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ก 

บทคัดย่อ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ก าลังส่งผลกระทบและเกิดวิกฤติต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรท าให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายอย่างไม่มีขีดจ ากัด การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ไม่เข้มแข็งในการบังคับใช้มาตรการการควบคุมผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกจ านวนมหาศาล ท าให้เกิดปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เกิดอุทกภัย เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง นอกจากนั้น ยังมีการขยาย
ของเมืองเข้าสู่พ้ืนที่ลุ่ม แม่น้ า ตลอดจนพ้ืนที่ป่าชายเลน ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศถูก
ท าลาย เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลต่อความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและ
มนุษย์ในที่สุด สถานการณ์ต่างๆ มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากมนุษย์ไม่ด า เนินการใดๆ 
ในการปรับสมดุลของการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกัน  

 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน พ.ศ.2563-2565 
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กร 
พบว่า ต าาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอยู่ในสถานะ Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่ง
บอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษา
ความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด ซึ่งจากผลการศึกษาได้ก าหนดแผนกลยุทธ์
เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์ 15 แผนงาน 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภาคีและความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 3 แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในคุ้งบางกะเจ้า เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  7 แผนงาน และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ของคุ้งบางกะ
เจ้าด้วยการบูรณาการภูมิปัญญา งานวิจัย และเทคโนโลยี  ในการฟ้ืนคืน อนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนที่สี
เขียวสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 แผนงาน โดยมีเป้าหมายไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าให้มีความยั่งยืนต่อไป 

 

 

 
 
 
 



ข 

ค าน า 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็น

หรือแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าให้เกิดความยั่งยืน  โดยยึดกรอบ
แนวคิดต่างๆ ดังนี้ คือ (1) “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนฯ ที่จะน าความสุขอย่างยั่งยืนมาสู่ชุมชนและ
พ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า (2) “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยพิจารณากรอบแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในกระแสโลก และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท (3) “หลักการทรงงานในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4) “ความสมดุลของ
การอนุรักษ์และพัฒนา” จากหนังสือพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และ (5) “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี้ยังได้น้อมน าเอาแนวพระราชด ารัสแนวพระราชดาริ และโครงการตามแนวพระราชด าร ิ
บางประการที่มีความเชื่อมโยงและเป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ด้วย 

ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน พ.ศ.2563-2565 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า  ให้คง
ความเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนบนฐานความสมดุลสามด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน
การก าหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติงานจะมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ฯ 
เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนสามารถตอบสนองต่อการน า ไปใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานและใช้ประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในอนาคต  โดยมีเป้าหมายไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าให้
มีความยั่งยืนต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความเป็นมาของการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าเริ่มต้นจากในช่วงปี พ.ศ. 2525- 2530 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ร.9) ได้ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่าน
บริเวณคุ้งบางกะเจ้าเป็นประจ า และมีพระราชด าริว่า สมควรสงวนพ้ืนที่แห่งนี้ไว้ส าหรับเป็นพ้ืนที่สีเขียว
และเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากลมมรสุมจากอ่าวไทยจะพัดเอาอากาศบริสุทธิ์ที่ผลิตจาก
พ้ืนที่แห่งนี้เข้าไปฟอกอากาศเสียในกรุงเทพฯ เป็นเวลากว่าปีละ 9 เดือน โดยกายภาพทางภูมิศาสตร์แล้ว
บริเวณฝั่งตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยากับคุ้งบางกะเจ้ารัศมี 2 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
1.5 ล้านคน มีอาคารค่อนข้างหนาแน่น มีทั้งท่าเรือขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม และที่พักอาศัย 
หากไม่สามารถรักษาพ้ืนที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้าเอาไว้ ปัญหาควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่
โดยรอบพ้ืนที่ปัจจุบันจะผ่านเลยเข้ามาถึงในเขตยานนาวา ถนนพระราม 4 โดยปราศจากแนวกรองอากาศ 
จนท าให้เกิดมลภาวะอย่างแน่นอน (หนึ่งนุช, 2549)  

 

 
แผนภาพที่ 1  ลักษณะภูมิประเทศบริเวณบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 หลังจากนั้นรัฐบาลได้ด าเนินการมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 ให้อนุรักษ์
พ้ืนที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือที่จะอนุรักษ์พ้ืนที่คุ้งบางกะ
เจ้าให้เอ้ือประโยชน์ในการเป็นพ้ืนที่“ปอด”เพ่ือฟอกอากาศให้กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ และ
ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534 อนุมัติโครงการสวนกลางมหานครเฉลิมพระ
เกียรติ ในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก เนื้อที่ประมาณ 9,000 ไร่ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์ โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่สีเขียวประมาณ 3,000 ไร่ พ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 3,200 ไร่ และพ้ืนที่เพ่ือการ



