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โครงการฟื้นฟูปา
เพื่อการเรียนรูเชิงนิเวศ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ
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“...สมควรสงวนพื้นที่แห่งนี้ไว้ส�ำหรับ
เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดของ กทม.
เนื่องจากลมมรสุมจากอ่าวไทยจะพัดเอา
อากาศบริสุทธิ์ที่ผลิตจากพื้นที่แห่งนี้
เข้าฟอกอากาศเสียในกรุงเทพฯ
เป็นเวลากว่าปีละ 9 เดือน...”

แนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ผ่านคุ้งบางกระเจ้า ในช่วงปี 2525 - 2530

อ้างอิงจากหนังสือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (หน้า 103)
จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงาน กปร.
http://e-library.rdpb.go.th/book_search_loginshow.php?book_code=9481
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ความเป็นมา

บางกะเจ้ า เป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย วขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ใ กล้
กรุงเทพมหานครมากที่สุด และยังอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม
ทางราชการจึงมีแนวคิดทีจ่ ะอนุรกั ษ์ให้พนื้ ทีบ่ างกะเจ้าเอือ้ ประโยชน์
โดยการเป็น “ปอด” เพือ่ ฟอกอากาศให้กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั โิ ครงการสวนกลางมหานคร เริม่ ดำ�เนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้สำ�นักงานนโยบายและ
แผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ดำ � เนิ น การสร้ า ง
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ บนเนื้ อ ที่ 148 ไร่
ในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศ
นครเขือ่ นขันธ์แห่งนีอ้ ยูใ่ นความดูแลของสำ�นักโครงการพระราชดำ�ริ
และกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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“โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์”

ปี พ.ศ. 2556 กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และบริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
หรือ ปตท.สผ. ได้ด�ำ เนินโครงการฟืน้ ฟูปา่ เพือ่ การเรียนรูเ้ ชิงนิเวศ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ตามแนวพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียน

ธรรมชาติสวนศรีนครเขื่อนขันธ์”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมพื้นที่ได้รับความรู้
ความเพลิดเพลิน และสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เห็นคุณค่า
พื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้าอันจะนำ�ไปสู่การอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้
โดยทัง้ 3 หน่วยงานได้รว่ มกันปรับปรุงบริเวณสวนศรีนครเขือ่ นขันธ์
ประกอบด้วย การฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศบนเนื้อที่ 40 ไร่ พัฒนา
เส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เพื่อผู้สูงอายุและผู้ใช้รถเข็นโดยยึดหลัก “อารยสถาปัตย์”
พั ฒ นาป้ า ยสื่ อ ความหมายธรรมชาติ นิ ท รรศการกลางแจ้ ง
จุดให้บริการการเรียนรู้ แผ่นพับและสื่อเผยแพร่อื่นๆ รวมทั้ง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยา และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
สำ�หรับประชาชนโดยทั่วไป
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แผนการดำเนินงาน 8 ป
(2556 - 2563)

2563

“รักษาความสมบูรณของแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ
และการมีสวนรวมของชุมชนอยางยั่งยืน”
• ติดตามการเติบโตสวนพฤกษชาติ 40 ไร
และประเมินคุณคาเชิงนิเวศ
• ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
• สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และสรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษหองเรียนธรรมชาติ

2558

ระยะที่ 2

2559 - 2563

2559

สงมอบพื้นที่ฟื้นฟู
ปาเชิงนิเวศ 40 ไร
และเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ปายสื่อความหมาย
และส่ิงอำนวยความสะดวก
ภายในสวนสาธารณะ

• ปลูกและฟื้นฟูปาเชิงนิเวศ 40 ไร
• ปรับปรุงเสนทางศึกษาธรรมชาติ
ปายสื่อความหมาย และปรับปรุง
สิ่งอำนวยความสะดวก
2557
ในสวนสาธารณะ
• จัดทำแผนแมบทเพื่อการอนุรักษ
และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุงบางกระเจา
สูความยั่งยืน

ลงนามบันทึกขอตกลง
วาดวยความรวมมือ
ระหวาง ปตท.สผ. กรมปาไม
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2556

ระยะที่ 1

2556 - 2558
ดำเนินการแลวเสร็จ
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ธรรมชาติหลากหลายในสวนศรีฯ

สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์ หรือทีช่ มุ ชนบางกะเจ้าเรียกกันว่า
สวนกลาง นั้น เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

พบทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มากกว่า 100 ชนิด เป็นแหล่งรวม
ของทั้งนกประจำ�ถิ่นและนกอพยพ นอกจากนี้ยังพบสัตว์เลื้อยคลาน
และปลาหลากหลายชนิด แสดงให้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสม เป็นแหล่งอาหาร แหล่งทำ�รังวางไข่ และ
แหล่งหลบภัยตามธรรมชาติของสัตว์หลายๆ ชนิดนั่นเอง
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เรียนรู้การฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศ

พื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บริเวณพื้นที่ศึกษาเรียนรู้
การฟืน้ ฟูปา่ เชิงนิเวศ เนือ้ ที่ 40 ไร่ เดิมเคยเป็นทีอ่ าศัยของชุมชน
มีการทำ�เกษตรแบบยกร่องสวน ต่อมาสวนผลไม้บนคันคูรอ่ งสวน
ถูกแทนที่ด้วยไม้โตเร็ว วัชพืชและไม้ต่างถิ่นที่ถูกพัดพามากับ
กระแสน้ำ� ด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะนี้ แนวทางการปลูกป่าเพื่อ
ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมามีความสมบูรณ์ แต่ยังต้องคงไว้ซึ่ง
การเป็นสวนหลังบ้านของชุมชน จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีวธิ กี ารฟืน้ ฟูปา่
ที่แตกต่างออกไปจากวิธีการฟื้นฟูป่าแบบปกติ
การปลูกฟืน้ ฟูตอ้ งคำ�นึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศดั้งเดิม รวมถึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนท้องถิน่ มุง่ เน้นฟืน้ ฟูให้ระบบนิเวศดัง้ เดิมของพืน้ ทีก่ ลับคืนมา
ทัง้ ในแง่ของโครงสร้างของป่า ผลผลิต และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืน้ ที่ ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาเรียนรูก้ ารฟืน้ ฟูปา่ เชิงนิเวศได้จ�ำ ลอง
ระบบนิเวศดั้งเดิมของคุ้งบางกะเจ้ามาไว้ที่นี้ ประกอบไปด้วย
ป่า 3 ชนิด คือ
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ป่าบึงชุ่มน้ำ� มีการปลูกฟื้นฟู 26 ชนิด
ได้แก่ ลำ�ดวน หว้า กันเกรา ยางนา พะยอม
ซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในระบบนิเวศที่มีน้ำ�ท่วมขัง

ป่าดิบลุ่มน้ำ� มีการปลูกฟื้นฟู 15 ด
ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม ลำ�ชนิ
ดวน
มะเกลือ หว้า กันเกรา มะม่วง แคน
จันทน์หอม จำ�ปา มะพลับ อบเชย ในอนาคตา
พืน้ ทีน่ จี้ ะเปน็ ป่าทีม่ ไี ม้โครงสร้างขนาดใหญ่

ป่าชายเลน มีการปล
ได้แก่ ลำ�พู โกงกาง ูกไมฟื้ถ้นฟู 13 ชนิด
ทะเล โพทะเล จิกทะเล ั่ว ตะบูน ปอ
ซึง่ เมอื่ เตบิ โตเตม็ ทีแ่ ล้วจะเป และหยีทะเล
ระบบนิเวศป่าชายเลนได้เป็ น็ ตัวแทนของ
นอย่างดี
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กิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติ

“สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” สวนสาธารณะขนาดใหญ่
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด เป็นทีอ่ ยูข่ องสัตว์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็น นก ผีเสื้อ กระรอก ค้างคาว ฯลฯ เหมาะแก่การ
ทำ�กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมเชิงสุขภาพซึ่งจะได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากปอดกลางเมืองแห่งนี้
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เส้นทางศึกษาธรรมชาติในสวนสาธารณะ
และสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์
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จุดบริการห้องเรียนธรรมชาติ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยาน
ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
เส้นทางศึกษาธรรมชาติสำ�หรับผู้ใช้รถเข็นและผู้สูงอายุ
ระยะทาง 500 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
พื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศ 40 ไร่
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เส้นทางจักรยานเรียนรู้ป่า 3 ยุค

“ป่า 3 ยุค” คือ ชือ่ ของเส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ
ที่จะนำ�เข้าสู่ความร่มรื่นสวยงามของพืชพรรณไม้ที่มีร่องรอยของ
ป่าในอดีต วิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับป่าของชุมชนบางกะเจ้า
ในปัจจุบัน และกระบวนการฟื้นฟูป่าเพื่อให้เป็นป่าสวนเชิงนิเวศ
ในอนาคต เส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร
เป็นทางลาดยางและทางดินบดอัด ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
ตีนเปดทะเล ไมสวยงามปาชายเลน
BIKE

