
ข้อมูลชุมชนคุ้งบางกะเจ้า 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ประกอบด้วย 15 ต ำบล 60 หมู่บ้ำน แต่เขตที่มีกำร
ปลูกและอนุรักษ์ส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรสในสมัยกว่ำ 100 ปี ก่อนหน้ำนี้อยู่ในคุ้งบำงกะเจ้ำหรือที่เรียกว่ำ 
“กระเพำะหมู” ประกอบด้วย 6 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลบำงกะเจ้ำ บำงกระสอบ บำงยอ บำงน้ ำผึ้ง บำงกอบัว และ
ทรงคนอง พื้นที่ทั้งหมดประมำณ 12,000 ไร่ รวมสวนและที่อยู่อำศัย เป็นชุมชนชำวมอญมีประเพณีสืบทอดเป็น
มรดกทำงวัฒนธรรม เช่น ประเพณีสงกรำนต์ กำรเล่นสะบ้ำ กำรบวชพระของชำวไทยรำมัญ กำรแห่หงส์ธง
ตะขำบ เป็นต้น ในอดีตประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำสวน ซึ่งผลผลิตที่สร้ำงรำยได้หลักในยุคแรกคือ สวน
ส้ม และสวนผสม เพรำะทำงกำรงดเว้นกำรเก็บค่ำอำกรกับส้ม ท ำให้กำรปลูกส้มเฟ่ืองฟูมำกในยุคนั้น               
ในยุคต่อมำมีกำรปลูกมะพร้ำวเพ่ือท ำน้ ำตำลมะพร้ำว เพรำะได้รำคำดีกว่ำผลไม้ทั่วไป ถัดมำเมื่อมะพร้ำวแก่มำก
จนต้นสูง ขึ้นล ำบำก และให้ผลผลิตน้อยลง ชำวสวนจึงหันมำท ำสวนผสมแบบเดิม ผลไม้ที่ปลูก ได้แก่ มะพร้ำว
น้ ำหอม มะม่วงน้ ำดอกไม้ ส้ม มะปรำง ละมุด มะนำว มะพร้ำว กล้วยหอม กล้วยน้ ำว้ำ กระท้อน มะไฟ มะเฟือง 
ชมพู่มะเหมี่ยว พุทรำ หมำก พืชผักสวนครัว เช่น ชะอม สภำพพ้ืนที่มีแม่น้ ำขนำดใหญ่โอบรอบ เป็นพ้ืนที่รำบ       
ดินตะกอนลุ่มแม่น้ ำ อยู่ใกล้บริเวณปำกแม่น้ ำที่เชื่อมต่อกับทะเล ส่งผลให้น้ ำมีสภำพเป็น 3 น้ ำ ที่เรียกว่ำ “ลักจืด
ลักเค็ม” ผลไม้ที่ปลูกที่นี่จึงมีรสชำติดี หวำนแหลมกว่ำพ้ืนที่อ่ืนโดยทั่วไป และคนสมัยก่อนนิยมปลูกด้วยเมล็ด  
ท ำให้กำรกลำยพันธุ์ของผลไม้ ไปในทำงท่ีดี ซึ่งชำวสวนจะคัดสรร ผลไม้ต้นที่รสชำติดี ไว้ขยำยพันธุ์ต่อไป 
 
