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ภายใต้ 
โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความย่ังยืน ปี 2561  

ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 

 

โดย 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 



 

ค าน า 

 

สืบเนื่องจากส านักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561 ต าบล     

บางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
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จังหวัดสมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นล าพู” โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561   
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โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความย่ังยืน ปี 2561  

ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นล าพู 

โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
1. ความส าคัญและที่มา 
 ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากพ้ืนที่สีเขียวจะ
ช่วยลดมลพิษทางอากาศและสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเมือง โดย “บางกะ
เจ้า” เป็นพ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติผืนใหญ่ในเขตเมืองอีกแห่งหนึ่งที่มีระบบนิ เวศที่อยู่ท่ามกลางความเจริญทั้ง
ทางด้านอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง  
 ในปี 2536 - 2544 พ้ืนที่สีเขียวบางกะเจ้ามีสภาพเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประชาชนในพื้นท่ีสีเขียว สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่สีเขียวบางกะเจ้าลดลง ในทางกลับกันสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ชุมชน ที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค และพ้ืนที่อุตสาหกรรม มี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว  
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัด “โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน       
ปี 2561 ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นล าพู” เพ่ือ
มุ่งเน้นให้เยาวชนในพ้ืนที่ได้ภูมิใจในท้องถิ่นและมีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนให้ดี
ยิ่งขึ้นไปในอนาคตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สอดแทรกเนื้อหาสาระทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจิตวิทยา 
นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
โดยการให้ความรู้หรือการป้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและประโยชน์สูงสุดที่เยาวชนจะได้รับจาก
การบริการวิชาการ 
 
2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือมุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นท่ีได้ภูมิใจในท้องถิ่นและมีจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ “โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนปี 2561       
ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นล าพู” ซึ่งเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้กับ
ชุมชน รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคต 
 
3. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขต 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางขมิ้น (ค าปุ่นราษฎร์บ ารุง) 
โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งใน และโรงเรียนวัดกองแก้ว 
 
4. สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

โครงการล าพูบางกะสอบ  ม.7 ต. บางกะสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
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5. การด าเนินกิจกรรม   

 ในการด าเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ การวางแผนงานและจัดตั้งคณะกรรมการ  

การเตรียมข้อมูลความรู้และสื่อ เพ่ือด าเนินกิจกรรม ข้อมูลความรู้ที่จัดเตรียมเพ่ือด าเนินกิจกรรม และการ

ด าเนินกิจกรรมให้กับเยาวชน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.1 การวางแผนงานและจัดตั้งคณะกรรมการ   

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะสังคมศาสตร์เริ่มจากการตั้งคณะกรรมการ 

“โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน  ปี 2561 ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นล าพู” ด าเนินงานหลักของคณะสังคมศาสตร์ ได้แก่     

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารดี ค ายา    ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล   กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์   กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา  ชัยรัตน์    กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร เปรมฤดี.  เพ็ชรกูล      กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล    กรรมการ 

8. อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร     กรรมการ 

9. อาจารย์เรวัตร หินอ่อน     กรรมการ 

10. อาจารย์นฤมล ช้างบุญมี     กรรมการ 

11. นางสาวทวิกา อินสอน     กรรมการ 

12. นายปัญญา พราหมณ์แก้ว     กรรมการ 

13. นางสาวกมลนิตย์ ลิมปรังษี     กรรมการ 

14. นางสาวนันทิยา อาภานันท์     กรรมการและเลขานุการ 

 

 หลังจากจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลักของคณะสังคมศาสตร์แล้ว  จึงได้ด าเนินการด้านการ

วางแผน โดยจัดประชุมการท างานและวางแผนกิจกรรมที่จะจัดในพ้ืนที่ ซึ่งคณะกรรมการได้ลงมติให้เห็นควร

ให้มีการร่วมกิจกรรมของนิสิตจากภาควิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการท างานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนิสิต และ

เป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนานิสิตให้สามารถน าความรู้ทางสาขาวิชามาประยุกต์จัดกิจกรรมให้บริการ

วิชาการแก่เยาวชน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการโครงการบางกะเจ้า 

 
รายละเอียดการด าเนินงานมีดังนี้ 

กิจกรรม 2561 
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

- ประชุม (การร่างโครงการ)     
- ลงส ารวจพื้นที่     
- ประชุม (การวางแผน)     
- การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
- ทีมนิสิตด าเนินกิจกรรมในชุมชน     
- การวัดผล/การสรุปโครงการ/งบประมาณ     

 
การส ารวจพื้นที่ 
 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะท างานได้ลงส ารวจพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนลงกิจกรรมจริง โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ เป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือในการเตรียมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสิต  
 สถานที่จัดกิจกรรม คือ กลุ่มอนุรักษ์ล าพูบางกะสอบของคุณสุกิจ พลับจ่าง (โครงการล าพูบาง
กระสอบ  ม.7 ต. บางกะสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) 
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คุณสุกิจ พลับจ่าง หัวหน้าโครงการล าพูบางกระสอบ เจ้าของสถานที่ด าเนินกิจกรรม 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ เป็นวิทยากรให้กับนิสิตเพ่ือเตรียมจัดฐานกิจกรรม 

 

