักเขียนสารคดี

มักเรียกขอมูลประเภทน้ีวา ‘ขอมูลสด’ ซึ่งการเก็บขอมูลสามารถทําไดหลากหลายวิธี เชน การสังเกต 
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การสัมภาษณบุคคล การเขาไปมีสวนรวมในเหตุการณหรือสถานการณจริง สารคดีบางประเภทตองลง

พื้นที่เทาน้ันจึงจะเขียนได เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวิตบุคคล (ธัญญา สังขพันธานนท 2548: 

47)  

สรุป ขอมูลที่ใชในการเขียนสารคดี มี 2 ประเภทใหญ ไดแก 1) ขอมูลเอกสาร ซึ่งเปน 

ขอมูลสําเร็จที่มีผูคนควาไวแลว ใชเพื่อเตรียมความรูกอนลงภาคสนาม และใชในการอางอิงการเขียน 

สารคดี 2) ขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลที่ไดจากพื้นที่จริง ผานการสังเกต การสัมภาษณบุคคล และ 

การเขาไปมีสวนรวมในเหตุการณหรือสถานที่จริง  

2.5 โวหารที่ใชในการเขียนสารคดี 

หนังสือหลักภาษาไทย ไดแบงโวหารออกเปน 5 ชนิด คือ บรรยายโวหาร พรรณนา

โวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร (พระยาอุปกิตศิลปสาร 2546: 338) 

โวหารที่ใชในการเขียนสารคดีมีอยูหลายชนิด โดย ชลอ รอดลอย (2551: 25) ไดอธิบาย

ไว 6 ประเภท ดังน้ี 

2.5.1 บรรยายโวหาร 

คือ สํานวนที่กลาวเรื่องยืดยาวตามความรูของผูแตง สํานวนที่แตงเปนบรรยายโวหารน้ัน 

มีหลายประเภท เชน นิทาน ประวัติ ตํานาน รายงาน หรือจดหมายเหตุ โวหารชนิดน้ีผูเขียนเริ่มตน

จากจุดหน่ึงไปสูทองเรื่อง และตอไปจนถึงจุดสุดทาย ในการนําโวหารชนิดน้ีมาใช ผูเขียนตองมีความรู

และเรื่องราวดี พรอมทั้งมีศิลปะในการแตงที่ดี 

2.5.2 อธิบายโวหาร 

คือ การทําใหอานหรือฟงเขาใจ จะเปนวิชาความรู ทฤษฎี หรือหลักเกณฑอันใดอันหน่ึงก็

แลวแต ผูที่อธิบายก็คือผูที่ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจแจงชัด ไมมีขอเคลือบแคลงสงสัย 

2.5.3 พรรณนาโวหาร 

คือ สํานวนที่พูดรําพันถึงสิ่งตาง ๆ ตามที่ตนพบเห็นวาเปนอยางไร หรือรําพันถึง

ความรูสึกของตนหรือของผูอื่นวาเปนอยางน้ันเปนอยางน้ีตามความคิดของผูแตง ซึ่งไมจําเปนตองใช

ความรูคนควาเหตุผลคนเดิมเทาใดนัก ขอความที่ยกมากลาวเปนพรรณนาโวหารมักเปนเรื่องเกี่ยวกับ

การยอพระเกียรติ การชมภูมิประเทศ หรือความคิดตาง ๆ 

2.5.4 เทศนาโวหาร 

คือ สํานวนที่ใชแสดงหรืออธิบายขอความใหกวางขวางออกไป โดยอาศัยเหตุผล หรือ

หลักฐานมาประกอบความรูความเห็นของผูแตง ดวยความมุงหมายที่จะใหผูอานผูฟงเขาใจความหมาย

ชัดเจน และเพื่อใหเห็นจริงและเช่ือถือตามเปนขอใหญ ดังน้ันขอความที่ใชเทศนาโวหารน้ี จึงมักเปน

ขอปญหา ความเห็น วิชา และขอจรรยา หรือสุภาษิต ฯลฯ ซึ่งผูแสดงตองการจะใหผูอาน ผูฟงเช่ือถือ 
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2.5.5 สาธกโวหาร 

คือ โวหารที่ผูเขียนตองการใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดแจมแจง จึงไดยก

เหตุการณ สถานการณ หรือเรื่องนิทานมาเปนตัวอยางประกอบ 

2.5.6 อุปมาโวหารหรือโวหารเปรียบเทียบ 

คือ โวหารที่ผูเขียนมุงที่จะใหผูอานเขาใจ หรือมองเห็นสารที่อานไดชัดเจน จึงยกเอา

สถานการณ บุคคล หรือสิ่งของอยางใดอยางหน่ึงนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขียนถึงน้ัน การ

เปรียบเทียบที่ใชในการเขียนสารคดีมีหลายอยาง ไดแก  

1) อุปมา (Simile) คือ การนําเอาสิ่งของสิ่งหน่ึงมาเปรียบเทียบกัน การอุปมามักใชคําใน

การเปรียบเทียบ เชน ด่ัง ดัง เหมือน ดุจ ราว กับ ประดุจ เพียง ฯลฯ  

2) อุปลักษณ (Metaphor) คือ การเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง คําที่แสดงวา

เหมือนน้ันไมมีปรากฏอยู เปนการกลาวเปรียบเทียบโดยตรงวา สิ่งหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง หรือถาจะมีก็ใช

คําวา คือ เปน 

สรุป โวหารในการเขียนสารคดีมีอยู 6 ประเภท คือ บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร 

พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย

ของผูเขียน วาจะนําโวหารชนิดใดมาใชใหเหมาะสมกับประเภทของงานเขียนช้ินน้ัน 

 

3.  แนวคิดการถายภาพเชิงสารคดี 

ในงานสารคดีน้ัน บางครั้งการใชตัวอักษรเปนสื่อเพียงอยางเดียว อาจไมสามารถบอกเลา

เรื่องราวไดทั้งหมด ภาพถายจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของงานสารคดี และมีความสําคัญไมนอย  

ไปกวาตัวหนังสือเลย ดังคํากลาวที่วา “ภาพหน่ึงภาพ แทนคําลานคํา” (ชุลีพร เกษโกวิท 2546: 38) 

ภาพถายสารคดีจําเปนจะตองดําเนินไปพรอมเน้ือเรื่อง เพื่อทําหนาที่สนับสนุนใหเน้ือ

เรื่องสมบูรณย่ิงข้ึน และในบางกรณี ภาพถายสารคดีอาจจําเปนตองอาศัยเน้ือเรื่องมาสนับสนุนใหภาพ

สมบูรณ 

การถายภาพในเชิงสารคดีมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับงานเขียนสารคดี คือ เปนการบันทกึ

ปรากฏการณ ขอเท็จจริง เพื่อบอกเลาความจริง โดยไมบิดเบือน และไมถายภาพนําความคิด หรือ

ความรูสึกของผูคน โดยเฉพาะประเด็นที่คอนขางละเอียดออน เชน เรื่องเกี่ยวกับการเมือง ศาสนา 

และความเช่ือ แตทั้งน้ี วิธีการเลาเรื่องก็ ข้ึนอยูกับเรื่องที่ตองการจะเลาดวย หากเปนประเด็น

ละเอียดออน หรือเปนปรากฏการณที่กําลังเปนที่ถกเถียงกันอยูในสังคม ชางภาพจําเปนจะตอง

ถายทอดขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา ถายภาพใหครอบคลุมทุกดาน โดยไมใชเทคนิค หรือจัดภาพให

ผิดธรรมชาติ แตหากเปนประเด็นที่ชัดเจนแลว อยางเชน ยาเสพติด เด็กเรรอน อุบัติภัย ฯลฯ 
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ชางภาพอาจตองถายทอดใหเห็นอารมณ ความรูสึกในภาพ เพื่อใหคนดูมีความรูสึกรวมกับภาพและ

เรื่องน้ันได 

เทคนิคการถายภาพเชิงสารคดีไมไดแตกตางกับการถายภาพทั่วไปมากนัก แตการ

ถายภาพสารคดีจําเปนจะตองอาศัยการ ‘ทําการบาน’ คือ การหาขอมูลและพูดคุยกับนักเขียนและ

บรรณาธิการใหชัดเจน เมื่อลงพื้นที่จะไดทํางานไดตรงตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เพราะงานสารคดีบางเรื่องจําเปนจะตองลงพื้นที่ถายภาพหลายครั้ง ตามแตโอกาสและฤดูกาล บาง

เรื่องอาจตองลงเปนทีม หรือใชอุปกรณพิเศษ เชน สารคดีสัตวปา ปรากฏการณธรรมชาติ เปนตน 

3.1 คุณสมบัติของชางภาพสารคดี 

ชางภาพสารคดีที่ดีควรมีคุณลักษณะที่ ไวตอความรูสึก (sensitive) เชน รูสึกถึงความ

พอใจหรือไมพอใจของซับเจค มีความเมตตา (compassionate) ทรหดอดทนตอความยากลําบาก 

(patient) อดทนอดกลั้น (tolerant) ตอความกดดันตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได อยากรูอยากเห็น แตไม

สอดรูสอดเห็น (nosey) อัธยาศัยดี สามารถเขากับผูคนไดงาย เด็ดขาดในการตัดสินใจและหนักแนน 

(assertive) แตไมกาวราว 

นอกจากคุณลักษณะประจําตัวดังกลาวแลว ชางภาพสารคดีที่ดีควรมีความรู ความเขาใจ

และทักษะตาง ๆ ตอไปน้ีดวย คือ 

1) ตองรูจักผูอาน วิธีที่จะทําใหรูจักหรือเขาใจผูอานในข้ันแรก คือ ควรดูวาภาพถายให

หนังสือพิมพประเภทไหน เชน หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห หนังสือพิมพมหาวิทยาลัย หรือ

สิ่งพิมพเพื่อคนกลุมใดกลุมหน่ึง เพราะประเภทของหนังสือพิมพจะชวยใหทราบประเภทของผูอานที่มี

ความตองการและความสนใจแตกตางกัน 

2) ตองมีความรูเรื่องเน้ือหาขาวสาร (message) งานของชางภาพ คือ การบอกผูดูวาเกิด

อะไรข้ึน ดังน้ันกอนที่จะบอกหรือสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ ไปยังผูดูหรือผูอาน ชางภาพตองเขาใจและรู

เรื่องที่เกิดข้ึนดีกวาและมากกวาคนอื่น ๆ การเริ่มตนดวยการสํารวจวิจัย (research) และหาขอมูล

ดวยการอานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรูหรือผูเกี่ยวของตาง ๆ ใหมากที่สุดกอนลงมือทํางานก็

เปนวิธีที่ดี 

3) ตองมีทักษะหรือความสามารถในการคาดหมาย ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับคือ 

ระดับที่ 1 การคาดหมาย ในระยะเวลาที่ยาวนานหรือแนวโนมตาง ๆ (trend) เชน 

สังเกตเห็นความผิดปรกติของลมฟาอากาศที่รอนมากข้ึนทุกป หรือผูคนในชุมชนเจ็บปวยดวยโรค

บางอยางมากข้ึนอยางเห็นไดชัด ชางภาพอาจตองคิดลวงหนาถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนและผลกระทบตาง ๆ 

รวมทั้งการแกไขปญหาของผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ 

ระดับที่ 2 การคาดหมายเกี่ยวกับเหตุการณที่จะเกิดข้ึนเปนการเฉพาะ (specific event) 

ในระยะเวลาไมนานนัก เชนใน กอนเปดภาพเรียนก็คาดหมายไดวาเมื่อถึงเวลาปดภาค ผูปกครองและ
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บุตรหลานจะมีกิจกรรมอะไรบาง จึงควรเตรียมตัวและเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณตาง ๆ ลวงหนา ซึ่ง

อาจใชเวลาเปนสัปดาหหรือแควันเดียว เพื่อใหพรอมที่จะทํางานไดทันทีเมื่อมีกิจกรรมหรือเกิด

เหตุการณข้ึน 

ระดับที่ 3 การคาดหมายขณะอยูในเหตุการณน้ัน (moment within event) หมายถึง 

สัญชาติ-ญาณในการคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในวินาทีน้ัน 

4) ตองแสดงใหเห็นผลกระทบที่เกี่ยวของกับผูคน เมื่ออยูในเหตุการณอยาลืมถายภาพที่

เปนหัวใจสําคัญของเรื่องราวที่ตองการจะบอกหรือสื่อสารไปยังผูดูหรือผูอาน และที่สําคัญควร

ถายภาพใหเห็นวากิจกรรมหรือเหตุการณที่เกิดข้ึนน้ันสรางผลกระทบโดยตรงตอพวกเขาอยางไร 

สรุป การถายภาพเชิงสารคดีเปนองคประกอบที่สําคัญของงานสารคดีไมนอยไปกวา

ตัวหนังสือ ซึ่งภาพถายจะตองสามารถสื่อความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการ 

โดยที่เปนไปตามขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ชางภาพสารคดีที่ดีควรมีทักษะเฉพาะตัว คือ 1) ตองรูจักผูอาน 

หรือรูกลุมเปาหมาย 2) ตองมีความรูเรื่องเน้ือหาขาวสาร 3) ตองมีทักษะหรือความสามารถในการ

คาดหมาย และ 4) ตองแสดงใหเห็นผลกระทบที่เกี่ยวของกับผูคน  
 

4.  แนวคิดการถายภาพ 

การถายภาพ คือ การทําภาพใหเกิดข้ึน โดยใชแสงสวางมากระทบวัสดุไวแสง การทํา

ภาพและสรางภาพในที่น้ีครอบคลุมเน้ือหาไปถึงการถายรูป การลางฟลม การอัดขยายภาพ ฯลฯ 

ดังน้ันการสรางภาพถายข้ึนมา จึงจําเปนตองมีองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คือ กลองถายรูป ฟลม

ถายรูป หรือวัสดุไวแสง และแสงในการถายภาพ (ณรงค สมพงษ 2534: 8) 

การถายภาพ คือ การทําใหแสงสะทอนจากวัตถุผานเลนสของกลองถายภาพตัดกัน เปน

ภาพจริงหัวกลับเขาสูฟลม ฟลมที่ถูกแสงสวางน้ีจะเกิดปฏิกิริยาเคมีบันทึกภาพไวเปนภาพแฝง (latent 

image) บนผิวหนาของฟลมที่เคลือบสารไวแสงไว นําฟลมที่บันทึกภาพแลวไปผาน กระบวนการลาง

ฟลมจะมองเห็นภาพปรากฏ ภาพที่ปรากฏจะตรงขามกับวัตถุคือมีลักษณะซาย-ขวา ขาว-ดํา ตรงขาม

กับวัตถุที่ถาย (negative) อยางไรก็ตาม การถายภาพในปจจุบัน สวนใหญใชระบบดิจิทัล (digital) ซึ่ง

กลองจะบันทึกรูปแบบไฟลขอมูล แทนบันทึกลงบนฟลม มีช่ือเรียกวา การดหนวยความจํา (Flash 

Memory)ซึ่งสามารถดูภาพไดทันที โดยไมตองลางฟลม (วรวุฒิ วีระชิงไชย 2538: 54) 

การถายภาพที่ดีใชถายภาพใหไดแสงพอดีเทาน้ัน แตตองเปนภาพที่มีความนาสนใจและ

สามารถดึงดูดใจผูชมได มักเปนภาพที่สื่อสารเรื่องราวดวยมุมมองและมีองคประกอบที่ดี ดังจะเห็นได

จากบางภาพดูแลวรูสึกสวย แตบางภาพดูแลวรูสึกไมสวย เหตุผลของความรูสึกดังกลาว หากจะหา

คําตอบที่ลึกซึ้งควรทําความเขาใจเรื่ององคประกอบศิลป (กนกรัตน ยศไกร 2551: 173) 
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4.1 หลักการถายภาพ 

การถายภาพที่ไดภาพถายที่มีลักษณะสมบูรณประกอบดวยปจจัย 2 ประการ คือ 1) การ

ต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร 2) ชวงความชัด (สมาน เฉตระการ 2528: 85-86) 

4.1.1 การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร 

การถายภาพใหชัดเจนไมมืดมัวน้ัน สวนหน่ึงข้ึนอยูกับการปรับต้ังคารูรับแสงและ

ความเร็วชัตเตอร ใหทํางานสัมพันธกับความไวแสง จนไดปริมาณของแสงเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลมได

พอดี ซึ่งรูรับแสงจะทําหนาที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเขาไปทําปฏิกิริยากับฟลม สวนชัตเตอรจะ

ทําหนาที่ควบคุมเวลาที่จะใหแสงเขาไปในกลองไดนานเทาใด 

4.1.2 ชวงความชัด (Depth of Field ) 

คือ ภาพถายมีความคมชัดต้ังแตวัตถุที่อยูระยะหนา (Foreground) ไปถึงระยะหลังสุด 

(Background) เรียกภาพน้ันวาภาพชัดลึกมาก ขณะเดียวกัน ถาภาพมีความคมชัดเฉพาะตําแหนงที่

ปรับโฟกัสจะเรียกวาภาพชัดต้ืน ความชัดลึกของภาพข้ึนอยูกับเหตุ 3 ประการคือ 1) เลนสของกลอง

ถายภาพที่มีความยาวโฟกัสสั้นจะใหภาพชัดลึกกวาเลนสที่มีความยาวโฟกัสยาว 2) การปรับรูรับแสงที่

แคบมาก จะใหภาพที่มีความชัดลึกกวาการเปดรูรับแสงใหกวาง 3) การถายภาพที่กลองอยูหางจาก

วัตถุที่ถายไกลมาก จะไดภาพชัดลึกกวากลองที่อยูใกลวัตถุ 

4.2 ศิลปะการถายภาพ 

การถายภาพเปรียบเปนจุดนัดพบกันระหวางวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ดังน้ันนัก

ถายภาพจึงจําเปนที่จะตองทราบทั้งเทคนิคและศิลปะการถายภาพควบคูกันไป องคประกอบที่สําคัญ

ของศิลปะภาพถาย ประกอบดวย 1) เรื่องราวของภาพ 2) บรรยากาศของภาพ 3) อารมณของภาพ 

4) การจัดองคประกอบของภาพ 5) เทคนิคการถายทําภาพ และ 6) คุณภาพของภาพถาย มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี (ศักดา ศิริพันธ 2523: 96-115) 

4.2.1 เรื่องราวของภาพ (Story) 

หมายถึง ภาพถายที่ดีมีคุณคาทางใจ จะตองมีเรื่องราวของภาพที่เมื่อดูแลวเขาใจไดทันที 

เรื่องราวของภาพในที่น้ี หมายถึง ความมุงหมายหรือเปาหมายที่แสดงออกในภาพถายหรือหมายถึงช่ือ

ภาพ 

4.2.2 บรรยากาศของภาพ (Atmosphere) 

หมายถึง สิ่งแวดลอมในภาพที่ชวยเสริมเติมแตงใหเรื่องราวในภาพมีความเปนจริงเปนจัง

มากข้ึน ดังน้ันการจัดบรรยากาศในภาพจึงจําเปนตองทําใหสอดคลอง หรือกลมกลืนกับเรื่องราวของ

ภาพ 

4.2.3 อารมณของภาพ (Mood) 

หมายถึง ภาพที่ดีตองมีผลทางใจหรือเราใหเกิดอารมณแกผูที่ไดประสบพบเห็น เชน ภาพ 
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บุคคลที่แสดงถึงความดีใจ ความสุข ความเศรา ความลําบาก ความเจ็บปวด เมื่อถายทําเปนภาพถาย 

จะตองมีสีหนาแสดงความรูสึกใหผูดูมีอารมณคลอยตามได 

4.2.4 การจัดองคประกอบภาพ (Photocomposition) 

หมายถึง การเลือกและจัดวัตถุ นาสนใจหรือจุดเดน พรอมทั้งจัดบรรยากาศโดยรอบให

อยูในพื้นที่ของภาพอยางงดงาม โดยตองคํานึงถึงองคประกอบของรูป ลักษณะ เสน คุณคาของแสง

และเงา น่ันคือการเนนจุดเดน (center of interest) ความสมดุล (balance) ความกลมกลืน 

(harmony) และมีความแตกตาง (contrast) การจัดองคประกอบถูกตองตามหลักของศิลปะยอมทํา

ใหภาพน้ันเดน สะดุดตา มีคุณคา มีความงามตรงตามเรื่องราว 

เทคนิคการจัดองคประกอบภาพมีดังน้ี (ณรงค สมพงษ 2534: 160-171) 

1) การวางตําแหนงของจุดเดนหลัก (Placement) จะทําใหภาพเกิดความคิดและ

ความรูสึก ถามีการวางตําแหนงที่เหมาะสม มีหลักเกณฑที่นิยมใชโดยทั่วไปคือ กฎสามสวน (Rule of 

thirds) เปนการแบงภาพออกเปนสามสวน ตามแนวต้ังและแนวนอนแลวลากเสนแบงภาพทั้ง 3 เสน 

จะเกิดจุดตัด 4 จุดในภาพ จุดตัดกันของเสนจะถือวาเปนตําแหนงที่เหมาะกับการจัดวางวัตถุที่

ตองการจะเนนใหเปนจุดเดนหลัก สวนรายละเอียดอื่น ๆ จะเปนสวนสําคัญรองลงมา 

2) ความสมดุล (Balance) คือการจัดองคประกอบของภาพ ใหสวนประกอบมีนํ้าหนัก

เทากันทั้ง 2 ดาน แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความสมดุลแบบปกติ (Formal Balance) คือ การ

จัดใหสวนประกอบในภาพเหมือนกันทั้ง 2 ดาน มีลักษณะซาย-ขวา เทากัน ซึ่งจะใหความรูสึกมั่นคง 

เครงขรึม สงา เปนงานเปนการ 2) ความสมดุลแบบไมปกติ (Informal Balance) คือ การจัด

สวนประกอบที่มีรูปทรงและสัดสวนไมเหมือนกันทั้ง 2 ดาน แตยังคงมีนํ้าหนักเทากัน เชน การใชวัตถุ

ใหญ สีออน ถวงดุลกับอีกดานที่เปนวัตถุทรงเล็ก สีเขม หรือการวางตําแหนงใกล-ไกลของวัตถุ ซึ่งจะ

ทําใหเกิดความสมดุลไดเชนเดียวกัน 

3) การควบคุมความลึกและทัศนมิติ (Perspective control) คือเปนการจัด

องคประกอบภาพใหมีความลึก มีลักษณะการจัดใหวัตถุสิ่งของเรียงเปนแถวยาวเหยียดตามลําดับ 

สวนที่อยูหนาสุดจะมีลักษณะใหญ และคอย ๆ ลดหลั่นไปตามระยะทาง การประกอบภาพใหมีฉาก

หนา (foreground) ซึ่งจะมีสวนชวยใหภาพมีความลึก สามารถจะใชสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาเปน

สวนประกอบของฉากหนา หรือประกอบกันเปนกรอบภาพ (Framing) นอกจากจะเพิ่มมิติดานความ

ลึกแลว ยังชวยเนนวัตถุที่อยูในกรอบภาพใหมีความเดนย่ิงข้ึน กรอบภาพอาจจะเปนประตู หนาตาง 

กอนหินกําแพง กิ่งไม ฯลฯ 

4) การประกอบภาพดวยเสนและรูปทรง (Line and Form) เปนการแสดงถึงความรูสึก

และความคิดในภาพ เสนเหลาน้ีอาจจะเปนเสนจริง ๆ ตามที่เห็น หรือเสนตามความนึกคิด เชน การที่
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คนในภาพหันไปมองทางใดทางหน่ึงในทางเดียวกัน ก็สรางความรูสึกใหภาพได เสนแตละแบบให

ความหมายแตกตางกันไป สามารถสื่อความหมายและความคิดบางอยางไดดังน้ี  

- เสนตามแนวนอน (Horizontal lines) ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนไหวชา ๆ การหยุด

พักและการหยุดน่ิง 

- เสนตามแนวต้ัง (Vertical lines) ใหความรูสึกถึงการหยุดน่ิง ไมมีการเคลื่อนไหว การ

ยืดหยัดดวยความเขมแข็ง ความสงาผาเผย และความมั่นคง  

- เสนตามแนวทแยง (Diagonal lines) ใหความรูสึกถึงการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วและ

รุนแรง  

- เสนซิกแซก (Zigzag line) ที่แสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางอยางรวดเร็ว ฉับพลัน การ

กระทําที่รุนแรง  

- เสนโคง (Curved line or S-shape) ที่แสดงถึงความงดงาม ออนชอย การเคลื่อนที่

ตามลําดับ 

5) โทนและการตัดกัน (Tone and contrast) โทนของสีคือระดับการออนแกของสีที่มืด

ที่สุด การจัดวางองคประกอบตองมีความกลมกลืนและตัดกันในระดับที่เหมาะสมการตัดกันของภาพ

นิยมถายภาพเปน 2 แบบ คือ  

- ภาพ High key คือ ภาพถายที่เนนโทนหลักเปนสีสวางหรือสีขาวมาก ใหความรูสึกถึง

ความสดใส มีชีวิตชีวา สนุกสนานราเริง  

- ภาพ Low key คือ ภาพถายที่เนนโทนหลักเปนสีมืดหรือมีสีดํามาก ใหความรูสึกถึง

อารมณเศราโศก เครงขรึม ลึกลับ นากลัว 

6) การจัดองคประกอบสี (Color composition) ภาพที่มีการใชโทนสีกลมกลืนกัน 

(Color harmony) ใหความรูสึกถึงความเงียบสงบ และเปนการเนนสีของภาพทั้งหมดดวย สวนการ

ถายภาพใหมีสีตรงขามตัดกัน ไมควรใชในปริมาณเทา ๆ  เพราะจะทําใหเกิดการตัดกันของสีสูงมาก ทํา

ใหแยงความสนใจของกันและกัน สวนภาพที่มีโทนสีเพียงสีเดียว แตมีความออนแกตางกัน 

(Monochrome) ก็ทําใหภาพเกิดการตัดกันได 

4.2.5 เทคนิคการถายทําภาพ (Techniques of taking photograph) 

ในที่น้ีจะกินความถึงการเลือกใชกลอง ใชเลนส ใหเหมาะสมกับงาน ตองรูเทคนิคการใช

กลองถายรูปและเทคนิคตาง ๆ ในการถายภาพ 

4.2.6 คุณภาพของภาพถาย (Quality of picture) 

หมายถึง ความถูกตองและประณีตในการทําภาพ มีรายละเอียดบริเวณสวางและเงา

ชัดเจน เหมือนธรรมชาติ 
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4.3 การถายภาพประเภทตาง ๆ 

สมาน เฉตระการ (2528: 105-119) แบงการถายภาพออกเปน 8 ประเภท 

ประกอบดวยประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

4.3.1 การถายภาพทิวทัศน 

บันทึกความสวยงามของลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ เหมาะกับการถายขณะที่

ทองฟาแจมใส จะไดภาพสวยงามชัดเจน ถาอากาศมืดครึ้มหรือฝนตก ภาพที่ไดจะสีทึบ การถายภาพ

ใหมีคุณคาและความสวยงามน้ัน ตองมีองคประกอบที่ชวยสรางเรื่องราวใหภาพ ซึ่งตองเลือกมุมกลอง

ที่แปลกตา และคอยจังหวะแสงสีที่สวยงาม 

4.3.2 การถายภาพใกล 

เปนการถายภาพวัตถุสิ่งของที่มีขนาดเล็ก หรือเลือกถายเฉพาะบางสวนของวัตถุใน

ระยะใกล ซึ่งจะทําใหมองเห็นรายละเอียดตาง ๆ ชัดเจน เชน การถายภาพแมลง ลายไมดอกไม ฯลฯ 

4.3.3 การถายภาพดอกไม 

ภาพถายที่แสดงถึงลักษณะรูปทรง และสีสันที่สวยงามของดอกไม สามารถเนนใหเห็น

ลวดลายของดอกไม ตลอดจนแนวเสนของกิ่งกาน ทําใหภาพมีความงามย่ิงข้ึน 

4.3.4 การถายภาพเวลากลางคืน 

เปนการถายภาพที่ตองอาศัยแสงสวางจากไฟฟาตามทองถนน ปายนีออนโฆษณานํ้าพุ 

การยิงพลุ ไฟประดับ ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองใชคาต้ังกลองเพื่อปองกันการสั่นไหว 

