
 

 

 กับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 

ต าบลคลองโคน 

ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค าน า 

ต าบลคลองโคน เป็น ๑ ใน ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่ดอนหอยหลอด และ
เป็นหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด าเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด ในพ้ืนที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมได้การน าเอาประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานจัดการพ้ืนที่ 
ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักในภาค
ส่วนต่างๆ ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศต่อไป  

ด้วยความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  และการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ได้
มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด าเนินการศึกษาด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จน
สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

การด าเนินงานโครงการฯ ในช่วงระยะแรกนั้น ได้ให้ความส าคัญในการจัดเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เหมาะสม ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้แทน
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่  ทั้งนี้ ได้
รวบรวมและจัดข้อมูลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและข้อคิดเห็นจากการด าเนินงานที่ผ่านมาไว้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานในระยะต่อไป 

 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 



๑ 
 

 

๑. รูจ้ักต าบลคลองโคน 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลคลองโคน มีพ้ืนที่ขนาด ๓๓.๖๙ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๒๑,๐๕๖ ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ชายฝั่ง มีป่าแสมและโกงกาง บริเวณที่อยู่ติดชายเลน
จะเป็นพ้ืนที่น้ าเค็ม บางส่วนเป็นน้ ากร่อย มีประชากร 
๔,๓๒๙ คน ๑,๐๘๔ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย ๒,๑๔๐ 
คน หญิง ๒,๑๘๙ คน  

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 

คลองโคนเป็นพ้ืนที่ ๑ ใน ๔ พ้ืนที่ชุ่มน้ าดอน
หอยหลอดที่มทีรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ป่าชายเลน 
คลอง ๔ หลัก แพรกสาธารณะ แหล่งน้ าเค็มและน้ า
กร่อย น้ าขึ้นและน้ าลงตามนิเวศ ตะกอนทับถมท าให้มี
ความสมบู รณ์ ของแหล่ งอาหารและเป็ นแหล่ ง
เจริญเติบโตของสัตว์ทะเลจ าพวก กุ้ง หอย ปู ปลา
ชนิดต่างๆ และยังมรีะบบนิเวศที่สมบูรณ ์
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ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า
ประมงชายฝั่ ง  เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า  หอยแครง 
หอยแมลงภู่ และแปรรูปกะปิ บางส่วนท าสวน
มะพร้าว รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ และ
ธุรกิจส่วนตัว ชุมชนให้ความส าคัญต่อการจัดการ

ป่าชายเลน การป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ งทะเลด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นหรือ
คอนกรีตเสริมเหล็ก และพัฒนาป่าชายเลนเป็น
ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน ให้ผู้สนใจเข้า
ศึกษาเยี่ยมชม สัมผัสธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่
สวยงาม เรียนรู้ระบบนิเวศของสัตว์น้ า ท าให้เป็นที่
รู้จักและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ  

นอกจากนี้ พ้ืนที่ยังมีภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลผลิตสัตว์น้ ามี
ปริมาณลดลงจากการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม ปัญหาน้ าเสียครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การกัดเซาะชายฝั่ง และป่าชายเลนถูกบุกรุก พ้ืนที่ทับซ้อน สิ่งปลูก
สร้างรุกล้ า และปัญหาการการจัดการขยะท้ังในครัวเรือน แหล่งชุมชน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาด าเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและกรอบแผนงานที่กว้าง รวมทั้งมีกิจกรรมจ านวนมากจึงด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน  

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน (อบต.คลองโคน) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ต าบลไว้ว่า 
“สาธารณูปโภคเร่งเริ่ม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้จักษ์ตลอดชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ราษฎร์ห่างไกลยาเสพติด ร่วมส่งเสริมการคิดบูรณาการ” และได้จัดท าแผนพัฒนาต าบลไว้
ส าหรับการปฏิบัติงานและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่  

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางสัญจร ไฟฟ้า น้ าประปา แหล่งน้ า 

(๒) การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัย อาชีพ ดูแล
ผู้ด้อยโอกาส ต่อต้านยาเสพติด 

(๓) การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เผยแพร่
ข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม บรรเทาสาธารณภัย 

(๔) การพัฒนาวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

(๕) การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๖) การพัฒนาส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในข้างต้น มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อม
ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนงานและแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ส่งเสริมภาคชุมชน เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม ประมง การลงทุนพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การบริการเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน พัฒนาการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย พร้อมกับการเสริมสร้างการป้องกัน 
การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ า ล าคลองด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานสนับสนุน 