 
สถานที่จัดกิจกรรมฐานภายนอกห้องประชุม 
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 5.2  การเตรียมข้อมูลความรู้และสื่อ เพื่อด าเนินกิจกรรม 

 การด าเนินกิจกรรมในส่วนนี้ เริ่มจากการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และ

นิสิตจากภาควิชาต่าง ๆ ได้จัดท าข้อมูลการเรียนรู้ตามความเชี่ยวชาญ การจัดส่งบันทึกข้อความไปยังโรงเรียน

วัดบางขมิ้น (ค าปุ่นราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งใน และโรงเรียนวัดกองแก้ว เพ่ือสามารถน านักเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าว การประชุมคณาจารย์และนิสิตเพ่ือวางแผนการท ากิจกรรมฐานการเรียนรู้     

 การเตรียมข้อมูลความรู้ส าหรับการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 

1. ประวัติศาสตร์บางกะเจ้า โดย อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

 ย่านชุมชนบางกะเจ้ามีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู  จึงไม่

ค่อยเหมาะกับการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์  แต่ปรากฏหลักฐานการตั้งชุมชนของผู้คนบริเวณใกล้เคียง  เช่น แถบ

พระประแดง ซึ่งเป็นสถานที่ขุดพบเทวรูปทองสัมฤทธิ์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 2 องค์ มีจารึกนามว่า พระยา

แสนตา และบาทสังขกร บริเวณคลองส าโรง ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เมื่อราว พ.ศ. 2041  อันแสดง

ให้เห็นถึงความเป็นแหล่งชุมชนซึ่งอาจมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยา 

 เมื่อการค้าทางทะเลของอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22  เป็นต้นมา  ก่อให้เกิด

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ า  เพ่ือเชื่อมต่อพ้ืนที่ตอนในอันเป็นที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยากับอ่าวไทย  

รวมทั้งบริเวณปากน้ าต่างๆ พร้อมกันนั้นได้มีการจัดระบบบัญชีไพร่พลใหม่และเคลื่อนย้ายราษฎรเข้ามาตั้ง

หลักแหล่งบริเวณชายเลนที่บุกเบิกขึ้นดังกล่าว เพ่ือเป็นแรงงานในการซ่อมแปลงคูคลองและบ ารุงรักษา

เส้นทางคมนาคมให้สามารถเดินทางขึ้นล่องไปมาระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยากับทะเลอ่าวไทยได้สะดวก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณท่ีเรียกว่า คลองส าโรง   

  ด้วยเหตุนี้ประวัติของต าบลบางกะเจ้า จึงไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐานจากการตั้ง

บ้านเรือนของผู้คนบริเวณฝั่งตรงข้าม คือ แถบช่องนนทรีและพระโขนง (คลองเตย)  ว่าน่าจะสัมพันธ์กับ

กิจกรรมการใช้พื้นที่ในลักษณะของการท าเกษตรกรรมประเภทสวนมากกว่า  จนกระทั่งมีการเคลื่อนย้ายชาว

มอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณพระประแดงและใกล้เคียงในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 3  ซึ่งเห็นได้จากร่องรอยค าบอกเล่าในท้องถิ่นเก่ียวกับเหล่าขุนนางชั้นสูงที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ ซึ่งเข้า

มาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก  โดยพวกท่ีเป็นหญิงมักจะนิยมไว้ผมมวยสูงรัดเกล้า  จนท าผู้คนบริเวณฝั่งตรงข้าม

เรียกชื่อคลองที่ชาวบ้านแถบนั้นอาศัยอยู่ว่า คลองรัดเกล้าตามลักษณะที่พบเห็นบ้างหรือเรียกว่า คลองบ้าน

เจ้า   และเมื่อมีอยู่อาศัยกันมากขึ้นคนทั่วไปจึงเรียกและขนานนามพ้ืนที่นี้ว่า บางบ้านเจ้า บ้าง บางรัดเกล้า 

บ้าง ต่อมาเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บางบ้านเจ้าหรือบางรัดเกล้า จึงกลายเป็น บางกะเจ้า  

ตามประวัติที่รับทราบกันโดยทั่วไป 
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 เหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่บริเวณบางกะเจ้าได้แก่  การขุดคลองลัดหลวงซึ่งเป็นการขุดลัด

แม่น้ าเจ้าพระยาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 บริเวณบางกะเจ้าอันเป็น

ต าแหน่งที่ต่ ากว่ากรุงเทพฯ ลงไป แต่การขุดคลองลัดหลวงนี้ท าให้น้ าเค็มปริมาณมากไหลเข้ามาจนถึง

กรุงเทพฯ ในช่วงหน้าแล้ง จึงมีการปิดคลองนี้ และใช้ได้เฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้น  ทั้งนี้การขุดคลองลัดมัก

ปรากฏในพระราชพงศาวดารต่างๆ เพราะเป็นการระดมแรงงานจ านวนมากที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญในรัชกาล 

การอ านวยความสะดวกดังกล่าวนี้ก็เพ่ือใช้เวลาน้อยลงในการเดินทางจากพระนครหลวงไปสู่ปากแม่น้ า

เจ้าพระยาเพื่อเดินเรือเลียบชายฝั่งอันเนื่องมาจากความรุ่งเรืองของยุคแห่งการค้าทางทะเล อีกด้านหนึ่งก็เพ่ือ

