
 
 

กิจกรรมแคมเปญ ปั่น.ปลูก.จาก
โครงการ “รักษ์ ปลูก สาน” ฟื้นฟูนิเวศป่าจาก คุ้งบางกะเจ้า  
 
ชวนผู้คนฟื้นฟูป่าชายน้ำ “ป่าจาก” กำแพงธรรมชาติ ที่ค่อยๆหายไป 
โดยชุมชนคิด บิ๊กทรีส์ช่วยจัด เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียว ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ ๙ 
 
ครั้งแรกกับการปฏิบัติการฟื้นฟูป่าชายน้ำ ณ คุ้งบางกะเจ้า ป่าจากที่หายไปจะถูกปลูก
ขึ้นอีกครั้ง นำร่องที่วัดบางกอบัว ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 – 
15.30 น. กลุ่มรักษ์คุ้งบางกะเจ้า ร่วมกับ กลุ่มบิ๊กทรีส์ (BIGTrees Project) ชวนคน
หัวใจสีเขียวร่วมกันค้นหาความหมายของคำว่าป่าชายน้ำ ที่ถึงเวลาที่ผู้คนต้องกลับมา
หันหน้าให้แม่น้ำเจ้าพระยา   
 
ทริปร่วมประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการเพาะต้นจาก ร่วมเก็บขยะตามเส้นทางจักรยาน 
ปลูกต้นกล้าจาก ณ วัดบางกอบัว และช็อป ชิม ผลผลิตจาก “จาก” อาหารพื้นถิ่นบางกะ
เจ้า พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนภายใต้ บางกะเจ้า แบรนด์ เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนคนกับป่า ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯมากที่สุด ถือเป็น “ปอด” 
ยักษ์ฟอกอากาศให้กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ที่
โดดเด่น โดยที่ผ่านมามีการปลูกจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือให้ชุมชนรักษ์สิ่ง
แวดล้อมในทุกๆด้าน โดยเน้นเรื่องขยะและสนับสนุนให้ปลูกไม้ป่าชายเลนและต้นจาก 
ในบริเวณริมแม่น้ำคูคลองในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ ผ่าน
แคมเปญ ‘เพาะจาก’ เพราะไม่อยากให้ ‘จาก’ ไป ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ได้จัดขึ้นใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจาก



ชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนภายนอกมาร่วมกันทำกิจกรรมตามหาเมล็ดจาก 
ล้อมต้นจาก และนำเมล็ดจากมาเพาะกล้าจาก ซึ่งจะมีการปลูกต้นจากตามแนวกระแส
คลื่นแม่น้ำ กล้าจากที่ได้เพาะแล้ว จะถูกนำมาปลูกให้เป็นป่าจาก เป็นแนวกันคลื่น เป็นที่
กรองขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าจากที่หายไปจะถูกปลูกขึ้นอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 
พฤษภาคมนี้  
***ผู้สนใจร่วมงานปลูก ไม่ถนัดปั่นจักรยาน พบกันที่วัดบางกอบัวเวลา 8.30 น. 

***สำหรับผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมปั่น.ปลูก.จาก ลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้ 
bit.ly/2pYBJhW หรือติดต่อที่: วรรณชนก โค้งอาภาส (เอ๋ย) 
085-1719422  ID Line: itemwanchanok  
รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน!! ค่าใช้จ่ายตลอดทริปประสบการณ์
สิ่งแวดล้อม 300 บาท/ท่าน โอนเงินบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่
บัญชี 013-8-20187-2 ชื่อบัญชี จักรพันธ์ ตรวจมรคา และจารุณี จารุ
รัตนวารี  

