
 

  

 

 กับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 

ต าบลทรงคนอง 

ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค าน า 

ต าบลทรงคนอง เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่คุ้งบางกระเจ้า และเป็น
หนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด าเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 
ในพ้ืนที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมได้การน าเอาประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
สอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานจัดการพ้ืนที่ ตลอดจน
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักในภาคส่วนต่างๆ 
ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อไป  

ด้วยความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  และการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ได้
มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด าเนินการศึกษาด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

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

 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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๑. รูจ้ักต าบลทรงคนอง 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลทรงคนอง มีพ้ืนที่ ๓.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๓๔๔ไร่ ตั้งอยู่คอคอดกระเพาะหมู
ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุด เป็นที่ตั้งคลองลัดโพธิ์เชื่อมระหว่างแม่น้ าเจ้าพระยาทั้งสองด้าน และสะพาน
วงแหวนอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นประตูสู่คุ้งบางกะเจ้า โดยค าว่า “ทรงคนอง” เป็นชื่อเมืองที่ชาว
รามัญตั้งข้ึน เพ่ือร าลึกถึงเมืองอันเป็นถิ่นฐานเดิม 

ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายรามัญ (มอญ) ที่อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นเวลา 
๑๘๗ ปี มาแล้ว จึงมีโบราณสถานและวัตถุเก่าแก่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนชาวมอญให้
สัมผัสในปัจจุบัน ต าบลทรงคนอง มี ๑๓ หมู่บ้าน ๒,๗๑๖ ครัวเรือน ประชากร ๗,๙๑๕ คน แบ่งเป็น
ชาย ๓,๘๕๒ คน หญิง ๔,๐๖๓ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมา คือ
ประกอบธุรกิจประเภทกิจการต่างๆ บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่วนน้อยรับราชการ 
  



 
๒ 
 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 

ต าบลทรงคนอง มีพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ดูแล
โดยกรมป่าไม้ร่วมกับชุมชนอยู่กว่า ๒๔๒ ไร่ ใน
รปูแบบสวนป่าและสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือ
เป็นสวนสาธารณะชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิ งนิ เ วศ แหล่ งศึกษาธรรมชาติ ในแบบ
ห้องเรียนธรรมชาติ ซึ่งได้สร้างความร่วมมือที่ดี
ระหว่างภาครัฐและชุมชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้
ยังมีสวนเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า พระประแดง หมู่ ๓ แหล่งเรียนรู้ส าคัญ ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์คลองลัดโพธิ์ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านมอญวัดคันลัด หมู่บ้านมอญทรงคนอง นอกจากนั้น  ยังมี
การส่งเสริมอาชีพในชุมชน อาทิ บ้านผลิตเครื่องหอม  

 

ส าหรับปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ต าบล 
คือ การขยายตัวของชุมชนเมืองโดยรอบ ท า
ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิด
ความเสื่อมโทรม ล าคลองตื้นเขิน น้ าเน่าเสีย
ปัญหาขยะที่เพ่ิมขึ้น ดินเสื่อมสภาพ น้ าท่วม
ขัง การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน และ
มลพิษจากฝุ่นควัน อีกทั้งการมีส่วนร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมจากประชาชนน้อยลง 

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า “ทรง
คนอง ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเด่น 
เป็นชุมชนรักสามัคคี มีคุณธรรม” มีแนวทางในการพัฒนาต าบลไว้ส าหรับการปฏิบัติงานและการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี ด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) ด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
(๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
(๔) ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
(๕) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) ด้านการเมืองและการบริหาร 



 
๓ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นข้างต้น มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มี
แผนงานและแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ การบ าบัดฟ้ืนฟูและ
การสร้างจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการบ าบัดน้ าเสีย และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาข้างต้นยังด าเนินการได้ไม่มากเท่าที่ควร ด้วยจิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะต่างๆ ของชุมชนยังน้อยมาก นอกจากนั้น ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่ ได้ใช้ประโยชน์
ประมาณ ๑๖๑ ไร่ ๖๒ ตารางวา อบต.ทรงคนอง จึงมีโครงการจัดท าป่าชุมชนเพ่ิม ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกป่าในพ้ืนที่ จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ระดับประชาชนและเยาวชน เพ่ือดูแลและปลูกต้นไม้ใน
สวนสาธารณะหมู่ที่ ๕ ในระยะต่อไป 
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๒.  ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 และผู้น าชุมชน 

การจัดประชุมหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เป็นการประชุมหารือแบบ
มีส่วนร่วม ไม่เป็นทางการ เน้นการแนะน ารายละเอียดการด าเนินงาน ผสมผสานการเรียนรู้และท า
ความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ 

ต าบลทรงคนอง ก าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมโครงการประตูน้ าคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.
กิจกรรมประกอบด้วย การน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่นการทบทวนข้อมูลพ้ืนที่ด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่ องความ
หลากหลายทางชีวภาพคืออะไรและจะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร และการระดมความ
คิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
ในระยะต่อไป 

ผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มกิจกรรมประชาชนในพ้ืนที่ และผู้แทน
หน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓๕ คน แบ่งเป็นชาย ๒๑ คน หญิง ๑๔ คน 
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 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 

 
นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรงคนอง ได้กล่าวว่าต าบลทรงคนอง เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง
ใกล้ปากแม่น้ า รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู เป็นป่าไม้สีเขียวขนาดใหญ่
และโดดเด่นท่ามกลางเมืองใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ทางพรรณไม้และ
สัตว์มากกว่า ๖๐๐ ชนิด และยังคงมีการด ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ดั้งเดิม ท าให้สามารถดึงดูดผู้คนทั้งใกล้และไกลมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในพ้ืนที่อยู่เสมอ  
แต่ปัจจุบันพ้ืนที่โดยรวมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งผลกระทบจากการกัดเซาะตลิ่ง การ

ขยายของพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ปัญหาน้ าเสีย คูคลองตื้นเขิน และ
ถูกน้ าเค็มรุกล้ ามากข้ึน ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรวมเสื่อมโทรมลง 

การประชุมการหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นในวันนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่มีการหยิบยกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพมากระตุ้น
เตือน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนาคู่มือฯ และสอดแทรกเข้าสู่
ภารกิจของท้องถิ่นในจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นต่อไป 

การด าเนินงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ในต าบลทรงคนอง 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตลอดจน
หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ที่จะได้ร่วมด าเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม และผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่นเพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 

  



 
๖ 
 

 ความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการ 

นางสาววิลาวรรณ น้อยภา ผู้จัดการโครงการสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย กล่าวชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานโครงการและรายละเอียดส าคัญการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ดอนหอยหลอดและต าบลทรงคนอง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการด าเนินโครงการ และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญของการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ดังนี้   

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วย
ความร่วมมือกับส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชึวภาพในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นที่โครงการ ๒ แห่ง คือ พ้ืนที่ดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุม อปท. ๔ แห่ง ได้แก่ ทต.บางจะเกร็ง อบต.บางแก้ว  
อบต.คลองโคน อบต.แหลมใหญ่ และคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม อปท. ๖ แห่ง 
ได้แก่ อบต.บางกะเจ้า อบต.บางกอบัว อบต.บางน้ าผึ้ง อบต.บางกระสอบ อบต.บางยอ และ 
อบต.ทรงคนอง โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาท้อ งถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด การส ารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) การออกแบบวิธีการใช้ดัชนี
ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคู่มือฯ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) และเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นท่ี 

โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ ได้แก่  
(๑) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อันจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชนถึง

ความส าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมและป็นรูปธรรม 

(๓) แนวทางส าหรับการวางแผน ติดตามผล และบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) มือการด าเนินงานบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 



 
๗ 
 

 แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรจะจัดการให้เกิด
ความยั่งยืนได้อย่างไร 

รศ.ดร.สมโภชน์  ศรีโกสามาตร  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้และ
ข้อมูลการส ารวจความหลากหลายในพ้ืนที่ กรณีศึกษาที่ มีคุณค่า
และมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ กล่าวโดยสรุปคือ  

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ในเรื่องการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยมีจุดมุ่งหมายในการก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ที่ว่า “สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืนของ
โลก นอกจากนั้น ที่ประชุมสหประชาชาติยังให้ความส 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 

 



 
๘ 
 

 ข้อคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

คุณธนพล เพ็ ชรมะลิ  เ จ้ าหน้ าที่ อ าวุ โ ส  สถาบั น
สิ่งแวดล้อมไทย ได้สรุปและด าเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียด
และสรุปข้อคิดเห็นจากการประชุมหารือการด าเนินงาน ดังนี้  