เปิดเส้นทางการติดต่อกับบ้านเมืองชายฝั่งทะเลทั้งทางตะวันตกและทางตะวันออก ตลอดจนหัวเมืองปักษ์ใต้

ทางคาบสมุทรสยาม-มลายูอีกด้วย 
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Poster สื่อประชาสัมพันธ์ 
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2. ภูมิศาสตร์คุ้งบางกะเจ้า โดย ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

 
 

 เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นบริเวณโค้งน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมู ครอบคลุม

พ้ืนที่กว้างถึง 6 ต าบลของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

 เมื่อวันที่  14 ก.ย. 2520 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้  “บางกะเจ้า” เป็นพ้ืนที่สีเขียว ซึ่ง

ประกอบด้วย ต าบลบางกะเจ้า ต าบลทรงคนอง ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางกอบัว และ

ต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่รวม 11,819 ไร่  

 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 

ภูมิประเทศ  

 มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นพ้ืนที่ดินตะกอนซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน

ในแม่น้ าเจ้าพระยาและล าคลองสายต่างๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะแก่การท าสวน ประเภทสวนผลไม้

ต่างๆ และพืชสวนอื่นๆ 

 

ภูมิอากาศ  

 มีลักษณะอากาศแบบชายทะเล อากาศค่อนข้างเย็น ไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมี  ความชื้นใน อากาศสูง

เนื่องจากอิทธิพลของลมทะเล  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวมาก

จนเกินไป   
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อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ แม่น้ าเจ้าพระยา เขตคลองเตยกรุงเทพฯ   

ทิศใต้      ต าบลบางยอ   

ทิศตะวันออก ต าบลบางกอบัว   

ทิศตะวันตก แม่น้ าเจ้าพระยา เขตยานนาวากรุงเทพ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ  

 มีทรัพยากรด้านป่าไม้ประเภทป่าชายเลน และทรัพยากรน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา และคลองต่าง ๆ  

ในพ้ืนที่ จ านวน ๑๓ คลอง  

 
 

ปัญหาที่พบในพื้นที่บางกะเจ้า  
 1.สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ราบเกินไป ท าให้ปัญหาเรื่องคุณภาพดินและการขาดแคลนน้ าในการ
ท าการเกษตร ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร  
 2. การละท้ิงเรือกสวนไร่นา ของคนในพ้ืนที่ไปท างานในกทม. หรือ เปลี่ยนอาชีพไปเป็นคนงาน
โรงงานอุตสาหกรรมหรืองานทางด้านการบริการอ่ืน ๆ   
 
 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 
     -  พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรร้อยละ ๔๐ 
     -  พ้ืนที่อยู่อาศัยร้อยละ ๑๐ 
     -  พ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ  ๒๘ (สวล.+สวนสาธารณะ) 
     -  พ้ืนที่หน่วยงานองค์กรราชการร้อยละ ๒ 
     -  พ้ืนที่ว่างเปล่าร้อยละ ๑๒ 
     -  พ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ ร้อยละ ๘ 
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สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. จุดจอดรถจักรยาน 

 
 

ค่าพิกัด utm  
1.   671567E   1513217N   11. 670244E   1513057N 
2.   669099E   1514676N   12. 670210E   1512842N 
3.   669115E   1514703N   13. 670333E   1512930N 
4.   669218E   1514771N   14. 670193E   1512893N 
5.   669197E   1514585N   15. 670476E   1512694N 
6.   669375E   1514753N   16. 670605E   1512802N 
7.   669286E   1514958N   17. 670746E   1512933N 
8.   669762E   1514732N   18. 671345E   1513316N 
9.   669011E   1514773N   19. 671485E   1513239N 
10. 668870E   1514772N    

 

2. จุดร้านค้า 
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ค่าพิกัด utm 

1.   671387E 1513294N   17. 670140E 1512680N 
2.   671393E 1513316N   18. 670080E 1512771N 
3.   671311E 1513320N   19. 669918E 1512819N 
4.   671293E 1513283N   20. 669719E 1512917N 
5.   671168E 1513293N   21. 669602E 1512977N 
6.   671077E 1513325N   22. 669946E 1513007N 
7.   671059E 1513319N   23. 669445E 1513092N 
8.   670899E 1513080N   24. 669399E 1513088N 
9.   670741E 1512979N   25. 669391E 1513075N 
10. 670737E 1518265N   26. 669109E 1513093N 
11. 670668E 1512865N   27. 669038E 1512991N 
12. 670537E 1512722N   28. 668906E 1512482N 
13. 670514E 1512688N   29. 668800E 1512681N 
14. 670379E 1512533N   30. 668742E 1512576N 
15. 670258E 1512586N   31. 6677995E 1511590N 
16. 670190E 1512680N   32. 667720E 1511458N 

 

3. จุดห้องน้ า 
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ค่าพิกัด utm 
1.  671567E 1513217N 
2.  669099E 1514676N 
3.  669115E 1514703N 
4. จุดถังขยะ 

 

