
ทรงคนอง
	 หมู่บ้านทรงคนองเป็นหนึ่ง
ในหมู่บ้านของชาวมอญในอำเภอ
พระประแดงเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ โปรด
เกล้าฯ ให้อพยพชาวมอญเพื่อมา
ตั้งถิ่นฐานพร้อมกับการก่อสร้าง
เมืองนครเขื่อนขันธ์อันเป็นเมือง
หนา้ดา่นทางทะเล ใน ป ีพ.ศ. 2358	
โดยหมู่บ้านทรงคนองเป็นหมู่บ้าน
ที่ยังคงมีกลุ่มเรือนไทยมอญ ที่มี      
รปูแบบสถาปตัยกรรม	และเปน็ทีอ่ยู่
อาศยัของชาวไทยมอญทีม่เีอกลกัษณ	์
ชัดเจนที่สุดในอำเภอพระประแดง 
	
   ตั้งอยู่คอคอดกระเพาะหมู ซึ่ง
เป็นส่วนที่แคบที่สุดของอำเภอ
พระประแดง มีคลองลัดโพธิ์เชื่อม
ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสอง
ด้าน มี เนื้ อที่ประมาณ 1.88 
ตารางกิโลเมตร (1,175 ไร่) อยู่ติด
กับตำบลตลาด ตำบลบางยอ และ
ตำบลบางกระสอบ  
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	 เดิมคนที่นี่ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรมเป็นสวน

ผสม แหลง่หมากแดง	 หมากผู้

หมากเมีย มะพร้าว	 มะปราง 

มะมว่งนำ้ดอกไม ้ ละมดุ สม้โอ 

สม้ซา่ ขนนุ กลว้ย ออ้ย  

 นอกจากนี้ยังดารดาษ

ไปด้วยสมุนไพรอีกนานาชนิด 

ตามต้นไม้มีกระรอก กระแต 

นกเขาใหญ่ ฯลฯ ในลำคลอง

ในท้องร่องสวนก็มีปลาหลาย

ชนิด แต่ปัจจุบันสภาพพื้นที่ ได้

เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ

เนื่ องจากเกิดน้ำท่วมทำให้

พื้นที่เกษตรเสียหาย ชาวบ้าน

จึงหันมาประกอบอาชีพรับจ้าง 

และอื่นๆ  

	

	

	

 ทรงคนอง�
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 ประธานป่าชุมชนทรงคนองเล่า

ถึงที่มาว่า ที่ตรงนี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ

เขตอนุรักษ์พื้นที่สี เขียวคุ้งบางกระเจ้า 

ต.บางกระเจ้า	 ที่กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซื้อจากชาว

บ้าน และเจ้าของที่เดิม ซึ่งเลิกอาชีพทำ

สวนไปเป็นลูกจ้างโรงงานปล่อยที่ ให้รกร้าง 

ทางชุมชนจึงได้คิดทำโครงการเพื่อแก้

ปัญหาความยากจนซึ่งทางตัวแทนชุมชนได้

สอบถามความต้องการจากทุกครัวเรือนได้

คำตอบวา่ อยากทำอาชพีเสรมิทีส่อดคลอ้ง

กับอาชีพดั้งเดิมคือ ทำสวน ดูแลต้นไม้ 

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกไม้ดอกไม้

ประดับที่มีอยู่ เดิมเพื่อจำหน่ายและขอ

อนุญาตจัดที่วางขาย ซึ่งเมื่อทำแล้วก็ขายดี 

จึงอยากขยายพื้นที่จากหน้าบ้านแคบ ๆ 

เป็นพื้นที่กว้างและมีที่รกร้างเพราะถูกทอด

ทิ้งอยู่จังหวะนั้นกรมป่าไม้ต้องการให้มีป่า

ชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งสวนป่า ทางชุมชน 

จึงได้ประสานกับกรมป่าไม้และดำเนินการ

ขอจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่ว่างเปล่า 55 ไร่ 

จากที่ดินแปลงใหญ่ 

จุดเริ่มต้น...
คุณต๊อย-เปรมปรีย์ ไตรรัตน	์

ทรงคนอง �
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“ที่ดินนี้” เรากะจะปลูกป่า 5 แปลง แต่ละแปลงมีวัตถุประสงค์ต่างกัน 

แปลงแรกเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ 3 น้ำ คือ 

น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ก็จะปลูกพชืทีเ่หมาะสม เชน่  ตนีเปด็ โกงกาง 