การจัดประชุมครั้งนี้  ผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ๓๒% รองลงมา ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒๙% 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒๙% ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๗%  
ผู้น ากลุ่มและประชาชน ๓% ตามล าดับ ดังภาพ 

 
 

ภาพแสดง สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินงานฯ ต าบลทรงคนอง 

 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคิดเห็นต่อการแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สรุปจากที่ประชุมได้ดังนี้  

- ผลจากการศึกษาและการด าเนินงานนี้ อยากให้มีการสะท้อนข้อมูลทั้งด้านจุดเด่นและจุด
ด้อย เพ่ือจะได้น ามาพิจารณาอย่างรอบด้านในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

- อยากให้มีการศึกษาเป็นกรณีพิเศษว่า การมีพ้ืนที่อนุรักษ์สีเขียวเป็นประโยชน์ต่อการ
ประชาชนในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าจริงหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลบวกและลบที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าว 



 
๙ 
 

- ควรแก้ไขปัญหาน้ าเค็มรุกเข้าพ้ืนที่และน้ าท่วมขัง โดยการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพ้ืนที่ และต้องการใช้นวัตกรรมในการจัดการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วย 

- ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในช่วงเร่งด่วนและวันเสาร์อาทิตย์ ท าให้ประชาชนในคุ้ง 
บางกะเจ้าได้รับผลกระทบและเกิดปัญหามลพิษทางอากาศตามมา 

- การด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า จ าเป็นต้องมีหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนการท างาน พร้อมมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล แก้ไข และบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธภาพ  

- การปลูกจิตส านึกให้คนในพ้ืนที่ช่วยกันอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน 

- ต้องการให้มีการบังคับใช้กฏหมายที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการเอื้อผลประโยชน์และขายที่ดินให้กับนายทุนนอกพื้นที ่ 

- กฎหมายผังเมือง ยังคงเป็นอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยากให้มีการปรัปบรุงและ
พิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- ปัจจุบันการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นโอกาสด้านงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นในการปรับ
แผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดจาก ๓ เป็น ๔ ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 

 ประมวลภาพการประชุมหารือฯ ต าบลทรงคนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
๑๑ 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน/ ชุมชน 

๑ นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๒ นายอรรถพล กสิรัต หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๓ นายสมคิด แสงโสมสัวัสดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๔ นายทวี รุ่งรัศมี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๕ นายไพศาล เติมวรรธนภัทร์ ก านันต าบลทรงคนอง 

๖ นายธีระ เพชรประดิษฐ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๗ นายชลอ นาคเล็ก สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๘ นายตฤณศิษฐ์ ไตรวีระพงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๙ นายกมล  ศิริสวัสดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๑๐ นายปรีชา  ธรรมรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๑๑ นายนันทพล แต่งกลอน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

๑๒ นางเตือนใจ  เสกตระกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ 

๑๓ นางสาวชยภัสร์  แก้วเขื่อนขันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ 

๑๔ นายชัยทัศน์  รุ่งอุดมลาภ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ 

๑๕ นางสาววเบญจพร ไตสาตร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ 

๑๖ นางสาวเสน่ห์จัทร์ ฤทธิ์แปลก ผู่ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ 

๑๗ นางนิจรารี ผาสุขกิจ แพทย์ประจ าต าบลทรงคนอง 

๑๘ นายธนพล เต็มไพบูลย์ สารวัตรก านัน 

๑๙ นายวิฑูรย์ สมบูรณ์ ประชาชน 

๒๐ นางสาวดารณี คงกลิ่น 
นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ  
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

๒๑ นางสาวศิริพร  หมอกใส ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 



 
๑๒ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน/ ชุมชน 

๒๒ นายสมพร ตรากลาง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

๒๓ นางพรทิพา แก้วชนะ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

๒๔ นางพิมลศิริ ถนอมศักดิ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๕ นายวิโรจน์ จันทร์โชติ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

๒๖ นายพีรพงษ์ เอ่ียมไผ่ นายช่างชลประทานอาวุโส 

๒๗ นางสาวราตรีกาล ป้อมสา บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 

๒๘ นางสาวจุฑามณี จาบตะขบ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 

๒๙ รศ.ดร.สมโภชน ์ศรีโกสามาตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๐ นางสาวสุภานัน ขวัญวงษ์ทิม 
เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(BEDO) 

๓๑ นายธนพล เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

๓๒ นางสาววิลาวรรณ น้อยภา  ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

๓๓ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) 

๓๔ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

๓๕ นางสาวพนิดา สินเจริญ เจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

 