ค่าพิกัด utm 
1.  671452 E 1513282N 
2.  671401 E 1513299N 
3.  671316 E 1513409N 
4.  671331 E 1513409N 
5.  671368E 1513582N 
6.  671379E 1513648N 
7.  671355E 1513755N 
8.  671328E 1513834N 
9 . 671328E 1513755N 
10.671283E 1513920N 
11.671255E 1513920N 
12.671241E 1513976N 
13.671241E 1514007N 
14.671194E 1514048N 
15.671185E 1514071N 
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Poster สื่อประชาสัมพันธ์ 
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3. กฎหมายกับพื้นที่สีเขียว โดย อาจารย์นฤมล ช้างบุญมี ภาควิชานิติศาสตร์ 
ความหมายของพ้ืนที่สีเขียว 
 พ้ืนที่สีเขียว หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งมีการก าหนดเขตการใช้ที่ดินโดยผ่านทางกฎหมาย เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนที่
เกษตรกรรมบนพ้ืนดินที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับการเพาะปลูก เนื่องมาจากคุณภาพที่ดินและสภาพ
ดินฟ้าอากาศ ตลอดจนการควบคุมการปลูกสร้างอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งจะมี
ผลเสียต่อการท าเกษตรกรรมหรือต่อสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานของพ้ืนที่เกษตรกรรม หรือเรียกได้ว่าเป็น ริ้วสีเขียว 
(green belt) (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม, 2531) 

กรอบแนวความคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

1) สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม  

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ  

(1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดี

งามของทั้งของท้องถิ่นและของชาติ 

(2) จัดการ บ ารุง รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

*** รัฐธรรมนูญก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย  ดังนั้นในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่สีเขียวในท้องถิ่น 

ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย 

2) หน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนในท้องที่ 

- มาตรา 50  (8) บุคคลมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

3) หน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

- มาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด

ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

- มาตรา   73  รัฐพ  ึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่ าและ

สามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ท ากินโดยการปฎิรูปที่ดิน

และวิธีอ่ืนใด 
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กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียวโดยทั่วไป  

1. พระราชบัญญัติผังเมือง พ .ศ . 2 518 และ พ.ศ . 2535 

- การจัดท าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะจะต้องกระท าเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด ารงรักษาหรือ

บูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์

หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณค่าทาง

ธรรมชาติ )มาตรา 4 ) 

- การท าผังเมืองจะต้องมีแผนผังแสดงบริเวณทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมี

คุณค่าในทางธรรมชาติ รวมทั้งต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่จะพึงส่งเสริม )มาตรา 28 ) 

2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . 2522  

- ควบคุมเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารในด้านต่างๆ อาทิ รูปแบบลักษณะของอาคาร การรับน้ าหนัก 

ความคงทนของอาคาร ระบบต่างๆ ของอาคาร เป็นต้น 

3. พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ .ศ . 2543 

- มีข้อก าหนดเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและพาณิชยกรรมที่กฎหมาย

ก าหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องกันพ้ืนที่ไว้เพ่ือสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ 

4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ . 2496 

- เทศบาลมีหน้าที่ในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง รวมถึงการจัดสร้างและบ ารุงรักษา

สวนสาธารณะ 

5. แนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนตามกรอบของนโยบายและ

แผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การก าหนดพื้นที่บางกระเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว 

 พ้ืนที่บางกระเจ้าถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และพ้ืนที่สีเขียวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 

กันยายน 2520 โดยข้อก าหนดหลักคือการไม่อนุญาตให้ท าการก่อสร้างตึกหรืออาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่

กฎหมายก าหนดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพ้ืนที่มีดังนี้ 

1. กฎกระทรวงฉบับที่ 37  (พ  .ศ  . 2535   (ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ .

2522  

- ก าหนดให้การก่อสร้างในพ้ืนที่ต้องมีพ้ืนที่ว่าง 75% ของแปลงที่ดิน 

2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการฉบับ พ  .ศ  . 2544 และฉบับ พ  .ศ  . 2556 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ  .ศ  . 2518 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผัง

เมือง ฉบับที่ 3 พ.ศ . 2535)  

- วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาผัง

เมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
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และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต

ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเมืองตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- ที่ผ่านมาได้มีการออกการวางผังเมืองก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสองประเภท ได้แก่ 

(ก) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมในพ้ืนที่ชุมชน  )สีเขียว (  : สามารถน าที่ดินไป

จัดสรรสร้างบ้านเดี่ยวได้  

(ข) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  )สีขาวทแยงเขียว  (  : สามารถสร้างบ้าน

เดี่ยวขนาดไม่เกิน 200 ตร .ม  .ได้ แต่ต้องไม่เกิน  15 % ในแต่ละบริเวณที่ก าหนดไว้ในผัง

เมือง )ตามกฎกระทรวงฉบับ พ.ศ . 2556( 
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Poster สื่อประชาสัมพันธ์   
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4. กลุ่มทางสังคมในบางกะเจ้า โดย ผศ.ดร.ธนารดี ค ายา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

หน่วยงานภาครัฐ  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า  4. องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว  5. องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง  6. องค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 
 
วิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้า 
 1. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ทองม้วนสมุนไพรบ้านสวน  กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี       
มีแนวคิดที่จะน าสมุนไพรมาผสมในขนมทองม้วน เลยเริ่มจากการน ามะกรูดมาท า เนื่องจากมะกรูดหาได้ง่าย 
เพราะสมาชิกกลุ่มปลูกกันเองที่บ้าน ไม่ใส่สารเคมี และมะกรูดมีคุณสมบัติที่สามารถ  ขับลม เลยทดลองน าใบ
มะกรูด และก้านผักชี หั่นผสมกันใส่ลงไปในขั้นตอนการผลิต ลองอยู่หลายครั้ ง จนได้รสชาติที่กลมกล่อม     
น าออกจ าหน่าย และมีการทดลองรสฟักทอง,ใบเตย,เผือก,ทุเรียน,กาแฟ และชาเขียว ไปพร้อมกัน ผลตอบรับ
จากลูกค้าดีมากเกินคาด ปี 2547 มีการลงทะเบียนและคัดสรรสินค้า OTOP กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีต าบล    
บางกะเจ้า ก็ได้ส่งทองม้วนสมุนไพรบ้านสวน รสมะกรูด เข้าลงทะเบียน และคัดสรรสินค้า ได้ระดับ 4 ดาว 
ต่อมาปี 2549 

 
 
 
 
 
 
 2. วิสาหกิจชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร  
 บ้านธูปหอมสมุนไพร เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าธูปสมุนไพร โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางน้ าผึ้ง ที่ใช้
วัตถุดิบ จากสมุนไพรในท้องถิ่น ทั้งตะไคร้หอม ใบสะเดา มะกรูด โดยคุณสมบัติสามารถใช้จุดไล่ ยุงได้และมี
กลิ่นหอมสมุนไพร มีธูปหอมมีหลากสีให้เลือกและซื้อหาไปเป็นของฝาก รวมถึงมีการอบรมวิชาชีพ การท าผ้า
มัดย้อม ผ้าบาติก รวมถึงยังเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่น รวมถึงมีบริการให้เช่า
จักรยานส าหรับ ปั่นชมรอบเกาะอีกด้วย  
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 3. วิสาหกิจชุมชน วนเกษตร บางกะเจ้า  
 วิสาหกิจชุมชน วนเกษตรแห่งนี้ เป็นโครงการจัดท าแปลงสาธิต วนเกษตรและห้องเรียนธรรมชาติ             
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเชิงนิเวศดั้งเดิม เพื่อการจัดการพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน ร่วมกับศูนย์จัดการพ้ืนที่  
สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ เพ่ือสนองงานตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ในการด าเนินงานอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว ให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรและส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดย
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ท าความสะอาด ปลูกต้นไม้เสริม ท าทางเดินเท้า
ธรรมชาติ และมีทางจักรยานเชื่อมต่อไปยังสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เ พ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ 
Ecotourism และจัดท าแปลงสาธิตวนเกษตร โดยคงต้นไม้ใหญ่ไว้และปลูกพืชแบบผสมผสาน ผลไม้ท้องถิ่น 
พืชสมุนไพร พืชสวนครัวเสริม ตามแนวทางการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์   
 
 
 
 
 
 
 
 4. วิสาหกิจชุมชนบ้านจันสมไม้มงคล 
 “หัตถกรรมต้นไม้มงคล” สินค้าขึ้นชื่อประจ าต าบลบางกะเจ้าภายใต้ชื่อบ้านจันสมที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม เน้นงานที่สื่อถึงความปราณีต  อ่อนช้อยและ
ละเอียดอ่อนสวยงาม สื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมผนวกกับศรัทธา และภูมิปัญญาไทยในอดีต
กับปัจจุบันผสมผสานกันอย่างลงตัวท าให้เกิดประโยชน์สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน เหมาะใช้ในงาน
ประเพณี งานพิธีและเทศกาลต่าง ๆ เพราะเป็นงานที่วิจิตรบรรจงอย่างยิ่ง ฯลฯ 
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 5. วิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
 วิสาหกิจชุมชน ได้คิดค้นนวัตกรรมจากธัญพืชแบบใหม่ที่นอกเหนือจากการรับประทาน โดยได้น า
ธัญพืช   ที่ประกอบด้วย เม็ดเดือย, เม็ดถั่วเขียว, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู, ธัญพืชตระกูลถั่วต่าง ๆ มาท าเป็น       
ลูกประคบ ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลายเส้น รวมถึงท าให้รู้สึกผ่อนคลายได้ 
นอกจากนีก้ลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังมีการน าพืชเศรษฐกิจอย่างลูกสัตบรรณ หรือ ลูกตีนเป็ด มาใส่ในลูกประคบที่
มีหลากหลายแบบ เพ่ือช่วยในการกดจุด เนื่องจากลูกสัตบรรณนั้น มีความแข็งแรงทนทาน ส าหรับรูปแบบ
สินค้าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังได้มีการพัฒนาลูกประคบเพ่ือให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคให้มากที่สุด เช่น    
ลูกประคบส าหรับช่วงหน้าท้อง, ลูกประคบส าหรับช่วงต้นคอ, ลูกประคบส าหรับแผ่นหลัง, และ ลูกประคบ
แบบกลมที่สามารถช่วยกดตามจุดต่างๆ ของร่างกาย 
 
กลุ่มอนุรักษ์บางกะเจ้า 
 1. พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บางกะเจ้า 
 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งเพ่ือส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ  “พิพิธภัณฑ์เพ่ือการ
เรียนรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ” พิพิธภัณฑ์ยังตั้งอยู่บนพ้ืนที่กระเพาะหมูของแม่น้ าเจ้าพระยา อันได้ชื่อว่า
เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ใครที่มาเดินชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สามารถสูดอากาศ บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด      
ส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ บ้านรักรู้ หอโลกหอธรรม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
และลานคนกล้า ซึ่งแต่ละส่วนก็จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปลากัดไทย และความเป็นพ้ืนบ้านท้องถิ่นเอาไว้
มากมาย 