4.3.5 การถายภาพยอนแสง 

การถายภาพประเภทน้ี จะชวยใหเรียนรูเรื่องรูปรางของวัตถุที่บังแสง ที่ใหความสวยงาม

ทางอารมณ และใหความแปลกตา 

4.3.6 การถายภาพบุคคล 

เปนการบันทึกโครงสรางลักษณะ และความนึกคิดของผูถายภาพและผูถูกถายภาพ ซึ่ง

ภาพบุคคลจึงเหมือนเปนตัวแทนของบุคคลที่ถูกถาย ทั้งในดานความนึกคิดและลักษณะทาทาง เชน 

เยือกเย็น สุขุม อารมณดี ราเริง หรือย้ิมแยมแจมใส ฯลฯ 

4.3.7 การถายภาพหุนน่ิง 

การถายภาพของวัตถุสิ่งของตาง ๆ เชน แจกันดอกไม ถวยชาม ชอนสอม ขวดเหลา 

เสื้อผา อาหาร ฯลฯ ผูถายสามารถทดลองจัดภาพไดหลาย ๆ แบบตามใจชอบ 

4.3.8 การถายภาพเด็ก 

เปนการบันทึกความไรเดียงสา ความนารัก ความบริสุทธ์ิ ของเด็กตลอดจนความ

สนุกสนานราเริงของเด็ก ผูถายภาพตองถายภาพขณะเด็กอยูในทาทางและอารมณธรรมชาติ ซึ่งตอง

อาศัยความรวดเร็ว เพราะเด็กมักไมชอบอยูน่ิง 
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สรุป การถายภาพใหภาพมีความสมบูรณประกอบดวยปจจัย 2 ประการ ที่สําคัญ คือ 1) 

การต้ังรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร 2) ชวงความชัด และภาพถายที่ดีตองมีศิลปะการถายภาพควบคู

ไปดวย ซึ่งจําเปนตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญของศิลปะภาพถายคือ 1) เรื่องราวของภาพ 2) 

บรรยากาศของภาพ 3) อารมณของภาพ 4) การจัดองคประกอบของภาพ 5) เทคนิคการถายทําภาพ 

และ 6) คุณภาพของภาพถาย ซึ่งสามารถแบงออกได 8 ประเภท คือ 1) ภาพทิวทัศน 2) ภาพใกล 3) 

ภาพดอกไม 4) ภาพเวลากลางคืน 5) ภาพยอนแสง 6) ภาพบุคคล 7) ภาพหุนน่ิง และ 8) ภาพเด็ก 
 

5.  แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ  

จันทนา ทองประยูร (2537: 14-15) กลาววา นับแตเดิมสิ่งพิมพมีเฉพาะขอความหรือ

ตัวอักษรเทาน้ัน แตปจจุบันสิ่งพิมพมีการใช การวาดภาพประกอบหรือลวดลาย เพื่อเพิ่มความ

สวยงาม ความหมาย และความนาสนใจใหกับสื่อสิ่งพิมพ การผลิตสื่อสิ่งพิมพจึงจําเปนตองมีเทคนิค

การออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพ ใหมีรูปแบบหรือสีสันตาง ๆ  นอกเหนือจากเดิม คือ การทําใหเกิดผล

ตอผูรับสาร ในดานความรู ความคิด ความบันเทิง ฯลฯ ดังน้ัน การออกแบบและจัดหนาสิ่งพิมพจึง

หมายถึง ศิลปะการเตรียมรูปแบบของสิ่งพิมพกอนเขาสูกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอย

ตรงตามวัตถุประสงคการใชงานมากที่สุด รวมถึงเปนการเพิ่มความหมาย ความนาสนใจความสวยงาม 

ฯลฯ ใหกับสิ่งพิมพ และชวยทําใหสิ่งพิมพเปนสื่อกลางในการถายทอดขาวสาร ความรู ความคิด ที่

สมบูรณข้ึน และยังชวยใหเกิดความเขาใจรวมกันในกลุมผูใชสิ่งพิมพมากข้ึน ลักษณะดังกลาวทําไดโดย

การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งพิมพ อันไดแก ตัวอักษร ภาพ และอื่น ๆ อยางสรางสรรค 

สวยงาม สอดคลองกับลักษณะเน้ือหา ซึ่งมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับสิ่งพิมพ  

2) เพื่อชวยใหสิ่งพิมพงายตอการอานและทําความเขาใจ 

3) เพื่อสรางความประทับใจและความทรงจําใหกับผูอานในระยะยาว 

ดังน้ัน การวางแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบจึงหมายถึง การออกแบบรูปเลม โดยมี

กรอบที่เปนแนวทางหลักในการจัดหนาตัวอักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณประกอบกัน โดย

จะตองคํานึงถึงหนาที่ในการสื่อสารเปนหลักการสําคัญ (form follow function) นอกจากน้ี แนวคิด

ดังกลาว ยังมีทั้งแนวคิดหลัก (core concept) คือ สวนที่เปนแกนใหญ ซึ่งนอกจากชวยในการสื่อ

ความหมายแลว ยังเปนสวนสําคัญในการแสดงเอกลักษณของสื่อสิ่งพิมพน้ัน ๆ และสวนที่เปนแนวคิด

รอง (minor concept) ผูรับผิดชอบงานศิลปกรรมมีอิสระในการจัดวาง อักษร ภาพ กราฟก เสน สี 

และสัญลักษณตาง ๆ ได แตก็ยังคงคํานึงการสื่อความหมายเปนหลักนําเสนอ 
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บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 51-55) กลาวถึงกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพวาจัดแบงได

หลากหลาย แตก็ไมพน 4 ข้ันตอนคือ 1) วางแผนราง 2) สรางแมแบบ 3) จัดหนา และ 4) ตกแตง

ตนฉบับ โดยอธิบายแตละข้ันตอนนํามาสรุปไดดังน้ี 

5.1 วางแผนราง (layout planning) 

5.1.1 กําหนดราง (layout) โดยคํานึงถึง วัตถุประสงคของการจัดทําหนังสือ กลุมผูอาน

เปาหมาย และแนวคิดเน้ือหาของหนังสือที่จะดําเนินการ 

5.1.2 วางกรอบ (frame) ใหสวนใดของขอความในแบบรางเปนแนวคิดหลักสวนใดเปน

แนวคิดรอง 

5.2 สรางแมแบบ (template making) 

5.2.1 กําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับรูปเลม 

1) ตัวอักษร (letter) ไดแก ลักษณะและขนาดของตัวหนังสือที่มีความเหมาะสมกับ

เน้ือหาสารและกลุมเปาหมาย 

2) เครื่องหมายและสัญลักษณ (sign and symbol) เปนการสรางพิเศษสําหรับหนังสือ 

หรือใชเปนการทั่วไป เชนเครื่องหมายและสัญลักษณตามหลักภาษาหรือที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด

ทั้งภาพ กราฟก หรือตัวอักษรบางอยางเปนตน 

3) ภาพประกอบ (illustration) เปนภาพถาย ภาพวาด และภาพสัญลักษณใด ๆ 

4) สี (color) สีที่ใชในการออกแบบมีกลุมตาง ๆ ที่สามารถเลือกใหสัมพันธกันกับเน้ือ

เรื่อง เน้ือหา และกลุมเปาหมาย ไดแก โทนสีเดน (striking) โทนสีออน (tranquil) โทนสีสด (exiting) 

โทนสีธรรมชาติ (natural) โทนสีอบอุน (warm) โทนสีเย็น (cold) โทนสีวัยรุน (young) โทนสีแฟช่ัน

สตรี (feminine) และ โทนสีแปลกตา (surprising) เปนตน 

5) เสน ที่เปนแนวคิดหลัก คือ มีหนาที่ในการแบงเน้ือหาและแสดงเอกลักษณของหนังสือ 

และเสนที่เปนแนวคิดรอง คือ สรางใชมาตามความจําเปนของผูรับผิดชอบทางศิลปกรรม เพื่อทํา

หนาที่ในการแบงสวนของเน้ือหา (column) เปนตน 

5.2.2 ปจจุบันใชวิธีการจัดหนาดวยคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต โปรแกรมซึ่งมี

ช่ือเสียงและเปนที่นิยมใชกันคอนขางมาก คือ InDesign โปรแกรมดังกลาว จําเปนตองมีการต้ังคาให

ทํางาน อันไดแก ระยะหางระหวางตัวอักษร ระยะหางระหวางบรรทัด และ ระยะหางระหวางวรรค 

เปนตน 

5.2.3 จัดทําแมแบบที่เปนสวนประกอบของหนังสือ 

5.3 จัดหนา (page making) 

แนวคิดรูปเลมที่ดี จะชวยใหสวนที่เปนแนวคิดรองมีความยืดหยุนในการจัดหนาไดอยาง

คลองตัว ทั้งการนําภาพประกอบมาใช ไมวาภาพบุคคลหรือภาพอาคารสถานที่ หรือเนนเฉพาะ
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ตัวอักษร และแมกระทั่งการใชองคประกอบที่สมดุล ซึ่ง โกสุม สายใจ (2537: 98-100) มีการให

รายละเอียดเรื่องการจัดหนาไวดังน้ี 

5.3.1 จัดหนาโดยเนนภาพประกอบ 3 แบบ ไดแก 1) แบบหนาตาง (window) เนนใหญ

เพียงภาพเดียว อาจมีภาพเล็ก ๆ ประกอบบาง และมีขอความประกอบ 2) แบบตาราง (table) จัด

โดยเสนต้ังและเสนนอนประกอบกันเปนรูปสี่เหลี่ยมหลายรูป และ 3) แบบปริศนา (rebus) จัดโดยใช

ภาพเปนหลัก ใหอธิบายตัวเอง มีตัวอักษรประกอบเล็กนอย 

5.3.2 จัดหนาโดยเนนขอความ 2 แบบ ไดแก 1) แบบเจาะจง (type) เนนขอความใหมีขนาด

ใหญทั้งหัวเรื่องหลัก และขอความรอง 2) แบบเนนหนัก (heavy) จะมีขอความตัวอักษรมาก

ภาพประกอบเล็กนอย 

5.3.3 จัดหนาแบบสมดุล ไดแก 1) แบบกรอบ (frame) จัดตัวอักษรและภาพใหอยูในกรอบ

แนวเดียวกัน 2) แบบกระจาย (circus) จัดโดยใชภาพขนาดเทา ๆ กันหลายภาพ วางกระจายเต็มหนา 

มีตัวอักษรอธิบาย 

5.4 ตกแตงตนฉบับ (manuscript finishing) 

แมมีการจัดหนาแลว แตยังมีกระบวนการอื่นเขามาเกี่ยวของ โดยเฉพาะงานดาน

บรรณาธิการ ซึ่งบรรยงค สุวรรณผอง (2533: 51-55) กลาวไวข้ันตอนน้ีวา ยังมีการพิสูจนอักษรและ

ตรวจวรรคตอนตาง ๆ รวมทั้งความสวยงามในการจัดหนา จึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการตกแตง

ตนฉบับ 

สรุป แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ หมายถึง การจัดหนารูปเลม โดยใช

อักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณตาง ๆ ในการออกแบบ โดยคํานึงถึงการสื่อความหมาย 

ความนาสนใจ ความสวยงาม และเอกลักษณ ซึ่งตองมีแนวคิดหลัก เพื่อชวยสื่อความหมายในการ

แสดงเอกลักษณของหนังสือ ซึ่งกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพแบงได 4 ข้ันตอน คือ 1) วางแผนราง 

2) สรางแมแบบ 3) จัดหนา และ 4) ตกแตงตนฉบับ 

 

6.  แนวคิดการพิมพ 

การพิมพ หมายถึง การจําลองตนฉบับ ซึ่งจะเปนภาพหรือหนังสือก็ตาม การพิมพไมได

เปนการสรางตนฉบับ แตเปนการจําลองตนฉบับออกมา การถายรูปเปนการสรางตนฉบับไมใชการ

พิมพ แตการอัดรูปเปนการจําลองตนฉบับเปนการพิมพ การจําลองน้ีจะตองเปนการจําลองจํานวน

มาก ๆ ไมใชการเขียนลอกแบบภาพออกมาทีละภาพ ซึ่งไมเปนการพิมพ ภาพแตละภาพที่จําลอง

ออกมา ตองเหมือนกันหมดการจําลองจะตองทําบนวัตถุพื้นแบบหรือใกลเคียงกับพื้นแบน (ศิริพงศ 

พยอมแยม 2530: 1-2) 
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การพิมพ หมายถึง การใชเครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพ ใหติดบนวัตถุ เชน 

แผนกระดาษ ผา (พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 2546: 789) 

อยางไรก็ตาม การพิมพในปจจุบันไมไดหมายถึงการกดเพียงอยางเดียว พระราชบัญญัติ

จดแจงการพิมพ พ.ศ. 2550 (http://www.nlt.go.th 2550) ใหความหมายวา ‘พิมพ’ คือ การทําให

ปรากฏดวยตัวอักษร รูปรอย ตัวเลข แผนผังหรือภาพ โดยวิธีการอยางใด ๆ ซึ่งหมายรวมถึงการพิมพ

ระบบดิจิทัล ซึ่งเปนการพิมพอีกหน่ึงทางเลือกเหมาะกับการพิมพในจํานวนไมมากนัก 

6.1 ประเภทการพิมพ 

หลักการพื้นฐานที่มักจะใชในกระบวนการจัดพิมพ ประกอบดวย 1) การพิมพพื้นนูน 

(relief printing) 2) การพิมพพื้นราบ (planographic printing) 3) การพิมพรองลึก (intaglio 

printing) 4) การพิมพพื้นฉลุ (screen printing) และ 5) การพิมพดิจิทัล (digital printing) (คุณธัม 

วศินเกษม 2552: 11-8-11-35)  

การพิมพดิจิตอล หมายถึง การทําสําเนาของภาพดิจิทัล (digital image) ลงบนผิวของ

วัสดุที่ใชพิมพ เชน กระดาษพิมพเขียน กระดาษอัดภาพ ฟลม ผา พลาสติก เปนตน การพิมพประเภท

น้ี เปนการพิมพที่สั่งใหมีการใชขอมูลดิจิทัลของขอความหรือภาพ ในระบบคอมพิวเตอรไปบังคับให

เครื่องพิมพ (printing) ที่ตอพวงอยู ใหพิมพผลเปนตัวอักขระและภาพบนกระดาษหรือวัสดุบาง

ประเภท เหมาะกับงานพิมพจํานวนนอย ซึ่งเปนงานพิมพเอกสารใชงานสวนบุคคล สิ่งพิมพเฉพาะกิจ 

และหากเปนการพิมพดิจิทัลที่เปนเชิงพาณิชย มักเรียกวา การพิมพตามความตองการ (print on 

demand) แบงการพิมพออกเปน การพิมพแบบเข็มกระแทก คือการใชหัวโลหะตันขนาดเล็ก ที่เรียง

กันกดกระแทกบนแถบผาหมึก เปนจุดเล็ก ๆ จํานวนมาก จนประกอบกันเปนรูปราง ขอความหรือ

ภาพ และการพิมพแบบเลเซอร (laser printing) มักใชกับงานพิมพตามความตองการมากกวาการใช

งานพิมพทั่วไป เพราะมีความเร็วสูงและสามารถพิมพไดสี่สีตามเครื่องพิมพในโรงพิมพ 

6.2 กระดาษพิมพ 

กระดาษมีความสําคัญมากตอการพิมพ เพราะคาใชจายทางการพิมพประมาณ 40-50% 

สวนใหญน่ันคือคากระดาษ ซึ่งกระดาษที่ใชในการพิมพ ก็มีมากมายหลายชนิด ดังน้ันจึงตองเลือกใช

กระดาษใหเหมาะสมกับเน้ืองาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและประหยัดคาใชจาย ซึ่งมีการจําแนก

ประเภทของกระดาษที่ใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพไวดังน้ี (อมรพรรณ ซุมโชคชัยกุล :10-9-10-11) 

6.2.1 กระดาษเคลือบผิว (coated paper) 

คือ กระดาษที่มีการเคลือบผิวดวยสารเติมแตงที่ใสเขาไปในการผลิตกระดาษเพื่อใหได

กระดาษที่ผิวเรียบเหมาะสําหรับการพิมพงานที่ตองการคุณภาพสูง กระดาษที่ใชกันมาก คือกระดาษ

อารต (art paper) ซึ่งจะมีช่ือเรียกตาง ๆ กัน มีผิวเรียบและมันวาว นํ้าหนักประมาณ 60-200 กรัมตอ

ตารางเมตร มีทั้งชนิดเคลือบดานเดียวหรือเคลือบสองดาน หรือเคลือบมันวาว หรือเคลือบดาน หรือ
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เคลือบมันแกว ซึ่งกระดาษอารตเคลือบมันวาวและเคลือบมันแกวมักเหมาะกับงานพิมพที่ตองการ

ความสวยงามมากเปนพิเศษ เพื่อใหภาพที่ไดมีความคมชัด จึงเหมาะกับนิตยสารที่มีภาพมาก ๆ 

อยางไรก็ตามงานพิมพที่มีตัวหนังสือมาก ๆ เหมาะกับกระดาษอารตดาน จะสามารถอานไดงายกวา 

และสื่อสารกับผูอานไดดี เพราะสะทอนแสงนอย ดังน้ันกระดาษอารตจึงเหมาะกับงานพิมพ นิตยสาร 

วารสาร โปสเตอร แผนพับ ปกหนังสือ เปนตน 

6.2.2 กระดาษไมเคลือบผิว (uncoated paper) 

คือ กระดาษที่ไมผานการเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิว เหมาะกับงานที่ไมตองการ

คุณภาพมากนัก มีดวยกันหลายชนิดดังน้ี ไดแก กระดาษหนังสือพิมพหรือกระดาษปรูฟ (newsprint) 

กระดาษปอนด กระดาษการด กระดาษพิมพนํ้าหนักเบา และกระดาษถนอมสายตา เปนตน  

ทั้งน้ีเมื่อแยกออกเปนกระดาษที่นํามาใชงาน คือ กระดาษถนอมสายตา (greenread 

paper) น่ันหมายถึงกระดาษที่ผลิตข้ึนเพื่อถนอมสายตา มีสีเหลืองนวล พื้นผิวจะหยาบและฟูเพื่อให

เกิดการกระจายแสง ทําใหอานงาย เหมาะกับ นิตยสาร วารสาร และหนังสือเลม กระดาษมีนํ้าหนัก

ประมาณ 65 และ 75 กรัมตอตารางเมตร มีทั้งขนาด 24 × 35 น้ิวและ 31 × 43 น้ิว 

6.3 ขนาดกระดาษที่ใชพิมพ 

การกําหนดกระดาษสิ่งพิมพเปนสิ่งจําเปนที่ตองคํานึงประการแรกในการวางแผน

ทางการพิมพ ซึ่งการกําหนดขนาดสิ่งพิมพตองสอดคลองกับมาตรฐานกระดาษพิมพ ปจจุบันมีการ

กําหนดมาตรฐานขนาดกระดาษโดยหนวยงานระหวางชาติ เรียกวา มาตรฐานสิ่งพิมพของ ISO 

(International Organization for Standardization) ซึ่งขนาดกระดาษแบงออกเปน 3 ชุด คือชุดเอ 

(A) ชุดบ ี(B) และชุดซ ี(C) ขนาดของกระดาษชุดน้ีจะหมายถึงกระดาษที่ตัดเจียนแลวซึ่งเปนขนาดที่ใช

พิมพจริง แตกระดาษชุดซี เปนขนาดของซองจดหมาย สวนกระดาษชุดเอ และบี ใชกับสิ่งพิมพ

ประเภทหนังสือ (สมควร เพียรพิทักษ, ผูเรียบเรียง 2544: 52) 

ขนาดกระดาษที่นิยมใชม ี2 ขนาด ดังน้ี 

6.3.1 กระดาษขนาด 24 × 25 น้ิว 

หมายถึง กระดาษ ขนาดมาตรฐานชุดเอ (A) มักใชขนาด A4 (8¼ × 11¾ น้ิว)ในงาน

พิมพ นิตยสาร วารสาร และขนาด A5 (5¾ × 9¼ น้ิว) ในงานหนังสือเลม 

6.3.2 กระดาษขนาด 31 × 43 น้ิว 

หมายถึง ใชพิมพสิ่งพิมพที่นิยมเรียกขนาดเปน ‘หนายก’ เชนหนังสือขนาด 8 หนายก 

7.5 × 10¼ น้ิว) และหนังสือเลมเล็กขนาดสิบหกหนายก (5 × 7.5 น้ิว) 

6.4 กระบวนการพิมพ 

ข้ันตอนหรือกระบวนการการผลิตสิ่งพิมพแบงออกเปน 3 ข้ันตอน (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 

2542: 87) ดังน้ี 
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6.4.1 งานกอนพิมพ (prepress work) 

เปนการเตรียมความพรอมของงานกอนสงงานเขาสูงานพิมพ และงานหลังพิมพเริ่มต้ังแต

การเรียงพิมพขอความจนถึงการทําแมพิมพ โดยข้ันตอนของงานกอนพิมพแบบด้ังเดิมประกอบดวย 

การเรียงพิมพ การพิสูจนอักษร การทําภาพประกอบ การทําอารตเวิรค การถายฟลมการแยกสี การ

ปรูฟสี การประกอบฟลม การวางรูปแบบฟลม และการทําแมพิมพ แตปจจุบันในงานกอนพิมพ

สมัยใหม มีการนําคอมพิวเตอรมาชวย ทําใหสามารถชวยลดข้ันตอนลงไปไดมาก การทํางานจึงสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และไดคุณภาพงานพิมพที่ดีข้ึน 

6.4.2 งานพิมพ (press work) 

เปนข้ันตอนที่ตอจากงานกอนพิมพ ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 2 ข้ันตอน คืองานเตรียม

ความพรอมพิมพและงานพิมพ ต้ังแตการเตรียมเครื่องพิมพ การนําแมพิมพไปโอบรอบโมพิมพ หรือนํา

แมพิมพตัดเขากับแทนพิมพ เมื่อหมึกผานลงบนแมพิมพ หมึกจะเกาะติดบริเวณภาพหรือบริเวณพิมพ 

จากน้ันจึงถายทอดลงบนวัสดุที่ใชพิมพ ไมวาจะเปนการพิมพปอนแผนหรือปอนมวนตองมีการ

เตรียมพรอมพิมพเพื่อเปนการลดเวลาการใชเครื่องพิมพ และใหไดงานที่มีคุณภาพ ซึ่งระหวางการ

ทํางาน จําเปนตองตรวจสอบคุณภาพของภาพพิมพสม่ําเสมอ 

6.4.3 งานหลังพิมพ (after press work) 

เปนข้ันตอนที่ทําหลังจากแผนฟลมออกจากหนวยพิมพแลว สามารถแบงงานหลังพิมพได

เปน 2 ประเภท คือ 

1) งานแปรรูป (converting) มีข้ันตอนดังน้ี 

- การตัด มีอุปกรณพื้นฐานที่ใช คือ กิโยทิน หรือเครื่องตัดกระดาษ ซึ่งมีหลายขนาดและ

มีความซับซอนในการใชหลายระดับ 

- การพับ มีอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการพับ คือ ไมเนียน เมื่อพับแผนพิมพตามรอยพับแลว 

ใชไมเนียนรีดรอยพับทับอีกครั้งเพื่อใหรอยพับเรียบ การพับดวยวิธีน้ีในปจจุบันใชเฉพาะงานที่ตองการ

ความพิถีพิถันและงานจํานวนไมมาก สวนงานพิมพในทางอุตสาหกรรมจะใชเครื่องพับกระดาษ

อัตโนมัติที่มีอุปกรณพับสองแบบ คือ แบบใชมีดและแบบใชลูกกลิ้ง 

- การเขาเลม ในกระบวนการเขาเลมน้ันจะประกอบดวย การรวบรวมยกพิมพทั้งหมด

เขาดวยกันตามลําดับที่ถูกตอง การเรียงลําดับยกพิมพเพื่อใหสามารถเปดอานไดตามลําดับเลขหนา 

และการสอดยกพิมพเปนการสอดยกพิมพหน่ึงเขาไประหวางยกพิมพอื่น เพื่อเตรียมเขาสูข้ันตอนการ

เย็บมุงหลังคาหรือเย็บอก 

- การเย็บเลม เปนข้ันตอนที่ทําภายหลังการเขาเลม มีมากมายหลายวิธีทั้ง การทากาว 

สําหรับงานที่ไมซับซอนเพื่อยึดปกกระดาษเขาดวยกัน การเย็บสัน เปนการเย็บสันหนังสือดวยลวด
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หรือเกลียวพลาสติก การเย็บอกหรือเย็บมุงหลังคา เปนการใชลวดเย็บเลมบนรอยพับของหนังสือ 

เหมาะกับหนังสือที่มีความหนาไมมาก 

- การเจียน เปนการเจียนขอบกระดาษที่ผานการเย็บเลมมาแลวเพื่อใหขอบเรียบ อาจจะ

เจียนขอบทีละดาน ยกเวนดานสัน หรือเจียนพรอมกันทีเดียวสามดาน ยกเวนดานสัน 

- การเขาปก สําหรับปกหนังสือประเภทปกออน ทําจากกระดาษที่หนากวากระดาษเน้ือ

ใน สวนปกหนังสือประเภทปกแข็งใชกับหนังสือที่ตองการคุณภาพสูง มักเย็บเลมในหนังสือดวยการ

เย็บกี่ ปกแข็งมักทําแยกจากการพิมพและเย็บเลมเน้ือใน 

2) งานทําสําเร็จ (finishing) เปนงานลักษณะการตกแตงงานพิมพ เพื่อเพิ่มความสวยงาม 

ความประณีต พิถีพิถัน นาดึงดูด หรือเพื่อเพิ่มอายุการใชงาน ชวยใหงานพิมพทนตอการขีดขวน หรือ

ขัดถู ปองกันนํ้าหรือความช้ืน ตัวอยางของงานทําสําเร็จมีดังน้ี 

- การเดินรอยรอย ปมทอง ประทับรอยรอน เปนงานที่นิยมทําเน่ืองจากทําใหงานพิมพดู

นาสนใจและสดใส แวววาวมากข้ึนจากสีของโลหะ ทอง เงิน หรือสีอื่น ๆ นิยมทําบนหนังสือปกแข็ง 

- การดุนนูน เปนการทําใหเกิดรอยนูนบนสิ่งพิมพ ดวยการใชแมแบบทําจากทองเหลือง

หรือพลาสติกแข็ง มีทั้งมีสีและไมมีสี ไดแก หัวจดหมาย ปกหนังสือ ฯลฯ 

- การอาบมันและการเคลือบ การเพิ่มความเหงามันใหสิ่งพิมพ เพื่อเพิ่มความสวยงาม

และความทนทานในการใชงาน ไดแก ปกนิตยสาร ปกหนังสือ บัตรประเภทตาง ๆ 

- การพิมพนูนดวยความรอน ลักษณะคลายการพิมพดวยแมพิมพนูน แตผลที่ไดไมมีรอย

ดานหลังที่เกิดจากแรงกดเหมือนแมพิมพนูน ภาพที่ไดจะนูนและเปนเงา แตไมมีรายละเอียดมากนัก 

ขูดออกงายและไมคงทน 

- การอัดตัดตามแมแบบ หรือการตัดรูป การทํารูปแบบลวดลายพิเศษที่ไมใชสี่เหลี่ยม ไม

สามารถใชมีดธรรมดาตัดเจียนได แตตองใชแมพิมพแบบพิเศษที่สั่งทํา 

- การหุมเลมพลาสติก ใชเครื่องจักรหุมช้ันพลาสติกบนเลมสิ่งพิมพ 3 – 4 ดาน แลว

หลอมพลาสติกดวยความรอน เพื่อปกปองสิ่งพิมพใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด 

สรุป กระบวนการจัดพิมพมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ การพิมพพื้นนูน การพิมพพื้นราบ 

การพิมพรองลึก การพิมพพื้นฉลุ และการพิมพดิจิทัล ซึ่งในที่น้ีเลือกใชการพิมพดิจิทัล เพราะ

เหมาะสมกับปริมาณการพิมพหนังสือที่มีจํานวนนอย กระดาษที่ใชพิมพ มีทั้งกระดาษเคลือบผิวและ

ไมเคลือบผิว ซึ่งตองมีการเลือกใชกระดาษใหเหมาะสมกับลักษณะเน้ืองานในหนังสือเลม และเลือกใช

ขนาดกระดาษใหเหมาะสม รวมถึงทํางานตามข้ันตอนกระบวนการพิมพ ไดแก งานกอนพิมพ งาน

พิมพ และงานหลังพิมพ 
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7.  หนังสือท่ีเก่ียวของ 