การอนุรักษ์ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส 

 ส้มเขียวหวำนพันธุ์ เทพรสหรือเรียกสั้น  ๆ ว่ำ “ส้มเทพรส” ได้สูญหำยไปจำกชุมชนคุ้ง          
บำงกะเจ้ำเนื่องจำกสภำพน้ ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2526 และ 2538 รวมทั้งโรงไฟฟ้ำที่มำสร้ำงใกล้พ้ืนที่เมื่อ 30 กว่ำปี
ก่อนหน้ำนี้ ท ำให้คนรุ่นใหม่ ๆ ไม่รู้จักส้มเทพรส นำยณรงค์ ส ำลีรัตน์ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และเป็นปรำชญ์จังหวัด
สมุทรปรำกำรกล่ำวว่ำถ้ำสอบถำมจำกคนที่อำยุมำกกว่ำ 35 ปีอำจจะรู้จัก หรือเคยได้ยินชื่อส้มเทพรสมำบ้ำง       
แต่ถ้ำถำมคนเฒ่ำคนแก่ที่อำยุมำกกว่ำ 50 ปีจะบรรยำยลักษณะของส้มเทพรสให้ฟังได้เลย กลุ่มอนุรักษ์พืชของ
ชุมชน ได้แก่ นำยนภดล ทองมั่น นำยปรีชำ สำธุกำร และนำยกัมปนำท ปั้นเลิศ ผู้ ค้นพบต้นส้มเทพรสในพ้ืนที่
สวนเก่ำของชำวบ้ำนต ำบลบำงกระสอบ ที่เป็นสวนส้มเก่ำ จ ำนวน 3 ต้น คำดว่ำอำยุต้นประมำณ 30 ปี ขึ้นไป 
เป็นต้นที่เกิดจำกเมล็ดเนื่องจำกมีหนำมแหลมยำว ทรงต้นสูง โดยสองต้นแรก  ผิวเปลือกมีสีเขียว ต้นที่ 3          
ผิวเปลือกสีเขียวปนสีน้ ำตำล ส ำหรับรสชำติของส้มทั้ง 3 ต้นนี้ จะแตกต่ำงจำกส้มบำงมด คือส้มเทพรส เนื้อใน
หวำนกรอบ ไม่มีรสเปรี้ยว แม้ผลยังอ่อน เมื่อปอกเปลือกเส้นใยผนังผลด้ำนในจะติดเปลือกออกมำ ส่วนส้ม       
บำงมดเนื้อในจะนุ่มกว่ำและมีรสเปรี้ยวแซม กลุ่มผู้อนุรักษ์จึงช่วยกันขุดบอนต้นส้มทั้ง 3 ต้นจำกสวนที่พบ      
มำปลูกในที่สวนตัวเอง ช่วยกันพัฒนำ ฟ้ืนฟูต้นให้แข็งแรง ขณะนี้ได้ขยำยพันธุ์ส้มเทพรส 2 ต้นแรก โดยกำร        
ตอนกิ่งเพ่ือเพ่ิมจ ำนวนไปปลูกในสวนของสมำชิกกลุ่มประมำณ 100 ต้น ส่วนต้นที่ 3 หลังจำกขยำยพันธุ์เพ่ิม
ประมำณ 3-4 ต้น ต้นแม่ได้ตำยลงเนื่องจำกต้นได้รับควำมกระเทือนระหว่ำงเคลื่อนย้ำย 
 
 
 
 



ลักษณะของส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส 
 ลักษณะของส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรส หรือบำงคนเรียก “ส้มพระประแดง”เป็นกลุ่มส้มเปลือก

ล่อน คล้ำยส้มบำงมด ลักษณะที่แตกต่ำงจำกส้มสำยพันธุ์อ่ืน ๆ คือ มีรสหวำนตั้งแต่ผลอ่อน มีลักษณะประจ ำ
พันธุ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใบ เป็นใบเดี่ยว ก้ำนใบสั้นกว่ำแผ่นใบ กว้ำงประมำณ 3.5 เซนติเมตร ยำวประมำณ 7 
เซนติเมตร ปลำยใบเว้ำตื้น ไม่มีปีกใบ 

- ผล มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 5.4 เซนติเมตร รูปทรงคล้ำยทรงกลม ฐำนผลป้ำน ปลำย
ผลบุ๋ม เปลือกสีเขียว ผิวเรียบ ต่อมน้ ำมันปรำกฏชัดเจนและหนำแน่น  

- กลีบ มีจ ำนวน 10 กลีบต่อผล กำรยึดติดกันระหว่ำงกลีบติดกันเล็กน้อย รูปร่ำงกลีบ
สม่ ำเสมอ สีเนื้อสีส้มและสม่ ำเสมอ 

- เมล็ด รูปไข่ เฉลี่ย 10 เมล็ดต่อผล 
 

จำกข้อมูลชุมชนและข้อมูลที่มำของส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรส ซึ่งกลุ่มผู้อนุรักษ์พันธุ์พืชของ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่คุ้งบำงกะเจ้ำ มีควำมประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนชุมชน ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 และต้องกำรจดทะเบียนส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรสเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพะถิ่นนั้น ได้มีกำร
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส ำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำร และเกษตรอ ำเภอพระประแดง กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรส เพ่ือให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน และเกิดประโยชน์
ต่อชุมชน และคำดหวังว่ำชุมชนคุ้งบำงกะเจ้ำจะเป็นชุมชนแรกท่ีได้รับกำรขึ้นทะเบียนชุมชนตำม พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และส้มเขียวหวำนพันธุ์เทพรส จะเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่นพืชแรกของ
ประเทศไทยเช่นกัน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