 
 

 
 2. กลุ่มล าพูบางกระสอบ  
 ครอบครัวพลับจ่างเนรมิตสวนรกร้างเนื้อที่ 3 ไร่ ของกรมป่าไม้ ข้างบ้านกลางสวน ผนวกเข้าเป็น
พ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน และพ้ืนที่สีเขียว จนถือก าเนิด เป็น  "กลุ่มล าพูบาง

กระสอบ  "โดยบ้านกลางสวนที่สร้างขึ้น นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ส่วนหนึ่งต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ต้นล าพู  หิ่งห้อย และเป็นที่ศึกษาหาความรู้ส าหรับประชาชน เยาวชนในชุมชน โดยในปี 2553       

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าล าพู ได้ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่รกร้างกว่า 14 ไร่ ของฝั่งตะวันออกคลองลัดบาง
ยอ เพ่ิมขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นได้กว่า 2,900 ต้น แบ่งเป็นล าพู 1,700 ต้น ล าแพน 200 และไม้ชุ่มน้ าที่ได้รับการ
เอ้ือเฟ้ือจากกรมป่าไม้ 1,000 ต้น และปรับพ้ืนที่ให้เป็นลานกิจกรรม รวมถึง การสร้างศาลาถาวรทรงแปด
เหลี่ยม 1 หลัง และศาลาสี่เหลี่ยม 1 หลัง สร้างห้องน้ า 3 ห้อง และห้องอาบน้ า 1 ห้อง ศาลาเล็ก 7 หลัง ทั้งนี้ 
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เพ่ือรองรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการใช้เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ระบบ
นิเวศ และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ตามโครงการสร้างและศึกษาระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าบางกระสอบ พร้อมตั้งกลุ่ม   
“ต้นกล้าล าพู” กลุ่มเยาวชนลูกหลาน บางกระสอบ 
 

 
Poster สื่อประชาสัมพันธ์ 
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 5.3 การด าเนินกิจกรรมให้กับเยาวชน 
 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 

เรื่อง โดย 
- ประวัติศาสตร์ บางกะเจ้า เราควรรู้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
- กฎหมายง่ายๆ ที่เด็กๆ ควรรู้  ภาควิชานิติศาสตร์ 
- บางกะเจ้าเป็นแบบใด ใครรู้บ้าง ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
- รักท้องถิ่น  ภาควิชาจิตวิทยา 
- กลุ่มทางสังคมเพ่ือบางกะเจ้าที่ยั่งยืน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
- เรียนรู้ ป้องกัน ก่อนเจอ “ภัย” ยาเสพติด ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ 
- รอบรู้ต้นล าพูและหิ่งห้อย คุณสุกิจ พลับจ่าง 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประวัติศาสตร์ บางกะเจ้า เราควรรู้ โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ 
  บรรยายความแตกต่างของพ้ืนที่บางกะเจ้า (กระเพาะหมู) ในปัจจุบันกับอดีตถึงความ
แตกต่างว่าเป็นเพราะอะไร และท าไม ชื่อแต่ละยุคสมัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาเรียก 
“บางเจ้าพระยา” ตะวันตกท าแผนที่แนวล าน้ า เรียก “พระประแดง” เป็นต้น  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึง
พ้ืนที่ประวัติศาสตร์แต่เดิม  
 

 
 

2. กฎหมายง่ายๆ ที่เด็กๆ ควรรู้  โดยภาควิชานิติศาสตร์ 
  บรรยายความรู้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเด็ก
นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการถาม – ตอบ เช่น กฎหมายคืออะไร?  ท าไมทุกคนถึงต้องเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย? และกฎหมายกับสิ่งแวดล้อมคืออะไร? เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของ
บุคคลและชุมชน กฎหมายที่พึงมี พึงปฏิบัติในพ้ืนที่ของตน และกลุ่มใดที่จะเข้ามาช่วยเหลือและดูแลพ้ืนที่สี
เขียวในบางกะเจ้าได ้
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3. บางกะเจ้าเป็นแบบใด ใครรู้บ้าง โดยภาควิชาภูมิศาสตร์ 
  เนื้อหาสอดแทรกในกิจกรรมเกมส์ “แฟนพันธ์แท้” ซึ่งจะเป็นการน ารูปภาพมาเปิดให้
นักเรียนช่วยกันเปิดตามเลขที่เลือกพร้อมทั้งทายสถานที่จุดส าคัญในพ้ืนที่สีเขียว เช่น ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง 
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย เป็นต้น การบรรยาย “การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่” เพ่ือให้ทราบถึงการใช้สอยพ้ืนที่ใน  
แต่ละส่วนมีดา้นอะไรบ้างและด้านไหนมากที่สุด  

 

 
 

4. รักท้องถิ่น โดยภาควิชาจิตวิทยา 

  เนื้อหาเน้นที่การเล่นกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบรรยายถึงสถานที่ส าคัญใน      
บางกะเจ้า โดยให้เด็กนักเรียนออกมาใบ้ท่าทาง ให้เพ่ือน ๆ หาค าตอบถึงสถานที่ดังกล่าว เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รู้ถึงจุดเด่นหรือสิ่งส าคัญของสถานที่นั้น ๆ  
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5. กลุ่มทางสังคมเพื่อบางกะเจ้าที่ย่ังยืน โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