หนังสือเลมที่เกี่ยวของกับ ‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา 

จังหวัดสมุทรปราการ’ มีดังน้ี 

7.1 หนังสือเรื่อง ‘ทองเที่ยวใกลกรุง รอบคุงสีเขียวบางกะเจา (กระเพาะหมู) 6 ตําบล’ เขียนโดย 

รศ. ศรีณัฐ ไทรชมภู 

คูมือการทองเที่ยวเลมน้ี จัดทําโดย รศ. ศรีณัฐ ไทรชมภู รวมกับสํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) เพื่อประชาสัมพันธใหแกนักทองเที่ยวและผูที่สนใจปน

จักรยานทองเที่ยวที่คุงบางกะเจา ไดศึกษา เรียนรูธรรมชาติ ผสมผสานกับการอนุรักษวิถีวัฒนธรรม

ไทย สามารถใชเปนเอกสารประกอบการเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ไดดวยตนเอง  

เน้ือหาแบงออกเปน 6 สวน ไดแก เกริ่นนํา วิถีชีวิตของชุมชน วิถีวัฒนธรรม ธรรมชาติ

ของพื้นที่สีเขียว การบริการ และบริการแจงเหตุ 

ภายในเลม มีแผนที่เสนทางการปนจักรยานในคุงบางกะเจา มีรูปภาพประกอบ ชอง

ทางการติดตอแหลงเรียนรูตาง ๆ พรอมรายละเอียดของแตละแหงเล็กนอย 

ลักษณะเน้ือหาเปนไกดบุค สามารถใชขอมูลในเลม เพื่อติดตอแหลงขอมูลในการจัดทํา 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ ในครั้งน้ีได 

7.2 หนังสือเรื่อง ‘พื้นที่สีเขียว ตามแนวพระราชดําร’ิ จัดทําโดย ธเนศ งามสม และคณะ 

คูมือประชาสัมพันธเลมน้ี จัดทําโดย ธเนศ งามสม และคณะ รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา 

การทาเรือแหงประเทศไทย กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเผยแพรให

ประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่สีเขียว และไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและพฒันา

พื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชดําร ิ

เน้ือหาประกอบดวยเกร็ดความรูตาง ๆ ในพื้นที่ คุงบางกะเจาทั้ง 6 ตําบล เชน 

ประวัติศาสตรอําเภอพระประแดง วิถีชุมชน เครือขายอนุรักษพื้นที่สีเขียว เนนภาพประกอบสวยงาม

เปนหลัก ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการวางโครงเรื่อง และเปนแบบอยางการถายภาพในการจัดทํา 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ ในครั้งน้ีได 
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สรุปแนวคิดท่ีนํามาใชในการศึกษา 

จากแนวคิดหลักขางตนทั้ง 6 แนวคิดที่ยกมา เพื่อใชเปนกรอบในการศึกษาและจัดทํา

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ สามารถกลาวโดย

สรุปดังน้ี 

1. การทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

ใชแนวคิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเปนขอบเขตการศึกษา ไดแก การเขาไป

ศึกษาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ ความเปนมาของแหลงประวัติศาสตร วิถีชีวิตและภูมปิญญาตาง ๆ 

2. การเขียนสารคดี 

ใชแนวคิดการเขียนสารคดี ประเภทสารคดีทองเที่ยว เน้ือหานําเสนอจากขอมูลเอกสาร

และขอมูลภาคสนาม ซึ่งใชโครงสรางการเขียนสารคดีทั้ง 4 สวนคือ 1) ช่ือเรื่อง 2) ความนํา 3) เน้ือ

เรื่อง และ 4) บทสรุป เนนบรรยายโวหารเปนหลัก รองลงมาเปนพรรณนาโวหาร 

3. การถายภาพเชิงสารคดี 

ใชหลักการถายภาพเชิงสารคดีที่ไมไดเนนเพียงความสวยงามของภาพถาย แตภาพน้ัน

จะตองสามารถสื่อความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคหรือประเด็นที่ตองการ โดยที่เปนไปตาม

ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

4. การถายภาพ 

ใชแนวคิดที่เปนหลักการถายภาพทั้งหมด คํานึงถึงองคประกอบศิลปะภาพถาย รวมทั้ง

แนวคิดการถายภาพทิวทัศน การถายภาพวัตถุ และการถายภาพบุคคล 

5. การออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ 

ใชแนวคิดการออกแบบรูปเลม การจัดหนาและการใชภาพประกอบ ทุกกระบวนการ 

6. การพิมพ 

ใชแนวคิดการพิมพแบบดิจิทัล 4 สี ในการพิมพหนังสือ หนาปกใชกระดาษอารตดาน 

และเน้ือหาใชกระดาษปอนด ขนาด A5 โดยใชกระบวนการพิมพทุกข้ันตอน และการเขาเลมแบบไส

สันทากาว 
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 

 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ เปน

โครงการศึกษาและจัดทําพ็อกเกตบุคสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อใชเปนคูมือการทองเที่ยวโดย

จักรยาน ไปยังแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เรียนรูวิถีชีวิต และภูมิปญญาชาวบาน ที่คุงบางกะเจา 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําแนวคิดที่ไดสรุปไวจากบทกอนหนา มาประยุกตใชในการวางแนวคิด

เน้ือหา แนวคิดการออกแบบรูปเลมและภาพประกอบ โดยมีแหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การวิเคราะหขอมูล และแบบแผนหนังสือ (Style book) ดังน้ี 

 

1.  แนวคิดดานเน้ือหา 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ มีกลุม

ผูอานเปาหมายเปนผูสนใจการทองเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน นําเสนอดวยรูปแบบสารคดีทองเที่ยว 

ใชแนวการเขียนแบบบรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร 

รายละเอียดเน้ือหา ประกอบดวย 

1.1 เกริ่นนํา 

1) แนะนําใหผูอานรูจักคุงบางกะเจา ลักษณะพื้นที่ อาณาเขตโดยรอบ ประวัติความ

เปนมา 

2) วิธีเดินทางไปบางกะเจา รถยนตสวนตัว รถโดยสาร และทางเรือ  

3) เปดเรื่องดวยการเริ่มตนออกเดินทางปนจักรยานจากบานลุงกุล ชมรมรักษบางยอ ซึ่ง

ลุงกุลเปนผูเช่ียวชาญเสนทางจักรยานในคุงบางกะเจา มีทั้งหมด 3 เสนทาง ลุงกุลแนะนําใหไปเสนทาง

ระยะกลาง 17 กม. โดยตลอดเสนทางจะมีปายบอกทาง จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพตามคําแนะนําของลุงกุล ผานแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ สวนสาธารณะ และเรียนรูภูมิปญญา

ทองถ่ิน  

1.2 เน้ือเรื่อง 

แบงเปน 6 บท 6 ตําบล แตละตําบลจะมีปราชญชาวบาน ผูริเริ่มโครงการตาง ๆ หรือ

ผูนําชุมชนเปนผูแนะนําสถานที่ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ดําเนินเรื่องดวยภาษากึ่งทางการ ผานคําบอก

เลาของคนในชุมชนและการสังเกตการณของผูเขียน 

   ส
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2.  แนวคิดดานรูปเลม 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ มี

แนวคิดดานรูปเลม ดังน้ี 

2.1 สี 

ใชสีที่สื่อถึงธรรมชาติ คือ ตนไม พื้นดิน และทองฟา ตัดดวยสีสม และแดง เพื่อใหมีสีสัน

หลากหลายมากข้ึน 
 

 
 

ภาพที่ 3-1 ชุดสีธรรมชาติ  

ที่มา: ธวัชชัย ศรีสุเทพ. ชุดสีโดนใจ. นนทบุรี: มารคมายเว็บ, 2554: 203 

 

2.2 ภาพประกอบ 

ใชภาพถาย ภาพกราฟก และภาพวาด ไดแก ภาพสถานที่ทองเที่ยว แหลงเรียนรู 

ปราชญชาวบาน บรรยากาศ รวมถึงแผนที่การเดินทาง เพื่อใหผูอานเขาใจเน้ือหามากย่ิงข้ึน 

2.3 ตัวอักษร 

2.3.1 แบบตัวอักษร 

1) หัวเรื่องใหญ ใช Supermarket เปนตัวอักษรไมมีหัว แตอานไดงาย มีลายเสน

สวยงาม เปนตัวอักษรแจกฟรีในเว็บไซต f0nt.com จึงไมติดเรื่องลิขสิทธ์ิ 

2) ตัวพื้น ใช TH SarabunPSK ซึ่งเปนตัวอักษรมีหัวลายเสนชัดเจนอานงาย เปน

ตัวอักษรที่อนุญาตใหประชาชนนําไปใชงานได ไมมีคาลิขสิทธ์ิ 

3) หนาปกหนังสือและคําอธิบายภาพแผนที่ ใช Book_Akhanake เปนตัวอักษรคลาย

ลายมือ ใหความรูสึกสนุกสนาน ไมมีคาลิขสิทธ์ิ 

 
 

ภาพที่ 3-2 แบบตัวอักษรที่ใช 

ที่มา: ผูศึกษา 
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2.3.2 ขนาดตัวอักษร 

1) หัวเรื่องหนาเปดใช 48 point 

2) หัวเรื่องใช 30 point 

3) เน้ือหาใช 15 point 

2.3.3 สีตัวอักษร 

1) หัวเรื่องใชสีตาง ๆ 

2) เน้ือหาใชตัวอักษรสีดํา 

2.4 คอลัมน 

จัด 1 คอลัมนในหนาเพื่อใหอานงาย เรียบรอย เพราะเปนหนังสือขนาดเล็ก  

 

3.  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

3.1 แหลงขอมูลประเภทเอกสาร 

ไดจากการศึกษาคนควาหาขอมูลจากหนังสือ บทความจากนิตยสาร คูมือประชาสัมพันธ

การทองเที่ยว และแผนพับสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชน ที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับคุงบางกะเจา

รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แนวทางการเขียน การออกแบบ การถายภาพและการ

พิมพ 

3.2 แหลงขอมูลประเภทบุคคล 

เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับแนวความคิด แนวทางในการอนุรักษพื้นที่สีเขียว การแปรรูป

พืชผลทางการเกษตร ภูมิปญญาชาวบาน และประวัติความเปนมาในบางพื้นที่ โดยสัมภาษณผูรู 

ปราชญชาวบาน และผูกอต้ังโครงการตาง ๆ 

 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเอกสาร โดยการคนควาขอมูลจาก บทความจากนิตยสาร 

หนังสือ คูมือประชาสัมพันธการทองเที่ยว และแผนพับสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชนนํามา

วิเคราะหเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําโครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยว 

4.2 เก็บขอมูลดวยวิธีการสํารวจและสังเกตการณในพื้นที่ 6 ตําบล ในคุงบางกะเจา จังหวัด

สมุทรปราการ 

4.3 เก็บรวบรวมขอมูลประเภทบุคคลโดยการสัมภาษณลุงกุล สาธิตานุรักษ ผูเช่ียวชาญเสนทาง

จักรยานในคุงบางกะเจา ชมรมรักษบางยอ เพื่อใชเปนขอบเขตในการปนจักรยานตามเสนทางที่จัดทํา

โดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามคําแนะนําของลุงกุล ผานแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ 

สวนสาธารณะ และเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
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4.4 ติดตอสัมภาษณปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของ เพื่อเก็บขอมูลประกอบการ

เขียน 

 

5.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

5.1 ใชการสังเกตการณเพื่อเก็บรายละเอียดขอเท็จจริง นําบรรยากาศของสถานที่น้ัน ๆ มาใช

ประกอบการเขียน 

5.2 ใชแบบการสัมภาษณเปนลักษณะคําถามปลายเปด (Open Ended Question) เพื่อเปด

โอกาสใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามไดอยางเต็มที่ และบางครั้งอาจไดขอมูลที่มากกวาที่วางแผนไว ซึ่ง

จะเปนประโยชนตอการเขียนเน้ือหามากกวาคําถามที่จํากัดใหตอบ 

 

6.  การวิเคราะหขอมูล 

6.1 วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความจากนิตยสาร คูมือประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

และแผนพับสงเสริมการทองเที่ยวภายในชุมชน เพื่อใชในการวางแผนการสัมภาษณและใชเปนขอมูล

การออกแบบจัดทํารูปเลม 

6.2 วิเคราะหขอมูลที่เก็บไดจากการลงพื้นที่และสังเกตการณ 

6.3 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

 

7.  แบบแผนหนังสือ (Style book) 

มีการกําหนดรายละเอียดในการจัดทําหนังสือเลม เพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน ดังน้ี 

1) ขนาดรูปเลมหนังสือ A5  

2) ความหนา 104 หนา 

3) กระดาษ 

3.1) ปก อารตดาน 230 แกรม 

3.2) เน้ือใน ปอนด 80 แกรม 

4) พิมพ 4 สี ทั้งเลม 

5) การเขาเลม ไสกาว 

6) การเนนขอความ มีการใชตัวหนา และเครื่องหมายอัญประกาศ เพื่อใหขอความน้ันมีความ

นาสนใจ บอกใหผูอานทราบวาเปนขอความสําคัญ 

7) หนาสุดทายของทุกเรื่อง มีการแสดงขอมูลแผนที่การเดินทาง ที่อยู และเบอรโทรศัพทติดตอ

แหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ  

 

   ส
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ เปน

การศึกษาจากการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดย

ศึกษาจากขอมูลเอกสาร การสังเกตการณและสัมภาษณแหลงขอมูลที่เปนปราชญชาวบาน และผูนํา

ชุมชน ในพื้นที่คุงบางกะเจา ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

1.  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ 

1.1 พื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชดําร ิ

พื้นที่สีเขียวเคียงขางมหานคร 

ทามกลางความเจริญที่โอบลอมอยูโดยรอบพื้นที่ ทวายังหลงเหลือพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ

อันเปนเสมือน ‘ปอด’ ที่ชวยฟอกอากาศใหบริสุทธ์ิ ซึ่งพื้นที่แหงน้ีมีช่ือเรียกขานกันวา ‘กระเพาะหมู’ 

ดวยมีรูปรางคลายบวงหรือกระเพาะหมู ลอมรอบดวยแมนํ้าเจาพระยาเปนระยะทาง 15 กิโลเมตร มี

พื้นที่ทั้งหมด 11,818.75 ไร เปนพื้นที่ชุมนํ้าขนาดใหญที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอนเมนํ้า เปน

ระบบนิเวศที่มีโครงสรางของสังคม พืช และสัตวที่มีความหลากหลาย 

กระเพาะหมูประกอบดวย 6 ตําบล คือ ทรงคนอง บางยอ บางกระสอบ บางนํ้าผึ้ง บาง

กะเจา และบางกอบัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดําริถึงพื้นที่แหงน้ีวาเปนผืนปา

กลางกรุงที่ตองอนุรักษไวใหเปนเสมือนปอดคนกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ซึ่งจะชวยใหประชาชนมี

คุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพจิตใจและสุขภาพกายที่สมบูรณ ทามกลางความเจริญเติบโตของเมือง

ใหญ 

ดวยความตระหนักในความสําคัญของการรักษา ‘ปอดกลางกรุง’ แหงน้ีไวอยางย่ังยืน 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2520 ใหอนุรักษพื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจา 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

และมติคณะรีฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2534 อนุมัติโครงการสวนกลางมหา

นครและกําหนดเวนคืนที่ดิน ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาต้ังแตป พ.ศ. 2534-2542 โดยสํานักนโยบาย

และแผนสิ่งแวดลอม หนวยปฏิบัติขณะน้ัน สามารถซื้อที่ดินเพื่ออนุรักษใหเปนพื้นที่สีเขียว โดยความ

สมัครใจของประชาชน ไดที่ดินจํานวน 1,276 ไร จํานวน 564 แปลง จากพื้นที่ทั้งหมด 11,818.75 ไร 

คิดเปนรอยละ 10.8 กระจายอยูในพื้นที่ทั้ง 6 ตําบล โดยจัดสรางเปนสวนสาธารณะและสวน
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พฤกษชาติศรีนครเข่ือนขันธ เน้ือที่ 148 ไร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ พระราชทานช่ือสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติแหงน้ีวา ‘ศรีนครเข่ือนขันธ’ อันหมายถึง 

สวนสาธารณะที่เปนศรีแกนครเข่ือนขันธ (ช่ือเดิมของอําเภอพระประแดง) โดยดําเนินการเสร็จสิ้นในป 

พ.ศ. 2540 

ปจจุบัน พื้นที่ที่ทางราชการจัดซื้อไว อยูในความดูแลของศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิว

เศนครเข่ือนขันธ สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม 

ดําเนินการตามแนวพระราชดําร ิ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนโครงการสวนกลางมหานคร โดยเสด็จ

พระราชดําเนินครั้งแรกเมื่อวันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

ในครั้งน้ัน ทรงมีพระราชดําริใหหนวยงานที่เกี่ยวของขอความรวมมือจากราษฎรในพื้นที่

ชวยกันอนุรักษพื้นที่สีเขียวน้ีไว และพระราชทานคําแนะนําใหสงเสริมการปลูกพืชเกษตรและปาไม

แบบผสมผสาน เชน มะมวงนํ้าดอกไม มะพราว โดยขอใหทุกฝายรวมมือกันวางแผน เอื้อประโยชน

เทาที่จําเปน เพื่อพัฒนาตอยอดสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อประโยชนในการศึกษาของเยาวชน

อยางบูรณาการดวยการใชหองเรียนธรรมชาติ 

ทั้งน้ีมีพระราชดํารัสเพิ่มเติมแกผูที่มาเขาเฝา อันสะทอนถึงความหวงใยของทั้งสอง

พระองคตอพื้นที่แหงน้ีวา 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตองการใหมาข่ีจักรยานชมสวนฯ เพราะทราบวาสวน

ศรีนครเข่ือนขันธมีเสนทางจักรยานที่สวยงาม และชมทัศนียภาพตามรองสวนชาวบานเปนระยะทาง

ยาว ต้ังใจจะมาเย่ียมสวนศรีฯ โดยเฉพาะข่ีจักรยาน พายเรือคายัค และชมหอดูนก” 

ทั้งน้ี เมื่อกิจกรรมของชุมชนไดรับการเผยแพรออกไป ทําใหหนวยงานภายนอกเกิดความ

สนใจที่จะเขารวมอนุรักษ ดวยตระหนักถึงความสําคัญของพื้นที่สีเขียวแหงน้ีทสรางอากาศบริสุทธ์ิแก

คนเมืองนับสิบลานคนที่อยูในกรุงเทพฯ จึงรวมกันทํากิจกรรมปลูกตนไมอยางตอเน่ือง ทั้งหนวยงาน

ราชการ สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนที่สนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

เกร็ดกระเพาะหมู 

ตนไมที่ทรงปลูก 

เมื่อวันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงปลูกตนโพทะเลในสวนศรีนครเข่ือนขันธ  

ตนโพทะเล เปนตนไมพระราชทานประจําจังหวัดสมุทรปราการ และเปนไมพื้นถ่ินที่พบ

ไดทั่วไปในพื้นที่แหงน้ี ดอกมีสีเหลืองในชวงเชา ตอนบายจะเปลี่ยนเปนสีสม-แดง นับเปนดอกไมที่

สวยงามและนาชมไมดอยกวาชนิดใด 
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ทรงคนองหมายถึงอะไร 

ทรงคนอง เปนช่ือของตําบลหน่ึงในพื้นที่กระเพาะหมู ซึ่งมีช่ือที่แตกตางจากอีก 5 ตําบล

ในพื้นที่ ที่มีคํานําหนาวา บาง (ไดแก บางกะเจา บางยอ บางนํ้าผึ้ง บางกระสอบ และบางกอบัว) 

เน่ืองจากในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดมีชาวมอญอพยพเขามาในพื้นที่ และต้ังบานเรือนอยู

รวมกันริมสองฝงแมนํ้าเจาพระยา ณ นครเข่ือนขันธ จึงมีช่ือหมูบานเปนภาษามอญ โดยเรียกหมูบาน

เชนเดียวกับเมื่อครั้งที่อยูทางพมาตอนใต 

มีบางหมูบานที่เรียกช่ือตามสิ่งแวดลอม โดยมีหมูบานหน่ึงมีช่ือเรียกวา กวานดงฮะนอง 

ภาษามอญ แปลวา ดวงดาว ปจจุบัน เรียกวา บานทรงคนอง 

1.2 ประวัติเมืองนครเข่ือนขันธและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต 

การสรางเมืองนครเข่ือนขันธในแผนดินพระพุทธเลิศหลาฯ เมื่อ พ.ศ. 2358 

เมื่อตนป พ.ศ. 2357พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหสมเด็จพระอนุชาธิราชกรม พระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ เปนแมกองเสด็จลงไปดําเนินการ

กอสรางเมืองที่คางไวต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1 การกอสรางเปนผลสําเร็จเรียบรอยเมื่อ พ.ศ. 2358 จึงทรง

โปรดเกลาฯ พระราชทานนามเมืองใหมน้ีวาเมืองนครเข่ือนขันธ แลวโปรดเกลาฯ ใหยายครัวมอญ

เมืองปทุมธานี พวกเจาพระยามหาโยธา (เจง) (‘เจง’ เปนช่ือเรียกตามพงศาวดาร เลือนมาจากคําวา 

‘เจอญ’ ในภาษามอญ แปลวา ชาง เปนที่มาของนามสกุล ‘คชเสนี’ ที่รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทาน) 

ซึ่งหนีภัยพมาเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผนดินพระเจากรุงธนบุรี เปนชายฉกรรจจํานวน 100 

คน ใหไปต้ังภูมิลําเนาอยู ณ เมืองน้ี และทรงต้ังใหสมิงทอมา บุตรเจาพระยามหาโยธา (เจง) เปน 

‘พระยานครเข่ือนขันธรามัญราชชาติเสนาบดี ศรีสิทธิสงคราม’ ผูรักษาเมือง และต้ังกรมการพรอมทุก

ตําแหนง 

การเปลี่ยนช่ือเมืองนครเข่ือนขันธเปนพระประแดง เมื่อ พ.ศ. 2458 

ช่ือเมืองนครเข่ือนขันธดํารงอยูได 100 ป ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ

เกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดํารินาม ‘พระประแดง’ ซึ่งเปนนามเมืองสําคัญแตครั้งโบราณกาล ไมควร

จะปลอยใหสูญสิ้นช่ือเดิมไป เมืองนครเข่ือนขันธเปนเมืองที่สรางข้ึนใหม แตก็อยูใกลเคียงกับเมืองพระ

ประแดงเดิม ทั้งยังมีความสําคัญทํานองเดียวกับเมืองเกาดวย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยน

ช่ือเมืองนครเข่ือนขันธเปนพระประแดง เมื่อ พ.ศ. 2458 สืบมา 

ปจจุบันประเพณีและวัฒนธรรมมอญฝงรากลึกอยูในเมืองพระประแดง ถึงแมวาปจจุบัน

น้ีไดกลายเปนคนไทยเช้ือสายมอญ แตก็ยังคงรักษาประเพณีเดิมไวเปนอยางดี เชน ในวันสงกรานต

ทางจังหวัดสมุทรปราการ และชาวอําเภอพระประแดง จึงไดรวมกันจัดงานสงกรานตพระประแดงข้ึน 

เพื่อเปนการตอนรับปใหมของไทย และเพื่ออนุรักษประเพณีของชาวรามัญเอาไว เชน ประเพณีการ

ปลอยนกปลอยปลา การเลนสะบา โดยจัดรวมกับงานสงกรานตทุกป 
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1.3 นํ้าตาลมะพราว ความหวานจากภูมิปญญาไทย 

ความเปนมาของการทํานํ้าตาลมะพราว 

คนไทยในอดีตชางสังเกตและเรียนรูธรรมชาติของตนไม จนพบวา ตนไมสามารถผลิต

นํ้าหวานและขับออกมาไวที่ดอก เพื่อลอแมลงใหมาดูดกิน ขณะเดียวกันตนไมก็อาศัยแมลงชวยผสม

เกสรเพื่อผสมพันธุ จนสามารถแพรพันธุเกิดเปนพันธุใหมตามธรรมชาติได  

การทํานํ้าตาลมะพราวเปนอาชีพที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษในพื้นที่เมืองแม

กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนพื้นที่ติดชายทะเล พื้นดินจึงกระทบกับนํ้า 3 สภาพ คือ นํ้าเค็ม นํ้า

กรอย และนํ้าจืด ลักษณะดินเปนดินเลนเกาบริเวณที่อยูเหนือปากอาว นํ้าไมทวมขัง จึงเหมาะแกการ

ทําการเกษตรอยางย่ิง กลุมคนที่อยูในพื้นที่แหงน้ีจึงปลูกมะพราวและพืชผักผลไมนานาชนิด 

โดยเฉพาะมะพราว ซึ่งเปนพืชที่เหมาะกับสภาพดินเลนชายทะเลย่ิงนัก ดังจะเห็นไดจากพื้นที่อําเภอ

เมืองที่อยูใกลทะเล จะอุดมสมบูรณไปดวยมะพราวทั้งเพื่อเก็บผลและเก็บนํ้าหวาน 

กระบวนการเค่ียวตาล 

การเค่ียวตาลจะตองใชความรอนสูง และจะตองเปนไปอยางสม่ําเสมอ จึงจะไดนํ้าตาล

ขนแหงที่มีคุณภาพ เมื่อเริ่มเค่ียวนํ้าตาลสักพักหน่ึง นํ้าตาลจะเริ่มต้ังฟอง ซึ่งตองรีบตักฟองออกกอน

นํ้าตาลเดือด มิฉะน้ันฟองจะลนออกมานอกกระทะ และเช่ือวาจะทําใหเน้ือนํ้าตาลขนแหงสวย เมื่อ

นํ้าตาลเริ่มเดือดและเปนฟองมากข้ึน จะเรียกวา ชวงบาฟอง ตองแกไขไมใหลนออกนอกกระทะ โดย

การใชโคครอบไว 

โดยปกติจะใชเวลาเค่ียวนํ้าตาล 1 กระทะ ประมาณ 1 ช่ัวโมง เค่ียวไปอีกระยะหน่ึงจะถึง 

ชวงบาไฟ  ฟองนํ้าตาลที่ลนโคออกมาจะเขมขน เปนฟองเล็กๆ เมื่อนํ้าในนํ้าตาลระเหยออกไป

หมดแลว ฟองจะเริ่มยุบลง ใหเอาโคออกได นํ้าตาลจะเดือดปุดๆ เรียกชวงน้ีวา แตกดอกหมาก ใหลด

ความรอนของเตาลง เมื่อนํ้าตาลปุด ผูเค่ียวจะตองหมุนกระทะใหดานขางไดรับความรอนอยาง

สม่ําเสมอ ปองกันไมใหนํ้าตาลไหม เมื่อไดที่พอเหมาะ สีของนํ้าตาลจะเขมกําลังดี ใหยกลงจากเตา 

1.4 หิ่งหอย แมลงมหัศจรรยที่ไมธรรมดา 

หิ่งหอยในเมืองไทย 

หิ่งหอยมีหลายชนิด พบกระจายอยูทั่วโลกประมาณ 2,000 ชนิด ในประเทศไทย พบวามี

อยูประมาณ 100 ชนิด ซึ่งจะพบในแหลงปาไมเบญจพรรณ และปาชายคลอง ซึ่งเปนลักษณะปาไมที่

ทอดยาวไปตามริมฝงแมนํ้าลําคลอง  มักเปนที่อยูอาศัยของหิ่งหอย เน่ืองจากพันธุไมและสภาพอากาศ

ดีกวาปาชายเลน 

วงจรชีวิตของหิ่งหอย 

วงจรชีวิตของหิ่งหอยจะคอนขางสั้น ชวงที่เปนตัวเต็มวัย กระพริบแสงใหเห็นได จะมีชีวิต

อยูเพียง 10-14 วัน เทาน้ัน 
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องคประกอบที่สําคัญสําหรับวงจรชีวิตของหิ่งหอย คือ ความชุมช้ืนของพื้นดิน อยูใกล

แหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี มีกองใบไมผุเปอยทับถมกันตามธรรมชาติ ซึ่งทุกสิ่งลวนกอใหเกิดระบบนิเวศที่

สมบูรณ ดังน้ัน หิ่งหอยก็เปนตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณของธรรมชาติไดเปนอยางดี บงบอกคุณภาพ