http://bit.ly/2pYBJhW




กำหนดการปั่น.ปลูก.จาก 
โครงการ รักษ์ ปลูก สาน ฟื้นฟูนิเวศป่าจาก คุ้งบางกะเจ้า  
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
วัดบางกอบัว คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร  
[แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน/ พาสปอร์ต/ กำหนดการปั่น.ปลูก.จาก]
- กลุ่ม A จุดที่ 1 ท่าเรือกำนันขาว
- กลุ่ม B จุดที่ 2 ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก 
08.30 - 09.00 น. ชี้แจงกิจกรรมพร้อมแจกอุปกรณ์เก็บขยะ และอธิบายวิธีการใช้งาน 
09.00 - 09.09 น. เปิดโครงการ “รักษ์ ปลูก สาน ถวายเป็นพระราชกุศรัชกาลที่ ๙” 
09.09 - 10.00 น. ร่วมกิจกรรมปั่นรักษ์ เก็บขยะตามเส้นทางที่กำหนด
- กลุ่ม A เส้นทางที่ 1 ท่าเรือกำนันขาว – คลองผีหลอก – วัดบางกอบัว 
- กลุ่ม B เส้นทางที่ 2 วัดบางน้ำผึ้งนอก – โรงควาย – วัดบางกอบัว 
10.00 - 11.00 น. กิจกรรม “ตามหาป่าจากที่หายไป” ณ วัดบางกอบัว
- ปลูกต้นจาก [แจกอุปกรณ์และอธิบายขั้นตอนการปลูก] 
11.00 - 12.30 น. รวมตัว ณ จุดรวมพล เพื่อทำกิจกรรมคัดแยกขยะ 
- กลุ่ม A และกลุ่ม B รวมพล ณ วัดบางกอบัว 
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิ่น
13.30 - 14.30 น. กิจกรรม “ตามหาป่าจากที่หายไป” (ต่อ)
- สาน ต่อ จาก ณ วัดบางกอบัว เรียนรู้วิถีชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน 
14.30 - 15.00 น. เก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดร่างกาย 
15.00 - 15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
หมายเหตุ: 
> ผู้เข้าร่วมงานนำจักรยานมาเองหรือสามารถเช่าจักรยานได้ตามจุดบริการเช่าจักรยาน
ภายในคุ้งบางกะเจ้า 

> ผู้เข้าร่วมงานได้ทำ 3 กิจกรรม คือ เก็บขยะ ปลูกต้นจาก และเรียนรู้วิถีชุมชน  
 
สื่อสร้างสรรค์ที่สนใจเข้าร่วมถ่ายทำส่งต่อพลังการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐ และประชาชน กรุณาแจ้งโดยติดต่อ อนันตา อินทรอักษร (กบ บิ๊ก
ทรีส์) ที่ bigtreesproject@gmail.com หรือสายตรงที่ 086-977-6569 
 
 

mailto:bigtreesproject@gmail.com


“จาก” เป็นพืชในตระกูลปาล์ม (Arecacae) เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งที่มีน้ำ
กร่อย ไม่เค็มมาก แดดจ้า เราจึงมักพบเห็นจากบริเวณปากน้ำ หรือปากอ่าวซึ่งขึ้นอยู่
บริเวณที่มีน้ำขึ้น-น้ำลง นับว่าเป็นพืชร่วมป่าชายเลน นอกจากจะช่วยไม่ให้ตลิ่งพังแล้ว
ยังช่วยทำให้แผ่นดินงอกเพิ่มขึ้นอีกด้วย ในไทยพบมากแถวๆ ขอบชายฝั่งคุ้งน้ำบางกะ
เจ้า จ.สมุทรปราการ และที่อัมพวา จ.สมุทรสาคร 

ประโยชน์จาก “จาก” มีสารพัดตั้งแต่รากยันปลายใบ คนในสมัยก่อนมักมีภูมิปัญญา
มากมาย ในการนำจากมาทำประโยชน์ให้มากที่สุดครบปัยจัยสี่กันเลยก็ว่าได้ เริ่ม
ตั้งแต่สิ่งก่อสร้างอย่างหลังคา โดยการนำใบจากมาสานเย็บเป็น “ตับจาก” เพื่อนำไปทำ
หลังคาบ้านช่วยกันลมกันแดดได้ดี หากจะออกไปทำงานคนสมัยก่อนยังนำไปทำหมวก
ได้อีก เรียกว่า “เปี้ยว” ส่วนพอนจากนำมาทำเป็นเชื้อเพลิง ใบอ่อนทำที่ตักน้ำที่เรียกว่า 
“หมาจาก” 
หรือจะห่อขนม ที่เราคุ้นเคยกันนั่นคือ “ขนมจาก” ช่อดอกนำมาแกงหรือกินเป็นผัก ก้าน
ดอกเอามาทำน้ำหวานเรียกว่า “โซม” ใบจากใช้ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องร่วง ส่วนกลีบ
ดอกนำไปผสมในชาสมุนไพร และที่เราคุ้นเคยมากที่สุดน่าจะเป็น “ลูกจาก” ที่ทำจากเนื้อ
ในเมล็ดเป็นเยื่อสีขาว ใส นุ่ม มีรสหวานทานเป็นของหวานนั่นเอง จาวข้างในยังทานได้
อีก
[เล่าเรื่องโดย ลมจากป่า : ขนิษฐา ล่าสุด]