  บรรยายความรู้เกี่ยวกับกลุ่มทางสังคมคืออะไร และกลุ่มทางสังคมในบางกะเจ้ามีกี่กลุ่ม     
มีกลุ่มอะไรบ้าง การรวมกลุ่มอาชีพ แต่ละกลุ่มมีกิจกรรมอะไร โดยกลุ่มทางสังคมในบางกะเจ้า เช่น วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านธูปหอมสมุนไพร(วิสาหกิจชุมชน) กลุ่มล าพูบางกระสอบ(กลุ่มอนุรักษ์บางกะเจ้า) เป็นต้น 

 

 
 

6. เรียนรู้ ป้องกัน ก่อนเจอ “ภัย” ยาเสพติด โดยภาควิชารัฐศาสตร์ฯ  

  เนื้อหากิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับสถานการณ์จริง เมื่อเจอภัยคุกคามจาก     
ยาเสพติด โดยนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ได้จ าลองสถานการณ์การซื้อ – ขาย ยาเสพติด และอาการของผู้ที่ติด
ยาเสพติด พร้อมทั้งบรรยายประเภทและลักษณะของยาเสพติดให้นักเรียนเข้าใจ 
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7. รอบรู้ต้นล าพูและห่ิงห้อย โดยคุณสุกิจ พลับจ่าง 

  บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญของต้นล าพูในบางกะเจ้าและความส าคัญของหิ่งห้อย 
ลักษณะของหิ่งห้อย หิ่งห้อยมีกี่ชนิดและกี่ประเภท เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเป็นความรู้ต่อไป 
 

 
 

ภาพบรรยากาศตลอดการท ากิจกรรม 
 

 
การรับลงทะเบียน 
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บรรยากาศกิจกรรมในห้องประชุมกลาง 

 
 

 
บรรยากาศการท ากิจกรรมฐานภายนอก 2 ฐาน 
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การมอบของที่ระลึกและ Poster ความรู้แก่คุณสุกิจ พลับจ่าง 

 

 
ภาพหมู่ทีมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
ภาพหมู่ทีมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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6. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 กิจกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางขมิ้น (ค าปุ่นราษฎร์บ ารุง) โรงเรียน
วัดบางน้ าผึ้งใน และโรงเรียนวัดกองแก้ว รวมทั้งสิ้นจ านวน 39 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 39 คน 

จากแบบประเมินผลโครงการมี 3 ส่วน ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยมีระดับการประเมินให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและ   
น้อยที่สุด ส าหรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน            คะแนน 
มากที่สุด      5 
มาก       4 
ปานกลาง      3 
น้อย       2 
น้อยที่สุด      1 

 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนของประชากร แบ่งระดับการประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)  = 5 – 1  =  1.33 
จ านวนชั้น      3 

 
การแปลความหมายของคะแนนในแบบสอบถาม 

       ผลการประเมิน         ค่าเฉล่ีย 

น้อย       1.00 – 2.33 
ปานกลาง      2.34 – 3.66 
มาก       3.67 – 5.00 
 
 

จากแบบประเมินผลโครงการสรุปผลได้ดังนี้ 
จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 39 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบางขม้ิน (ค าปุ่นราษฎร์บ ารุง) จ านวน 

6 คน โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งใน จ านวน  13 คน โรงเรียนวัดกองแก้ว จ านวน 20 คน  
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 

(N = 39) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 

เพศ   
ชาย 16 41.0 
หญิง 23 59.0 
รวม 39 100.0 

ประเภท   
คุณครู/อาจารย์ 0 0 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 39 100.0 
รวม 39 100.0 

โรงเรียน   
โรงเรียนวัดบางขม้ิน (ค าปุ่นราษฎร์บ ารุง) 6 15.4 
โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งใน 13 33.3 
โรงเรียนวัดกองแก้ว 20 51.3 
รวม 39 100.0 

 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และผู้ชาย 
มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.0 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางขมิ้น (ค าปุ่นราษฎร์บ ารุง) มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 โรงเรียนวัดบาง
น้ าผึ้งใน มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 โรงเรียนวัดกองแก้ว มีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
         (N = 39) 

ข้อที ่
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
X 

 
ระดับ 

สัมฤทธิ์ผล 5 
(%) 

4 
(%) 

3 
(%) 

2 
(%) 

1 
(%) 

Std. 