ของดิน นํ้า และอากาศในบริเวณน้ัน 

หิ่งหอยกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การเพาะเลี้ยงหิ่งหอยเพื่อการขยายพันธุเปนเรื่องที่กระทําไดยากมาก เพราะตองมีการ

จัดสภาพสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตามธรรมชาติของหิ่งหอย วิธีการอนุรักษที่ดีที่สุด ก็คือ การอนุรักษ

ธรรมชาติใหคงสภาพเหมือนดังแตกอนเอาไว 

การเที่ยวชมหิ่งหอย จะตองทําความเขาใจธรรมชาติของหิง่หอย งดการรบกวนดวยแสง 

เสียง กลิ่น และ ควันตางๆควรลองเรือชมหิ่งหอยดวยเรือพาย หรือดับเครื่องยนตเมื่อกอนถึงจุดชม

หิ่งหอยประมาณ 50 เมตร เพื่อไมใหเกิดเสียงรบกวน 

1.5 เห็ดหลินจือ 

เห็ดหลินจือในคัมภีรแพทยจีน 

เห็ดหลินจือเปนเห็ดที่มีบันทึกไวในคัมภีรแพทยและยาจีนโบราณมานานกวาสองพันป 

โดยมีความเช่ือเรื่องความเปนศิริมงคล และเปนยาอายุวัฒนะใชบํารุงรางกาย มีสีแดงอมนํ้าตาล มีลาย

วงแหวน รูปรางคลายไต เปนสมุนไพรที่หายาก มีถ่ินกําเนิดด้ังเดิมอยูในปาเขาของประเทศจีน 

ปจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงไดในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

คุณประโยชน 

เห็ดหลินจือมีฤทธ์ิในการตอตานมะเร็ง เสริมสรางภูมิคุมกันโรค บํารุงตับ กําจัดพิษ รักษา

โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดไขมันในเลือด บรรเทาอาการปวด รวมไปถึงสามารถชลอความชรา

ได 

การเลือกและการตมเห็ดหลินจือ 

มีลักษณะเหนียวแข็ง เค้ียวไมได เราจึงบริโภคไดเฉพาะสวนที่เปนสารละลายหรือสารที่

สกัดออกมาเทาน้ัน บดเปนผงดองเหลา ฝานบางๆนํามาตมนํ้าด่ืม หรือสกัดเปนแคปซูล 

เมื่อเก็บเห็ดหลินจือสด จะตองอบหรือตากใหแหงทันที โดยพยายามรักษาความสะอาด

ใหไดมากที่สุด แลวเก็บไวในที่แหงหรือที่มีความช้ืนตํ่า 

การตมเห็ดใหไดสารออกฤทธ์ิมากที่สุดจะตองตมจนถึงจุดเดือดเทาน้ัน ถาเพียงนําเห็ดแช

ในนํ้ารอนจะทําใหไดสารละลายที่มีประโยชนไมเพียงพอ สวนนํ้าเห็ดที่เหลือสามารถเก็บไวในตูเย็นได

หลายวัน ไขที่ลอยเปนฝาเปนโปรตีนที่มีประโยชน ด่ืมปนไปกับนํ้าเห็ดได กากเห็ดที่เหลือใหตมซ้ําได

อีกจนนํ้าใส 
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2.  การสัมภาษณ 

จากการลงพื้นที่สังเกตการณ รวมทั้งการสัมภาษณแหลงขอมูลในชวงเดือนสิงหาคมถึง

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ไดผลการศึกษา ดังน้ี 

2.1 ตําบลทรงคนอง 

พิพิธภัณฑพื้นบานมอญวัดคันลัด 

ที่อยู : หมูที่ 9 ริมถนนเพชรหึงษ ตําบลทรงคนอง 

โทร : 087-7090304 

จัดต้ังข้ึนเพื่อเปนแหลงศึกษาเรียนรู รวบรวมความเปนมาของชาวรามัญ ประวัติวัดคันลัด 

และเครื่องใชสอยสมัยโบราณ 

คุณประพันธพงศ เทวคุปต วัย 73 ป ประธานพิพิธภัณฑพื้นบานมอญ และเปนวิทยากร

ใหกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการบรรยายประเพณีและวัฒนธรรมมอญในจังหวัดตางๆ เพื่อ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

อําเภอพระประแดงมีชาวมอญกวา 3,000 ครอบครัว ราว 7,000 คน ปจจุบันประเพณี

และวัฒนธรรมมอญยังคงดํารงอยู  ซึ่งกวา 90 เปอรเซ็นตเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนา  เชน 

ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง พิธีสรงนํ้าเทาพระในชวงวันออกพรรษา พิธีแหหงสธงตะขาบ เปนตน สวนอีก 

10 เปอรเซ็นตเปนการละเลนของชาวมอญ เชน สะบา ทะแย เปนตน 

ภายในพิพิธภัณฑ ซึ่งอยูช้ันสองของอาคาร จัดแสดงขาวของเครื่องใช เครื่องแตงกาย 

และสิ่งตางๆที่ชาวมอญประดิษฐข้ึนเพื่อใชในพิธีกรรมตางๆ 

2.2 ตําบลบางยอ 

ภูมิปญญาการทํานํ้าตาลมะพราว 

ที่อยู : หมูที่ 6 ซ.เพชรหึงษ 23 ตําบลบางยอ 

โทร : 02-4610792 

คุณพงษศักด์ิ แถวเถ่ือน วัย 63 ป ทํานํ้าตาลมะพราวเปนอาชีพมากวา 50 ป ใชในการ

ปรุงอาหาร ทําขนม มีรสชาติหวาน หอมมันกวานํ้าตาลชนิดอื่น ปจจุบันการทํานํ้าตาลมะพราวหาชม

ไดยาก เปนคุณคาของชาวสวนที่รักษาอาชีพด้ังเดิมเอาไวใหคนรุนหลังไดเรียนรู 

ทุกวันคุณพงษศักด์ิและภรรยาจะเค่ียวนํ้าตาลมะพราว เริ่มต้ังแตข้ันตอนการปนตน

มะพราว เพื่อเก็บนํ้าตาลจากสวนที่เรียกวา งวง ของตนมะพราว แตชวงปลายเดือนตุลาคมจะมี

นํ้าตาลไมมากนัก จึงผลิตนํ้าตาลมะพราวไดจํานวนนอย เรียกไดวาผลิตไมทันขาย เน่ืองจากมีคนสั่ง

จองไวตลอด เพื่อนําไปเปนสวนผสมในการทําขนมหวาน นํ้าตาลของที่น่ีจะไมใสสารเจือปน ทําใหมี

รสชาติหวานหอม 
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การเค่ียวนํ้าตาลมะพราวไมใชเรื่องงาย เพราะจะตองอาศัยความชํานาญในการดูความ

พอเหมาะของสี ถาเค่ียวเร็วเกินไปจะเสียรสชาติ แตถาเค่ียวนานเกินไปนํ้าตาลอาจจะไหมได และ

เทคนิคที่สําคัญในการเก็บนํ้าตาลจากตน คือ จะตองใสไมตะเคียนบดเปนช้ินเล็กๆลงไปในกระบอก

เก็บนํ้าตาล เพราะจะชวยใหนํ้าตาลไมบูดเร็ว 

2.3 ตําบลบางกระสอบ 

สวนปาลําพูบางกระสอบ หรือหมูบานหิ่งหอย 

ที่อยู : หมูที่ 3 ซ.เพชรหึงษ 22 ตําบลบางกระสอบ  

โทร : 088-9405992 

คุณสุกิจ พลับจาง วัย 59 ป ผูริเริ่มกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม ลําพูบางกระสอบ กวา 7 ป

มาแลวที่มีการรวมตัวกันของอาสาสมัคร ปลูกตนไมบนเน้ือที่ 41 ไรของกรมปาไม พันธุไมสวนใหญที่

ปลูก คือ ลําพู ลําแพน และโกงกาง โดยมีแนวคิดวา ปลูกลําพู ตองมีหิ่งหอย (ใบของตนลําพูมีขนาด

เล็ก และมีขน จึงทําใหมีนํ้าคางซึ่งเปนอาหารของหิ่งหอยเกาะอยูมากกวาตนไมชนิดอื่น) 

ชวงหลั งมาน้ี บริ ษัท CSR จะเขามาทําโครงการปลูกตนไมกับสวนปาลําพูกัน

คอนขางมาก แตเมื่อปลูกแลว กลับไมไดสนใจมาดูแลรักษา ทําใหตนไมเหลาน้ันลมตายลง คุณสุกิจจึง

เห็นวา ควรมีมาตรการใหผูที่จะเขามาปลูก ตองมาดูแลตนไมที่ปลูกไวทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อใหเกิดประ

โยขนตอการพัฒนาสวนปาลําพูอยางย่ังยืน 

2.4 ตําบลบางนํ้าผึ้ง 

ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง แหลงจําหนายสินคาของชาวบาน 

ที่อยู : หมูที่ 10 ซ.เพชรหึงษ 26 ตําบลบางนํ้าผึ้ง 

เปดทุกวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

อบต. บางนํ้าผึ้ง โทร : 02-8196762 

ครูสุภาพ วงศอิสเรส โทร : 089-0485245 

- คุณสุธาสินี ชัยเข่ือนขันธ หรือพี่ภา ผูชวยนักพัฒนาชุมชน อบต. บางนํ้าผึ้ง เลาถึง

ประวัติความเปนมาใหฟงวา ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเปนตลาดที่จัดต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2547 จากการรวมมือ

กันของประชาคมหมูบาน 11 หมูบานในตําบลบางนํ้าผึ้ง เพื่อใชเปนที่จําหนายสินคาทางการเกษตร

ของชาวบาน แตถาหากมีแตพืช ผัก และผลไม บางวันอาจมีผลผลิตไมเพียงพอ จึงไดจัดจําหนาย

สินคาโอทอปจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มเติมเขามา เชน กุงเหยียดบานสาขา ปลาสลิดบางบอ เปนตน 

ในชวงแรกที่เปดตลาดจะใหชาวบานมาลงช่ือขอจําหนายสินคา ซึ่งมีผูสนใจเปดราน

ทั้งหมดประมาณ 100 รานคา โดยใชวิธีการจับสลากวาจะไดเปดรานบริเวณใด ไมมีการแบงโซนของ

กิน ของใช กระทั่งปจจุบันตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งก็ยังคงไมไดแบงแยกโซน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 

เอกลักษณของตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง คือ ผูขายจะตองเปนคนในชุมชนคุงบางกะเจา สินคา

จะตองทําเอง ขายเอง หามซื้อมาจากที่อื่น ผูจําหนายสินคาจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบบริหาร

กิจการตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง แตบางครั้งผลผลิตมีนอย ไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว อาจ

มีเสริมเขามาบาง แตจะสามารถควบคุมได บางอยางจะไมใหซ้ํากับผลผลิตในชุมชน เชน มะมวง

นํ้าดอกไมที่เปนผลไมข้ึนช่ือของตําบลบางนํ้าผึ้ง จะไมใหรับจากที่อื่นมาขาย มีการประกันราคาใหกับ

ชาวสวน 

นอกจากสินคาทางการเกษตร ตลาดนํ้าแหงน้ียังมีสินคาที่ผลิตจากภูมิปญญาชาวบาน ทั้ง

สินคาโอทอป วิสาหกิจชุมชน กลุมบางนํ้าผึ้งพอเพียง ซึ่งนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

ตอยอดมาจากโครงการรักษปาสรางคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง ของ ปตท. ปจจุบันเปนศูนยเรียนรู

ตําบลวิถีพอเพียง ซึ่งในกลุมจะมีสินคามากมาย เชน นํ้ายาลางจานสูตรมะนาวหมัก นํ้ายาซักผาอัญชัน 

สบูฟกขาว นํ้าจุลินทรีย เปนตน สวนวิสาหกิจชุมชนเฉพาะในตําบลบางนํ้าผึ้งมีสินคามากกวา 8-9 

ชนิด เชน ผลิตภัณฑจากลูกไมและวัสดุธรรมชาติ เมี่ยงคํา กระเปาผาเอนกประสงค ลูกประคบ

สมุนไพร เปนตน 

ปจจุบันตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งมีรานคากวา 400 ราน เปดจําหนายเฉพาะวันเสาร-อาทิตย 

และวันหยุดนักขัตฤกษ บรรยากาศคึกคักไปดวยนักทองเที่ยวที่มาจับจายใชสอย และเปนที่นิยมของ

นักปนจักรยานในการแวะชิมอาหารมากมายหลากหลายชนิด 

แนวโนมของผูคนที่มาทองเที่ยวตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จากเมื่อกอน สังเกตได

จากการขยายพื้นที่ลานจอดรถ และเพิ่มลานจอกรถ ซึ่งแตเดิมมีเพียงตรงวัดบางนํ้าผึ้งใน ใหสามารถ

จอดที่ลานบริเวณ อบต. ไดอีกดวย 

- ครูสุภาพ วงศอิสเรส วัย 60 ป ผูริเริ่มโครงการดนตรีในสวน ภายในตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 

เลาใหฟงวา มีอาชีพรับราชการครู อาศัยอยูที่บริเวณตัวเมืองพระประแดง เมื่อกอนจะมาเที่ยวตลาด

นํ้าบางนํ้าผึ้งเปนประจําทุกวันเสาร-อาทิตย มานวดฝาเทา ซื้อของ เพราะชาวบานที่นําของมาขาย

นารัก เปนกันเอง และบรรยากาศดี 

ตอมาไดเห็นพื้นที่กวางแหงหน่ึงภายในตลาดนํ้า ประกอบกับมีเครื่องเสียงชุดเล็กอยูที่

บานอยูแลว จึงเกิดไอเดียอยากสรางเวที ใหนักทองเที่ยวไดมาฟงดนตรีในสวน น่ังพักผอน ซื้อของมา

น่ังรับประทานไดตามสะดวก จึงปรึกษากับนายก อบต. แตเกิดปญหาเรื่องงบประมาณ ครูสุภาพจึง

อาสาจะสรางใหโดยไมไดเรียกรองคาใชจายใดๆ เพราะเห็นวาเปนการสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน 

และคิดวาถามีคนมาเที่ยวพักผอน ตัวเองก็จะไดกุศลดวย เพราะตรงน้ีเปนที่ของในหลวง อยูในความ

ดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา การทําเพื่อสาธารณะประโยชนก็เหมือนไดตอบแทนบุญคุณแผนดิน และเช่ือ

วาอานิสงคของการทําความดีจะสงผลใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข 
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ในชวงแรก ครูสุภาพตองเข็นเครื่องเสียงไป-กลับบานของตนเองทุกครั้ง เพราะไมมีที่ฝาก 

หรือทําโกดังเก็บเปนกิจจะลักษณะ เปนอยางน้ีอยูหลายป กระทั่งเมื่อป พ.ศ. 2549 จึงไดสละเงินของ

เธอเองมุงหลังคาจาก ซื้อโตะ เกาอี้ ใหนักทองเที่ยวน่ัง  

นักทองเที่ยวที่สนใจไมใชมีเฉพาะคนทองถ่ิน บางคนมาไกลจากปกษใต มาแลวอยากมา

อีก มาฝากเสียงเพลงไว ซึ่งเวทีตรงน้ีคจะเปดกวาง ไมคิดคาใชจายใดๆทั้งสิ้น บางทีจะมีหนวยงานของ

โรงเรียนมาขอออกงาน จัดบูธ ก็สามารถจัดไดเลย 

นอกจากดนตรีแลว ยังมีศิลปะ ระบายสีปูนปลาสเตอรกับเครื่องเลนเด็กอยูในบริเวณ

ใกลเคียง เพื่อใหพื้นที่ตรงน้ีเปนเหมือนจุดนัดพบ ถามีครอบครัวมา เด็กจะไดน่ังระบายสี ผูใหญก็ไป

นวดฝาเทา ไปเดินซื้อชองกัน 

ในอนาคตครูสุภาพวางแผนจะพัฒนาอีก ทั้งทําหนาจอ LCD ทําสถานีวิทยุแพรกระจาย

เสียงเพลงจากตรงน้ีออกไป แตตอนน้ียังทํางานไมไดมากนัก เพราะไมคอยมีเวลา วันธรรมดาจะสอน

หนังสือที่โรงเรียน แตถาเกษียณแลวก็จะทําไดเต็มที่มากข้ึน 

2.5 ตําบลบางกอบัว 

ฟารมเห็ดชางแดง 

ที่อยู : หมูที่ 12 ซ.เพชรหึงษ 52 ตําบลบางกอบัว 

โทร : 084-3177409 

คุณสมศักด์ิ ชัยเข่ือนขันธ หรือชางแดง วัย 60 ป แตเดิมมีอาชีพชางซอมรถยนตและเรือ 

เมื่ออายุมากช้ึน สภาพรางกายไมไหว จึงหันมาทําฟารมเห็ด แมวาจะเหน่ือย แตสภาพจิตสบายกวา

เปนชางซอมมาก  

เปนเวลากวา 8-9 ปมาแลว ที่ชางแดงผันตัวจากอาชีพชางซอมมาเรียนรูการทําฟารมเห็ด 

โดยศึกษาวิชาการเกษตรจากการเขารวมฝกอบรมตามสถานที่ตางๆ และไปดูงานที่ประเทศจีน เพื่อนํา

กลับมาตอยอดผลผลิต 

เริ่มแรก ชางแดงสั่งซื้อเห็ดจากที่อื่นมาเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อเปดดอกขาย ตอมาเห็ดที่ซื้อมา

คุณภาพไมดี กอนเช้ือเห็ดไมดี เกิดเช้ือรา จึงตัดสินใจไปเรียน เพื่อมาทําเอง เปดดอกเอง หลังจากน้ัน

มีลูกคามาติดตอขอซื้อเช้ือเห็ด ตอนน้ีจําหนายไดประมาณ 30,000 กอนตอเดือน 

ขณะน้ีมีโรงเรือนเพาะเห็ดอยู 2 โรง เพาะเห็ดหลากหลายชนิด เชน เห็ดนางฟาภูฏาน 

นางฟาฮังการี เปาฮื้อ ฯลฯ สิ่งที่นาสนใจ คือ ฟารมเห็ดชางแดงสามารถเพาะเห็ดหลินจือได ซึ่งนับวา

เปนเห็ดที่เพาะพันธุไดยาก 

2.6 ตําบลบางกะเจา 

พิพิธภัณฑปลากัดไทย 

ที่อยู : หมูที่ 3 ซ.เพชรหึงษ 33 ตําบลบางกะเจา 

   ส
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เปดทุกวันเสาร-อาทิตย เขาชมฟรี 

โทร : 02-8150149 

พิพิธภัณฑปลากัดไทย เกิดจากแนวความคิดของคุณพีระพงศ ถนอมพงศพันธุ วัย 65 ป 

อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ที่ไดสรางบานทรงไทยประยุกต มีใตถุนบาน เลี้ยงปลา 

เมื่อมีการเลี้ยงปลาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จึงไดเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม เปนแหลงเรียนรูมีชีวิต และเปนจุด

แวะพักของนักปนจักรยาน มีอาหารและเครื่องด่ืมจําหนาย 

ภายในพิพิธภัณฑแบงพื้นที่ออกเปนสามสวน  

โซนแรก คือ หองรักรู มีการฉายภาพและปูพื้นเรื่องปลากัดผานนิทรรศการ สํานวนไทยที่

เกิดจากปลากัด วิธีการเพาะเลี้ยง และวีดิทัศน เริ่มต้ังแตชนิดของปลากัด พัฒนาการในชวงวัยตาง ๆ 

ช่ือเรียกลีลาการตอสู ฯลฯ สวนดานลางจัดแสดงปลากัดชนิดตาง ๆ เชน ปลากัดจีน ปลากัดหาง

สามเหลี่ยม ปลากัดหางพระจันทรครึ่งซีกปลากัดหางมงกุฎ ฯลฯ 

โซนที่สอง หอโลกหอธรรม เปนที่ประดิษฐานของสมเด็จพระเจาตากสิน และพระ

นเรศวร เหตุผลที่มีรูปปนของทั้งสองพระองค เพราะสมัยกอนทั้งสองพระองคไดออกรบ เพื่อปกปอง

รักษาดินแดนของประเทศไทย ไมใหถูกประเทศอื่นรุกราน เปรียบกับปลากัดที่ตอสูกับตัวอื่น ก็ตอเมื่อ

มันถูกรุกล้ําอาณาเขตของตัวเอง 

ช้ันลางจัดแสดงพันธุปลานํ้าจืดที่พบในแมนํ้าเจาพระยา ถือเปนแหลงเรียนรูมีชีวิต 

โซนที่สาม ทางเดินเขียวรังสรรค มีปายใหความรู เกี่ยวกับพื้นที่ของพระประแดง 

ประเพณี ตนไมตางๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับปลากัด ซึ่งทางเดินเขียวรังสรรคจะมีลักษณะเปน

ทางเดินคดเคียว ไมเปนทางตรง เพราะมีเจตนารมณวาจะไมตัดตนไม แตทําทางเดินเลี่ยงตนไม

เหลาน้ันแทน 

จากขอมูลทั้งหมด นําไปสูการวางแผนจัดทําพ็อคเก็ตบุค ดังน้ี 

สวนท่ี 1    การกําหนดเน้ือหา 

แบงเน้ือหาออกเปน 6 บท ดังน้ี 

1. บทนํา  : เกริ่นนําถึงประวัติความเปนมาของคุงบางกะเจา ลักษณะพื้นที่ และอาณา

เขตโดยรอบ เริ่มตนออกเดินทางปนจักรยานจากบานลุงกุล ชมรมรักษบางยอ ไปตามเสนทางระยะ

กลาง 17 กิโลเมตร โดยตลอดเสนทางจะมีปายบอกทาง จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพตามคําแนะนําของลุงกุล ผานแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ สวนสาธารณะ และเรียนรูภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

2. เน้ือหา  

บทที่ 1 : ตําบลบางกะเจา – สวนสาธารณะศรีนครเข่ือนขันธ 

 - พิพิธภัณฑปลากัดไทย 
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บทที่ 2 : ตําบลทรงคนอง – พิพิธภัณฑพื้นบานมอญวัดคันลัด 

บทที่ 3 : ตําบลบางยอ – ภูมิปญญาการทํานํ้าตาลมะพราว 

บทที่ 4 : ตําบลบางกระสอบ - สวนปาลําพูบางกระสอบ  

บทที่ 5 : ตําบลบางนํ้าผึ้ง  – ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 

บทที่ 6 : ตําบลบางกอบัว – ฟารมเห็ดชางแดง 

 

สวนท่ี 2    การออกแบบ 

จากแนวความคิดเรื่องการออกแบบที่ไดทําการศึกษาและการเก็บรวบรวม วิเคราะห

ขอมูลสวนเน้ือหา จะนํามาใชเปนกรอบในการจัดทําหนังสือโดยมีโจทยการออกแบบ (Design Brief) 

ดังน้ี 

1. ช่ือและชนิดของงานออกแบบ 

ออกแบบหนังสือสารคดีทองเที่ยว โดยนําเสนอขอมูลการทองเที่ยวในคุงบางกะเจา จาก

คําบอกเลาของปราชญชาวบานหรือผูนําชุมชนครอบคลุมทั้ง 6 ตําบล ไดแก ทรงคนอง บางยอ บาง

กระสอบ บางนํ้าผึ้ง บางกอบัว และบางกะเจา เนนเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

ที่สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

2. ลักษณะเน้ือหา 

เน้ือหาเกี่ยวกับการแนะนําสถานที่ทองเที่ยว แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ และภูมิปญญา

ชาวบานในคุงบางกะเจา ไดแก สวนสาธารณะศรีนครเข่ือนขันธ พิพิธภัณฑปลากัดไทย พิพิธภัณฑ

พื้นบานมอญวัดคันลัด ภูมิปญญาการทํานํ้าตาลมะพราว สวนปาลําพูบางกระสอบ ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 

และฟารมเห็ดชางแดง นอกจากน้ี ยังมีการเลาถึงประวัติความเปนมา แนวคิดในการอนุรักษของ

ปราชญชาวบานหรือผูนําชุมชน โดยเขียนในรูปแบบสารคดีทองเที่ยว ในแงมุมของการทองเที่ยวอยาง

ย่ังยืน ซึ่งนอกจากจะไมทําลายสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนการสงเสริมการเรียนรูในการอนุรักษธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย 

3. กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไปที่ช่ืนชอบและสนใจการทองเที่ยวอยางใกลชิดธรรมชาติ พรอมทั้งเรียนรูและ

สรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษธรรมชาติในแหลงทองเที่ยวน้ันๆ 

4. วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาวิถีชีวิต แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และภูมิปญญาชาวบาน ที่คุงบางกะเจา 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําเสนอผานรูปแบบหนังสือเลม ซึ่งเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศใหเปนที่นิยมมากข้ึน 
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5. ความคิดรวบยอด 

จัดทําหนังสือสารคดีทองเที่ยว นําเสนอขอมูลการทองเที่ยวในคุงบางกะเจา มีเน้ือหา

เกี่ยวกับธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่สอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

6. เหตุผลสนับสนุนความคิด 

คุงบางกะเจาเปนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ ที่ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง-

นิเวศใกลกรุงเทพฯ แตจากการสํารวจพบวา แมจะมีพ็อกเกตบุคประเภททองเที่ยวผลิตออกมาเปน

จํานวนมาก แตไมคอยมีหนังสือที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่คุงบางกะเจา สวนมากจะเปน

การใหขอมูลพื้นฐานเทาน้ัน คือ ใหขอมูลสถานที่และวิธีการติดตอ ไมไดเนนสัมภาษณเจาะลึกไปยัง 

วิถีชีวิตของชาวบานในพื้นที่มากนัก ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาชอมูลคุงบางกะเจาในรูปแบบสารคดี

ทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนหนังสือเลม นําเสนอการทองเที่ยวชมวิถีชีวิต ภูมิปญญาชาวบานและธรรมชาติ 

ผานมุมมองของปราชญชาวบานและผูนําชุมชน 

7. Mood & Tone 

ใชสีที่สื่อถึงธรรมชาติ คือ ตนไม พื้นดิน และทองฟา ตัดดวยสีสม และแดง เพื่อใหมีสีสัน

หลากหลายมากข้ึน 

8. ปกหนังสือ  

ปกหนังสือมีช่ือหนังสือ และรูปภาพ ใชโทนสีสื่อถึงธรรมชาติ และรูปภาพแสดงถึงการ

ทองเที่ยวในคุงบางกะเจา 

9. ฟอนต  

หัวเรื่องใหญ ใช Supermarket เปนตัวอักษรไมมีหัว แตอานไดงาย มีลายเสนสวยงาม 

เปนตัวอักษรแจกฟรีในเว็บไซต f0nt.com จึงไมติดเรื่องลิขสิทธ์ิ 

ตัวพื้น หัวขอยอยและคําบรรยายภาพ ใช TH SarabunPSK ซึ่งเปนตัวอักษรมีหัว

ลายเสนชัดเจนอานงาย เปนตัวอักษรที่อนุญาตใหประชาชนนําไปใชงานได ไมมีคาลิขสิทธ์ิ 

หนาปกหนังสือและคําอธิบายภาพแผนที่ ใช Book_Akhanake เปนตัวอักษรคลาย

ลายมือ ใหความรูสึกสนุกสนาน ไมมีคาลิขสิทธ์ิ 

10. ชนิดกระดาษที่ใช  

1) ปก กระดาษอารตดาน 230 แกรม 

2) เน้ือใน กระดาษปอนด 80 แกรม 

11. ขนาดรูปเลม  

A5 กวาง 5.75 น้ิว สูง 8.25 น้ิว 

12. จํานวนหนา 

จํานวน 104 หนา 
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บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 

 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิต แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และภูมิปญญาชาวบาน ที่คุงบางกะเจา 

จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําเสนอผานรูปแบบหนังสือเลม ซึ่งเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศใหเปนที่นิยมมากข้ึน 

โดยผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลทีไ่ดมาประมวลผลในรูปแบบของงานเขียนสารคดี มีเน้ือหา

และการออกแบบ ดังน้ี 

 

1.  สวนเน้ือหา 

รูจักคุงบางกะเจา คูแฝดกระเพาะหม ู

คุงบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คนทั่วไปเรียกกันติดปากวา 

‘เกาะกระเพาะหมู’ เพราะถูกคุงนํ้าเจาพระยาตีวงโคงลอมพื้นที่เปนระยะทางกวา 15 กิโลเมตร จนมี