ปัจจุบัน พ้ืนที่มีภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญจากการใช้ประโยชน์
จากบริการของธรรมชาติที่มากขึ้น ทั้งจากการท่องเที่ยว สิ่งปลูกสร้างรุกล้ า ร้านอาหาร น้ าเสียจาก
ครัวเรือน อุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย และปัญหาการจัดการ
ขยะ  
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๒. ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้น าชุมชน 

การจัดประชุมหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การประชุมหารือแบบมี
ส่วนร่วม ไม่เป็นทางการ เน้นการแนะน ารายละเอียดการด าเนินงาน ผสมสานการเรียนรู้ความเข้า
ใจความหลากหลาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ 

 ต าบลคลองโคน ก าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุม อบต.คลองโคน ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย การน าเสนอข้อมูล
รายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  การทบทวนข้อมูล
พ้ืนที่ด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร.. .จะจัดการให้เกิด
ความยั่งยืนได้อย่างไร และการระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา
เทศบาล/สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น ากลุ่มกิจกรรม/ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือ มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓๔ คน 
แบ่งเป็นชาย ๑๐ คน หญิง ๒๔ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 

นายจิระ แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองโคน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ความว่า ต าบล
คลองโคนมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์
และมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก จึงเป็นฐานทรัพยากร
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ตลอดมา แต่ปัจจุบันมี
ความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น ท าให้ระบบนิเวศ
เกิดการเปลี่ยนแปลง สัตว์น้ าและพืชมีปริมาณลดลง ส่งผล
กระทบตอ่การด ารงชีวิตของประชนในพื้นที่อย่างมาก 

 

นายรักศักดิ์ เทียนไชย ปลัดอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
ให้เกียรติมาร่วมประชุมและกล่าวให้ก าลังใจผู้เข้าร่วมในนาม
นายอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ว่าถือเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้มี
การหยิบยกประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและน ามา
กระตุ้นเตือนผู้เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ดอนหอยหลอด ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนาคู่มือ
อย่างมีส่วนร่วมและสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่นใน
จัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
ต่อไป 

 ความเป็นมาและการด าเนินโครงการ 

นางสาวกมลรัตน์ โพธิ ผู้จัดการโครงการ สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กล่าวชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานโครงการและ
รายละเอียดส าคัญการด าเนินงานในพ้ืนที่ดอนหอยหลอดและ
ต าบลคลองโคลน เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ 
และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ เกี่ยวข้อง โดยมี
สาระส าคัญของการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ดังนี้  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ด้วยความร่วมมือกับส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่โครงการ ๒ แห่ง คือ พ้ืนที่ดอนหอย
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หลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุม อปท. ๔ แห่ง ได้แก่ ทต.บางจะเกร็ง อบต.บางแก้ว  
อบต.คลองโคน อบต.แหลมใหญ่ และพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม อปท. ๖ 
แห่ง ได้แก่ อบต.บางกะเจ้า อบต.บางกอบัว อบต.บางน้ าผึ้ง อบต.บางกระสอบ อบต.บางยอ  
อบต.ทรงคนอง  

โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด การส ารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) การออกแบบวิธีการใช้ดัชนีความ
สมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคู่มือฯ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) และเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ 

โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ ได้แก่  

(๑) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชนถึง
ความส าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม  

(๓) แนวทางส าหรับการวางแผน ติดตามผล และบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญ
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

(๔) คู่มือการด าเนินงานบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด  

 แลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร  
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร 

ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้และข้อมูลการส ารวจ
ความหลากหลายในพ้ืนที่ กรณีศึกษาที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อ
ระบบนิเวศ กล่าวโดยสรุปคือ  

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ในเรื่องการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของโลก โดยมีจุดมุ่งหมายในการก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ว่า 
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“สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืนของโลก 
นอกจากนั้น ทีป่ระชุมสหประชาชาตยิังให้ความส าคัญกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือการที่มีชนิดพันธุ์ (Species) สายพันธุ์ 
(Genetic) และระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แตกต่างหลากหลายบนโลก  

- ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ (Species diversity) หมายถึง ความแตกต่างระหว่าง
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่มีอยู่ในพ้ืนที่หนึ่งๆ เช่น หอย สุนัข แมว เสือ มะม่วง 
และชมพู่ เป็นต้น 

- ความหลากหลายทางสายพันธุ์หรือพันธุกรรม (Genetic diversity) สิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวกันจะมีลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายในสายพันธุ์ เช่น 
ข้าวมีสายพันธุ์นับพันชนิด 

- ความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Ecosystem diversity) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมไปถึงสิ่งไม่มีชีวิตอ่ืนๆ เช่น ระบบนิเวศ
ทางบก ทางทะเล และทางน้ าๆ 