๒ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนประมาณ 2,300 ไร่ ใช้งบประมาณ 
8,000 ล้านบาท มีเป้าหมายหลักคือ สร้างพ้ืนที่พักผ่อนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ส าหรับคนเมือง 
และเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ มีระบบนิเวศวิทยาที่มีความหลากหลาย มีระยะเวลาด าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2542 และรัฐบาลสมัยนั้นได้ตราพระราชกฤษฎีการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะ
เวนคืนในท้องที่บริเวณบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือด าเนินงานโครงการสวน
กลางมหานครฯ แต่เกิดการคัดค้านจากประชาชนในพื้นท่ี ต่อมารัฐบาลได้ปรับแนวทางการด าเนินงาน 
โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2534 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไม่เวนคืนที่ดินของราษฎรหรือเจ้าของสวนเดิม
ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่โครงการนี้ แต่ให้ใช้วิธีขายที่ดินให้กับรัฐบาลโดยความสมัครใจแทน ซึ่งรัฐบาลจะ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน การ
จัดหาที่ดินในระยะแรกเป็นการซื้อขายโดยสมัครใจ จึงเป็นผลให้ที่ดินที่ซื้อมาอยู่ในลักษณะกระจัดกระจาย
ไม่สามารถรวมเป็นที่ดินผืนใหญ่ (หนึ่งนุช, 2549) จึงท าให้การด าเนินการโครงการสวนกลางมหานครล่าช้า
กว่าก าหนด จากระยะที่ 1 พ.ศ. 2534–2542 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เสนอให้ขยายแผนการขยายเวลาด าเนินโครงการสวนกลางมหานคร เป็นระยะที่ 
2 (พ.ศ. 2543-2547) จากโครงการดังกล่าว สผ. ได้จัดซื้อที่ดินของประชาชนไว้ได้ทั้งสิ้น 564 
แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,276 ไร่ และได้ก่อสร้างสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ เนื้อที่ 148 ไร่ 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ร. 9) ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า“ศรีนครเขื่อนขันธ์” ซึ่งได้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2540 
ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค าสั่งที่ 92/2546 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 
2546 ให้โอนภารกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของรัฐ จาก สผ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวน
กลางมหานครศรีนครเขื่อนขันธ์ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและด าเนินการต่อไป 
โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดตั้ง "ศูนย์จัดการพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์" เป็นหน่วย
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือดูแลพ้ืนที่โครงการสวนกลางมหานคร และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 กรม
อุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบงานศูนย์จัดการพื้นท่ีสีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ์ (พ้ืนที่โครงการสวนกลาง
มหานครทั้งหมด) ให้กรมป่าไม้รับผิดชอบดูแลจนถึงปัจจุบัน ศูนย์จัดการพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนคร
เขื่อนขันธ์ อยู่ภายใต้สังกัดส านักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ มีนโยบายการ
จัดสร้างสวนป่าในเมือง (urban forest) ในพ้ืนที่สวนกลางมหานคร มีเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
และพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยน้อมน าแนวพระราชด ารัสมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่   

การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าจากเดิมที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  
(สวนผลไม้ผสม) เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุเกิดจากกระแสทุนนิยมท าให้ที่ดินถูกขายให้กับนายทุนเป็น
จ านวนมาก จนท าให้มีการขยายตัวของที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่สีเขียวของบางกะเจ้า
ลดลงอย่างมาก ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะมูลฝอย แหล่งที่
อยู่เสื่อมโทรม การจราจรติดขัด มลภาวะเป็นพิษ ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่สีเขียวคุง้บางกะเจ้าที่เปรียบเสมือน “ปอด” ที่ท าหน้าที่ดูดซับมลพิษ
ต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ เพ่ิมออกซิเจนให้กับชุมชนเมืองมากขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะ
โลกร้อน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ด้าน
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสิ่งเชื่อมโยงผู้คนให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและ
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เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ การยอมรับและน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้
ประโยชน์พื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลกะทบต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้ง

บางกะเจ้า ทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โดยการวิเคราะห์ SWOT 

1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ในระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) โดยให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
พ้ืนทีบ่างกะเจ้า โดยมีเป้าหมายไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าให้มีความยั่งยืนต่อไป 

1.2.3 ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บริหารของกรมป่าไม้ เพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนด
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าในอนาคต 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ในระยะ 3 ปี 
จะศึกษาเฉพาะพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ดังนี้ 

 1.3.1 ขอบเขตด้านเอกสารและประชากร 

  - การวิเคราะห์เอกสาร รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการศึกษาและการวิจัยในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  ประชากรประกอบด้วยผู้บริหาร
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ องค์กรภาคเอกชน 

 1.3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา จะศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 
ต าบล ของอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คือ ต าบลทรงคนอง ต าบลบางยอ ต าบลบาง
น้ าผึ้ง ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางกะเจ้า และต าบลบางกอบัว  

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า และน าเสนอแผนยุทธศาสตร์
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ให้กับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในพ้ืนที่สีเขียว 
ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ที่ด าเนินงานในคุ้งบางกะเจ้า ชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า โรงเรียน วัด 
และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 

 1.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) ส าหรับการตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อม เป็นลักษณะกาหนดระดับช่วง
คะแนนในแต่ละระดับชั้น (Ranking Scale) โดยพิจารณาจาก “ตัวแปรที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อ
กลุ่ม” และ “ตัวแปรที่มีโอกาสเกิด” โดยใช้เกณฑ์การค านวณเป็นคะแนน โดยให้ค่า ต่ ามาก=1 ต่ า=2 
กลาง=3 สูง=4 และ สูงมาก=5 แล้วรวมเป็นคะแนนของแต่ละข้อ รวมถึง ข้อค าถามแบบปลายเปิด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน 

 1.4.3 วิธีด าเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ด้วยวิธี SWOT Analysis ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้
C-PEST Analysis และกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7
ประการของ McKinney (McKinney 7-S Framework) และให้กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักเพ่ือระบ ุ

ปัจจัยหลักด้วยวิธีการให้คะแนน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าคะแนนสูงจะ
เป็นปัจจัยหลัก และใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT matching หรือ TOWS Matrix) น ามาจัดกลุ่มกล
ยุทธ์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก 

 1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาคัดเฉพาะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ตามล าดับคะแนน การจัดล าดับความส าคัญของตัวแปร สร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภทตารางนี้
จะแสดงกลยุทธ์ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นโอกาสและ
เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต 

1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 ข้อจ ากัดในการศึกาครั้งนี้ คือ มีระยะเวลาค่อนข้างน้อยในการด าเนินการจัดเวทีประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและวิธีการ ให้กับชุมชนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นอย่างทั่วถึงในการจัดท าแผนแม่เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน จะเกิดประโยชน์

อย่างสูงสุด หากมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับชุมชน ภาคีความ
ร่วมมือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน้อมน าเอา "หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" และ “หลักการทรงงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการขับเคลื่อนร่วมกัน เพ่ือความยั่งยืนโดยชุมชนในที่สุด 
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บทท่ี 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่เกี่ยวข้องกับกับแนวทางการ
พัฒนาในพื้นที่ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัด ถือว่าเป็นองค์ประกอบ  
ส าคัญในการด ารงชีพของมนุษย์และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และเพ่ือให้สามารถ 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีได้อย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคาม ทรัพยากรน้ าที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความ
เสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะก่อให้เกิดจุดอ่อน
ของการรักษา และยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่

๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) 
ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบาย



๖ 

การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเล
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (๑) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) 
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ
นิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้ง
กลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ(๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ
ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้าน
การเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไก
และระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการ
ประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและ
ด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

2.1.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การปฏิรูปประเทศด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็น
ปฏิรูปที่เชื่อมโยงสัมพันธ์และมีผลเสริมหนุนต่อการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติแต่ละด้าน รวมทั้งการ
ปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นปฏิรูปในด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มี ๕ ประเด็นหลัก ในแต่ละประเด็นมีสถานการณ์ปัญหา ข้อจ ากัด จุดอ่อน ดังนี้ 
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๑) การปฏิรูปด้านเครื่องมือบริหารจัดการ : เครื่องมือหลักด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA 
และ EHIA) ซึ่งมีปัญหาและข้อจ ากัดในหลายด้านท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งใน
หลายกรณี เครื่องมือด้านการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่ส าคัญได้แก่ การจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ การจัดท าผังเมืองรวมและผัง เมืองเฉพาะ การประกาศ
ก าหนดเขตควบคุมมลพิษ เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เครื่องมือเหล่านี้มีข้อจ ากัดและจุดอ่อนในเชิงการ
ปฏิบัติและการบังคับใช้ ต้องมีการปฏิรูปในเชิงระบบและโครงสร้างและการปฏิรูปให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 

นอกจากการปฏิรูปเครื่องมือที่มีอยู่เดิม ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการใหม่ คือ การ
ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพ่ือช่วย
ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการพัฒนาในระดับพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒) การปฏิรูปด้านโครงสร้างองค์กร : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นภารกิจหน้าที่ของหลายกรม หลายกระทรวง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นจ านวนมากในช่วง
รัฐบาลต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับจังหวัด จ าเป็นต้องมีการปฏิรูป ให้เกิดความ
ชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และระบบการประสานเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการชุดต่างๆ 
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพของนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และระหว่างนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องเชื่อมโยง 

๓) การปฏิรูปด้านวิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ : เพื่อให้สามารถประสานการท างานอย่าง
บูรณาการข้ามกรม ข้ามกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ “ธรรมาภิบาลด้าน
สิ่งแวดล้อม” รวมทั้งด าเนินงานบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างมีความหมาย (Meaningful 
Participation) 

๔) การปฏิรูปด้านระบบงบประมาณ และแผน : หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าแผนแม่บทด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เป็นจ านวนมากเพ่ือให้เกิดการประสานการท างาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ แต่ระบบงบประมาณยังเป็นการจัดท าและขอ
งบประมาณโดยกรมและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องปฏิรูปทั้งระบบการจัดท าแผนให้มีความ
สอดคล้องระหว่างหน่วยงานและคณะกรรมการชุดต่างๆ  มีความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ  และมีระบบงบประมาณที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้ 

๕. การปฏิรูปด้านระบบกฎหมาย : กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้มากว่า ๓๐ -๕๐ ปี จ าเป็นต้องปรับปรุง
ให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และให้เท่าทัน รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และระดับความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก รวมทั้งการพัฒนากฎหมายใหม่เพ่ือรองรับการปฏิรูปและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 



๘ 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า 
พ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้ามีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะชุมชนเมือง 

นับว่าเป็นพ้ืนที่ที่เป็นปอดที่คอยผลิตอากาศที่บริสุทธิ์และคอยดูดซับมลพิษต่างๆ จนได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “ปอดของคนกรุงเทพฯ” หรือที่เรียกว่า “บางกะเจ้า” หรือ “คุ้งบางกะเจ้า” ตั้งอยู่อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เกิดจากการตวัดโค้งของแม่น้ า มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่
รูปกระเพาะหม ูล้อมรอบด้วยล าน้ าเจ้าพระยาจึงเรียกว่า “คุ้งกระเพาะหมู” ในอดีตมีต้นไม้ ป่าชายเลน 
และสวนผลไม้หนาแน่น  จึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์  และมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีคลองและร่องสวนที่น้ า
สามารถเข้าถึงได้ ผืนดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอนที่ถูกพัดพามา ท าให้สามารถปลูกไม้ผล
นานาพันธุ์ได้ผลผลิตที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อ่ืน นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับ
การสืบทอดจากคนรุ่นเก่ามายาวนาน ทั้งวัฒนธรรมของไทย มอญ และจีน คุ้งบางกะเจ้าอยู่ใกล้
กรุงเทพมหานครและอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย จึงมีสภาพเป็นป่า 3 น้ า คือ น้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม 
ประกอบด้วย 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลทรงคนอง ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางยอ ต าบลบางน้ าผึ้ง ต าบล
บางกอบัว และต าบลบางกะเจ้า มีเนื้อที่ประมาณ 11,819 ไร่ มีประชากร 13,063 ครัวเรือน จ านวน 
39,215 คน (กรมการปกครอง, 2560) มีพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 58 ของพ้ืนที่ทั้งหมด หรือประมาณ 
5,600 ไร่ (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2560) จัดเป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองที่มีความส าคัญ
ในด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีคนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนที่สีเขียวในด้านการท่องเที่ยว ขี่จักรยาน 
และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศจ านวนมาก เมื่อปี พ.ศ. 2549 นิตยสาร Time Magazine ได้ประกาศ
ยกย่องให้พ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าเป็น “The Best Urban Oasis of Asia” ท าให้คุ้งบางกะเจ้ามีชื่อเสียง
และเป็นที่รู้จักท้ังในและต่างประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สีเขียวคุ้ง
บางกะเจ้า หรือคุ้งกระเพาะหมู ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพ้ืนที่คุ้งน้ าปลายแม่น้ าเจ้าพระยา มี
ความส าคัญในการเป็นพ้ืนที่ระบบนิเวศป่าสามน้ า และป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิถีชีวิต ยิ่งกว่านั้น “คุ้งบางกะเจ้า” ยังมีความส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกคือ เป็นพ้ืนที่
ที่รู้จักในฐานเป็น “The Best Urban Oasis of Asia” และมีความส าคัญระดับประเทศ คือ เป็นพ้ืนที่
ผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่เป็นเหมือน “ปอดของคนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร” และเป็น
พ้ืนที่สวนเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ในลุ่มน าเจ้าพระยาตอนล่าง ในอดีต “คุ้งบางกะเจ้า” เคยมี
พ้ืนที่สีเขียวถึงร้อยละ 92.95 (พ.ศ.2516) เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยสวน
ผลไม้นานาชนิด ทั้งมะม่วง มะพร้าว หมาก กล้วย ชมพู่ ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
พ้ืนที่ป่าชายเลนล้อมรอบคุ้งบางกะเจ้า มีกุ้ง หอย ปู ปลา อันอุดมสมบูรณ์ ชุมชนด าเนินวิถีชีวิตอย่าง
สงบสุขและร่มเย็นสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติในวิถีชีวิตของคนบ้านสวน  “บ้าน สวน ป่า คลอง” 
ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมือง ท าให้พ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าเปลี่ยนแปลงสภาพ
การใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพ้ืนที่จากร่องสวนที่มีการ
ไหลเวียนของน าที่ขึ้นลงผ่านพ้ืนที่ตามธรรมชาติ กลายเป็นไม่ระบายออกและไม่สามารถป้องกันน้ า
ท่วมขังพ้ืนที่ได้ การแก้ปัญหาน้ าท่วมด้วยการสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ าในคลองที่อยู่โดยรอบ