รูปรางคลายกระเพาะหมู 

บนเกาะมีเน้ือที่กวา 12,000 ไร ประกอบดวย 6 ตําบล ไดแก ทรงคนอง บางยอ บาง

กระสอบ บางนํ้าผึ้ง บางกอบัว และบางกะเจา  

ต้ังแต 14 กันยายน 2520 คณะรัฐมนตรีมีมติใหอนุรักษบางกะเจาเปน ‘ปอด’ ของคน

กรุงเทพฯ สงผลใหคุงบางกะเจากลายเปนพื้นที่ธรรมชาติใกลกรุงที่ใหญที่สุด  

ครม. ยังมีมติในวันที่ 25 มิถุนายน 2534 อนุมัติ ‘โครงการสวนกลางมหานคร’ และ

เวนคืนที่ดิน สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม กทม. ยังซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่ออนุรักษเปนพื้นที่สีเขียว 

จนไดที่ดิน 1,276 ไร ในพื้นที่ทั้ง 6 ตําบล จากน้ันสรางสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือน

ขันธ บนเน้ือที่ 148 ไร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานช่ือวา ‘ศรีนครเข่ือนขันธ’ หลัง

ดําเนินการเสร็จสิ้นในป 2540 

เมื่อคุงบางกะเจาเปนพื้นที่อนุรักษ จึงมีขอกําหนดหามใชที่ดินเพื่อจัดสรรการอยูอาศัย

ขนาดใหญ หามสรางโรงงานและอาคารพาณิชยทุกประเภท 

ทุกวันน้ีคุงบางกะเจาจึงกลายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใกลกรุง เหมาะกับการปน

จักรยานชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิ  
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ซึ่งตอมานิตยสารไทมยกยองใหเปน ‘The best urban oasis’ หรือโอเอซิสที่มีอากาศ

บริสุทธ์ิอันดับตน ๆ ในเอเชีย 
 
ขอมูลประกอบการเขียน    

หนังสือ ‘พื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชดําร’ิ โดย ธเนศ งามสม และคณะ 

 

วิธีเดินทางมาคุงบางกะเจา 

ทางรถยนต 

จากฝงกรุงเทพฯ หากใชรถยนตสวนตัวสามารถเดินทางมาบางกะเจาไดโดยใชทางดวน 

หรือสะพานภูมิพลมาลงที่ถนนสุขสวัสด์ิ เลี้ยวซายที่สามแยกพระประแดง ตรงไปจนกระทั่งถึงตลาด

พระประแดง ทางจะบังคับเลี้ยวซาย ตรงไปลอดใตสะพานภูมิพล เลี้ยวขวาข้ึนสะพานขามคลองลัด

โพธ์ิก็จะเขาสูถนนสายหลัก คือ ถนนเพชรหึงษ เปนจุดเริ่มตนของ คุงบางกะเจา 

ทางรถโดยสารประจําทาง  

ทานํ้าพระประแดงเปนทารถโดยสารประจําทาง 3 สาย 

1. สาย 82 พระประแดง - สนามหลวง 

2. สาย 6 พระประแดง – บางลําพู 

3. สาย 138 พระประแดง – หมอชิตใหม 

จากทานํ้าพระประแดงมีรถประจําทางสีฟาสาย พระประแดง – บางกอบัว หรือ

มอเตอรไซครับจาง เขาไปในคุงบางกะเจา 

ทางเรือ 

เรือขามฟากจากฝงกรุงเทพฯ ไปยังอําเภอพระประแดง มีใหบริการทั้งหมด 4 ทา ไดแก  

1. ทาเรือวัดคลองเตยนอก ขามไปยังทาเรือบางกะเจา ทาเรือกํานันขาว และทาเรือ

เพชรหึงษในตําบลบางกะเจา 

2. ทาเรือวัดบางนานอก ขามไปยังทาเรือวัดบางนํ้าผึ้งนอก และทาเรือตาเลื่อน 

3. ทาเรือปูเจาสมิงพราย ขามไปยังที่วาการอําเภอพระประแดง 

4. ทาเรือชองนนทรี ขามไปยังทาเรือวัดบางกะเจานอก 

 

บานลุงกุล ชมรมรักษบางยอ 

ปจจุบัน ‘จักรยาน’ กําลังกลับมาเปนที่นิยมอีกครั้งของคนเมืองกรุง ซึ่งนอกจากการใช

งานในชีวิตประจําวัน ยังรวมถึงการปนทองเที่ยวในวันหยุดดวย 
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คุงบางกะเจา เปนสวรรคของนักปน ดวยเปนพื้นที่สีเขียวที่ชาวบานยังใชจักรยานใน

ชีวิตประจําวัน มลภาวะนอย นอกจากน้ียังมีแหลงเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน ตลาด และสวนสาธารณะ

ใหแวะชมกันอยางจุใจ หากใครอยากรูจักคุงบางกะเจา การข่ีจักรยานจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

ที่คุงบางกะเจา จุดเชาจักรยานมี 3 จุด คือ บริเวณทาเรือกํานันขาว ทางเขาสวนศรีนคร

เข่ือนขันธ และบานธูปหอมสมุนไพร ใกลตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 

การปนจักรยานในคุงเริ่มตนจากใตสะพานภูมิพล ผูที่มาเปนครั้งแรก หากอยากมีไกด 

ตองการถามเสนทาง สามารถแวะไปที่ ‘บานลุงกุล ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวดวยจักรยาน’  

แตกระซิบบอกนิดหน่ึงวา ควรนัดหมายลวงหนา เพราะลุงกุลมีคิวนําทางใหนักปนไมเวน

แตละวัน 

เมื่อเลี้ยวซายเขาซอยเพชรหึงษ 23 มาไมไกลจะพบบานเรือนไทยครึ่งไมครึ่งปูนหลังใหญ

ต้ังอยู   

ใชแลว วันน้ีฉันมีนัดกับลุงกุล 

ทันทีที่มาถึง กุล สาธิตานุรักษ ประธานชมรมจักรยานรักษบางยอ ผูเช่ียวชาญเสนทาง

จักรยานในคุงบางกะเจาน่ังรออยูที่ใตถุนบานอันกวางขวาง ทาทางทะมัดทะแมง ย้ิมแยมแจมใส จนไม

อยากเช่ือวา ชายผูน้ีอายุลวงเลยถึง 74 ปแลว  

“ที่เกาะกระเพาะหมู คนนิยมมาปนจักรยานกันมาก ถือเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

การเที่ยวดวยจักรยานไมทําลายธรรมชาติ ทิ้งไวเพียงรอยลอ รอยเทาเทาน้ัน เก็บแตภาพความ

ประทับใจกลับไป”  

ในสมัยกอนลุงกุลเคยข่ีจักรยานกับชมรมจักรยานที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้ง

แขงขัน และข่ีทองเที่ยว จนจักรยานเปนสวนหน่ึงของชีวิต เมื่อปลดเกษียณ จึงกลับมาอยูที่คุงบางกะ

เจา ประกอบกับมีหนวยงานรัฐเชามาสงเสริมการทองเที่ยว ลุงจึงถือโอกาสน้ีออกแบบสรางเสนทาง

จักรยานทองเที่ยว โดยติดปายบอกทางไวรอบกระเพาะหมู ซึ่งมีทั้งหมด 3 เสนทาง ดังน้ี 

เสนทางแรก ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร เปนเสนทางลัดเลาะริมแมนํ้าเจาพระยา 

ทางคอนขางวิบาก เหมาะสําหรับนักปนมืออาชีพ 

เสนทางที่สอง ระยะกลาง 17 กิโลเมตร เปนเสนทางที่ผานสถานที่ทองเที่ยว และแหลง

เรียนรูตาง ๆ หลายแหง รถยนตสามารถติดตามได 

และ เสนทางที่สาม ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เหมาะสําหรับผูเริ่มตนปนจักรยาน 

และมีเวลานอย 

ฉันขอใหลุงกุลเปนไกดนําทางปนจักรยานในเสนทางระยะกลาง เพื่อจะไดผานแหลง

เรียนรูหลายแหง แตลุงกลับดับฝน ดวยการบอกวาการเขาไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวบานบางแหงตอง
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ติดตอลวงหนา เพราะไมไดพรอมตอนรับนักทองเที่ยวตลอดเวลา และนักปนสวนมากเพียงแคข่ีผาน 

ไมไดแวะเขาไปเรียนรูอยางจริงจัง 

เห็นทีฉันตองมาที่น่ีอีกหลายครั้งเปนแน กวาจะเขาไปยังแหลงเรียนรูไดครบถวนตามแผน

ที่เสนทางระยะกลาง วันน้ีทําไดเพียงจดจําเสนทางใหแมนยํา   

แตอยางไรก็ตาม ฉันก็ยังยืนยันที่จะลองปนจักรยานกวา 17 กิโลเมตรบนเกาะกระเพาะ

หมู โดยเชาจักรยานจากลุงกุล ที่จอดใหเลือกราว 10 คัน บริเวณใตถุนบาน 

หลังจากที่ลุงสูบลมลอรถที่จะเปนพาหนะคูกายของฉัน พรอมปรับอานใหพอเหมาะพอดี 

เพื่อใหแนใจวาขาสามารถยันพื้นได...การออกเดินทางสองลอดวยสองนองก็เริ่มตนข้ึน 

 

ปลูกตนไมในใจคน : บางกะเจา 

สวนศรีนครเขื่อนขันธ 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตองการใหมาข่ีจักรยานชมสวน เพราะทราบวาสวนศรี

นครเข่ือนขันธมีเสนทางจักรยานที่สวยงาม และชมทัศนียภาพตามรองสวนชาวบานเปนระยะทางยาว 

ต้ังใจจะมาเย่ียมสวนศรีฯ โดยเฉพาะข่ีจักรยาน  และชมหอดูนก” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดํารัสแกผูที่มาเขาเฝาฯ 

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนโครงการสวนกลางมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2549 

ลุงกุลปนจักรยานคูใจออกนําทาง ลัดเลาะเขาซอยเพชรหึงษ 33 ชาวบานเรียกกันติดปาก

วาซอยวัดราษฏรฯ เพราะเปนที่ต้ังของวัดราษฏรรังสรรค ระหวางทางลุงจะหยุดรถ ช้ีใหดูปายบอก

ทางที่รวมกับหนวยงานของรัฐสรางข้ึนอยูเปนระยะ ชวยใหอุนใจวาหากไมมีไกด ก็จะมีปายเปนเหมอืน

เพื่อนนําทาง 

ทองฟาแจมใส แดดแรงตามแบบฉบับเมืองไทยเมืองรอน แตสองขางทางรมรื่นดวยตนไม

นอยใหญ ชวยบรรเทาแสงแดดอันรอนระอุลงไดมาก 

นอกจากหยุดแวะดูปายบอกระยะทางแลว ลุงกุลยังจอดทักทายชาวบานที่ข่ีจักรยานสวน

ทางมาดวยความสนิทสนม จากบทสนทนาทําใหรูวาหลายคนกําลังจะไปซื้อของในละแวกน้ัน สวนบาง

คนเพิ่งกลับจากทํางาน โดยใชจักรยานเปนพาหนะจากบานไปทาเรือ เพื่อขามฝงไปกรุงเทพฯ  

สองลอหมุนบดถนนไกลกวา 4 กิโลเมตร จากศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวดวยจักรยาน 

บานลุงกุล ตําบลบางยอ มุงสูบางกะเจา ตําบลเหนือสุดของเกาะกระเพาะหมู ซึ่งเปนที่ต้ังของ

สวนสาธารณะขนาดใหญ อันเปนที่ภาคภูมิใจของชาวบางกะเจา  

เลี้ยวเขาสูลานถนนคอนกรีตดานหนาสวน พื้นที่ โลงใชสําหรับจอดรถยนตและ

รถจักรยานยนตของผูมาเยือน จุดเชาจักรยานเปดตอนรับอยูทางขวามือตรงขามปอมยาม ภายในสวน
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ใหเขาไดเฉพาะรถจักรยานและเดินเทาเทาน้ัน เมื่อขามสะพานปูนอันสูงชัน เน้ือที่กวางขวางกวา 148 

ไรของ ‘สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเข่ือนขันธ’ ก็ประจักษแกสายตา 

เมื่อป 2540 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือ

สวนแหงน้ีวา ‘ศรีนครเข่ือนขันธ’ อันหมายถึง สวนสาธารณะที่เปนศรีแกนครเข่ือนขันธ ซึ่งเปนช่ือเดิม

ของอําเภอพระประแดง มีการดําเนินการดูแลรักษาพรรณไมและความอุดมสมบูรณโดยหนวยงานของ

รัฐเรื่อยมา ปจจุบันอยูภายใตการบริหารของศูนยจัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ สังกัด

สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม 

ความรมรื่นของตนไมนานาพรรณขับบรรยากาศใหรูสึกคลายอยูในดินแดนที่มีแตอากาศ

บริสุทธ์ิ ความเขียวขจีโดยรอบทําใหกลาสูดหายใจไดอยางเต็มปอด ออกซิเจนคอย ๆ ผานโพรงจมูก 

เกิดความรูสึกสดช่ืนปลอดโปรง เวลาน้ันเองฉันจึงเขาใจอยางถองแทวาทําไมบริเวณน้ีจึงไดรับการ

ขนานนามวาเปน ‘ปอดของคนกรุงเทพฯ’ 

ปนมาตามทางเรื่อย ๆ จะพบกับปายใหความรูเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอดสอง

ขางทาง ต้ังแตปายบอกความเปนมาของสวนศรีนครเข่ือนขันธ ปายใหความรูเกี่ยวกับตนไมพื้นถ่ินที่

ปลูกอยูในสวนและสัตวชนิดตาง ๆ ปายสีสันสวยงามปกเรียงรายรอบสวนจํานวนมากเสียจนถาอาน

หมดทุกปายคงใชเวลาเกือบครึ่งคอนวัน 

ไฮไลตอยางหน่ึงของสวนแหงน้ี คือ การไปเยือนหอดูนก ฉันเคยไดยินคําร่ําลือมาวาสวน

แหงน้ีมีนกสีสันสดใสหลากหลายชนิดใหไดชม บันไดหลายข้ันเรียงตัวข้ึนสูดานบน แตเมื่อข้ึนไปถึง...

กลับพบเพียงยอดไม 

“ชวงหกโมงเย็น เปนเวลาที่เหมาะแกการดูนก เพราะนกจะพากันกลับรัง ตองน่ังเฝา ถึง

จะเห็น” 

ฉันถามลุงกุล หลังลงมาจากหอดูนกโดยที่ไมเจอนกเลยสักตัว จึงตระหนักไดวา การชม

ธรรมชาติไมเหมือนเลนสวนสนุกที่เราจะเปนผูกําหนดเวลาเองได เพราะธรรมชาติมีนาฬิกาของมัน 

ฉันจับจักรยานเตรียมปนไปยังจุดอื่นตอ  

ทันใดน้ัน ลุงกุลช้ีใหดูนกสีนํ้าเงินเชมตัวหน่ึงบินฉวัดเฉวียนไปมา 

อยางนอยก็ไดเห็นนกสีสวย แมจะเจอเพียงตัวเดียวก็ตาม 

หลังจากน่ังบนอาน ลุงกุลพาชมรอบ ๆ สวน ข้ึนสะพานไมสูงชันและมีชวงรอยตอของ

สะพานกับพื้นไมสม่ําเสมอ จนตองลงเข็นเจาสองลอข้ึนสะพานขามสระนํ้าขนาดใหญ 

ฉันสังเกตเห็นวาศาลาพักผอนริมสระนํ้ามีเด็ก ๆ ในพื้นที่และนักปนที่สวนมากมากันเปน

ทีมน่ังพักผอนและใหอาหารปลาอยางเพลิดเพลิน  

กอนจะข่ีจักรยานวนครบรอบกลับมายังทางเขา พลันเหลือบไปเห็นตนไมสูงตนหน่ึง มีไม

เล็ก ๆ ปกลอมเปนสี่เหลี่ยมตรงโคนตน ปายสีนํ้าตาลเขียนไววา ‘โพทะเล’ 
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ตนโพทะเลน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกดวยพระองค

เอง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนโครงการสวนกลางมหานครครั้งแรกเมื่อวันอาทิตยที่ 26 

พฤศจิกายน 2549 ซึ่งตนโพทะเล เปนตนไมพระราชทานประจําจังหวัดสมุทรปราการ และเปนไมพื้น

ถ่ินที่พบไดทั่วไปในพื้นที่แหงน้ี ดอกมีสีเหลืองในชวงเชา ตอนบายจะเปลี่ยนเปนสีสม-แดง นอกจากน้ี

พระองคยังทรงมีพระราชดํารัสเชิญชวนใหหนวยงานทองถ่ินเขามารวมกันปลูกตนไม เพื่อการอนุรักษ

พื้นที่สีเขียวแหงน้ีอีกดวย 

กอนกลับ ฉันพบขอความตอนหน่ึงบนปายที่มีพาดหัวนาสนใจวา ‘เก็บพื้นที่สีเขียวไวเพื่อ

ใคร’  

ขอความน้ันระบุวา...บางทีการทํางานดานอนุรักษอาจไมไดเห็นผลไดในทันที ตนไมที่

ปลูกแตละตนตองใชเวลาในการเจริญเติบโต แตเมื่อผลแหงความสําเร็จไดผลิดอกออกผลออกมา จะ

ไดคําตอบวา การเก็บพื้นที่สีเขียวไมไดเก็บไวเพื่อประโยชนของใครคนใดคนหน่ึง แตเปนประโยชนที่

ผูคนสวนมากไดรับประโยชนรวมกันอยางแทจริง 

เมื่อไดมาเห็นรอยย้ิม เสียงหัวเราะของผูคนหลากวัยหลายเช้ือชาติ  และไดสูดออกซิเจน

จนเต็มปอด ฉันไดคําตอบใหกับตัวเองแลววาพื้นที่สีเขียวไมใชของใคร...แตคือของพวกเราทุกคน 

 

ขอมูลประกอบการเขียน    

หนังสือ ‘พื้นที่สีเขียวตามแนวพระราชดําร’ิ โดย ธเนศ งามสม และคณะ 

 

แวะพัก รักษปลา : บางกะเจา 

พิพิธภัณฑปลากัดไทย 

ทวงทาการตอสูอันพลิ้วไหว ทวาแข็งแกรง ไมยอทอตอศัตรู เปนสัญชาตญาณการตอสู

ของปลาตัวนอยหลากสีที่ไดรับความนิยมในสังคมไทยมาเปนเวลานาน ในสมัยกอนการกัดปลาเปนทั้ง

กิจกรรมยามวาง เกมกีฬาการแขงขัน และการพนัน มีความผูกพันกับคนไทยจนอาจเรียกไดวาเปน

สัตวนํ้าประจําชาติ และไดรับการเรียกขานในภาษาอังกฤษตามช่ือสยามประเทศวา Siamese 

Fighting Fish 

‘ความฝน’ ที่ไมไดเกิดข้ึนตอนนอนหลับ เปนคําพูดที่ดูทรงพลัง แตคงมีนอยคนนักที่จะ

ทําไดตามทีว่าดหวังเอาไว  

คุณพีระพงศ ถนอมพงศพันธ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม เปนคนหน่ึงที่

ไดใชชีวิตหลังเกษียณกับครอบครัวและความฝนของตนเอง โดยสรางแหลงเรียนรูมีชีวิตบนเน้ือที่กวา 

40 ไร เพื่อใหความรูแกนักทองเที่ยวที่มาเย่ียมชม เริ่มจากความชอบสวนตัวจนกลายเปนสิ่งที่ให

ความรูตอสังคม 
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พื้นที่กวางขวางรมรื่นดวยตนไมนานาชนิด หากไมเห็นปายสลักช่ือ ‘พิพิธภัณฑปลากัด

ไทย’ ติดอยูดานหนา อาจเผลอคิดไปวาสถานที่แหงน้ีเปนสวนสาธารณะขนาดยอม 

ทุกวันเสาร-อาทิตยนักปนจักรยานทั้งไทยและเทศที่มาทองเที่ยวบนเกาะกระเพาะหม ูจะ

นิยมแวะมาชมปลากัด ใหสองนองไดพักจากอาการเมื่อยลา พรอมทั้งทานอาหารและเครื่องด่ืมที่เปด

ใหบริการในพิพิธภัณฑกันอยางเนืองแนน 

หญิงสาวผูดูแลพิพิธภัณฑสงย้ิมทักทายอยางเปนมิตร เมื่อเห็นวาฉันข่ีจักรยานเขาไปจอด

บริเวณแผงกั้นเรียบรอยแลว เธอจึงโบกไมโบกมือใหเดินไปลงช่ือ และรับสายคลองคอเพื่อแสดงตนวา

เปนผูมาเยือน หลังจากหยอนเงินจํานวนหน่ึงลงกลองรับบริจาคคาอาหารปลา สองเทาก็กาวเดินเขาสู

สวนจัดแสดงปลากัดอยางไมรีรอ 

คุณฝนทิพย ถนอมพงศพันธ หรือพี่ภา ผูจัดการพิพิธภัณฑปลากัดไทย เลาใหฟงวา

พิพิธภัณฑปลากัดไทยแหงน้ีเกิดจากไอเดียของคุณพีระพงศ ถนอมพงศพันธ ผูเปนพอ สวนจัดแสดง

ปลากัดเปนบานทรงไทยประยุกต มีใตถุนบานไวเลี้ยงปลากัด เริ่มแรกเพาะเลี้ยงอยูทั้งสิ้นสามสายพันธุ 

คือ ปลากัดจีน ปลากัดหมอ และปลากัดปา ตอมาไดพัฒนาสายพันธุจนมีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จึงได

เปดใหนักทองเที่ยวเขาชม 

“สมัยกอนคุณพอจะมีงานอดิเรกเปนการเลี้ยงปลากัด เพราะวาเลี้ยงงาย ไมเปลืองพื้นที่ 

บานเรือนไทยจะนิยมเลี้ยงสัตวไวใตถุนบาน” 

ดานบนของบานทรงไทยเปน ‘หองรักรู’ มีการฉายภาพและปูพื้นเรื่องปลากัดผาน

นิทรรศการ สํานวนไทยที่เกิดจากปลากัด วิธีการเพาะเลี้ยง และวีดิทัศนเริ่มต้ังแตชนิดของปลากัด 

พัฒนาการในชวงวัยตาง ๆ ช่ือเรียกลีลาการตอสู และมีการใหความรูเกี่ยวของกับปลากัดอีกมากมาย  

อาคารถัดมาเปน ‘หอโลกหอธรรม’ เรือนไทยสองหลังเช่ือมตอกัน ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางลีลาไวตรงกลางสวนเช่ือม สวนบริเวณดานขวาและดานซายของอาคาร มีรูปปน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ใตถุนอาคารจัดแสดงอุปกรณจับปลา

พื้นบาน และแสดงพันธุปลานํ้าจืดที่พบในแมนํ้าเจาพระยา เชน ปลาแรด ปลากราย ปลาตะเพียน 

ปลากระทิง เปนตน 

"สมัยกอนทั้งสองพระองคเคยปกปองรักษาดินแดนของประเทศไทย ไมใหถูกประเทศอื่น

รุกราน เปรียบเหมือนปลากัด เมื่อมันถูกรุกล้ําอาณาเขตของตัวเอง ก็จะตอสูกับตัวอื่นอยางสุด

ความสามารถ” 

พี่ภาอธิบายใหฟง กอนเดินตอไปยังโซนสุดทายที่เรียกวา ‘เสนทางเขียวรังสรรค’ 

ทางเดินปูนคดเค้ียวหลบตนไมใหญ ตามทางมีนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และเรื่องราวของ

พื้นที่บางกะเจาและอําเภอพระประแดงจัดแสดงทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
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“ทางเดินเขียวรังสรรคจะไมเปนทางตรง เพราะเราจะไมตัดตนไม แตทําทางเดินเลี่ยง

แทน คุณพอจะคอยสอนตลอดวาไมใหตัดตนไม เพราะแตละตนกวาจะเติบโตข้ึนมาไดใชเวลานาน 

แลวถาตองปลูกใหม จะไปหามาจากไหน” 

แววตาและนํ้าเสียงที่แสดงออกมาขณะพูด สื่อใหเห็นวาหญิงสาวผูน้ีไดซึมซับความรักที่มี

ตอธรรมชาติเขาไปในตัวของเธออยางไมตองสงสัย  

เข็มนาฬิกาช้ีบอกเวลาเที่ยงตรง เปนเวลาเดียวกับที่แสงอาทิตยสองลงมาต้ังฉากกับผิว

โลกพอดิบพอดี นักปนพรอมจักรยานคูใจทยอยเขามาในพิพิธภัณฑแหงน้ีกันมากข้ึนเรื่อย ๆ จนแผง

กั้นสีเขียวที่ทําไวสําหรับจอดจักรยานใหเปนระเบียบแทบไมเหลือที่วาง 

นักปนหลายคนเดินเขาไปชมปลากัดใตถุนเรือนไทย บางน่ังพักตามอัธยาศัยอยูใตรมไม 

บางด่ืมเครื่องด่ืมเย็น ๆ และทานอาหารกลางวันที่รานเล็ก ๆ ใกลประตูทางเขา 

พี่ภาเอยถึงความคิดที่จะตอยอดในอนาคตวาอยากจะขยายรานอาหารไวรองรับ

นักทองเที่ยว และเพิ่มการจัดแสดงนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับสัตวในทองถ่ืนเพื่อความหลากหลาย 

จากการประเมินดวยสายตา ฉันสังเกตวาลําพังรายไดจากอาหาร เครื่องด่ืม และกลองรับ

บริจาคคาอาหารปลาคงไมเพียงพอตอรายจายเปนแน ทั้งสาธารณูปโภคและคาดูแลรักษาตาง ๆ หาก

จะแปรเปลี่ยนพื้นที่กวางขวางกวา 40 ไรเปนทรัพยสินยอมสามารถทําไดดวยวิธีการที่หลากหลาย แต

ครอบครัวถนอมพงศพันธกลับมีความสุขที่จะไดเปดสถานที่แหงน้ีเปนแหลงเรียนรูใหบุคคลทัว่ไปไดเขา

ชมฟรี ๆ 

“ดวยความที่คุณพอกับคุณแมอยากสนับสนุนการศึกษา อยากใหเด็ก ๆ ไดเรียนรู ได

ความเพลิดเพลินอยากชวยแบงปน และสรางจิตสํานึกรักธรรมชาติใหกับเยาวชนคนรุนหลัง” 

น่ีคือเหตุผลทั้งหมดวาทําไมพิพิธภัณฑปลากัดไทยจึงถือกําเนิดข้ึน  

เหตุผลที่อาจตองใชจิตสาธารณะในการนําทาง 

 

ตํานาน ประเพณี วิถีวัฒนธรรม: ทรงคนอง 

พิพิธภัณฑพ้ืนบานมอญ วัดคันลัด 

เมื่อเอยถึงเทศกาลสงกรานต มั่นใจไดวารอยทั้งรอย ไมมีคนไทยคนไหนไมรูจักเทศกาลน้ี 

และหากชวงวันหยุดสงกรานตตามปฏิทินยังสาดนํ้ากันไมหนําใจ หรือไมมีเวลา ก็เปนที่ทราบกันดีวาไม

ตองรอถึงปหนา เพราะสามารถไปรวมงานในอีกหลายจังหวัดที่เพิ่งจะเริ่มเลนสงกรานตได 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนอีกทางเลือกหน่ึงในการเลนนํ้า หรือรูจัก

กันดีในนามของ ‘สงกรานตพระประแดง’ 
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 หากยึดสะพานภูมิพลเปนจุดเริ่มตนการปนจักรยานในคุงบางกะเจา เมื่อข้ึนสะพานขาม

แมนํ้าเจาพระยาผานคลองลัดโพธ์ิมาแลว ถือวาตําบลทรงคนองเปนหนาดานแรก กอนไดเขาไปทํา

ความรูจักตําบลอื่น ๆ  และหนาดานน้ีนับวาเปนแหลงความรูเชิงวัฒนธรรมของคุงบางกะเจาเลยก็วาได 

ลงจากสะพานมาไมไกล หากอยากยอนวันวานเขาสูอดีตของพื้นที่แหงน้ีใหบังคับแฮนด

รถเลี้ยวซายเพื่อเขาสูวัดคันลัด วัดมอญที่เก็บรวบรวมประวัติความเปนมาของเมืองพระประแดงเอาไว

ไดเปนอยางดี โดยมีหลักฐานเปนเครื่องใชไมสอยสมัยโบราณที่แสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวมอญเก็บ