ROUTE

นิเวศดงจาก

เริ่มตน
เสนทาง

วิถีชีวิตริมบึง

ลำพู

คลองสองวิถี

บานหิ่งหอย

สิ้นสุด
เสนทาง

นก สุดยอดพนักงานบำรุงปา
สวนมะพราว รองรอยอดีต
เพื่อการชมธรรมชาติไดอยางสนุกสนาน
ควรมีกลองถายรูป กลองสองทางไกล
และสมุดบันทึก
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ตะเคียี นทอง
ไมศักดิ์สิทธิ์

วิถีชาวสวนคุงบางกะเจา

จุดน่าสนใจในเส้นทาง

1) ดงจาก : ต้นจาก
เป็นส่วนหนึ่งในระบบ
นิเวศน้ำ�กร่อย ซึ่งเกิด
ขึ้ น บริ เ วณรอยต่ อ
ระหว่างแม่น�้ำ กับทะเล
ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากน้ำ � ขึ้ น -น้ำ � ลง
คนสมัยโบราณจะปลูกต้นจากเป็นแนวกันลมและเป็นหลักฐาน
ในการจับจองที่ดิน ใบสามารถใช้มวนบุหรี่ ห่อขนมจาก และ
เย็บใบจากแก่เป็นตับเพื่อใช้มุงหลังคา ส่วนผลรับประทานได้

2) วิ ถี ชี วิ ต ริ ม บึ ง :
บึ ง น้ำ � ก ร่ อ ย แ ห่ ง นี้
น้ำ�ท่วมขังตลอดเวลา
พื ช บ ก แ ล ะ พื ช น้ำ �
จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทั้ ง ความเค็ ม และ
ระดับของน้ำ� นอกจากนี้
ยังเป็นบ้านและแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด
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3) นก : สุดยอด
พนั ก งานบำ � รุ ง ป่ า
สวนศรีนครเขือ่ นขันธ์
มีนกเกือบ 100 ชนิด
คิดเป็น 1 ใน 10 ของ
นกที่ พ บในเมื อ งไทย
มีทงั้ นกประจำ�ถิน่ และ
นกอพยพ นกทำ �ให้
ระบบนิ เ วศมี ค วาม
สมบูรณ์ ทั้งกำ�จัดแมลงศัตรูพืช และช่วยกระจายลูกไม้ผ่านทาง
มูลนกที่ขับถ่ายออกมา
4) ลำ�พู : บ้านหิง่ ห้อย
ลำ � พู ช อบขึ้ น บนดิ น
เลนอ่ อ น มี ร ากชี้ ขึ้ น
เหนือพื้นดิน เรียกว่า
“รากอากาศ” ว่ากันว่า
หิง่ ห้อยชอบเกาะต้นลำ�พู
เพราะดินเลนบริเวณราก
ต้ น ลำ � พู มี ห อยสี แ ดงซึ่ ง
เป็ น อาหารของตั ว อ่ อ น
หิ่งห้อย นอกจากนี้ลักษณะเรือนยอดที่สูงโปร่งทำ�ให้แสงไฟที่ก้น
ของหิ่งห้อยเพศผู้มองเห็นได้ไกล ช่วยส่งสัญญาณให้ตัวเมีย
เข้ามาผสมพันธุ์ ในพื้นที่นี้พบ หิ่งห้อยบก ซึ่งเป็นชนิดที่หายาก
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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เส้นทางรถเข็นชมธรรมชาติ
เส้ น ทางนี้ ไ ด้ พัฒ นาโดยยึ ดหลัก “อารยสถาปั ต ย์ ”
เพือ่ ผูส้ งู อายุและผูใ้ ช้รถเข็น ท่านจะได้สมั ผัสความรื่นรมย์ในสวน
เรียนรู้คุณค่าของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ทั้งพืช สัตว์ นก และ
ปลาที่มีรูปร่างสวยงามหลากหลายชนิด มีระยะทางประมาณ
500 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ACCESSIBLE
ROUTE

บึงน้้ำ ผิวน้ำ้ นิ่งสงบ ใตทองน้ำคึกคัก

เตาราง ทลายสุดทายสิ้นชีวิต

ไทรย
ไ อ ยใบทู สุดยอดรากค้ำยัน
ปลวก อัศจรรยรังปลวก

นนทรี สมุนไพรดอกเหลือง

ชีวิตของตนไมใตรม
เริ่มตน
เสนทาง

ดงปลาสวย

สวนสวย ลมเย็น
สิ้นสุด
เสนทาง

เพื่อการชมธรรมชาติไดอยางสนุกสนาน
ควรมีกลองถายรูป กลองสองทางไกล
และสมุดบันทึก
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จุดที่น่าสนใจในเส้นทาง