ลำพ ู  แปลงทีส่อง ขนาด 1 ไร่ ปลูกพืชสมุนไพร 60 ชนิด ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ชุมชน แปลงที่สาม เนื้อที่ 5 ไร่ จะฟื้นฟูต้นเกด พืชประจำถิ่นที่

สูญหายไป แปลงที่สี่ ขนาด 24 ไร่ ใช้เป็นแปลงวนเกษตร เพื่อสร้างพื้นที่

สีเขียว เป็นแหล่งอาหารชุมชน ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก ยอ 

ชะพลู หวังว่าเมื่อโตขึ้นชาวบ้านจะเก็บเกี่ยวไปทำกับข้าวได้ เช่น ใบขี้เหล็ก
ไว้แกง หรือว่าใบยอนำไปทำห่อหมก” 
	

3 - 4.  ต้นเกด 

ต้นแรกที่นำกลับ

มาปลูกใหม่หลัง

จากที่สูญหายไป

จากพื้นที่ 

1. ต้นโกงกาง   2. แปลงพืชสมุนไพร 

�

� 4

�
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หิ่งห้อย 

      พี่ต๊อย  

บอกอีกด้วยว่าได้เริ่ม

ปลูกลำพูควบกันไป

เพื่ อ ใ ห้ หิ่ ง ห้ อ ยม า

เกาะ และเพิ่มปริมาณ	

หิ่งห้อย หวังจะให้

เป็น “สวนหิ่งห้อยบก”	

1. ใบยอ นำไปทำห่อหมก 

2. ใบขี้เหล็กไว้แกง 

3. ใบชะพลู กินกับเมี่ยงคำ 

	

สะเดา	

ลูกลำพู 

�

�

�
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ในอดีตพื้ นที่ ทรงคนองมีพื ชพรรณ
มากมายหลายชนิด ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับ

ระบบนิเวศแบบสามน้ำ ซึ่งบางชนิดยังเป็น
พืชดั้ ง เดิมที่ มีความสำคัญและบอกถึง
ประวัติความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ ได้เป็น
อย่างดี แต่การขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
ส่งผลให้พืชเหล่านี้สูญพันธุ์ ไปจากพื้นที่ ต่อ
มาชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าของพืชเหล่านี้ จึง
ได้มีการปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนพืชที่
สูญหายไป 

พ
ืชใ
นท

รง
คน

อง


พรรณพืชที่ ได้สูญหายไปแล้วจากพื้นที่มี 4 ชนิด 

คือ ต้นเกด ต้นใบพาย ต้นมะขวิด และต้นมะพูด 

1. ต้นเกด    

�

�

2. ต้นมะขวิด    

3. ต้นมะพูด	

 ทรงคนอง�
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ปรงไข่ 
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ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้สามารถพบพืช

ดั้งเดิมที่มีทั้งลักษณะพืชป่าชายเลน 

และพืชป่าชายหาด ส่วนพืชที่นำเข้า

มาปลูกจะเป็นลักษณะพืชสวนและพืช

ที่นำจากถิ่นอื่นมาปลูก เช่น อินทผาลัม	

ทำให้ลักษณะของสังคมพืชค่อนข้าง

หลากหลายไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม

และแปลกจากถิ่นอื่น	

1. อนิทผาลมั  2. ตน้จาก 

3. ตน้มนัป ู 4. ฟา้ทลายโจร 

5. ตน้ตนีเปด็ 

ทรงคนอง �
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มะกล่ำต้น มีคุณสมบัติทางยาที่