ไวอยูภายใน ‘พิพิธภัณฑพื้นบานมอญ วัดคันลัด’ 

ตรงตามเวลานัดหมาย ชายสูงวัยผูหน่ึงกุลีกุจอมาเปดประตูอาคารพิพิธภัณฑตอนรับ 

พรอมเช้ือเชิญใหเขาไปน่ังบริเวณโถงรับแขกช้ันลางของตัวอาคาร กอนที่เขาจะหยิบเสื้อเชิรตสีฟา

ลวดลายหงสฟารามัญมาสวมทับเสื้อยืดคอกลม 

ภายในอาคารไดรับการจัดสรรใหเปนพื้นที่สําหรับแผนปายและกระดานตาง ๆ ตัวอักษร

และรูปภาพบนกระดานอธิบายประวัติความเปนมา ประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวมอญ 

คุณประพันธพงศ เทวคุปต วัย 73 ป ประธานพิพิธภัณฑพื้นบานมอญ วัดคันลัด น่ังลง

บนโซฟาตัวยาว และเริ่มตนบทสนทนาดวยการแนะนําตัววานอกจากจะรับหนาที่ดูแลพิพิธภัณฑและ

ใหความรูแกผูสนใจแลว เขายังเปนวิทยากรใหกับกระทรวงวัฒนธรรมในการบรรยายประเพณีและ

วัฒนธรรมมอญในจังหวัดตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอีกดวย  

ลุงประพันธพงศเปนชาวไทยเช้ือสายมอญ อาศัยอยูที่หมูบานชาวมอญในตําบลทรงคนอง 

ปจจุบันจากการสํารวจพบวาในอําเภอพระประแดงมีชาวไทยเช้ือสายมอญกวา 3,000 ครอบครัว ราว 

7,000 คน  

ชาวมอญมักจะต้ังบานเรือนอยูรวมกันริมสองฝงแมนํ้าเจาพระยา โดยต้ังช่ือหมูบานเปน

ภาษามอญเชนเดียวกับเมื่อครั้งที่อยูทางพมาตอนใต มีบางหมูบานที่เรียกช่ือตามสิ่งแวดลอม เชน 

กวานดงฮะนอง ภาษามอญแปลวาดวงดาว ปจจุบัน เรียกวา บานทรงคนอง ซึ่งเปนที่มาของช่ือตําบล

ทรงคนองน่ันเอง 

“มอญมาอยูเมืองไทยไดโดยไมตองถือพาสปอรตและไมเปนชาวตางดาว เพราะไทยกับ

มอญมีความผูกพันและพึ่งพาอาศัยกันมาอยางยาวนาน” 

ชาวมอญเขามาต้ังรกรากที่อําเภอพระประแดง หรืออดีตเรียกวาเมืองนครเข่ือนขันธ 

ต้ังแตชวงตนกรุงรัตนโกสินทร และแมวาปจจุบันไดกลายเปนคนไทยเช้ือสายมอญ ไมใชชาวมอญแท ๆ  

แตก็ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมเดิมไวไดเปนอยางดี 

“ปจจุบันประเพณีและวัฒนธรรมมอญยังคงดํารงอยู  กวา 90 เปอรเซ็นตเปนประเพณีที่

เกี่ยวของกับศาสนา เชน ประเพณีตักบาตรนํ้าผึ้ง พิธีสรงนํ้าเทาพระในชวงวันออกพรรษา พิธีแหหงส

ธงตะขาบ สวนอีก 10 เปอรเซ็นตเปนการละเลนของชาวมอญ เชน สะบา ทะแย” 
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ลุงเทาความถึงเรื่องเลาตํานานชาวมอญที่เขามาคาขายในไทยครั้งแรกต้ังแตกรุงสุโขทัย 

จนกระทั่งอพยพมาที่เมืองนครเข่ือนขันธ ตอดวยการเริ่มตนนับถือศาสนาพุทธของชาวมอญต้ังแตสมัย

พุทธกาลเช่ือมโยงถึงปริศนาธรรมตาง ๆ  

ฉันฟ งด วยความ ต้ัง ใจร าวกับ น่ังอยู ใน ช้ันเ รียนวิชาประวัติศาสตรผนวกกับ

พระพุทธศาสนา พอจับใจความไดวาประเพณีแทบจะทุกอยางของชาวมอญลวนแฝงดวยความเช่ือ

เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจา 

รวมทั้งเทศกาลสงกรานต  

แตเดิมการถือวันสงกรานตเปนวันข้ึนปใหมเปนประเพณีของชาวอินเดีย ดังน้ันประเทศ

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันไดแก ไทย พมา เขมร ลาว และมอญ ที่ไดรับอิทธิพลการนับถือพุทธ

ศาสนาจากประเทศอินเดีย จึงมีประเพณีสงกรานตเหมือนกัน แตจะมีลักษณะปลีกยอยแตกตางกันไป

เฉพาะทองถ่ิน 

เมื่อถึงชวงฤดูรอน ประมาณกลางเดือนเมษายน คนหนุมสาวรุนใหมมักจะรูจักเพียง

การละเลนสาดนํ้า ประแปง แตแทจริงแลวชาวไทยเช้ือสายมอญยังมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ทั้ง

การทําบุญปลอยนกปลอยปลา การเลนสะบา และประเพณีคํ้าตนโพธ์ิ โดยกําหนดวา ถาวันที่ 14 

เมษายนตรงกับวันใด ใหคนที่เกิดวันน้ัน การนําไมงามคลายกับไมที่ลูกเสือใชสําหรับเดินทาง เทากับ

ความสูงของตัวเองมาคํ้าตนโพธ์ิ เฉพาะเจาะจงตองเปนตนโพธ์ิเพราะวาเปนตนไมที่พระพุทธเจาตรัสรู 

จึงเหมือนเปนการตออายุใหตนเองและคํ้าจุนพระพุทธศาสนาไปพรอมกัน 

สงกรานตเปนพระเพณีที่เกี่ยวของกับศาสนา การปลอยนกปลอยปลาตามตํานานทาง

โหราศาสตรของชาวมอญมีเรื่องเลาเกี่ยวกับเณรรูปหน่ึงวาในชวงเทศกาลสงกรานตเณรรูปน้ีถูกทาํนาย

วาดวงชะตาจะถึงคาด ตามความเช่ือใหกลับไปรอความตายที่บาน แตในระหวางเดินทางเณรได

ชวยเหลือปลาที่กําลังจะตาย ไปปลอยในแหลงนํ้า ดวยอานิสงสของผลบุญที่ไดชวยเหลือสัตว ทําให

เณรไมเสียชีวิตตามคําทํานาย จึงเปนที่มาของพิธีปลอยนกปลอยปลาสะเดาะเคราะหในชวงสงกรานต 

แตอยางไรเสีย เรื่องเลาก็ยังคงเปนความเช่ือที่ตองใชวิจารณญาณในการฟง เพราะ

ตํานานที่เกี่ยวของกับการปลอยนกปลอยปลาของไทยก็จะเปนอีกเรื่องหน่ึง ถือเปนความเช่ือของแต

ละเช้ือชาติ  

ดวยความที่พระประแดงมีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ ชวงเทศกาลสงกรานตจึงมักจะมีผูคน

จํานวนมากหลั่งไหลมาเลนสาดนํ้า จนวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญด้ังเดิมถูกกลืนหายไป 

กระทั่งถูกมองในแงลบวาเปนการละเลนที่รุนแรง 

“สงกรานตพระประแดงสมัยน้ีมันไมใชวิถีของคนมอญแลว เคยรองเรียนไป แกไขไดแคป

เดียว ก็กลับมาเปนอยางเดิมอีก” ลุงตัดพอดวยนํ้าเสียงเสียดายประเพณีอันเปนอัตลักษณของชนชาติ

มอญ 
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ลุงประพันธพงศลุกข้ึนยืน เดินตรงไปยังกระดานอันหน่ึง เพื่อช้ีใหดูภาพที่ไดมีโอกาสไป

ทําบุญและเย่ียมถ่ินที่อยูของบรรพบุรุษชาวมอญที่ประเทศพมา เมื่อป 2549 

“ผมไปพมามาแลวสามครั้ง มีเรื่องเลาสมัยพุทธกาลที่เมืองหงสาวดี พระพุทธเจาทรง

ทํานายวา ในอนาคตบริเวณน้ีจะเปนที่เผยแผพระพุทธศาสนายาวนานกวา 5,000 ป กษัตริยมอญองค

ตอมาจึงทรงสรางเจดียชเวดากองเพื่อบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา ปจจุบันเปนพระธาตุ ซึ่งตรง

ฐานของเจดียจะมีพระเกศาสีใส ความยาวเทาเสนผม”  

เมืองหงสาวดีเปนสถานที่แหงความศรัทธาทางศาสนาของชาวมอญ ตอมาจึงมีการใชหงส

เปนสัญลักษณประจําชาติ และวัดมอญจะมีเสาหงสต้ังอยูเสมอ ซึ่งถือเปนธรรมเนียมอยางหน่ึง ต้ังแต

สมัยอยุธยาที่ชาวมอญอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริยไทย หากต้ังถ่ินฐานที่ใด มักจะ

นิยมสรางวัดสําหรับบําเพ็ญบุญของชาวบาน และสรางเสาหงสเพื่อเปนเครื่องระลึกถึงภูมิลําเนาเดิม

ของตนที่เมืองหงสาวดี 

ลุงเดินนําทางข้ึนบันไดไปยังช้ันสองของอาคาร ซึ่งเปนสวนของพิพิธภัณฑ ฉันกาวเทาลง

ไปบนพื้นไมสีนํ้าตาลเคลือบเงา ทามกลางตูโชววางเรียงราย จัดแสดงขาวของเครื่องใช เครื่องแตงกาย 

และสิ่งของที่ชาวมอญประดิษฐข้ึนเพื่อใชในพิธีกรรมตาง ๆ 

เครื่องใชไมสอยทั้งหลายเปนสิ่งของที่ชาวไทยเช้ือสายมอญไดรวบรวมมาจัดแสดงไว

ภายในพิพิธภัณฑ เพื่อใหเยาวชนรุนหลังหรือผูสนใจไดเห็นความเปนมาอันทรงคุณคาของชาวมอญ  

เมื่อเขาชมพิพิธภัณฑไมวาที่ใดก็ตาม ฉันมักนึกถึงสิ่งของโบราณที่เลือนหายไปตาม

กาลเวลา เมื่อเห็นหลายอยางที่ไดรับการเก็บรักษาอยูในตูกระจกใสจึงอดสงสัยไมไดวาทุกวันน้ียังหาดู

ไดในชีวิตจริงหรือไม 

“เครื่องแตงกายตามประเพณี ชาวบานยังสวมใสอยูในชวงที่มีงานเทศกาล โดยผูชายนุง

ผามวงลอยชาย มีผาพาดบา สวนผูหญิงนุงผาถุง ใสเสื้อแขนกระบอก มีผาสไบคลองคอ”  

ทั้งชุดสีสันสดใส การละเลน และการประดิษฐสิ่งของเพื่อใชในพิธีกรรมตาง ๆ ไดรับการ

ยืนยันจากลุงประพันธพงศวายังคงสืบทอดมาสูชาวไทยเช้ือสายมอญในปจจุบัน ไมไดสูญหายไปแต

อยางใด กอนที่เขาจะเอยถึงสิ่งที่หลงเหลืออยูเพียงในความทรงจําดวย 

“คนมอญมีหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาอยางเครงครัด เมื่อกอนน้ี หากมีพระสงฆเดิน

มา เขาจะน่ังลง เพื่อใหพระผานไปกอน จึงจะลุกข้ึนเดิน ไมวาจะเดินตามหรือเดินสวน แตตอนน้ีไมมี

ใครทําแบบน้ันแลว และสมัยกอนจะตองถอดรองเทากอนเขาวัด เพราะกลัววาจะไปเหยียบเศษดิน

เศษทรายออกจากวัด เด๋ียวน้ีก็อนุญาตใหใสรองเทาเขาได” 

ฉันรูสึกไดวาแววตาของลุงเกิดความเศราเสียดายเมื่อหวนนึกถึงอดีต 

ประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ลวนเปนความเช่ือของชาวมอญที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งมี

ความสัมพันธกับโครงสรางของสังคม เพื่อสรางความรูสึกผูกพันระหวางคนเช้ือชาติเดียวกัน หลัก
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ปฏิบัติด้ังเดิมบางอยางไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คงเหลือเพียงภาพถายและขาวของเครื่องใชที่

ไดรับการเก็บรักษาเอาไว รวมทั้งคําบอกเลาอันทรงคุณคาของผูสูงอายุ แตตราบใดที่พวกเขายัง

รวมกันรักษาประเพณีตาง ๆ ของตนเอาไวได ความเปนเช้ือสายมอญก็ยังคงมีอยูสืบไป 

 

ขอมูลประกอบการเขียน    

หนังสือ ‘ประวัติเมืองนครเข่ือนขันธและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต’ โดย กรมศิลปากร 

 

ภูมิปญญาหอมหวาน: บางยอ 

นํ้าตาลมะพราว 

อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก 

แตลมปากหวานหูไมรูหาย 

แมนเจบ็อื่นหมื่นแสนยังแคลนคลาย 

เจ็บจนตายน่ันเพราะเหน็บใหเจบ็ใจ 

จากบทประพันธขางตนของสุนทรภู กวีเอกแหงกรุงรัตนโกสินทร ตีความไดวาเปนการ

เปรียบเทียบความหวานที่ไดจากพืขกับความหวานจากลมปากของคน แนนอนวาอยางหลังยอมตรึงใจ

มากกวานํ้าตาลชนิดไหน ๆ   

นํ้าตาลมะพราวก็เชนเดียวกัน แมวาผูที่ไดลองลิ้มชิมรสอาจจะไมไดติดใจความหวานจน

ช่ัวชีวิต แตกับลูกหลานชาวสวน ภูมิปญญาการทํานํ้าตาลมะพราวต้ังแตสมัยบรรพบุรุษ สงตอใหพวก

เขายึดเปนอาชีพอยูกับความหวานน้ีไปตลอดชีวิต เปนสิ่งที่นาจดจํา ไมแพความหวานจากคําพูดของ

ใคร 

กวา 50 ปมาแลวที่ลุงพงษศักด์ิ แถวเถ่ือน วัย 63 ป ประกอบอาชีพชาวสวนมะพราวหา

รายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว แมวาอายุจะเลยเลขหก แตลุงยังคงปนเก็บนํ้าตาลจากตนมะพราว 

เพื่อนํามาเค่ียวและกวนเปนนํ้าตาลมะพราวดวยตัวเองทุกข้ันตอน โดยมีภรรยาเปนผูชวยเพียงคน

เดียว 

ไมไกลจากบานไมที่ใชเปนที่อยูอาศัยของลุง มีเพิงมุงหลังคาสังกะสีใชสําหรับเค่ียวนํ้าตาล 

บริเวณโดยรอบแนนขนัดไปดวยสีเขียวของตนไมหลากหลายชนิดไกลสุดลูกหูลูกตา ลุงเลาใหฟงวา 

บริเวณน้ีมีเน้ือที่กวา 5 ไร เปนมรดกตกทอดมาต้ังแตอดีต พื้นที่สวนใหญยกรองสวนปลูกตนมะพราว 

มีตนออนที่เพิ่งปลูกมากมายนับไมถวน สวนตนที่สามารถเก็บนํ้าตาลไดมีประมาณ 300 กวาตน  

“ตนมะพราวหน่ึงตนกวาจะเก็บนํ้าตาลได ใชเวลาประมาณ 4 ป สูงเต็มที่ 10 วา ถาไมมี

ดวงมากินจะอยูไดเปนรอย ๆ ป นอกจากวาผลเล็กหรือเก็บนํ้าตาลไมไดแลวก็จะโคนลง เพื่อปลูกตน

ใหมทดแทน” 
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ไอเย็นของดินสัมผัสฝาเทาเปลือยเปลา เมื่อฉันถอดรองเทาแลวเดินตามลุงพงษศักด์ิไปยัง

ตนมะพราวตนหน่ึงไมไกลจากเพิงเค่ียวนํ้าตาลมากนัก 

ลุงกําลังจะปนข้ึนไปเก็บนํ้าตาลสด ๆ จากตนมะพราวเหมือนอยางเชนกิจวัตรที่ทําเปน

ประจําทุกวัน ตางกันเพียงแควันน้ีมีฉันคอยเฝามองอยูทุกอิริยาบท จนอาจเรียกไดวา ลุงกําลังสาธิตวิธี

เก็บนํ้าตาลมะพราว โดยฉันเปนผูชมอยูเบื้องลาง 

“บางวันจะมีคนเขามาศึกษาวิธีการทํา นักทองเที่ยวเปนกรุปทัวร มากันแทบทุกประเทศ 

ที่น่ียินดีตอนรับทุกวัน ตองติดตอมากอนลวงหนา สวนมากจะเปนอาจารยมหาวิทยาลัยพานักศึกษา

มาดูงาน” 

ลําไมไผถูกพาดไวกับคอมะพราว สวนมากในการปนตนมะพราว ชาวสวนจะใชไมไผปา

ชนิดหน่ึง เรียกวา ‘พะอง’ นํามาเจาะรูเหนือปลองใหทะลุในแนวทแยง  แลวใสลูกสลักไมใหย่ืน

ออกมา สําหรับใชเทาเหยียบไตข้ึนไปตางบันได เพราะไมชนิดน้ีมีเน้ือไมหนาและแข็งแรง เหมาะแก

การกาวเหยียบ 

เมื่อปนข้ึนไปถึงบริเวณ ‘จั่นมะพราว’ ลุงใชมีดปาดตาล ปาด ‘งวงตาล’ นํ้าตาลใสคอย ๆ 

ไหลรินลงสูขวดนํ้าพลาสติกขนาดประมาณ 1.5 ลิตรตัดครึ่งที่เตรียมไว 2 กระบอก  

ฉันลั่นชัตเตอรกลองถายรูปไดไมเกิน 5 ภาพ ลุงก็กลับลงมาจากตนมะพราวเสียแลว ลง

มาพรอมดวยนํ้าตาลใสในขวด กระบอกละไมถึงครึ่งหน่ึง 

ปริมาณของนํ้าตาลมะพราวจากตนจะเก็บไดมากหรือนอย ข้ึนอยูกับพันธุมะพราวที่ปลูก 

และกลวิธีการพัฒนาจั่นมะพราวใหกลายเปนงวงตาล โดยสังเกตมะพราวที่จะแทงจั่นออกมา หลังจาก

ปลูกประมาณ 4 ป ชาวสวนจะพัฒนาจั่นใหเปนงวงตาล โดยการปาดสวนปลายของจั่นออก เพื่อให

กานดอกและดอกออนภายในจั่นโผลออกมา ทําใหเริ่มมีนํ้าหวานซึมอยูที่หนางวงตาล แตละตนเก็บ

นํ้าตาลไดพรอมกันสูงสุด 3-4 งวง ซึ่งชาวสวนตองอาศัยความชํานาญในการสังเกตอายุของจั่น และ

ดูแลรักษาไมใหแมลงมาดูดกินนํ้าหวานจากงวงตาลไปหมดเสียกอน 

“ตนมะพราวที่น่ีจะออกงวงเดือนพฤศจิกายนไปสิ้นสุดเดือนกันยายนของปหนา หน่ึงป

จะพัก 2-3 เดือน ทยอยออกเดือนละงวง แตงวงเกาที่นํ้าตาลยังไมหมดก็สามารถเก็บนํ้าตาลไปไดเรื่อย 

ๆ” 

ใน 1 ป ชาวสวนจะหยุดพักการทํานํ้าตาลประมาณ 3 เดือน เพื่อใหตนมะพราวไดพักฟน

ช่ัวคราว หลังจากที่ใหนํ้าตาลมานานถึง 9 เดือนแลว และเพื่อเปนการพักผอนไปดวย 

หลังเก็บนํ้าตาลจากตนมะพราว ลุงพงษศักด์ิถือขวดนํ้าตาลไปยังเพิงหลังคามุงสังกะสี 

เพื่อเขาสูกระบวนการเค่ียว 

กอนจะใสนํ้าตาลทั้งหมดลงในกระทะ ลุงเทนํ้าตาลใสไหลผานกระชอนลงสูถังใบเล็ก 

หลงเหลือเศษไมและฟองนํ้าตาลไวดานบน 
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ฉันทึกทักเอาเองวาเปนการกรองเศษไมที่หลนลงมาในขวดระหวางเก็บนํ้าตาล จึงไมได

เอะใจสงสัย กระทั่งภรรยาของลุงพงษศักด์ิที่กําลังต้ังกระทะสําหรับเค่ียวนํ้าตาลเอยข้ึนราวกับเดาออก

วาตองเขาใจผิด  

“รูไหมวาน่ีไมอะไร...เปนไมตะเคียนสับ ใสไวในกระบอกกอนข้ึนปนไปเก็บนํ้าตาล เพื่อ

กันนํ้าตาลบูด” 

เมื่อรูวาเศษไมที่ฉันคิดวาไมมีประโยชน กลับกลายเปนตัวชวยสําคัญในการผลิตนํ้าตาล

มะพราว คําถามเกี่ยวกับไมตะเคียนสับจึงพรั่งพรูออกมา 

“ตองใสไมตะเคียนไวในกระบอกเก็บนํ้าตาลสัก 2-3 เกล็ด เพราะวารองนํ้าตาลมาจาก

ตนแคแปบเดียวก็บูดแลว ตองใชทุกวัน เชา-เย็น เลยสั่งซื้อมาคราวละหลายกระสอบ” 

ปาเลาใหฟง พรอมทั้งช้ีใหดูไมตะเคียนสับหลายสิบกระสอบที่วางอยูในบาน กอนจะไป

หยิบมาใหลองดม สําหรับชาวสวน การพิสูจนกลิ่นเปนวิธีหน่ึงที่จะบอกไดวาเปนไมตะเคียนจริงหรือ

เปลา แตสําหรับฉันแลว หากไมรูมากอนวากําลังดมไมตะเคียน คงเดาไมถูกวาแตเดิมเกล็ดไมช้ินเล็ก ๆ  

เหลาน้ีเคยเปนตนไมชนิดใด 

ไมตะเคียนเปนไมที่มียางรสฝาด มีคุณสมบัติชวยใหนํ้าตาลไมมีรสเปรี้ยว ปองกันการบูด  

เมื่อเค่ียวเสร็จแลวจะชวยใหเน้ือนํ้าตาลขนแหง สีสวยเปนธรรมชาติ บางคนอาจใชไมพะยอม หรือไม

เค่ียม ที่มีคุณสมบัติคลายกันทดแทนได ไมฝาดเหลาน้ีมีคุณสมบัติพิเศษ แมวาทางกรมวิทยาศาสตรได

ทดลองใชสารเคมีชนิดอื่นมาทดแทน แตก็ ไมประสบผลสําเร็จ เพราะไมที่ไดจากธรรมชาติ

เปรียบเสมือนสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ 

เมื่อเทนํ้าตาลใสลงกระทะแลว เปลวไฟปะทุจากฟนดานลางสงความรอนใหนํ้าตาลเริ่ม

เดือดเปนฟอง ระหวางเค่ียว นํ้าตาลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ผูเค่ียวจะตองอาศัยความชํานาญ

ในการสังเกตวาชวงใดควรชอนฟองอออก หรือชวงใดควรหมุนกระทะเพื่อปองกันไมใหนํ้าตาลไหม 

ผานไปราว 1 ช่ัวโมง นํ้าตาลมะพราวสงกลิ่นหอม และเปลี่ยนเปนสีขาวอมเหลือง 

คอนขางเขมกวาที่เห็นวางขายตามทองตลาดเล็กนอย ลุงและปาชวยกันยกกระทะลงจากเตา ลุงบอก

วาถายกข้ึนจากเตาเร็วกวาน้ี นํ้าตาลจะเปนสีขาว ซึ่งอยากใหเปนสีขาวมากหรือนอย ข้ึนอยูกับความ

พึงพอใจของผูเค่ียวและผูรับซื้อ 

ข้ันตอนตอไป คือ กระบวนการกวน เพื่อคลายความรอนใหนํ้าตาลแหงหมาด ๆ ลุงพงษ

ศักด์ินําไมที่ใชสําหรับกวนใสลงในกระทะ ใชเชือกพันรอบไมในระดับเอว จากน้ันใชมือสองขางดึง

ปลายเชือกสลับกันไปมา เพื่อใหไมหมุนตีนํ้าตาลใหจับตัวเปนกอนแข็ง  

ใชเวลาไมนาน นํ้าตาลมะพราวขนพอเหมาะ ถูกนําข้ึนจากกระทะ หยอดใสในถวยใบเล็ก

รองดวยถุงพลาสติก ถวยละครึ่งกิโลกรัม 

“ครั้งน้ีได 4-5 กิโลกรัม เก็บนํ้าตาลจากตนไดนอย เพราะเมื่อวานแผนดินไหว” 

   ส
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ปาเลาใหฟงวา นํ้าตาลจะหมดไปจากตนมะพราว เมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหว ซึ่งไมใช

เพียงแคแผนดินไหวในบริเวณใกลเคียง แตแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวในตางประเทศก็สามารถ

สงผลกระทบมาถึงที่น่ี สังเกตไดจากการกระเพื่อมของผืนนํ้าในรองสวน  

“คนที่ไมใชชาวสวนไมรูหรอก อยางคราวเกิดสึนามิที่ภาคใต นํ้าในรองสวนเปนระลอก

เหมือนเรือว่ิงผานเลย ทําใหนํ้าตาลหายไป 6 เดือน มันสงผลตอตนมะพราว เพราะมะพราวเปนไมราก

ตรง...รากคงจะขาด” 

มะพราวเปนพืชที่เหมาะกับสภาพดินเลนชายทะเล ชาวสวนมะพราวจึงมักจะคุนชินกับ

การสังเกตสภาพพื้นดินและนํ้าในชวงที่เกิดแผนดินไหว ทั้งน้ี การทํานํ้าตาลมะพราวแตเดิมเปนอาชีพ

ที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษในอําเภอแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเปนพื้นที่ติดกับ

ชายทะเลเชนกัน 

โดยปกตินํ้าตาลมะพราวจากสวนของลุงพงษศักด์ิจะมีพอคาแมคาขนมหวานสั่งจองอยู

ตลอด ย่ิงเปนชวงเทศกาลคิวจะแนนเอียดจนแทบไมมีเวลาหยุดพัก หลายครั้งปริมาณไมเพียงพอตอ

ความตองการ เพราะลําพังแคลุงกับปาคงไมสามารถผลิตนํ้าตาลมะพราวไดมากนัก 

“เมื่อกอนแถวน้ีเปนสวนมะพราวเยอะ แตตอนน้ีคนรุนใหมไมอยากทําแลว ออกไป

ทํางานขางนอกกันหมด บางคนขายที่ไปเลย เมื่อกอนเวลาข้ึนตาล ตะโกนคุยกันตลอด” 

ลุงเลายอนถึงสมัยที่บริเวณน้ียังปกคลุมไปดวยเรือกสวน ตางกับปจจุบันที่กลายสภาพ

เปนบานเรือนที่อยูอาศัยเสียสวนใหญ  

แมกระทั่งสวนของลุงพงษศักด์ิก็คงยากที่จะหาคนรุนตอไปมาสานตอ เพราะลูก ๆ หันไป

ทํางานในกรุงเทพฯ กันหมด เน่ืองจากรายไดดีกวา และไมตองเสี่ยงอันตรายในการปนตนมะพราว 

เกิดความเงียบข้ึนช่ัวขณะ เมื่อฉันถามถึงอนาคตของสวนมะพราวแหงน้ี 

ลุงหัวเราะเบา ๆ กอนตอบวา “...ก็วาจะย้ือใหไดมากที่สุดนะ” 

ทวาความเงียบและเสียงหัวเราะน้ัน ฉันสัมผัสไดถึงความรัก ความหวงแหน และความ

เสียดายในทักษะอาชีพที่ถายทอดกันมาจากรุนสูรุน หากในวันพรุงน้ี ...ภูมิปญญาการทํานํ้าตาล

มะพราวจะตองสูญหายไปตามกาลเวลา 

 

ขอมูลประกอบการเขียน    

หนังสือ ‘นํ้าตาลมะพราว ความหวานจากภูมิปญญาไทย’ โดย วีระ เทพกรณ 
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ปลูกบานเรืองแสง : บางกระสอบ 