1) นนทรี : สมุนไพร
ดอกเหลือง เป็นไม้
พื้นถิ่นเหมาะสมกับ
พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ นี้
ออกดอกในฤดูแล้ง
มี สี เ หลื อ งอร่ า ม
เป็นทิวตามเส้นทาง
เ ป ลื อ ก ใ ช้ ทำ � สี
ย้อมผ้า อวน แห และเป็นสมุนไพรรักษาโรคท้องร่วง

2) เต่าร้าง : ทลายสุดท้าย
สิน้ ชีวติ เป็นปาล์มอายุสนั้
เมื่ อ ออกผลจนมาถึ ง
โ ค น ต้ น ก็ จ ะ ต า ยไ ป
ตามธรรมชาติ ทั้งต้น
มียางเป็นพิษ และผลมี
ขนละเอียด จะรู้สึกคัน
เมือ่ สัมผัส หากรับประทาน
จะเป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหาร
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3) ไทรย้อยใบทู่ :
สุ ด ยอดรากค้ำ � ยั น
พบได้ทวั่ ไปตามริมน้�ำ
และคลองน้ำ � กร่ อ ย
เ ป็ น ไ ม้ เ นื้ อ อ่ อ น
โตเร็ ว เป็ น พื ช ที่
พั ฒ นารากอากาศ
สามารถแตกออก
จากใต้กงิ่ โดยเติบโต
จากรากเล็กๆ เท่าเข็มเย็บผ้า กลายเป็นรากค้ำ�ยันที่เข็งแรงแทง
ลงสู่พื้นดิน ทำ�หน้าที่เป็นเสาค้ำ�ยัน รองรับน้ำ�หนักของกิ่งก้าน
และเรือนยอดขนาดใหญ่ ผลของไทรเป็นอาหารโปรดของนก
จึงทำ�ให้เป็นจุดรวมของนกหลากหลายชนิด
4) บึงน้ำ� : ผิวน้ำ�นิ่งสงบ
ใต้ทอ้ งน้�ำ คึกคัก บึงน้�ำ นี้
มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋ว
เรียกว่า “แพลงก์ตอน”
จำ�นวนมหาศาล ซึง่ เป็น
แหล่งอาหารสำ�คัญของ
สัตว์น้ำ�ต่างๆ โดยมี
ลำ�ดับขั้นตอนการกิน
เป็นวงจรของห่วงโซ่อาหาร
5) ดงปลาสวยงาม : ธรรมชาติ อ อกแบบรู ป ร่ า งปลาไว้
หลากหลายสวยงาม สอดคล้องกับพฤติกรรมและถิ่นอาศัย เช่น
รูปร่างคล้ายลูกศร ริบบิ้น กระสวย มนกลม แบนข้าง หรือ
จั น ทร์ เ สี้ ย ว ในบึ ง น้ำ � นี้ มี ตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น หลายรู ป ร่ า ง เช่ น
ปลาตะเพียน ปลาเสือพ่นน้�ำ ปลานวลจันทร์ ปลาหมอเทศ เป็นต้น
19

สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำ�นวนกว่า 140,000 คน ที่เข้ามา
ใช้บริการสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ด้วยตระหนักถึงการอำ�นวย
ความสะดวกตามหลั ก สากลแก่ ผู้ ม าเยื อ นทุ ก เพศ ทุ ก วั ย
ไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ จึงได้ออกแบบ
สิ่งแวดล้อมและสร้างสถานที่ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์สำ�หรับ
ทุกคนในสังคม (friendly design)