สำคญัคอื ใชเ้บือ่พยาธิ ส่วนรากมี

รสเปรี้ยวเล็กน้อยใช้เป็นยาแก้

ทางเสมหะ แก้ร้อนใน เมล็ดแก้

ร้อนในรักษาแผลที่เกิดหนองและ

ฝี ใบแก้ริดสีดวงทวาร แก้บิด 

แก้อักเสบ รักษาโรคเก๊าท์ 

จามจุรี ไม้ประโยชน์

หลายด้าน เป็นทั้งไม้

ใชส้อย พชืสมนุไพร อกีทัง้	

ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น

แก่ป่ าและ เป็นแหล่ ง

อาหารที่ดีสำหรับสิ่งมี

ชี วิ ต ข น า ด เ ล็ ก พ ว ก

จุลินทรีย์ 

ไม้อเนกประะสงค์ ต้นหูกวาง 

สามารถใช้เปลือกไม้ ใบ รวมทั้ง

รากและผลดิบในการฟอกย้อม

หนัง ใช้ผลิตสีดำใช้ย้อมผ้าฝ้าย 

และทำหมึก เนื้อไม้มีคุณภาพดีใช้

ก่อสร้างบ้านเรือนและต่อเรือ 

มะกล่ำเต้น 

ต้นหูกวาง 

ต้นจามจุรี 

 ทรงคนอง�

art new.indd   8 2/5/09   1:47:45 PM



1. ต้นโกงกาง  2. ต้นเต่าร้าง  3. ต้นยอ  4. ต้นเหงือกปลาหมอ 

� �

� 4

ตอนนี ้“หวายลงิ”คอ่นขา้ง	

หายากแลว้ เปน็พรรณไม้

ที่ชอบขึ้นในบริเวณลุ่ม

ปากแมน่ำ้ใกลป้า่ชายเลน	

ลำต้นและเถาเหนียว

มาก ใช้ ท ำ เ ชื อกหรื อ

เครื่องจักสานได้ดี 

ทรงคนอง �
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 ทรงคนอง�0

 ในสมัยโบราณข่อย	

เป็นพืชที่นิยมใช้สีฟันโดยใช้

กิ่งอ่อนนำมาทุบให้นิ่มแล้ว  

สีฟันและเนื้อไม้ยังนำมาทำ

กระดาน 

สารภีทะเล หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 

กระทิงชอบขึ้นตามป่าใกล้ชายทะเล 

ไม้ ใช้ก่อสร้างเครื่องตกแต่งบ้าน 

เครื่องมือกสิกรรมใช้ทำเรือ ดอก

ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจ น้ำมัน

สกัดจากเมล็ดใช้ทาแก้ปวดข้อ ทำ

เครื่องสำอางปลูกเป็นไม้ประดับ 

	 ชำมะเลียง เป็นผลไม้พื้น

บ้ า น ป ลู ก ขึ้ น ทั่ ว ทุ ก ภ า ค ข อ ง

ประเทศไทย พบมากตามป่าทุ่ง

หรือปลูกปนกับไม้ผลอื่นตามไร่

สวน คนสมัยก่อนให้เด็กกินแก้

อาการท้องเสีย แก้ ไข้แก้ร้อนใน 

และเลือดกำเดาไหล 

พ
ืชใ
นท

รง
คน

อง


ขอ่ย 

สารภทีะเล 

ชำมะเลยีง 

art new.indd   10 2/5/09   1:47:50 PM
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	 มะหวด ส่วนใหญ่ ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ในการก่อสร้าง  

ทำฟืน และเครื่องมือการเกษตร สรรพคุณทางยา รากใช้แก้พิษฝี

ภายใน แก้ปวดศีรษะ รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน เปลือกใช้สมานแผล 

แก้บิด ผลใช้บำรุงกำลัง ส่วนเมล็ดแก้ ไอหอบ ไข้ซางเด็ก 

 ส่วนหนามบังดอ เป็นไม้พุ่มมีลักษณะพิเศษคือ มีหนามขนาด

เล็กมากตามกิ่ง ซึ่งเมื่อโดนตำเข้าผิวหนังจะไม่สามารถเอาออกได้ 

มะหวด 

หนามบงัดอ 
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ไปแลว้จากทรงคนอง สาเหตมุาจากการใชส้ารเคมดีา้นการเกษตร การขาด

การดูแลรักษาเส้นทางน้ำไหล ทำให้คคูลองตืน้เขนิ น้ำไหลไมส่ะดวก อกีทัง้

ชมุชน และโรงงานอตุสาหกรรมปลอ่ยนำ้เสยีเปน็สาเหตใุหน้ำ้เนา่เสยี และมี

ผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ จึงทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดบ้างก็ตายบ้างก็

อพยพยา้ยทีอ่ยู ่ การสญูเสยีหรอืหายไปของสตัวน์ำ้หลายชนดิ ชกันำใหส้ตัว์

อื่นสูญหายไปด้วย เพราะสัตว์ที่อาศยัในพืน้ทีส่ว่นใหญก่นิสตัวน์ำ้เปน็อาหาร 

เมือ่สตัวน์ำ้ไมม่ ีสตัวเ์หลา่นี ้จงึอพยพยา้ยทีอ่ยูอ่าศยัไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ทีม่อีาหารใน

การดำรงชวีติ	

1. ปลาตีน     2. ปลากระบอก     

3. ปลาบู่เขือ   4. ปลากด	สัตว์หลายชนิดสูญหาย

: ภาพซา้ย นกพรกิ : ภาพขวา นกขมิน้ สตัวท์ี่ ใกลส้ญูหาย	

	

ปูทะเล 

สัตว์อีกตัวหนึ่ง 

ที่สูญหายไปแล้ว 

� �

� 4
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สัตว์ที่พบได้ทั่วไป
  ด้วยความที่สภาพพื้นที่ ในทรงคนองได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้