๙ 

พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าทั้งหมด ท าให้เกิดปัญหาตามมา คือ เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชาย
เลน และพ้ืนที่สวน ปัญหาขยะ น้ าเน่าขังไม่ระบาย และพบว่าปัญหาระบบการจัดการน้ าที่ประตูน้าไม่
สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และปิดกั้นตะกอนเลนที่จะเข้ามาสะสมในพ้ืนที่ ท าให้พ้ืนที่เกษตรขาด
แร่ธาตุที่จะได้รับจากตะกอนเลน และเกิดสภาวะน้ าเค็มขังในพ้ืนที่ซึ่งไม่สามารถระบายออกได้ จึงเกิด
สภาวะดินเค็มซึ่งมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น พร้อมกับเกิดสภาพน้ าเค็มในล าคลอง จึงเกิดปัญหาการขาด
แหล่งน้ าจืดเพ่ือการเกษตรตามมา การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อการเกษตร ระบบนิเวศ และวิถี
ชีวิตคนในคุ้งบางกะเจ้า เพราะไม่เพียงแต่พืชผลเกษตรในสวนเสียหาย อีกทั้งไม่สามารถฟ้ืนฟูด้วย
ก าลังของแต่ละครอบครัวได้ จึงเกิดการเลิกท าสวนเกษตร และเปลี่ยนแปลงอาชีพเป็นการท างานนอก
พ้ืนที ่ต่อมาได้เกิดโครงการพระราชดาริคลองลัดโพธิ์ ท าให้ป้องกันน้ าท่วมจากน้ าหลากในบริเวณเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ และสามารถชะลอการท่วมหนุนจากน้ าทะเลในช่วงเวลาน้ าขึ้นได้ ในปี 
พ.ศ. 2554 ได้เกิดอุทกภัยน้ าท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ปรากฏว่าน้ าไม่ท่วม
พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า มีเพียงการท่วมขังของน้ าที่ขึ้นลงตามเวลาธรรมชาติของพ้ืนที่ในบางพ้ืนที่ริมคุ้งน้ า 
จึงเป็นเหตุให้พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้ามีราคาสูงขึ้น เนื่องจากคนในเมืองต้องการซื้อเป็นที่อยู่อาศัย และเป็น
ช่วงเวลาที่ชาวบ้านเลิกท าสวน จึงเกดิการขายที่ดินมากขึ้น 

ในระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมาการท างานด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาในคุ้งบางกะเจ้า 
ด าเนินการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไม่มีระบบการประสานความร่วมมือที่เป็นองค์รวม ขาด
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง และเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ คุณค่าทางคุณธรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" โดยเฉพาะการเกษตร
ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติของคุ้งบางกะเจ้า และไม่มีกรอบก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนในทั้ง
สามมิต ิ(สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม) แม้ว่าคุ้งบางกะเจ้าจะได้ถูกประกาศ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สีเขียว 
และได้รับการคุ้มครองภายใต้ประมวลกฎหมายว่าด้วยผังเมืองหลายฉบับ แต่พ้ืนที่สีเขียวแห่งนี้ก็ถูกบุก
รุกและคุกคามอย่างหนักจากกระแสการพัฒนาของสังคมเมืองและราคาที่ดินที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม
หลายเท่าตัว จนท าให้คุ้งบางกะเจ้าเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งล่าสุดพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะ
เจ้าลดลง เหลือเพียงร้อยละ 58 ของพ้ืนที่ทั้งหมดเท่านั้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560) ดังนั้น
ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี ได้รับการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลทรงคนอง 
ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน้าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบางกะเจ้า และต าบลบางกอบัว อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 
ส าหรับหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบและด าเนินการในการอนุรักษ์พ้ืนที่  สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ตั้งแต่
อดีต (พ.ศ. 2520) จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2  ล าดับความรับผิดชอบและการด าเนินการในการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า 

ปี พ.ศ. 2520–ปัจจุบัน 
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ปี พ.ศ. การด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
2520  รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี ให้อนุรักษ์พ้ืนที่

เกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาให้เป็น
สวนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ โดย 
“คุ้งบางกะเจ้า” เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการสวน
กลางมหานคร”  

รัฐบาล  

2534  รัฐบาลอนุมัติ “โครงการสวนกลางมหานคร” โดย
จัดซื้อท่ีสวนรกร้างจากประชาชน ทั้งสิ้น 564 แปลง
เนื้อท่ี 1,276 ไร่ (ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่พ้ืนที่สีเขียว
บางกะเจ้าทั้งหมด) เพ่ือจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะ
และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และให้คงสภาพ
สวนผลไม้แบบดั้งเดิมเอาไว้เพ่ือการอนุรักษ์ในด้าน
เกษตรกรรม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม (สผ.): 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