1.  นกัเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ        
บางกะเจ้า  

26 
(66.7) 

12 
(30.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(2.6) 

4.58 0.75 มาก 

2.  นกัเรียนได้เรียนรู้ ประวัติ        
บางกะเจ้า 

23 
(59.0) 

15 
(38.5) 

1 
(2.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.56 0.55 มาก 

3.  นักเรียนได้เรียนรู้ ภูมิศาสตร์     
บางกะเจ้า 

22 
(56.4) 

13 
(33.3) 

4 
(10.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.46 0.68 มาก 

4.  นักเรียนได้เรียนรู้ กลุ่มต่าง ๆ 
ชุมชน 

22 
(56.4) 

10 
(25.6) 

7 
(17.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.38 0.78 มาก 

5.  นักเรียนได้เรียนรู้ การป้องกัน    
ยาเสพติด 

24 
(61.5) 

15 
(38.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.61 0.49 มาก 

6.  นักเรียนได้เรียนรู้ กฎหมายพ้ืนที่   
สีเขียว 

25 
(64.1) 

12 
(30.8) 

2 
(5.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.58 0.59 มาก 

7.  นักเรียนได้เรียนรู้ หิ้งห้อยและ    
ต้นล าพู 

25 
(64.1) 

12 
(30.8) 

2 
(5.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.58 0.59 มาก 

8.  นักเรียนภาคภูมิใจและรักใน
ท้องถิ่น 

25 
(64.1) 

10 
(25.6) 

4 
(10.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.53 0.68 มาก 

9.  เกมส์และกิจกรรมต่าง ๆ            
มีความสนุก 

28 
(71.8) 

10 
(25.6) 

1 
(2.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.69 0.52 มาก 

 เฉลี่ยรวม (ข้อ 1-9)      4.56 0.41 มาก 
 
ความคิดเห็นต่อการจัดงาน 

ในภาพรวมระดับความคิดเห็นต่อการจัดงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความคิดเห็นต่อการจัดงาน เป็นรายข้อตามล าดับ ดังนี้  

ข้อ 9 เกมส์และกิจกรรมต่าง ๆ มีความสนุกในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 
ข้อ 5 นักเรียนได้เรียนรู้ การป้องกันยาเสพติดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
ข้อ 1 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบางกะเจ้าในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
ข้อ 6 นักเรียนได้เรียนรู้ กฎหมายพื้นที่สีเขียวในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
ข้อ 7 นักเรียนได้เรียนรู้ หิ้งห้อยและต้นล าพใูนระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
ข้อ 2 นักเรียนได้เรียนรู้ ประวัติ บางกะเจ้าในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 
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ข้อ 8 นักเรียนภาคภูมิใจและรักในท้องถิ่นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
ข้อ 3 นักเรียนได้เรียนรู้ ภูมิศาสตร์ บางกะเจ้า ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
ข้อ 4 นักเรียนได้เรียนรู้ กลุ่มต่าง ๆ ชุมชน ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. อยากให้จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป 
2. เวลาน้อยเกินไป 
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7.  สรุป  

 ตามที่คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ “โครงการเสริมสร้างบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561 

ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: หิ่งห้อยน้อย ร้อยรักต้นล าพู” เพ่ือมุ่งเน้นให้

เยาวชนในพ้ืนที่ได้ภูมิใจในท้องถิ่นและมีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  ผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสามารถน าความรู้ที่ได้ไป

พัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นก าลังส าคัญให้กับชุมชน รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในอนาคต  

 ผลการประเมินการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้ด าเนินการ ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดตามเป้าหมายผลผลิต  

คือ 1.ความพึงพอใจ ประโยชน์ และความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม  2.สร้างฐานเรียนรู้ อย่างน้อย 3 ฐาน 

โดยใช้แบบประเมินผล จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 39 คน ผลส าเร็จของการด าเนินงาน

โครงการนี้ในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก ในแต่ละข้อรายการ พบว่า 

 ข้อ 1 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบางกะเจ้า  อยู่ในระดับมาก 

 ข้อ 2 นักเรียนได้เรียนรู้ ประวัติ บางกะเจ้า  อยู่ในระดับมาก 

 ข้อ 3 นักเรียนได้เรียนรู้ ภูมิศาสตร์ บางกะเจ้า  อยู่ในระดับมาก  

 ข้อ 4 นักเรียนได้เรียนรู้ กลุ่มต่าง ๆ ชุมชน   อยู่ในระดับมาก 

 ข้อ 5 นักเรียนได้เรียนรู้ การป้องกันยาเสพติด อยู่ในระดับมาก 

 ข้อ 6 นักเรียนได้เรียนรู้ กฎหมายพ้ืนที่สีเขียว อยู่ในระดับมาก 

 ข้อ 7 นักเรียนได้เรียนรู้ หิ้งห้อยและต้นล าพู  อยู่ในระดับมาก 

 ข้อ 8 นักเรียนภาคภูมิใจและรักในท้องถิ่น  อยู่ในระดับมาก  

 ข้อ 9 เกมส์และกิจกรรมต่าง ๆ มีความสนุก  อยู่ในระดับมาก  

โดยผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. ประวัติศาสตร์ บางกะเจ้า เราควรรู้  โดยภาควิชาประวัติศาสตร์ 
2. กฎหมายง่ายๆ ที่เด็ก ๆ ควรรู้   โดยภาควิชานิติศาสตร์ 
3. บางกะเจ้าเป็นแบบใด ใครรู้บ้าง  โดยภาควิชาภูมิศาสตร์  
4. รักท้องถิ่น      โดยภาควิชาจิตวิทยา 

5. กลุ่มทางสังคมเพ่ือบางกะเจ้าที่ยั่งยืน  โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
6. เรียนรู้ ป้องกัน ก่อนเจอ “ภัย” ยาเสพติด  โดยภาควิชารัฐศาสตร์ฯ  

7. รอบรู้ต้นล าพูและหิ่งห้อย   โดยคุณสุกิจ พลับจ่าง 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการครั้งต่อไป 

- ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้จัดโครงการดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

- ขยายเวลาในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 