สัตว์ส่วนใหญ่ที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ ได้จะเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวให้เข้า

ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 

 สัตว์ที่เราพบได้ทั่วไปคือ งูหลาม งูเหลือม งูเขียวหางไหม้ ตัวเงิน

ตัวทอง และพวกสัตว์ปีก เช่น กา 

1. งูเขียวหางไหม้   2. งูเหลือม    3. ตัวเงินตัวทอง  4. กา 

� �

� 4

ทรงคนอง ��
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คุณ
ค่า
แห

่งภ
ูมิป

ัญ
ญ
า ...สำหรับคุณลุงบุญแถม

	

การได้อนุรักษ์         

ภูมิปัญญาในด้านการแกะสลัก

หยวกกล้วยย่อมเป็นความภาคภูมิใจ

เป็นอย่างยิ่ง แต่สิ่งที่มีความหมายมาก

กว่านั้น คือการได้เผยแพร่ภูมิปัญญา

ด้านนี ้ให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเรา

ได้เรียนรู้ 


 ทรงคนอง�4
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คณุลงุบญุแถม เพชรประดษิฐ ์ชา่งฝมีอื	

การแกะสลักหยวกกล้วยหรือที่นิยม

เรียกกันว่า “การแทงหยวก” ของชุมชน

ทรงคนองซึ่งภูมิปัญญาด้านนี้ นับวันจะ

ยิ่งเหลือน้อยลงทุกที คุณลุงได้เล่าถึง

ประวัติในการแกะสลักหยวกกล้วยว่า 

“ในอดีตการเผาศพ จะใช้วิธีแบบกลาง

แจ้ง (ใช้เชิงตะกอน)  ซึ่งในบางครั้งอาจ

มีฝนตกทำให้การเผาศพมีปัญหา ดังนั้น

จึงมีการทำโครงหลังคาครอบเชิงตะกอน 

เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องฝนตก ซึ่งในอดีต

การทำโครงหลังคาและเสานั้นจะใช้ ไม้” 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ใช้ ได้ ไม่นานเนื่องจาก	

โดนความร้อนจึงได้มีการนำเปลือกกลว้ย

มาหุ้มเสาไว ้ เพื่อป้องกันความร้อนจาก

การเผาศพ และเพือ่ความสวยงามจงึไดม้ี

การแกะสลกักาบกลว้ยทีหุ่ม้เสาขึน้มา และเริม่มกีารนำการแกะสลกัหยวกกลว้ย

ไปใชก้บัพธิกีารอืน่มากขึน้ 

	

ใส่กระดาษสีไว้ ใต้กาบที่แกะแล้ว  

เพื่อเน้นให้เห็นความสวยงามมากขึ้น ทรงคนอง ��
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	 	 ลวดลายที่ ใช้ ในการ

แกะสลกั เชน่ ลวดลายก้ามปูจะ

ใช้ ในงานศพ และลวดลายเลื้อย	

ลกัษณะตา่งๆ ใช้ ในงานพิธีมงคล 

เช่น งานบวช งานสรงน้ำพระ 

	

	

	

	

	

 มีดแกะสลักเป็นมีดที่

ออกแบบพิเศษโดยให้มีความคม

ทั้งสองด้าน 

 การนำกาบกล้วย (นิยมใช้กล้วยตานี) มาแทงให้เป็น

ลวดลายที่สวยงาม แล้วนำไปจัดเป็นซุ้ม ที่ทำโครงด้วยไม้ ไว้แล้ว 

ซึ่งจะใช้ ในงานศพ ช่างแทงหยวกจะแทงลวดลายโดยไม่มีการร่าง

แบบลาย 

การแทงหยวก

คุณ
ค่า
แห

่งภ
ูมิป

ัญ
ญ
า

 ทรงคนอง��
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ทรงคนอง ��
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คณะทำงาน

	1.ดร.สุรางค์เธียรหิรัญ

2.อ.เรณูสุวรรณรัตน์

3.วีรณาสมพีร์วงศ์

4.สุทธิลักษณ์โรจนานุกูล

5.สมหมายแป้นนางรอง

6.สนันหมัดส๊ะ

7.ลออรัตน์ปานมา

8.จารินีบำรุงถิ่น

9.อานุภาพโตสุวรรณ

10.สุวรรณีสร้างคำ

 ทรงคนอง��

คณ
ะท

ำง
าน


1.