พื้นที่นันทนาการ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.00 น.
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คุ้งบางกะเจ้า
ตัง้ อยูใ่ นอำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม
พื้นที่ 6 ตำ�บล ได้แก่ บางน้ำ�ผึ้ง บางยอ บางกระสอบ
บางกะเจ้า บางกอบัว และทรงคนอง ด้วยลักษณะเป็นเกาะ
ล้อมรอบด้วยแม่น�้ำ เจ้าพระยา มองดูคล้ายใบไม้หรือ “กระเพาะหมู”
และเนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ำ� ไม่ไกลจากอ่าวไทย
จึงมีธาตุอาหารจากบกมาสะสมอยูจ่ �ำ นวนมาก ทำ�ให้เป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น้�ำ
ขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
จากการสำ�รวจพบว่าในคุ้งบางกะเจ้า มีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด
637 ชนิด ซึ่งร่วมถึงชนิดพันธุ์หายากและบางชนิดคาดว่าเป็น
ชนิดใหม่ของโลกด้วย เช่น กุ้งเต้นสีชมพู สกุล Allochestes
พบเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหิ่งห้อย
ในกลุ่มน้ำ�กร่อย กลุ่มน้ำ�จืด และกลุ่มบนบก ซึ่งบางชนิดหายาก
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ปอดของคนเมือง
ในปี พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย (Time Asia) ฉบับ
Best of Asia ยกย่องให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมือง
ที่ดีที่สุดในเอเชีย (The Best Urban Oasis) จากงาน
ศึกษาวิจัยขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อปี พ.ศ. 2554 ระบุว่าพื้นที่สีเขียวของบางกะเจ้าช่วยดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนได้ถึง 6 ล้านตันต่อวัน

ย้อนประวัติศาสตร์
ในอดีต เมืองพระประแดงถือเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล
ที่สำ�คัญของสยามในปี พ.ศ. 2358 สมัยรัชกาลที่ 2 ทรงทำ�พิธี
ฝังหลักเมืองและพระราชทานนามใหม่ให้เมืองพระประแดง ว่า

เมืองนครเขื่อนขันธ์

เมื่อปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพื้นที่
บริเวณนี้ว่า “ศรีนครเขื่อนขันธ์”
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คุ้งบางกะเจ้า

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
ทาเรือ
คลองเตยนอก

ทาเรือ
บางกะเจา

คลองพระโขนง
จุดเชาจักรยาน

5. พิพิธภัณฑปลากัด
ซอย

2. สวนศรีนครเขื่อนขันธ

ษ 5

7

ทาเรือเพชรหึงษ

ชรห
ึงษ
52

ซอย

เพช
รหึง

ึงษ

ษ 2

3

รหึง

ษ 2

6

9.
1. บานธูปหอม 15.
วัดบางน้ำผึ้งนอก
ตลาดน้ำ
บางน้ำผึ้ง
ที่พักแบบ
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท

ชรห

ึงษ
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10.
สวนไมดอกไมประดับ

ทาเรือ
ตาเลื่อน
ระย

14.
วัดปาเกด 7. ปาชุมชน
8. สวนเฉลิมพระเกียรติ
4.
80 พรรษา
สวนปาลำพู
และหิ่งหอย
13.
วัดบางกระสอบ

สภาพทั่วไปของพื้นที่
• สภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มและบริสุทธิ์
• การใช้ชีวิตแบบชนบท การทำ�ฟาร์มเห็ด
ฟาร์มกบ และน้ำ�ตาลมะพร้าว
• สัตว์ป่า
• เป็นมิตรกับจักรยาน

ทาเรือ
วัดบางนานอก
า

ยเพ
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เพช

น้ำ
เจา
พ

 10
หึงษ

ึงษ

ซอย
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ษ 3
เพชร

จุดเชาเรือ

ยเพ
ชรห

ษ
ชรหึง

รหึง

เพช
ซอย

5

ซอยเพ

ซอย

18. สะพานภูมิพล 2
12.
3. หมูบานมอญ
วัดทรงธรรม

ษ 2

แม

ถนนวงแ
หวน
อตุ ส
า

รหึง

ชรห

นเพ

ึงษ 28

ซอ

เพช

ถน

3

ซอยเพชรห

รหึง

ซอย

6. เสนทางศึกษาธรรมชาติ ทาเรือ
วัดบางน้ำผึ้งนอก

ษ 3

16.
วัดบางกะเจานอกซอยเพช

ซอ

17. สะพานภูมิพล 1

รหึง

ทาเรือวัดบางกะเจา

รม
หกร

11.
วัดจากแดง

เพช

เพ
ซอย

ถนนพระรามที่ 3

ทาเรือ
ชองนนทรี

การเดินทางและที่พัก
		 ท่าเรือข้ามฟาก
		 จุดเช่าจักรยาน
		 จุดเช่าเรือ
		 วัดสำ�คัญ
		 ที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท

เพื่อการชมธรรมชาติได้อย่างสนุกสนาน
ควรมีกล้องถ่ายรูป หรือกล้องส่องทางไกล และสมุดบันทึก
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บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคาร A ชั้น 6 และ ชั้น 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 66 (0) 2537-4000
แฟกซ์: 66 (0) 2537-4444

www.pttep.com
FB http://www.facebook.com/pttepple