สวนปาลําพู 

แสงสีเขียวอมเหลืองเปลงประกายระยิบระยับทาทายความมืด ทุกคืนบรรดาแสงดวงเล็ก 

ๆ นับไมถวนจะมารวมตัวกันที่ตนลําพู ราวกับมีนัดงานเลี้ยงนํ้าคางยามดึก 

ไมนาแปลก หากแมลงตัวนอยเหลาน้ีจะไดรับความสนใจจากมนุษย เพราะคงมีสิ่งมีชีวิต

เพียงไมกี่ชนิดบนโลกที่สามารถเปลงแสงได ย่ิงถาพวกมันรวมตัวกัน ตนลําพูอาจกลายสภาพเปนตนคริ

สมาสตประดับหลอดไฟขนาดเล็กนับรอยนับพัน 

ชายผูหน่ึงเฝามองแสง เฝามองการเจริญเติบโต และความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ

รอบ ๆ บานของเขาดวยความสุขอยูทุกเมื่อเช่ือวัน 

“เมื่อกอนตนลําพูขางบานมีหิ่งหอยจํานวนมาก แตจู ๆ มันก็หายไป เลยคิดวาถาปลูกตน

ลําพูเพิ่มข้ึน จะทําใหหิ่งหอยกลับมาอาศัยอยูเหมือนเดิม”  

คุณสุกิจ พลับจาง หรือลุงกิจ วัย 59 ป ผูริเริ่มกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมลําพูบางกระสอบ 

เปดประเด็นการสนทนาถึงความเปนมาในการปลูกตนลําพู จุดเริ่มตนเล็ก ๆ  จากความประทับใจแมลง

มีแสงตัวนอยรอบบาน เมื่อแมลงที่คอยสองแสงทักทายทุกคํ่าคืน จู ๆ พากันหายไปอยางไมทราบ

สาเหตุ โครงการสรางบานไวรองรับหิ่งหอยจึงเริ่มกอตัวข้ึน 

“ป 2549 เริ่มรวมกลุมกับเพื่อน ๆ ชางภาพในอินเทอรเน็ต ตอนน้ันคิดไดอยางเดียววา

ถามีตนลําพู แลวตองมีหิ่งหอยมาอาศัยอยู จึงชวยกันลงแรงถางพื้นที่ 3 ไร บริเวณใกล ๆ บาน แตยัง

หาตนลําพูตามที่ตองการไมได จนสุดทายพื้นที่ก็กลับมารกตามเดิม” 

จากแนวคิดงาย ๆ วา ‘ปลูกลําพู ตองมีหิ่งหอย’ เริ่มประสบความยากลําบาก เพราะการ

เสาะหาตนลําพูมาปลูกน้ันไมใชเรื่องงาย โดยเนนวาตองเปนตนลําพู เน่ืองจากหิ่งหอยจะเลือกเกาะตน

ลําพูมากกวาตนไมชนิดอื่น ในชวงผสมพันธุ หิ่งหอยจะกินนํ้าคางเพียงอยางเดียว ซึ่งใบของตนลําพูมี

ขนาดเล็ก ผิวเรียบ ไมมีขนใหระคายเคืองตอตัวหิ่งหอย และมีนํ้าคางเกาะอยูมาก จึงเปนที่ช่ืนชอบของ

เหลาแมลงมีแสง แตใชวาหิ่งหอยจะอาศัยอยูที่ตนลําพูเทาน้ัน ยังมตีนไมชนิดอื่น ๆ ที่ไดรับความนิยม

รองลงมา เชน ลําแพน โพทะเล ฝาก แสม สาคู และเหงือกปลาหมอ เปนตน  

ราว 2 ปตอมา ดวยความที่ลุงกิจยังไมละทิ้งความต้ังใจ เสียงเรียกจากธรรมชาติก็ดังไกล

ถึงหนวยงานของรัฐ ทําใหเขาไดเขียนโครงการในฝน นําเสนอแกกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟา จน

ไดรับการสนับสนุน โครงการพาหิ่งหอยกลับบานจึงกอตัวเปนรูปเปนรางข้ึนบนพื้นที่ 41 ไรของกรมปา

ไม 

“บริเวณน้ีเปนแหลงที่หิ่งหอยวางไขอยูแลว จึงงายตอการขยายพันธุตอ งายกวาการสราง

จุดใหมข้ึนมา หลายรีสอรทนําตนลําพูไปปลูก หวังจะใหมีหิ่งหอย แตมันไมงายอยางน้ัน” 

   ส
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อาจกลาวไดวา หิ่งหอยเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหน่ึงที่เปนตัวช้ีวัดความอุดมสมบูรณของ

ธรรมชาติไดเปนอยางดี เน่ืองจากองคประกอบที่สําคัญสําหรับวงจรชีวิตของหิ่งหอย คือ ความชุมช้ืน

ของพื้นดิน การอยูใกลแหลงนํ้าที่มีคุณภาพดี มีกองใบไมผุเปอยทับถมกันตามธรรมชาติ ซึ่งทุกสิ่งลวน

กอใหเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ  

การอนุรักษหรือการเพาะเลี้ยงหิ่งหอยเพื่อการขยายพันธุเปนเรื่องที่ยากมาก เพราะทุก

วันน้ีมีปจจัยหลายอยางที่กําลังคุกคามการอยูรอดของหิ่งหอย ทั้งปญหามลภาวะตาง ๆ  ที่ทําลายความ

สมดุลทางธรรมชาติ รวมถึงการที่นักทองเที่ยวแหกันมาเที่ยวชมหิ่งหอยอยางผิดวิธี 

“ที่น่ีเราจะเปดใหเปนแหลงชมหิ่งหอยโดยไมตองลงเรือ เพียงแคเดินเขาไปก็สามารถพบ

เห็นได ซึ่งจะจัดใหเขาไปชมไดสัปดาหละ 2-3 วัน ที่เหลือใหธรรมชาติมันฟกตัว ไมใหเขาไปดูกันทุกวัน

อยางบาระห่ํา” 

บางครั้งการเที่ยวชมหิ่งหอยอาจกอความรบกวน จนถึงข้ันขัดขวางการขยายพันธุของ

เหลาแมลงมีแสงอยางรูเทาไมถึงการณ เพราะไมไดมีความรูความเขาใจในธรรมชาติของหิ่งหอย ซึ่ง

การกระพริบแสงน้ัน เปนไปเพื่อการผสมพันธุ และสื่อสารกับเพศตรงขาม โดยจังหวะการกระพริบ

อาจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับชนิด และสภาพแวดลอมในบริเวณน้ัน 

ดังน้ัน เมื่อมาเย่ียมเยียนบานของหิ่งหอย จึงควรงดสองไฟฉาย งดเปดแฟลชเพื่อถายรูป 

หามสงเสียงดัง และในกรณีที่บางแหงใชเรือเปนพาหนะ ควรดับเครื่องยนตกอนถึงจุดชมหิ่งหอย

ประมาณ 50 เมตร เพื่อไมใหเกิดเสียง หรือควันรบกวน 

แวบแรกเมื่อเดินเขาไปในสวนปาลําพู ฉันรูสึกไดถึงความรมรื่น และไอเย็นของธรรมชาติ

ที่แผปกคลุมลงมารอบกาย ขณะเดียวกับที่สัตวไมไดรับเชิญอยาง ยุง บินตรงเขามาลอมหนาลอมหลัง

กันนับไมถวน จนตองโบกมือปดปองเปนพัลวัน 

“เขามาในน้ีตองใสกางเกงขายาว ไมอยากใหทาโลช่ันกันยุง เพราะเปนสารเคมี มัน

ปองกันยุงไดก็จริง แตพวกแมลงอยางหิ่งหอยก็คงไมเหลือเหมือนกัน” 

ลุงกิจใหคําแนะนํา และช้ีใหเห็นถึงผลกระทบ กอนจะบอกใหออกเดินตอ หากหยุดยืนน่ิง 

ๆ อาจโดนยุงตัวรายรุมกัด จนเปนไขเลือดออกได 

เดินเขา ‘หมูบานหิ่งหอย’ มาอีกไมไกล แวะศาลาไมสําหรับน่ังพัก ซึ่งประยุกตเปนจุดให

ความรู แผนปายวางเรียงรายจัดแสดงแผนผังความเปนมาของลําพูบางกระสอบ โครงการตาง ๆ ที่

รวมมือกับหลากหลายองคกร และสิ่งที่วางแผนตอยอดในอนาคต  

“จนถึงตอนน้ีทํามา 5 ป ถือวาบรรลุตามวัตถุประสงค มีหิ่งหอยเพิ่มจํานวนข้ึน สองแสง

สวยงาม และกําลังพัฒนาใหสถานที่แหงน้ีเปนแหลงเรียนรูสําหรับเยาวชน” 

   ส
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ลุงกิจเลาวา อนาคตอยากจะสรางฐานการเรียนรูธรรมชาติในสวนปาลําพู สําหรับใหเด็ก 

ป.3 และ ป.6 ที่อาศัยอยูในพื้นที่เกาะกระเพาะหมูไดข่ีจักรยานมาศึกษาสิ่งแวดลอม โดยใหโครงการ

ผูกเขากับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหแนใจวาสามารถเขาถึงเด็ก ๆ ไดทุกคน  

ขณะน้ีสวนปาลําพูบางกระสอบเปดกวางใหบุคคล และองคกรตาง ๆ ทั้งในและ

ตางประเทศไดเขามาศึกษาเรียนรูระบบนิเวศ ลงมือปลูกตนไม สรางบานใหหิ่งหอยดวยตนเอง โดย

กลุมที่มาประจํา คือ คนที่มาพักโฮมสเตยในละแวกน้ี และกลุมเพื่อน ๆ ในเฟซบุค ซึ่งจะมากันใน

จํานวนที่ควบคุมดูแลไดทั่วถึง ไมไดมากมายมหาศาล นอกจากน้ียังมีสื่อจากตางประเทศเขามาใหการ

สนับสนุน เชน IUCN เปนองคกรขนาดใหญ มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเจนิวา โดยรวมมือกับเครือขาย

มารีออตต หักเงินสวนหน่ึงจากผูที่เขาพัก เพื่อนํามาทําโครงการน้ี  

เมื่อมีหลายองคกรเขามา ที่อื่น ๆ ก็เริ่มใหความสนใจตามกันมาเปนลูกโซ แตทวา

ธรรมชาติ ไมใชสิ่งที่สรางไดภายในเวลาไมกี่วัน ไมใชการแหมาปลูกตนไมตามกระแส การหมั่นดูแล

หลังจากน้ันตางหากที่เปนสิ่งสําคัญ  

“พวกเราไมไดต่ืนเตนกับคนที่มา ชวงหลัง ๆ เราจะถามเขาวา จะมาทําอะไร ถามาปลูก

ตนไมอยางเดียว ไมมีประโยชนหรอก สักพักมันถูกหญาคลุมแลวก็ตาย ตอไปน้ีตองมีขอกําหนด คุยกับ

เขาเลยวา 3 เดือน ตองเขามาดูแล คุณมาเอาภาพไป ลดภาษีเยอะแยะ แตในขณะเดียวกัน พื้นที่มัน

ไมไดอะไร กลับสูที่เดิม บริษัทใหมมาปลูกอีก ก็ตายอีก วนเวียนอยูอยางน้ี” 

ลุงกิจเดินนําออกจากหมูบานหิ่งหอย ปายใหความรูต้ังอยูดานหนา ติดริมถนน แผนปาย

สีสันสวยงามระบุวา สําหรับพื้นที่ 6 ตําบล ในเกาะกระเพาะหมู มีการคนพบหิ่งหอยที่ไดรับการยืนยัน

แลวทั้งสิ้น 4 ชนิด 3 สกุล ไดแก หิ่งหอยนํ้ากรอย หิ่งหอยนํ้าจืด และหิ่งหอยบก จากทั้งสิ้นกวา 100 

ชนิดในประเทศไทย ซึ่งพบในแหลงปาไมเบญจพรรณ และปาชายคลองเปนสวนใหญ เพราะมีระบบ

นิเวศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 

ยามเย็นมาเยือน ทองฟาคอย ๆ เจือดวยสีสมเขม อีกไมกี่นาทีหลังจากน้ี คงไดเวลาที่

แมลงปกแข็งขนาดเล็กจะออกมาบินสองแสงหาคูกันอีกครั้งในชวงวงจรชีวิตที่เปนตัวเต็มวัยของมัน ซึ่ง

ตลอดชีวิต แตละตัวจะกระพริบแสงใหเห็นไดเปนระยะเวลาเพียง 10-14 วันเทาน้ัน  

ระหวางน้ัน สายตาฉันเหลือบไปเห็นลายสกรีนบนเสื้อยืดคอกลมสีดําที่ลุงสวมใสอยู 

ตัวอักษรคําวา ‘ลําพู บางกระสอบ’ อยูขางใตสัญลักษณคลายรูปตนไมสีสันสดใส 

ลุงกิจบอกวา ลวดลายนารักบนเสื้อเปนโลโกของลําพูบางกระสอบ ผลงานของ อาจารยน

ภัส ขวัญเมือง อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ออกแบบเปนรูปหิ่งหอย 

13 ตัว มารวมตัวกันเปนตนลําพู นับเปนการผสานสองสิ่งเขาดวยกันที่ยอมรับวาอาจตองใช

จินตนาการของศิลปนในการมองคอนขางสูง แมแตลุงกิจเอง ยังพูดติดตลกวา โลโกหิ่งหอยหลากสีมี

สวนคลายลูกแบตมินตันอยูเหมือนกัน 

   ส
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“อาจารยนภัส เปนเพื่อนกลุมเดียวกัน ที่ชวยกันถางปาต้ังแตเริ่มแรก ชวยคิดโลโก ดวย

ความฝนวาหากวันหน่ึงไดเปนกลุมอนุรักษจะไดใชโลโกอันน้ีเปนสัญลักษณของกลุม แมวาในตอนน้ัน

จะไมไดมีแนวโนมเลยวาจะเติบโตมาได” 

ดวยความมุงมั่นและต้ังใจของบุคคลเหลาน้ีที่ทํางานหนักเพื่อการอนุรักษหิ่งหอย โดยมี

เหตุผลสวนตัวคือความหลงใหล ทําใหผลลัพธที่ไดออกมาเปนที่นาพอใจ นับเปนโชคดีที่ในสังคมยังมี

กลุมคนที่มีจิตสํานึกในเรื่องน้ี หากกลุมอาสาสมัครหมดไปก็คงจะเปนชวงเวลาเดียวกับที่หิ่งหอยจะ

หมดไปจากธรรมชาติ และตอนน้ันสภาพแวดลอมจะเสื่อมโทรมถึงข้ันไหน คงไมมีมนุษยคนใดคาดเดา

ได 

 

ขอมูลประกอบการเขียน    

หนังสือ ‘หิ่งหอย แมลงมหัศจรรยที่ไมธรรมดา’ โดย วีระ เทพกรณ 

 

ลมหายใจของชุมชน : บางนํ้าผ้ึง 

ตลาดนํ้าบางนํ้าผ้ึง 

“ทานอะไรดีคะ เชิญน่ังกอนคะ” 

เสียงเชิญชวนของบรรดาแมคาใหนักทองเที่ยวแวะทานอาหารที่รานของตนดังข้ึนไมขาด

สาย พื้นที่ไมกวางมากนักบริเวณริมคลองสายเล็กที่ตัดผานตลาดนํ้าใชเปนที่สําหรับขายอาหาร ทั้ง

กวยเต๋ียว ขาวขาหมู ไกยางสมตํา และอีกสารพัดชนิด บนเรือพายจอดเทียบทาเต็มไปดวยวัตถุดิบและ

เครื่องมือประกอบอาหาร เมื่อกระเพาะเริ่มสงสัญญาณความหิว ฉันจึงตัดสินใจน่ังลงบนผืนเสื่อหนา

โตะขนาดเล็กที่รานกวยเต๋ียวรานหน่ึง  

ทุกเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลาประมาณ 8 โมงเชา ชาวบานในคุงบางกะ

เจาและนักทองเที่ยวจะหลั่งไหลมารวมตัวกันที่ ‘ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง’ แหลงจําหนายสินคาและภูมิ

ปญญาจากฝมือชาวบานต้ังแตป 2547 จากความรวมมือกันของประชาคมหมูบาน 11 หมูบานใน

ตําบลบางนํ้าผึ้ง เพื่อสรางรายไดดวยการหาทางระบายผลผลิตทางการเกษตรจากเรือกสวนของชาว

ชุมชน 

คุณสุธาสินี ชัยเข่ือนขันธ หรือพี่ภา ผูชวยนักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบาง

นํ้าผึ้งเลาใหฟงวา แตเดิมพื้นที่บริเวณตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้งเปนแหลงเกษตรกรรม ตอมาเมื่อพืช ผัก 

ผลไม ที่ชาวบานในคุงบางกะเจาปลูกมีปริมาณมาก เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ประกอบกับ

หากจะนําผลผลิตออกไปขาย จะตองพายเรือไปไกลกวาจะถึงตลาด จึงไดมีการประชุมกันเพื่อหา

ชองทางจําหนายสินคาภายในชุมชน กระทั่งไดขอสรุปในการจัดต้ังตลาดนํ้าข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

“ชวงแรกที่เปดตลาดจะใหชาวบานที่สนใจมาลงช่ือขอจําหนายสินคา รวมทั้งสิ้น

ประมาณ 100 รานคา ไมมีการแบงโซนระหวางของกินและของใช เพราะใชวิธีการจับสลากวาจะได

วางขายตรงไหน นับต้ังแตเปดตลาดนํ้ากวา 9 ป มีผลตอบรับจากนักทองเที่ยวดีข้ึนเรื่อย ๆ ปจจุบันมี

รานคาเพิ่มข้ึนเปนกวา 400 รานคา” 

เหตุผลที่ชาวบางกะเจาเปนชุมชนเกษตรกรรม หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน เมื่อวันที่ 28 

ตุลาคม 2542 ระบุวา กอนเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อป 2539 ชาวบางนํ้าผึ้งสวนใหญมีอาชีพ

รับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมละแวกใกลเคียง แตหลังเกิดภาวะวิกฤตดังกลาว สงผลใหหลาย

คนตกงาน นายมนัส รัศมิทัต กํานันตําบลบางนํ้าผึ้งในสมัยน้ัน จึงไดหาทางแกปญหาความเดือดรอน 

ดวยการกระตุนใหชาวบานหันมาสนใจทําเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพด้ังเดิมของคนในตําบลน้ีมากอน 

และเริ่มตนสูการทําเกษตรแบบพอเพียงอยางจริงจังเมื่อป 2540 จนสามารถแกปญหาการวางงานได

ในระดับหน่ึง 

ระหวางกําลังใชตะเกียบคีบเสนบะหมี่หมูนํ้าใส ฉันเหลือบมองไปดานขาง เห็นฉากไมสี

ฟา มีประตูหนาตาง ประหน่ึงจําลองเปนหนาบานไมเกาแก ตัวอักษรสีแดงเรียงเปนคําวา ‘ตลาดนํ้า

บางนํ้าผึ้ง’ พรอมมาน่ังยาวหน่ึงตัว ถูกจัดใหเปนจุดถายรูป หากใครมาแลวไมไดแอ็คทาถายรูปกับปาย

น้ีนับวามาไมถึง แคเพียงช่ัวระยะหน่ึงชามกวยเต๋ียว พบวามีนักทองเที่ยวทั้งเด็กและผูใหญแวะเวียนมา

เก็บภาพเปนที่ระลึกตรงมุมน้ีกันนับไมถวน  

เมื่ออิ่มหนําสําราญเรียบรอยแลว จึงไดเวลาออกเดินสํารวจตลาดที่เต็มไปดวยของกิน 

ของใช และเสื้อผาอาภรณตามแบบแผนของตลาดทั่วไป พี่ภาเลาใหฟงถึงสิ่งที่เปนเอกลักษณของที่น่ี 

คือ พอคาแมคาที่มาออกรานจะตองเปนชาวคุงบางกะเจา ซึ่งจะทําใหนักทองเที่ยวไดจับจายพืช ผัก 

ผลไมตามฤดูกาลสดใหมจากสวนในราคายอมเยา 

“สินคาที่นํามาขายจะตองทําเอง ขายเอง หามซื้อมาจากที่อื่น แตถาบางครั้งผลผลิตมี

นอย ไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว อาจจะมีเสริมเขามาจากที่อื่นบาง โดยอยูภายใต

การควบคุมของ อบต. อยางเชน มะมวงนํ้าดอกไมที่เปนผลไมข้ึนช่ือของตําบลบางนํ้าผึ้ง เราก็จะไมให

รับจากที่อื่นมาขาย และมีการประกันราคาใหกับชาวสวนที่น่ี”  

สิ่งที่ เปนเสนหอีกอยางหน่ึงของตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง คือ สิ่งประดิษฐจากภูมิปญญา

ชาวบาน ทั้งสินคาโอทอป และวิสาหกิจชุมชน เฉพาะตําบลบางนํ้าผึ้งมีมากถึง 8-9 ชนิด เชน 

ผลิตภัณฑจากลูกไมและวัสดุธรรมชาติ เมี่ยงคํา กระเปาผาเอนกประสงค ลูกประคบสมุนไพร เปนตน 

นอกจากน้ี ยังมีการประยุกตใชผลผลิตจากธรรมชาติทําเปนสินคาอุปโภคในครัวเรือน

มากมาย อาทิ นํ้ายาลางจานสูตรมะนาวหมัก นํ้ายาซักผาอัญชัน สบูฟกขาว จากกลุมบางนํ้าผึ้ง

พอเพียง ซึ่งนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ตอยอดมาจากโครงการรักษปาสรางคน 
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84 ตําบล วิถีพอเพียงของ ปตท. กระทั่งปจจุบันเปนศูนยเรียนรูตําบลวิถีพอเพียง สรางรายไดใหแก

ชาวบาน  

ขณะชมสินคาเพลิน ๆ ไดยินเสียงดนตรีแววมากระทบโสตประสาท ความคิดแวบแรกใน

หัวดังข้ึนวาตองมจีัดเทศกาลงานสําคัญอะไรเปนแน สองเทารีบสาวเขาหาตนตอของตัวโนตเหลาน้ัน

อยางไมรีรอ แตเมื่อถึงที่หมายกลับพบวาตัวเองคิดผิด 

ทามกลางรานรวงตาง ๆ มีทางเดินเล็ก ๆ ทอดตัวเขาไปสูพื้นที่กวางขวางดานใน หาก

เดินผานโดยไมทันสังเกต อาจเห็นเพียงแมกไมเขียวชอุม ทวาตนไมใหญตนหน่ึงมีปายไมติดอยู บงบอก

วาลานดานในมีจัดการแสดง ‘ดนตรีในสวน’ 

ลานกวางรมรื่นดวยพืชพรรณธรรมชาติ สิ่งแรกที่เห็น คือ เวทียกพื้นเล็กนอย ขนาดไม

ใหญมากนัก หนาเวทีมีโตะหลายสิบตัว ลอมรอบดวยเกาอี้พลาสติก มีผูคนน่ังอยูเต็มแทบทุกตัว 

สังเกตไดวาสวนมากจะมากันเปนครอบครัว บางโตะมีต้ังแตรุนปูยาตายาย ไลเรียงไปถึงรุนหลานวัย

เตาะแตะ ใหบรรยากาศคลายงานเลี้ยงโตะจีน ดานบนเวทีหญิงวัยกลางคนกําลังขับกลอมบทเพลงฟง

สบาย 

เดินเลยมาสักระยะหน่ึง ราวกับเปนแหลงรวมตัวกันของเด็กวัยประถม ทวาสงบอยาง

เหลือเช่ือ เพราะวาพวกเขากําลังระบายสีลงบนปูนปลาสเตอรรูปตัวการตูนกันอยางขะมักเขมน 

คุณลุงเจาของราน ผูเสริมสรางจินตนาการหลากสีใหแกเด็ก ๆ ช้ีบอกใหฉันเดินไป

ดานหลังเวที หากอยากเจอกับคนที่ริเริ่มโครงการดนตรีในสวนจนเปนรูปเปนรางดังเชนทุกวันน้ี 

“เด๋ียวหนูพาไปหาคุณครูเองคะ” เสียงใสกังวานดังข้ึน เด็กหญิงอายุราว 7 ขวบคนหน่ึง 

อาสาเปนคนนําทาง  

ฉันเดินตามไปอยางไมลังเล พลางนึกสงสัยวา เหตุใดเด็กหญิงจึงเรียกบุคคลผูน้ีวา คุณครู  

หญิงวัยกลางคนกําลังงวนอยูกับการปรับเครื่องเสียงอยูดานหลังเวที เหมือนจะเกิด

ปญหาอะไรบางอยางกับสายไฟ แผนปายเหนือศีรษะข้ึนไปเล็กนอยเขียนวา ครูสุภาพ วงศอิสเรส 

พรอมทั้งเบอรโทรศัพทติดตอ และอีเมลของเธอ 

เมื่อจัดการตอสายเครื่องเสียงเรียบรอย เพลงจากเครื่องคอมพิวเตอรยังคงบรรเลงตอไป 

แมวาตอนน้ีเปนเวลาสี่โมงเย็น ซึ่งเปนเวลาที่ตลาดเริ่มวาย และนักทองเที่ยวทยอยกลับกันเกือบ

หมดแลว  

“ครูสอนอยูที่โรงเรียนอาสาวิทยา พระประแดง มาเที่ยวตลาดนํ้าเปนประจํา พอมาเห็น

พื้นที่ตรงน้ี เลยเกิดไอเดียวานาจะมีเวทีรองเพลง จัดกิจกรรม แตทาง อบต. บอกวาไมมีงบประมาณ 

ครูเลยอาสาจะทําให โดยไมเรียกรองคาใชจายอะไร” 

ครูสุภาพเลายอนถึงจุดเริ่มตนของโครงการดนตรีในสวนใหฟงวา ต้ังแตชวงแรกที่เปด

ตลาดนํ้า เธอมักจะมาเที่ยวทุกเสาร-อาทิตย เพราะติดอกติดใจบรรยากาศ รวมทั้งความเปนกันเอง
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ของชาวบานที่นําของมาขาย วันหน่ึงไดมาเห็นพื้นที่บริเวณน้ี จึงเกิดความคิดที่จะสรางเปนจุดพักผอน

ของนักทองเที่ยว  

“ครูดูวาที่น่ีมันเติบโตไดแนนอน ดานหนาเปนนํ้า สวนตรงน้ีเปนสวน เมื่อกอนมีตนไม

หนาแนนมาก ครูปรึกษากับชาวบานในตลาดที่สนิทกัน เขาเลยถามนายก อบต. วามคีนจะทําดนตรีให 

สนใจไหม” 

ทาง อบต. ไมมีงบประมาณในการสนับสนุน แตเห็นวาเปนโครงการที่ดี จึงเปดโอกาสให

ครูสุภาพไดใชพื้นที่บริเวณน้ี  เพื่อนําความคิดในจินตนาการออกมาสูความเปนจริง  เธออาสาจะทําให

โดยไมคิดคาใชจาย เพราะมีเครื่องเสียงอยูที่บานไวใชสําหรับงานโรงเรียนเปนทุนเดิมอยูแลว จาก

จุดเริ่มตนเล็ก ๆ ชีวิตของครูสุภาพเริ่มผูกพันกับผูคนและเสียงดนตรีมากข้ึน จนสามารถทําความฝน

ควบคูไปกับอาชีพขาราชการครูได 

“ตอนแรก ๆ ที่ทํา ลําบากนะ เพราะวาครูเอารถตูของตัวเองขนเครื่องเสียงมา ตอนเชา

เข็นมา เย็นเข็นกลับ เปนแบบน้ีอยูนาน จนหนาเปนฝาหมดแลว” 

กระทั่ง ป 2549 ครูสุภาพสละเงินของตนเองสรางหลังคามุงจาก เพื่อใหสามารถเก็บชุด

เครื่องเสียงไวได ไมตองเข็นกลับทุกเย็น พรอมทั้งซื้อชุดโตะ เกาอี้หลายสิบชุดเพื่อรองรับนักทองเที่ยว 

มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีผาบาติก ปูนปลาสเตอร และเครื่องเลนเด็กจัดอยูในบริเวณเดียวกัน 

เพราะอยากใหเปนจุดนัดพบ ใหครอบครัวไดพักผอน ซื้ออาหารมาน่ังที่น่ีไดโดยไมเสียคาใชจาย และ

จองคิวรองเพลงบนเวทีไดฟรี ๆ ซึ่งเปนเวทีเปดกวางสําหรับจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนไดอีกดวย  