2546  จัดตั้ง “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” และ“ศูนย์จัดการ
พ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์” เพ่ือเป็น
สวนสาธารณะ และด าเนินการฟื้นฟูพ้ืนที่สีเขียวตาม
แนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
นิเวศป่าในเมือง  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช :กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2548  กรมป่าไม้เข้ามารับผิดชอบโครงการต่อจากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

กรมป่าไม้: กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2556 กรมป่าไม้ ร่วมกับ หน่วยงาน/เครือข่าย ต่างๆ ในการ
ใช้เป็น “พ้ืนที่สาธิต” และ “แหล่งเรียนรู้” เกี่ยวกับ
การจัดการป่าไม้ในเมืองและฟ้ืนฟูป่าเพ่ือการเรียนรู้
เชิงนิเวศ  

กรมป่าไม้:กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2562-
ปัจจุบัน  

กฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้า ต าบล
บางกอบัว ต าำบลบางน้ าผึ้ง ต าบลบางยอ ต าบลบาง
กระสอบ และต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562  

รัฐบาล  

 

2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
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การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะ
ช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถ
ภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน
ที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้เกิดการเอ้ือต่อ
บรรลุเป้าหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 

2.3.1 การตรวจสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  ๗ ประการของ
McKinney (McKinney 7-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร
องค์ประกอบ 7S ได้แก่ 

S1= โครงสรางองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชน์ต่อการจัดท า
กลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถาโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและ
สอดคลองตอ่กลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององคก์ร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและ
สอดคลองกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร 

S2 = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการด าเนินงาน
ต่างๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมา เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้
องคก์รมีความสามารถสร้างกลยุทธ์ขององคก์รนั้นมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ (Structure 
Follows Strategy) 

S3 = ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) หรือการด าเนินงานภายในองค์กร ได้แก ่
ระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กร 
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการวางแผน 
ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบในการฝึกอบรม 
ระบบในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการท างานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการท างานต่างๆของ
องคก์ร 

S4 = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูง 
จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าที่ดีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 

S5 = บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งในเรื่องจ านวน
บุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆ ที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงานภายใน
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องค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากรทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงเขา้มาเก่ียวข้องตอ่การจูงใจและพัฒนาบุคลากร 

S6 = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการให้บริการ ความสามารถใน
ด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถดา้นการตลาด ความสามารถดา้นการเงิน 

S7= ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังขององค์กร 
ซึ่งมักจะไมไ่ดเ้ขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการ
จะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมรวมกันที่
ก่อให้เกิดปจัจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของคณะท างานพ้ืนที่สีเขียว โดยใช้ McKinney 
   7-S Framework 

7s model Strength Weakness 
1.โครงสร้างองค์กร 
  (structure) 

1.โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2 .มี ก า รก าหนดหน้ า ที่ แ ล ะความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.การบริหารงาน เกิดความล่ าช้ า 
เนื่องจากมีคณะท างานย่อยขับเคลื่อน
กา รป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล้ ว จึ ง น า เ ส น อ
คณะท างานชุดใหญ่พิจารณาอีกคร้ัง 
2.โครงการสร้างองค์กรเป็นแบบสาย
การบังคับบัญชา ต้องรอการตัดสินใจ
จากผู้บริหารเกือบทุกกรณี 

2.กลยุทธ์องค์กร 
  (strategy) 

1.แผนกลยุทธ์/แผนงานขององค์กร มี
ความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 
2.คณะท างานมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
3.มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนกล
ยุทธ์/แผนงาน 

1.การปฏิบัติตามแผนงาน/แผนกลยุทธ์
ไม่ครบถ้วน /ไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน 
2.การจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนงานมี
ความล่าช้า 
3.ขาดการติดตามและประเมินผลของ
แผนงานอย่างต่อเนื่อง 

3.ระบบในการ  
  ด าเนินงานของ   
  องค์กร (system) 

1 .การวางระบบหรือขั้ นตอนการ
ด า เ นิ น ง านมี ค ว าม โป ร่ ง ใ ส  และ
ตรวจสอบได้ 
2.การบริหารจัดการและการบริหาร
ด้านงบประมาณมีความชัดเจนและ
ยืดหยุ่น 

1.การติดต่อและประสานการท างาน
เกิดปัญหาติดขัด เนื่องจากมีหน่วยงาน
ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สี เขียวเป็น
จ านวนมาก การนัดประชุม/หารือ ท า
ได้ล าบาก/มีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
2.การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความ
ล่าช้าและมีขั้นตอนการตรวจสอบที่
ยุ่งยาก 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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7s model Strength Weakness 
4.แบบแผนในการ 
  บริหารจัดการ 
  (style) 

1.ผู้บริหารในคณะท างานเป็นองค์กรชั้น
น าจึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ  
2.ผู้บริหารเป็นต้นแบบของการริเริ่ม
โครงการในการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ
ใหม่ และผู้บริหารระดับท้องถิ่น กลุ่ม
อนุรักษ์ และชุมชนให้การยอมรับและมี
ส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 

1.การประสานงานและการสื่อสารมี
ความล่าช้า 
2.ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 
3.การควบคุมและติดตามผลการท างาน
ยังมีน้อยเกินไป 

5.บุคลากรในองค์กร 
  (staff) 

1.บุคลากรในคณะท างานพื้นที่สีเขียวมี
ประสบการณ์ในการท างาน 
2. มีความร่วมมือและสามัคคีกันในการ
ท างานเป็นทีม 

1 .ขาดการวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรเป็นรายบุคคล 
2.บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
3.บุคลากรขาดการจัดการความรู้และ
ทักษะรองรับการพัฒนาตามโครงการฯ 

6.ความรู้ความสามารถ 
  ของบุคลากร 
  (skill) 

1 . บุ ค ล า ก ร มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ 

1.บุคลากรที่ท างานในคณะท างานพื้นที่
สีเขียวมีเวลาปฏิบัติงานน้อยเนื่องจาก
ท างานประจ าอยู่แล้ว 
2.ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติ 
3 . เ จ้ า หน้ าที่ ข าดทั กษะ ในการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.ค่านิยมร่วมกัน 
  (shared values) 

1.มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการท างานยึด
ผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็น
ส าคัญ 