พ้ืนที่ดอนหอยหลอดเป็นระบบนิเวศปากแม่น้ า มีนิเวศวิทยาของทะเลตมหรือทะเลโคลน
สิ่งมีชีวิตเด่น คือ หอยหลอด หอยตลับ หอยแครง เป็นต้น การวัดความสมบูรณ์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วัดได้จากความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัย ความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ รวมถึงชนิดพันธุ์ส าคัญที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในพ้ืนที่ ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพนี้จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการจัดท าแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่นได้ 
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 ระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

คุณธนพล เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ได้สรุปและด าเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแนวทาง
ความร่วมมือในการขับเคลื ่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดและสรุปข้อคิดเห็น
จากการประชุมหารือการด าเนินงาน ดังนี้  

 การจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ๔๘% รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานภาคีความ

ร่วมมือ ๒๖% ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๒% ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ๔% ตามล าดับ 

 

ภาพแสดง สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินงานฯ ต าบลคลองโคน 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคิดเห็นต่อการแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้  

- น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของผู้คนที่อยู่ในพ้ืนที่ หากน้ ามีการปนเปื้อนสารพิษ
จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพฟาร์มกุ้ง หอย ปลากระพง เป็นต้น จึงอยากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะต้องมีการแก้ไขในจังหวัด
ข้างเคียงด้วย 

- สร้างจิตส านึกการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างถูกต้อง เพ่ือให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสม 



๙ 
 

- ปัจจุบันในพ้ืนที่ก าลังประสบปัญหาสัตว์น้ าต่างถิ่นมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบต่อสัตว์น้ าชนิดอ่ืน เช่น ปลาหมอสีคางด า จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาช่วยเหลือ 

- ควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล งานวิจัยและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้
ท าการศึกษาไว้ก่อน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ผล เพ่ือใช้ประโยชน์และด าเนินการต่อยอดให้ได้มากที่สุด 

- อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศขอบเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าในพ้ืนที่ดอนหอยหลอดที่
ชัดเจน ว่ามีการคาบเกี่ยว พ้ืนที่ทะเล ป่าชายเลน และที่อยู่อาศัยของชุมชนอย่างไร เพ่ือ
น ามาวางแผนการจัดการพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งข้อมูลการปิดและเปิดอ่าว  เพ่ือ
ประชาชนที่เป็นชาวประมงจะได้จัดการเวลาในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

- ควรร่วมกันก าหนดบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่ชัดเจนในการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับอ าเภอ จังหวัด  
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 ประมวลภาพการประชุมหารือ ต าบลคลองโคน 
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 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายจิระ  แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๒ นายมนัส  แพทย์จะเกร็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๓ นายประกอบ  จูเจียม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๔ นายปฐมพงศ์  ช่องเจริญอนันต์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๕ นายเจษฎา  จงชาญสิทธิ์ ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลคลองโคน 

๖ นางสาวศุภรดา  บุญธงใจ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๗ นายสังวาลย์  นาคเกิด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๘ นายชิต  เอ่ียมสอาด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๙ นายอ านวย  เทียมดวงแข สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๐ นายเสถียร  เทียมดวงแข สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๑ นายก าจร  พยัพพฤกษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๒ นายสมภูมิ  สมอแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๓ นายอ านาจ  ส้มอยู่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๔ นายวิเชียร  พูลส าราญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๕ นายประพันธ์  สุวรรณวร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๖ นายธนภัทร  มั่นคง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๗ นางสาวอิทธิรา  นาคแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๘ นายทัพพ์  ทองค าใส สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๑๙ นายอภิชาติ  แย้มอยู่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๒๐ นายสุจินต์  จันทร์สว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๒๑ นายธีระ  ดอกไม้จีน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน 

๒๒ นายวันชัย  ธรรมนิตยพรหม ท้องถิ่นอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

๒๓ นางสาวเสาวนีย์  แก้วราหัน 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม 

๒๔ นายธนกฤช  ดินทิพย์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

๒๕ นายวรเดช  เขียวเมิง ตัวแทนสภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๒๖ นายรักศักดิ์  เทียนไชย ปลัดอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

๒๗ นายดุรงค์ฤทธิ์  เขียวแก้ว 
นักวิชาการประมงช านาญการ  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

๒๘ นางสาวพิชญา  เนียมคล้ า 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม 

๒๙ ดร.จุฑามาศ  สุคนธปฎิภาค วิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๓๐ นางสาวเบญจมาส  โชติทอง ผู้จัดการแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๑ นายธนพล  เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๒ นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๒ นางสาวกมลรัตน์  โพธิ ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๓ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๔ นางสาวพรชนก  เตี้ยบัวแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 