“คนที่มารองเพลงก็ใหดอกไม ใหเงินเล็ก ๆ นอย ๆ บาง ชวงแรก ๆ มีรม โตะ เกาอี้ แค

ไมกี่ตัว ครูซื้อเองหมดทุกอยาง หลัง ๆ จะมีธนาคารแหงหน่ึงนํารมมาบริจาค ชาวบานนําสิ่งของมาให

บาง มันตอยอดมาเองโดยอัตโนมัติ” 

เสียงตอบรับจากนักทองเที่ยวเปรียบเสมือนเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนโครงการ บางคน

เดินทางมาจากตางจังหวัดไกล ๆ ช่ืนชอบบรรยากาศของที่น่ี จนตองแวะเวียนกลับมาอีกหลายครั้ง 

“มีคนมาบอกวานักทองเที่ยวเขามาตลาดนํ้าเพราะครู ครูบอกวาไมใชหรอก มันเปน

เพราะทุกคน ทั้งสินคาตองทําใหดี พอคาแมคาตองพูดจาดี และเรามีผูบริหารเกง ประชุมกันเปน

ประจํา ใครมีขอโตแยงอะไรก็ช้ีแจง นักทองเที่ยวรองเรียนก็นํามาปรับปรุง ทําตามกฎระเบียบ ทําให

ตลาดน้ีแข็งแรงไดดวยตัวของมันเอง” 

ดวยความเปนคนชางคิด เธอไดวางแผนจะพัฒนาโครงการเพิ่มเติมในอนาคต โดยการ

ติดต้ังจอแอลซีดีบนเวท ีทําสถานีวิทยุกระจายเสียง เผื่อแผความสุขจากบทเพลงใหแกคนที่มาจับจาย

ในตลาด แตตอนน้ียังไมสามารถทําไดอยางเต็มตัว เน่ืองจากหนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบในแตละ

วัน ทําใหแทบไมมีเวลาพักผอน 
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“อยารูอายุเลยลูก” ครูสุภาพตอบปนหัวเราะ เมื่อฉันแอบกระซิบถามดวยความสงสัยวา 

อีกนานแคไหนกวาที่เธอจะไดทําตามความฝนของตัวเองไดอยางเต็มที่ “ครูอายุ 60 แลว อีกไมนานก็

เกษียณ” 

ฉันประหลาดใจเมื่อไดยินวาเธออายุ 60 ป เพราะดูจากใบหนาย้ิมแยมแจมใส ดวงตา

เปลงประกายความสุขแลว ทําใหคาดเดาไปวายังหางไกลจากขาราชการเกษียณอยูมาก 

“ถาถามวาเสียเงินไปเทาไหร นับไมถวนแลว ครูทําแลวมีความสุข เพราะถือวาสงเสริม

การทองเที่ยวบานเรา และถาคนมาเที่ยวพักผอน ตัวครูเองก็ไดกุศลดวย ครูเช่ือวาอานิสงสของการทํา

ความดี จะสงผลใหครอบครัวอยูเย็นเปนสุข” 

เมื่อเห็นถึงความทุมแทในการทํางานจิตอาสาของครูสุภาพ ทําใหคิดวา คุณครู ที่เด็ก ๆ 

เรียกกัน คงไมใชหมายความเพียงแค คุณครูผูประสิทธ์ิประสาทวิชาในโรงเรียนเทาน้ัน แตอาจหมาย

รวมถึง คุณครู ในฐานะของการเปนตนแบบที่ดีในการมีจิตสาธารณะ มีความคิดสรางสิ่งใหม ๆ เพื่อให

ชุมชนมีการพัฒนาอยางไมหยุดน่ิง 

ใครจะรูวาจากพิษเศรษฐกิจเมื่อสิบกวาปที่แลวจะเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส แมวาตลาด

นํ้าแหงน้ีอาจไมไดเปนที่รูจักอยางแพรหลายเหมือนกับตลาดนํ้าช่ือดังหลายแหง แตเห็นไดชัดวากําลัง

ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ  สังเกตไดจากความหนาแนนของผูคนที่มาจับจายใชสอย และพื้นที่ลาน

จอดรถที่เพิ่มข้ึนจากหลายปกอนอยางมาก ทั้งหมดลวนเกิดจากความรวมมือรวมใจกันและความ

เขมแข็งของคนในชุมชน ทําใหสามารถสรางอาชีพ และรายไดใหแกชาวบางกะเจา โดยเฉพาะในตําบล

บางนํ้าผึ้งไดอยางมหาศาล จนเรียกไดวาเปนลมหายใจของชุมชนอยางแทจริง 

 

ขอมูลประกอบการเขียน    

หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน คอลัมน “คุณภาพชีวิตชาวบางนํ้าผึ้งวันน้ี อยูดีกินดีไดดวย

เศรษฐกิจชุมชน” (28 ตุลาคม 2542): 16.  

 

ความพยายามไมมีท่ีสิ้นสุด : บางกอบัว 

ฟารมเห็ดชางแดง 

วัยหนุมสาวหรือวัยทํางาน เปนชวงอายุที่มีพละกําลังลนเหลือ เลือกประกอบอาชีพได

หลากหลายตามแตใจใฝฝน ตราบเทาที่ยังเปนการประกอบ ‘สัมมาอาชีพ’ อยางซื่อสัตยสุจริต ไม

เบียดเบียนใหใครตองเดือดรอน  

ดังเชนชายผูน้ี แตเดิมเขามีอาชีพเปนชางซอมรถและเรือ เมื่อวันเวลาผันผาน รางกายเริ่ม

สงเสียงประทวงหลังจากทํางานหนักมานาน เขาจึงหันมาหาอาชีพที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได และได

อยูทามกลางธรรมชาติ แมวาจะเหน่ือยอยูบาง แตอยางนอยก็ไดพักผอนสภาพจิตใจ  
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ซอยเพชรหึงษ 52 บริเวณทางโคงหน่ึงในตําบลบางกอบัว ไมไกลจากตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง

มากนัก มีโรงเรือนเพาะเห็ดหลากหลายชนิดซอนตัวอยูอยางสงบเงียบ 

ถุงกอนเช้ือเห็ดทําจากข้ีเลื่อยสีนํ้าตาลจํานวนมากถูกจัดวางอยางเปนระเบียบอยูหนา

บาน เพื่อรอเขาสูกระบวนการเพาะเช้ือ ขาง ๆ กันเปนข้ีเลื่อยกองโต ชายหนุมคนหน่ึงกําลังตักข้ีเลื่อย

เหลาน้ันบรรจุใสถุงพลาสติก 

คุณสมศักด์ิ ชัยเข่ือนขันธ หรือชางแดง วัย 60 ป เดินเขามาทักทายดวยความเคยชินจาก

การตอนรับนักทองเที่ยวอยูเนืองนิตย กอนจะพาเขาไปชมโรงเรือนเพาะเห็ด 2 โรงดานหลังบาน  

“ตอนแรกที่ทําฟารม เริ่มจากซื้อกอนเช้ือเห็ดจากที่อื่นมานิด ๆ หนอย ๆ เพื่อเปดดอก

ขาย แตกอนเช้ือเห็ดที่ซื้อมากลับมีคุณภาพไมดี เกิดเช้ือรา จึงตัดสินใจไปเรียน เพื่อมาทําเอง เปดดอก

เอง จนตอนน้ีมีลูกคามาติดตอขอซื้อกอนเช้ือเห็ดจากที่น่ีไปเปดดอก” 

เปนเวลากวา 8-9 ปมาแลว ที่ชางแดงผันตัวจากอาชีพชางซอมมาเรียนรูการทําฟารมเห็ด 

โดยศึกษาวิชาการเกษตรจากการเขารวมฝกอบรมตามสถานที่ตาง ๆ และไปดูงานที่ประเทศจีน เพื่อ

นํากลับมาตอยอดผลผลติ 

กาวเดินเขาไปในโรงเรือนพื้นปูนซีเมนต ฉันสัมผัสไดถึงบรรยากาศเย็นช้ืน หลังคามุงดวย

ตับจาก ชวยบรรเทาความรอนจากภายนอกไดเปนอยางดี ชางแดงอธิบายวา การต้ังโรงเรือนตองเลือก

ทําเลพื้นที่โปรง และมีอากาศถายเทสะดวก จึงจะเหมาะสมตอการเจริญเติบโตชองเห็ด 

กอนเช้ือเห็ดหลากหลายชนิด มีปายช่ือติดอยูดานบน ทั้งเห็ดนางฟาภูฏาน นางฟาฮังการี 

เปาฮื้อ และอีกมากมายที่ไมไดติดปายช่ือ เรียงรายบนช้ันวางตลอดความยาวกวา 10 เมตรของ

โรงเรือน ฉันสังเกตเห็นวาบางกอนมีดอกเห็ดโผลออกมาใหไดเก็บเกี่ยว บางกอนโผลออกมานิดหนอย

ใหพอไดรูวาเปนเห็ดชนิดใด และบางกอนยังคงรอเวลาที่จะไดออกมาดูโลกภายนอก 

“แตละกอนจะใชเวลาประมาณ 30-45 วัน จึงพรอมที่จะเปดดอกได แลวแตชนิดของ

เห็ด เรื่องสภาพอากาศก็มีสวนเกี่ยวของ เพราะถาอากาศรอนจัดเช้ือเห็ดจะเดินชา”  

กอนที่จะไดมาพักอยูในโรงเรือน กอนเช้ือเห็ดเหลาน้ีไดผานกระบวนการหลายข้ันตอน 

เริ่มต้ังแตการผสมเช้ือเห็ดลงในถุงหลาสติกใสข้ีเลื่อยที่เตรียมไว สวมปากถุงดวยคอขวดพลาสติก ใช

สําลีอุด แลวนําไปน่ึงในอุณหภูมิหน่ึงรอยองศา เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ทิ้งไวใหเย็น จากน้ันหยอดเช้ือเทา

เม็ดขาวฟาง แลวปดดวยฝาย ปดทับอีกช้ันหน่ึงดวยกระดาษหนังสือพิมพรัดหนังยาง เปนอันเสร็จพิธี 

สวนผสมของเช้ือเห็ด ประกอบดวย ข้ีเลื่อย ยิปซัม รํา ปูนขาว ดีเกลือ และฮอรโมนของ

เห็ด ซึ่งการเพาะเห็ดแตละชนิดจะมีสวนผสมแตกตางกันออกไป 

การดูแลรักษาเมื่อเขาสูโรงเรือน จะตองรดนํ้ากอนเช้ือเห็ดทุกเชา-เย็น และมีการให

ฮอรโมนเปนบางครั้ง คลายการใสปุยใหตนไม 
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เมื่อครบระยะเวลากอนเช้ือเห็ดพรอมเปดดอก สังเกตไดจากการที่เช้ือสีนํ้าตาลจะเริ่ม

เปนสีขาวไลข้ึนมาเรื่อย ๆ จนเต็มกอน พอเก็บดอกออกมาแลว หลังจากน้ันราว 7-10 วัน ดอกก็จะ

ออกอีกครั้ง หน่ึงกอนสามารถเก็บผลผลิตไดนาน 5- 6 เดือน 

“เห็ดที่น่ีจะขายสดหนาฟารม ขายตามรถเร หรือพอเช้ือใกลจะเดินเต็มจะมีคนมาสั่งไว

เพื่อนําไปเปดดอกเห็ดเอง” 

หลังจากเลาถึงหลากหลายข้ันตอนราวกับชมสารคดีสั้นเรื่อง ‘กวาจะเปนเห็ด’ ชางแดงก็

พาเดินไปดูเห็ดที่หายาก และมีราคาตอกิโลกรัมแพงที่สุดในฟารม 

เห็ดรูปรางคลายไตสีแดงอมนํ้าตาล มีลายวงแหวน โผลพนออกมาจากกอนเช้ือเห็ด 

“อันน้ีคือเห็ดหลินจือ กอนหนาน้ีลองผิดลองถูกมานาน คอนขางจะเพาะพันธุยาก แตมี

ขอดีตรงที่ไมมีแมลงมากัดกินเพราะดอกมีรสชาติขมและเหนียว ฟารมอื่นจะไมคอยเพาะพันธุเห็ด

หลินจือ เพราะวาใชเวลาถึง 3 เดือนกวาจะเปดดอกได และหน่ึงกอนเปดดอกไดเพียงแคครั้งเดียว” 

เห็ดหลินจือเปนสมุนไพรที่หายาก มีถ่ินกําเนิดด้ังเดิมอยูในปาเขาของประเทศจีน เปน

เห็ดที่มีบันทึกไวในคัมภีรแพทยและยาจีนโบราณมานานกวาสองพันป โดยมีความเช่ือเรื่องความเปนศิ

ริมงคล และเปนยาอายุวัฒนะใชบํารุงรางกาย 

ปจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงไดในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

จากหนังสือเผยแพรความรูทางวิชาการเรื่อง ‘เห็ดหลินจือ’ จัดทําโดยที่ปรึกษางานวิจัย

เห็ดหลินจือ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา มีการเก็บรวมรวมขอมูลจากการคนควา

คุณประโยชนของเห็ดหลินจือพบวา มีฤทธ์ิในการตอตานมะเร็ง เสริมสรางภูมิคุมกันโรค บํารุงตับ 

กําจัดพิษ รักษาโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ลดไขมันในเลือด บรรเทาอาการปวด รวมไปถึง

สามารถชลอความชราได 

จะวาไปเจาเห็ดเล็ก ๆ น้ีก็มีสรรพคุณทางยาสารพัดเลยทีเดียว นับวาเปนความอุตสาหะ

ของชางแดงที่ทําการศึกษาและทดลองสกัดเช้ือจากสปอรเห็ดดวยตนเองครั้งแลวครั้งเลา จนสามารถ

เพาะพันธุเห็ดหลินจือไดเปนผลสําเร็จ  

เมื่อเก็บเห็ดหลินจือสดจากกอนเช้ือ จะตองอบหรือตากใหแหงทันที โดยพยายามรักษา

ความสะอาดใหไดมากที่สุด แลวเก็บไวในที่แหงหรือที่มีความช้ืนตํ่า สามารถบริโภคไดเฉพาะสวนที่

เปนสารละลายหรือสารที่สกัดออกมาจากเห็ดหลินจือเทาน้ัน เพราะวามีลักษณะเหนียวแข็ง จึงตองใช

วิธีบดเปนผงดองเหลา ฝานเปนช้ินนํามาตมนํ้าเพื่อด่ืม หรือสกัดเปนแคปซูล 

เดินตอไปยังโรงเรือนอีกแหงหน่ึงขาง ๆ กัน เปนโรงที่ใชสําหรับเปดดอก ตางจากโรงแรก

ที่ใชเพื่อเพาะพันธุเช้ือเห็ดในระหวางที่รอใหเช้ือเดินเต็ม รวมทั้งสองแหงมีกอนเช้ือเห็ดประมาณ 4-5 

หมื่นกอน 

ออกจากโรงเรือนเพาะเห็ด ชางแดงเดินไปหยิบกานํ้าที่ตมเห็ดหลินจือมาใหทดลองด่ืม 
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นํ้าสีชาถูกรินออกจากกานํ้ารอนลงสูแกวใบเล็ก ไขสีขาวลอยวนเปนฝาอยูดานบน ซึ่งไม

เปนอันตรายแตอยางใด เพราะวาเปนโปรตีนที่มีประโยชน สามารถด่ืมได สําหรับผูที่ไมเคยด่ืมนํ้าตม

เห็ดหลินจือมากอนในชีวิตอยางฉัน ไดแตคิดปลอบใจตัวเองกอนยกแกวข้ึนด่ืมวา ‘หวานเปนลม ขม

เปนยา’ 

สารละลายเห็ดหลินจือคอย ๆ ไหลลงสูลําคอเคลากลิ่นหอมจาง ๆ ตอมรับรสขมทํางาน

ทันที แตไมไดถึงกับทํางานหนัก 

“เห็ดหลินจือตากแหงจะขายหนาฟารมกิโลกรัมละ 3,000 บาท ไมไดสงใหพอคาคน

กลาง เพราะโดนกดราคา บางคนซื้อตามรานขายยาจีน จะเปนเห็ดจากเมืองจีนที่เก็บตามธรรมชาติ 

ไมไดทําฟารม กิโลกรัมละ 600-700 บาท ซึ่งในธรรมชาติจะมีทั้งเห็ดที่กินไดและกินไมได บางทีตม

แลว ตัวยาไมมีเลย” 

นอกจากจะเพาะพันธุเห็ดแลว ฟารมเห็ดชางแดงยังแปรรูปเห็ดเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ทั้ง

นํ้าพริกเห็ดและเห็ดสามรส และในอนาคตวางแผนจะแปรรูปเปนขาวเกรียบเห็ดเพิ่มเติม  

กอนลากลับ ฉันขออนุญาตเดินเก็บบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงเรือน พบวามีอางบัว มี

ตนไมที่สามารถเก็บผลมารับประทานได เชน ตนขนุน และอีกหลากหลายชนิด…ยอมรับวาชางขยันทํา

สารพัดอยางจริง ๆ 

เมื่อไดมาเยือนฟารมเห็ดชางแดง ฉันพบวาอายุไมใชอุปสรรคในการเริ่มตนทําสิ่งใหม ๆ 

หรือกระทั่งทดลองคนหาอาชีพใหมที่เหมาะสมกับตัวเองในขณะน้ัน หากมีความเพียรพยายาม อดทน 

และหมั่นเรียนรูอยูตลอดเวลา คงไมมีสิ่งใดยากเกินความสามารถ ดังเชนชางแดงที่ลองผิดลองถูก จน

ในที่สุดก็ทําไดสําเร็จ สามารถสรางเปนอาชีพ และแบงปนความรูใหแกผูที่สนใจ  

การไดมีความสุขอยูกับงานที่รัก จะมีสุขใดย่ิงไปกวาน้ีอีกเลา 

 

ขอมูลประกอบการเขียน    

หนังสือ ‘เห็ดหลินจือ’ โดย สุรพล รักปทุม และชวลิต สันติกิจรุงเรือง 

 

2.  สวนการออกแบบจัดหนา 

เปนการนําผลการวิเคราะหที่ไดทั้งหมดมาวางลงบนแมแบบ โดยจัดเรียงองคประกอบตาง ๆ 

ไดแก เน้ือหา ภาพถาย ภาพวาดและกราฟก  

 

 

 

 

   ส
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ปกหนาและปกหลัง 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 5 - 1    ออกแบบจัดหนาปกหนาและปกหลัง 

ใบรองปก 

 

 
 

ภาพที่ 5 - 2    ออกแบบจัดหนาใบรองปก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอมูลหนังสือและคํานํา 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 - 3    ออกแบบจัดหนาขอมูลหนังสือและคํานํา 

สารบัญ 
 

 
 

ภาพที่ 5 - 4    ออกแบบจัดหนาสารบัญ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เกริ่นนํา 

 
ภาพที่ 5 - 5    ออกแบบจัดหนาเกริ่นนํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 1 ตําบลบางกะเจา 

 
 

ภาพที่ 5 - 6    ออกแบบจัดหนาบทที่ 1  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 1 (ตอ) 

 
 

ภาพที่ 5 - 7    ออกแบบจัดหนาบทที่ 1 (ตอ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 ตําบลทรงคนอง 

 
 

ภาพที่ 5 - 8    ออกแบบจัดหนาบทที่ 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 ตําบลบางยอ 

 
 

ภาพที่ 5 - 9    ออกแบบจัดหนาบทที่ 3 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82 

 

บทที่ 4 ตําบลบางกระสอบ 

 
 

ภาพที่ 5 - 10    ออกแบบจัดหนาบทที่ 4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 ตําบลบางนํ้าผึ้ง 

 
 

ภาพที่ 5 - 11    ออกแบบจัดหนาบทที่ 5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 6 ตําบลบางกอบัว 

 
 

ภาพที่ 5 - 12    ออกแบบจัดหนาบทที่ 6  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิต แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เรียนรูวิถีชีวิต และภูมิปญญาชาวบาน ที่

คุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ นําเสนอผลงานสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศผานหนังสือเลม โดย

ตอบสนองความสนใจของผูที่ ช่ืนชอบการทองเที่ยวดวยจักรยาน และผูที่ ช่ืนชอบการทองเที่ยว      

เชิงนิเวศ 

 ‘โครงการหนังสือสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศคุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการ’ ใชเวลา

ดําเนินงานทั้งสิ้น 8 เดือน นับวาเปนการทํางานที่ยาวนาน ทั้งยังตองพบเจอปญหาและอุปสรรค ดังจะ

สรุปไดดังตอไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

การดําเนินงานในโครงการน้ี ผูศึกษาไดศึกษาตามแผนการทํางานที่วางไวในบทที่ 1 แบง

การทํางานออกเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ ข้ันตอนเก็บขอมูล ข้ันตอนเขียนงาน และข้ันตอนผลิต

ช้ินงาน 

ข้ันตอนการลงพื้นที่เก็บขอมูลต้ังแตเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดย

ทําการศึกษาตามขอบเขตที่วางไว คือ บริเวณคุงบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล ไดแก ทรงคนอง บางยอ บางกระสอบ บางนํ้าผึ้ง บางกอบัว และบางกะเจา 

โดยระบุสถานที่ที่ลงเก็บขอมูลดังน้ี 

1. ตําบลทรงคนอง พิพิธภัณฑมอญวัดคันลัด 

2. ตําบลบางยอ บานลุงกุล ศูนยบริการขอมูลทองเที่ยวดวยจักรยาน ชมรมรักษ   

บางยอ และภูมิปญญาการทํานํ้าตาลมะพราว 

3. ตําบลบางกระสอบ สวนปาลําพูบางกระสอบ หรือหมูบานหิ่งหอย 

4. ตําบลบางนํ้าผึ้ง ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง แหลงจําหนายสินคาของชาวบาน 

5. ตําบลบางกอบัว ฟารมเห็ดชางแดง 

6. ตําบลบางกะเจา สวนสาธารณะศรีนครเข่ือนขันธ และพิพิธภัณฑปลากัดไทย  

 

   ส
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สมุดกลาง
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ข้ันตอนการเขียนงาน ผูศึกษานําผลการศึกษาที่ไดจากการคนควาเอกสาร ลงพื้นที่เก็บ

ขอมูลและการสังเกตการณ มาเรียบเรียงเปนสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดําเนินเรื่องแบบบอกเลาดวย

ภาษากึ่งทางการ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ใหขอมูลที่นาสนใจจากชาวบาน

ในแหลงทองเที่ยวตามเสนทางจักรยานในพื้นที่คุงบางกะเจา  

ข้ันตอนการผลิตช้ินงาน เปนการออกแบบรูปเลมหนังสือขนาด A5 จํานวน 104 หนา 

ปกใชกระดาษอารตดาน 230 แกรม และเน้ือหาใชกระดาษปอนด 80 แกรม พิมพ 4 สี ทั้งเลม 

 

อภิปรายผล  

จากกระบวนการผลิตผลงานสารคดีทองเที่ยวเชิงนิเวศเรื่อง ‘โอเอซิสใกลกรุง ณ        

คุงบางกะเจา’ ต้ังแตเริ่มตนจนเขาสูกระบวนการพิมพออกมาเปนรูปเลมตามข้ันตอน ทําใหผูศึกษาได

เรียนรูกระบวนการจัดทําหนังสือดวยตัวเอง ผูศึกษามีความพึงพอใจกับผลงานช้ินน้ี แตยังมีสิ่งที่ตอง

ปรับปรุงแกไข คือ เรื่องของภาพประกอบใหสามารถสื่อความหมายไดและมีความสวยงามมากกวาน้ี 

และการดําเนินเรื่องยังขาดมิติในเชิงสารคดี  

 

ขอจํากัด 

ปญหาและอุปสรรคที่พบระหวางการดําเนินงานหลัก ๆ ในครั้งน้ี คือ ระยะเวลาที่จํากัด

ในการลงพื้นที่เก็บขอมูล โดยตองเก็บรวบรวมขอมูล สัมภาษณและการถายภาพตามกําหนด ซึ่ง

สถานที่ที่เขาไปเก็บขอมูลบางแหงจะเปดใหบริการเฉพาะวันเสาร-อาทิตย จึงคอนขางมีขอจํากัดใน

การนัดหมายกับแหลงขอมูล 

อุปสรรคที่ผูศึกษาพบตอมา คือ ความยากลําบากในการเดินทาง เน่ืองจากคุงบางกะเจา

เปนพื้นที่สําหรับปนจักรยาน แยกเปนตรอกซอกซอยมากมาย จึงไมมีรถโดยสารเขาไปถึง จะตอง

เดินทางดวยรถยนตสวนตัวหรือจักรยานเทาน้ัน 

 

ขอเสนอแนะ 

คุงบางกะเจา จังหวัดสมุทรปราการยังมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนภูมิปญญาชาวบาน 

และวิถีวัฒนธรรมอีกหลายแหงที่มีความนาสนใจ ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวาหนังสือสารคดีทองเที่ยว

เชิงนิเวศเลมน้ี จะเปนแหลงขอมูลเบื้องตนที่สามารถนําไปตอยอดทางความคิดในสถานที่ทองเที่ยวอื่น 

ตอไปได 
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รายงานผลจากแบบประเมิน  

นําผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณ ใหกับกลุมเปาหมายที่มีอายุระหวาง 20-35 ป 

จํานวน 20 คน เปนชาย 4 คน และหญิง 16 คน เปนผูทําการประเมินผลงานในดานเน้ือหา การ

ออกแบบและภาพรวมของหนังสือ  

 

การประเมินความพึงพอใจของผูอาน  

ตารางที่ 6-1    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในดานเน้ือหา 
 

ความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหา มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

คาเฉล่ีย 

เน้ือหาใชภาษาที่เขาใจงาย  14 4 2 0 0 4.60 

เน้ือหาใหความรูตอผูอาน  10 6 4 0 0 4.30 

เน้ือหาชวยใหมีทัศนคติที่ดีตอ

ภาพลักษณของคุงบางกะเจา  

6 12 2 0 0 4.20 

เน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยว

ใหแกคุงบางกะเจา  

8 10 2 0 0 4.30 

 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  

เน้ือหาภาษาที่เขาใจงาย = 4.60 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 

เน้ือหาใหความรูตอผูอาน = 4.30 หรือ พึงพอใจมาก  

เน้ือหาชวยใหมีทัศนคติที่ดีตอภาพลักษณของคุงบางกะเจา = 4.20 หรือ พึงพอใจมาก 

เน้ือหาสงเสริมการทองเที่ยวใหแกคุงบางกะเจา = 4.30 หรือ พึงพอใจมาก 

 

ตารางที่ 6-2    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในดานการออกแบบและจัดหนา 
 

ความพึงพอใจที่มีตอ 

การออกแบบและจัดหนา 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

คาเฉล่ีย 

การออกแบบและจัดหนามี

ความเหมาะสมกับเน้ือหา  

6 12 2 0 0 4.20 

ภาพประกอบมีความสวยงาม  15 4 1 0 0 4.70 

ขนาดตัวอักษรและการใชสี

ตัวอักษรมีความเหมาะสม  

14 4 2 0 0 4.60 
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สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  

การออกแบบจัดหนามีความเหมาะสมกับเน้ือหา = 4.20 หรือ พึงพอใจมาก  

ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงาม = 4.70 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 

ขนาดตัวอักษรและการใชสีตัวอักษรมีความเหมาะสม = 4.60 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 

 

ตารางที่ 6-3   ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในดานภาพรวม 
 

ความพึงพอใจที่มีตอ 

ภาพรวมของหนังสือ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

คาเฉล่ีย 

ความนาสนใจของหนังสือ 11 3 6 0 0 4.25 

คุณภาพของหนังสือ 12 4 4 0 0 4.40 

ความมีคุณคาและประโยขน 13 5 2 0 0 4.55 
 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังน้ี  

ความนาสนใจของหนังสือ = 4.25 หรือ พึงพอใจมาก  

คุณภาพโดยรวมของหนังสือ = 4.40 หรือ พึงพอใจมาก  

การใหประโยชนตอผูอาน = 4.55 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผูประเมินใหความเห็นวาภาพประกอบมีความสวยงาม เหมาะสมกับเน้ือหา สวนการ

เรียบเรียงและการใชภาษาทําไดดี แตมีขอควรปรับปรุง คือ การดําเนินเรื่องยังขาดมิติในเชิงของการ

เขียนสารคดีทองเที่ยว ซึ่งอาจแกไขไดโดยเลือกแงมุมในเลาเรื่องใหมีจุดขัดแยงบาง จะชวยทําให   

เน้ือเรื่องไมราบเรียบจนเกินไป 
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