8.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

2.
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กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้  
โทรศัพท์ 0-2561-4292-3 ต่อ 487 
website:www.forest.go.th/biodiversity 

คณะทำงาน	
ดร. สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานความหลากหลาย 
  ทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
	 หวัหนา้โครงการสำรวจและจดัทำฐานขอ้มลู	
	 	 ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
อ. เรณู  สุวรรณรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ 8ว 
 ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ 
วีรณา  สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์  
สมหมาย  แป้นนางรอง นักวิทยาศาสตร์		
สุทธิลักษณ์  โรจนานุกูล ผู้ช่วยนักวิจัย  
ลออรัตน์  ปานมา ผู้ช่วยนักวิจัย 
อานุภาพ  โตสุวรรณ นักวิทยาศาสตร์ 
สนั่น  หมัดส๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตร	
จารินี  บำรุงถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
สุวรรณี  สร้างคำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
สมรัก  โกระวิโยธิน เจ้าหน้าที่ธุรการ	

ขอขอบคุณ	
คณะกรรมการป่าชุมชนทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ และชุมชนทรงคนองทุกท่าน 
คุณปรีชา องค์ประเสริฐ สำนักจัดการป่าชุมชน 
ที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ	
ในการทำงานเป็นอย่างด	ี
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สภาพทั่วไป	 1	

วิถีชีวิตชุมชน	 2	

จุดเริ่มต้น	 3	

การจัดการพื้นที่ป่า	 4	

พืชในทรงคนอง	 6	

สัตว์ในทรงคนอง	 12	

คุณค่าแห่งภูมิปัญญา	 14	

สารบัญ

สา
รบ

ัญ
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“ลองเปิดอ่านช้าๆ
แล้วคุณจะพบว่าความหลากหลาย
มีอะไรน่าสนใจมากกว่าที่คุณคิด”
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เอ่อระเหย ลอยมา    ยกมือวันทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ไหว้คุณพระรัตนตรัย    และเทพไท้อันมีฤทธิ์ 

ไหว้คุณบิดรมารดา    ที่เลี้ยงลูกมาจนรอดชีวิต 

ไหว้คุณครูบาอาจารย์    ที่สั่งสอนฉันจนช่ำชองวิทย์ 

พวงเจ้าเอ๋ย มะขวิด    ขออย่าให้ติดขัดเอย 

เออระเหย เลยมา    ฉันจะว่าเพลงพวงมาลัย 

เพลงนี้เป็นเพลงพื้นบ้าน    สนุกสนานกันแบบไทยไทย 

พวกเราอยากอนุรักษ ์   พวกเราไม่อยากให้มันสูญไป 

เรามาร้องเล่นในสวน    เพราะพวกเราล้วนเป็นลูกหลานไทย 

พวกเจ้าเอ๋ย มะไฟ    รักษาของ ไทยไทย ไว้ ให้ดีเอย 

เออระเหย เลยมากล่าว    ถึงเรื่องราวของป่าชุมชน 

เดิมทีเป็นสวนมะพร้าว    ทำน้ำตาลนานเข้ามันไม่ ได้ผล 

จึงเลิกทำแทบทุกบ้าน    ไปเป็นสาวโรงงานกันหลายร้อยคน	

ทิ้งสวนให้รกให้ร้าง    ไม่ถากไม่ถางไม่มีใครสน 

สิ่งแวดล้อมจึงรับซื้อไว้   เพราะรัฐตั้งใจช่วยประชาชน 

พวงเจ้าเอ๋ย จงกล    ซื้อทิ้งไว้จนทรุดโทรมหมดเอย 

เออระเหย แววไว    เมื่อกรมป่าไม้มารับหน้าที่ 

ดูแลทั้งหกตำบล    พวกเราทุกคนรู้สึกยินดี  

บังเอิญเขตทรงคนอง    โดยเฉพาะหมู่สองที่ท่านนั่งอยู่นี่ 

ได้บุกได้เบิกแห่งแรก    มันก็น่าแปลกจริงนะน้องพี่ 

พวงเจ้าเอ๋ย มาลี    ทรงคนองโชคดีมีสวนป่าเอย 

	

อ.ยุพา ไฮ้เจริญ ผู้ประพันธ์ 

๘ เมษายน ๒๕๕๐ 
	

เพลงพวงมาลัยในสวน 
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“ตน้ไมท้ีเ่คยพบดาษดืน่และเปน็ทีรู่จ้กัทัว่ไป	 	จกักลบักลายเปน็พชืพนัธ์ุทีห่ายาก	
และคลา้ยเปน็เพยีงแตช่ือ่ในตำนาน				สำหรบัคนเมอืงยคุปจัจบุนั...”	
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