1.การสื่อสารและความเข้าใจโครงการ
พื้นที่สีเขียวยังไม่ทั่วถึงทุกคนในชุมชน 

 2.3.2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยน าปัจจัย 5 ด้านที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ได้แก่ 

1. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors : C) วิเคราะห์ในเรื่องผู้รับ
ผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่อยู่โดยรอบ ฯลฯ 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาลนโยบายของต้นสังกัด กฎ ระเบียบที่เก่ียวกับการบริหารจัดการหน่วยงาน ฯลฯ 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพ
เศรษฐกิจ การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
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4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors : S) วิเคราะห์โครงสร้างประชากร
ระบบการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ล้อมรอบ
ความต้องการของสังคม ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) วิเคราะห์ในเรื่องความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ฯลฯ 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร C-PEST 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1.ด้านพฤติกรรมของ
ลูกค้า (Customer 
Behavior:C) 

1. มีกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ
ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการ
ท างาน 
2.มีเครือข่ายอนุรักษ์ภายในพื้นที่และ
ภายนอกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานกันเป็น
รูปธรรม 

1.การท ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ
ภาคเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สี
เขียว ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากนัก 
2.แนวนโยบายการพัฒนาจากหน่วยงาน
ภายนอก ขาดการวางแผนและพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม 

2.ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Political and 
Legal:P) 

1. มีกฎหมายคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นท่ีสีเขียวคุ้งบางกะเจ้า เพื่อรักษา
พื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ 
2. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6ต าบล
ในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ที่ก ากับดูแล
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

1.ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมบังคับใช้
อยู่ในปัจจุบัน 
2.ภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์และท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่าง
เพียงพอ 
 

3.ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic:E) 

1.มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ
และเอกชนในพ้ืนท่ีคุ้งบางกะเจ้า 
2.มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติที่รองรับนักท่องเที่ยวที่สร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่น 
3.ชุมชนคุ้งบางกะเจ้ามีศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าและบริการ 

1.การระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้
เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนเป็น
อย่างมาก 
2.ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 

4.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (Social-
cultural:S) 

1.มีอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยยึดหลักการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.มีการส่งเสริมให้อนุรักษ์ เป็นแหล่ ง
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อรักษาวัฒนธรรม
ชุมชนและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม 

1.ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามจากรุ่นสู่รุ่น 
 

5.ด้านเทคโนยี 
(Technological:T) 

1.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการ
ท างานของคณะพื้นท่ีสีเขียว 
2.มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลาย
ช่องทาง 

1.มีการน าเอาเทคโนโลยีและความรู้จาก
ภายนอกมาใช้ แต่คนในพื้นที่ขาดความรู้
และความพร้อมในการรองรับ 
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2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

 
2.4.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. แผนกลยุทธ์/แผนงานขององค์กร มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

4. คณะท างานมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

5. มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนกลยุทธ์/แผนงาน 

6. การวางระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

7. การบริหารจัดการและการบริหารด้านงบประมาณมีความชัดเจนและยืดหยุ่น 

8. ผู้บริหารในคณะท างานเป็นองค์กรชั้นน าจึงเป็นที่รู้จัก  และได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ  

9. ผู้บริหารเป็นต้นแบบของการริเริ่มโครงการในการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบใหม่ และผู้บริหาร
ระดับท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ และชุมชนให้การยอมรับและมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ 

10. บุคลากรในคณะท างานพ้ืนที่สีเขียวมีประสบการณ์ในการท างาน 
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11. มีความร่วมมือและสามัคคีกันในการท างานเป็นทีม 

12. บุคลากรมีทักษะและความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

13. มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการท างานยึดผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. การบริหารงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีคณะท างานย่อยขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน แล้ว
จึงน าเสนอคณะท างานชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง 

2. โครงการสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับบัญชา ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหารเกือบ
ทุกกรณ ี

3. การปฏิบัติตามแผนงาน/แผนกลยุทธ์ไม่ครบถ้วน /ไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน 

4. การจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนงานมีความล่าช้า 

5. ขาดการติดตามและประเมินผลของแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

6. การติดต่อและประสานการท างานเกิดปัญหาติดขัด เนื่องจากมีหน่วยงานร่วมโครงการ
พัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นจ านวนมาก การนัดประชุม/หารือ ท าได้ล าบาก/มีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

7. การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้าและมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ยุ่งยาก 

8. การประสานงานและการสื่อสารมีความล่าช้า 

9. ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก 

10. การควบคุมและติดตามผลการท างานยังมีน้อยเกินไป 

11. ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 

12. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

13. บุคลากรขาดการจัดการความรู้และทักษะรองรับการพัฒนาตามโครงการฯ 

14. บุคลากรที่ท างานในคณะท างานพ้ืนที่สีเขียวมีเวลาปฏิบัติงานน้อยเนื่องจากท างาน
ประจ าอยู่แล้ว 

15. ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับปฏิบัติ 

16. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. การสื่อสารและความเข้าใจโครงการพื้นที่สีเขียวยังไม่ท่ัวถึงทุกคนในชุมชน 

2.4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

โอกาส (Opportunities) 

1. มีกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณในการท างาน 
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2. มีเครือข่ายอนุรักษ์ภายในพ้ืนที่และภายนอกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกันเป็นรูปธรรม 

3. มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า เพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียว
ให้คงอยู่ 

4. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6ต าบลในพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ที่ก ากับดูแลและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

5. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 

6. มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่รองรับนักท่องเที่ยวที่สร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในท้องถิ่น 

7. ชุมชนคุ้งบางกะเจ้ามีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 

8. มีอัตลักษณ์ของพ้ืนที่โดยยึดหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

9. มีการส่งเสริมให้อนุรักษ์เป็นแหล่งวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือรักษาวัฒนธรรมชุมชนและอนุรักษ์
ประเพณีดั้งเดิม 

10. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการท างานของคณะพ้ืนที่สีเขียว 

11. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง 

ภาวะคุกคาม (Threats) 

1.การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของภาคเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ยังไม่
ตรงกับความต้องการของประชาชนมากนัก 

2.แนวนโยบายการพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก ขาดการวางแผนและพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม 

3. ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมบังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน 

4. ภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ 

5. การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างมาก 

6. ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

7. ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น 

8. มีการน าเอาเทคโนโลยีและความรู้จากภายนอกมาใช้ แต่คนในพ้ืนที่ขาดความรู้และความ
พร้อมในการรองรับ 
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๒.5 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร  

จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการแสดง
สถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้  

1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมี
สถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง 
ต่อไปและพัฒนางานต่อยอด  

2. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มี
ปัจจัยภายนอกเอ้ือมีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อนหากแก้ปัญหา
จุดอ่อนขององค์กรได้ จะน าไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
(Turnaround)  

3. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ 
ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็งมีความพร้อมมีความเข้มแข็งหากรอให้ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กร
น าไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  

4. Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอ้ือ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว 
ค่อนข้างสูงจึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น 
เรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

เมื่อได้ผลจากการท า SWOT แล้วจึงน ามาท าการวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม
ของกองตรวจราชการ กรมประมง ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกองตรวจราชการ โดยน ามา
ก าหนดในตารางถ่วงน้ าหนักโดยแบ่งเป็น ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายนอก ดังตารางที่ 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

ตารางท่ี 5 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

จุดแข็ง น้ าหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 
S1-โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

0.1 4 0.4 

S2-แผนกลยุทธ์/แผนงานขององค์กร มีความชัดเจน 
ครอบคลุม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

0.1 4 0.4 

S3-การวางระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานมีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

0.1 5 0.5 

S4-ผู้บริหารในคณะท างานเป็นองค์กรชั้นน าจึงเป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 

0.05 4 0.2 

S5-บุคลากรในคณะท างานพ้ืนที่สีเขียวมีประสบการณ์
ในการท างาน 

0.05 3 0.15 

S6-บุคลากรมีทักษะและความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับงานท่ีรับผิดชอบ 

0.05 3 0.15 

S7-วิสัยทัศน์ร่วมกันและการท างานยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

0.05 4 0.2 

รวม 0.5   2.0 
จุดอ่อน น้ าหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 

W1-การบริหารงานเกิดความล่ าช้ า  เนื่ องจากมี
คณะท างานย่อยขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน แล้วจึง
น าเสนอคณะท างานชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง 

0.1 4 0.4 

W2-การปฏิบัติตามแผนงาน/แผนกลยุทธ์ไม่ครบถ้วน/
ไม่ครอบคลุมทุกแผนงาน 

0.1 3 0.3 

W3-การติดต่อและประสานการท างานเกิดปัญหาติดขัด 
เนื่องจากมีหน่วยงานร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
เป็นจ านวนมาก การนัดประชุม/หารือ ท าได้ล าบาก/มี
เวลาว่างไม่ตรงกัน 

0.05 2 0.1 

W4-การประสานงานและการสื่อสารมีความล่าช้า 0.1 3 0.3 
W5-ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรเป็น
รายบุคคล 

0.05 2 0.1 

W6-บุคลากรที่ท างานในคณะท างานพ้ืนที่สีเขียวมีเวลา
ปฏิบัติงานน้อยเนื่องจากท างานประจ าอยู่แล้ว 

0.05 3 0.15 

W7-การสื่อสารและความเข้าใจโครงการพ้ืนที่สีเขียวยัง
ไม่ทั่วถึงทุกคนในชุมชน 

0.05 3 0.15 

รวม 0.5  1.5 



๒๐ 

ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

โอกาส น้ าหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 
O1-มีกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของภาคเอกชน
สนับสนุนงบประมาณในการท างาน 

0.1 5 0.5 

O2-กฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่สีเขียว
คุ้งบางกะเจ้า เพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียวให้คงอยู่ 

0.1 4 0.4 

O3-.มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชน
ในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 

0.1 4 0.4 

O4-มีอัตลักษณ์ของพ้ืนที่โดยยึดหลักการพัฒนาที่
สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

0.1 4 0.4 

O5-มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการท างานของ
คณะพ้ืนที่สีเขียว 

0.1 3 0.3 

รวม 0.5  2.0 
อุปสรรค น้ าหนัก ค่าคะแนน ถ่วงน้ าหนัก 

T1-การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของภาคเอกชนที่
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ยังไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนมากนัก 

0.1 2 0.2 

T2-ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

0.1 2 0.2 

T3-การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจชุมชนเป็นอย่างมาก 

0.1 3 0.3 

T4-ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจากรุ่น
สู่รุ่น 

0.1 1 0.1 

T5-น าเอาเทคโนโลยีและความรู้จากภายนอกมาใช้ แต่
คนในพ้ืนที่ขาดความรู้และความพร้อมในการรองรับ 

0.1 3 0.3 

รวม 0.5  1.1 
 
 
 



๒๑ 

 
แผนภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 
จะเห็นได้ว่าค่าถ่วงน้ าหนักของจุดแข็ง และโอกาส สูงกว่า จุดอ่อนและอุปสรรคแต่ไม่มากนัก 

ส่งผลให้ต าแหน่งขององค์กรตกในช่วง Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดย
ภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความ
พร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) 
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๒๒ 

บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สภาพการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ กระแสการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ที่สังคมได้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่ รวมถึงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้มี
สภาพความเป็นป่าไม้ที่ความหลากหลายทางชีวิตและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศตลอดจนความ
สมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะ
เจ้าสู่ความยั่งยืน ได้สังเคราะห์จากความต้องการของชุมชน หรือเป้าหมายที่ชุมชนต้องการเห็นหรือ
ต้องการให้เกิดขึ้นในคุ้งบางกะเจ้า จึงน ามาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้ง
บางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2565 โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ และยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ ดังนี้ 

 3.1.1 วิสัยทัศน์ : “บางกะเจ้าหนึ่งเดียว คุ้งสีเขียว พอเพียง สมดุล ยั่งยืน" 

3.1.2 พันธกิจ 

1) สร้างจิตส านึก "รู้" ตระหนัก "รัก" ในถิ่นฐาน และ "สามัคคี" รวมพลังกันด้วยความ
เป็นหนึ่งเดียว สร้างทุนทางปัญญาและภาคีความร่วมมือ เพ่ือกอบกู้ ฟ้ืนฟู แก้ปัญหา ร่วมมือกัน
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับ
โลก 

2) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ คุ้งบางกะเจ้า และร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาความเจริญ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับวิถีเกษตร วัฒนธรรม และการคงอยู่ของ
นิเวศ จนชุมชนในคุ้งบางกะเจ้ามีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถร่วมกันพัฒนาความกินดี อยู่ดี มี
คุณภาพชีวิต และนิเวศที่ยั่งยืน 

3) ด าเนินการฟ้ืนคืนวิถีชีวิต "บ้าน สวน" รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ให้อยู่
ร่วมกันอย่างสมดุลกับคลองและระบบนิเวศ สนับสนุนให้เกิดการอยู่ร่วมกันของวิถีชีวิตในชุมชนที่
หลากหลาย จนสามารถเป็นชุมชนต้นแบบ "นิเวศ บ้าน สวน ป่า คลอง" ที่ยัง่ยืน 

4) ดูแลรักษา ปกป้อง ฟ้ืนฟู สืบทอดคุณค่าของทรัพยากร ปราชญ์ท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาที่เก่ียวกับคุณธรรม ศาสนา ประเพณีดีงามดั้งเดิม วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ และพัฒนา
ศักยภาพให้เกิดอัตลักษณ์ที่จะเป็นฐานของการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน  และ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์สู่สังคม และสากล 

3.1.3 เป้าประสงค์/เป้าหมาย : พัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โดยให้พ้ืนที่สี
เขียวอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ หรือ 7,080 ไร่ ของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าทั้งหมด (11,800 ไร่) 

 



๒๓ 

 กลุ่มเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  กอบกู ้

เป้าประสงค์ : เพ่ือสร้างภาคีและความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบ แก้ไขจุดอ่อน ของ 
ทรัพยากร คน วิถีชีวิต เกษตร วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม และสร้างความ
เป็นหนึ่ง ความเข้มแข็ง ความอยู่มีสุขของสังคมและชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วางแผน จัดการ ป้องกันวิกฤติการณ์ และภัยคุกคามท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ฟื้นฟู 

เป้าประสงค์ : เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในคุ้งบางกะเจ้า เพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บูรณาการอย่างเหมาะสมกับหลักวิชาการและ
เทคโนโลยี สร้างการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตบนฐานพ้ืนที่
สีเขียวอย่างยั่งยืน การน าแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแผนแม่บทด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สืบทอด  

เป้าประสงค์ : เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของคุ้งบางกะเจ้าจากปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จ
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการฟ้ืนคืน อนุรักษ์ และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวสู่ความยั่งยืน
ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญา งานวิจัย และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่ เด็ก และ
เยาวชนในคุ้งบางกะเจ้า ได้เป็นต้นแบบของกลไกในการสร้างเครือข่ายการอนุรั กษ์ และการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนสู่ประชากรไทยรุ่นต่อไป   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ขับเคลื่อน 

เป้าประสงค์ : เพ่ือขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และการพัฒนาโดยชุมชน สู่ความยั่งยืน บนฐาน
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้คุ้งบางกะเจ้ามีศักยภาพเป็นพ้ืนที่ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอ าเภอ พ้ืนที่คนต้นแบบ ในการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพความ
ยั่งยืนของพ้ืนที่สีเขียวให้เป็น พื้นที่ป่าชายเลนใกล้เมือง พื้นที่ป่าในเมือง พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่สวนเกษตร
แบบวนเกษตร จัดการน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็นองค์รวม 

3.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 

 เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis โดนเรียงล าดับความส าคัญของจัดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 5 อันดับแรก แล้วน า TOWS Matrix มาใช้เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 
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 จุดแข็ง 5 อันดับแรก 
 S1 โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

S2 แผนกลยุทธ์/แผนงานขององค์กร มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

S3 การบริหารจัดการและการบริหารด้านงบประมาณมีความชัดเจนและยืดหยุ่น 
S4 ผู้บริหารในคณะท างานเป็นองค์กรชั้นน าจึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน

ระดับประเทศ  
S5 บุคลากรในคณะท างานพ้ืนที่สีเขียวมีประสบการณ์ในการท างาน 

 จุดอ่อน 5 อันดับแรก 
W1 การบริหารงานเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะท างานย่อยขึ้นมาเพ่ือ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน แล้วจึงน าเสนอคณะท างานชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง 
W2 การติดต่อและประสานการท างานเกิดปัญหาติดขัด เนื่องจากมีหน่วยงานร่วมโครงการ

พัฒนาพื้นที่สีเขียวเป็นจ านวนมาก การนัดประชุม/หารือ ท าได้ล าบาก/มีเวลาว่างไม่ตรงกัน 
W3 การควบคุมและติดตามผลการท างานยังมีน้อยเกินไป 
W4 บุคลากรขาดการจัดการความรู้และทักษะรองรับการพัฒนาตามโครงการฯ 
W5 บุคลากรที่ท างานในคณะท างานพ้ืนที่สีเขียวมีงานประจ าอยู่แล้ว ท าให้มีเวลาปฏิบัติงานน้อย 

โอกาส 5 อันดับแรก 
O1 มีเครือข่ายอนุรักษ์ภายในพ้ืนที่และภายนอกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกันเป็นรูปธรรม 
O2 มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า เพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียว

ให้คงอยู่ 
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O3 มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่รองรับนักท่องเที่ยวที่สร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในท้องถิ่น 

O4 มีการส่งเสริมให้อนุรักษ์เป็นแหล่งวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือรักษาวัฒนธรรมชุมชนและอนุรักษ์
ประเพณีดั้งเดิม 

O5 มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง 
อุปสรรค 5 อันดับแรก 
T1 การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ของภาคเอกชนที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว ยังไม่

ตรงกับความต้องการของประชาชนมากนัก 
T2 ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมบังคับใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน 
T3 ขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
T4 ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น 
T5 มีการน าเอาเทคโนโลยีและความรู้จากภายนอกมาใช้ แต่คนในพ้ืนที่ขาดความรู้และความ

พร้อมในการรองรับ 

ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

Vision: บริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ให้มั่นคงและยั่งยืน 
เป้าหมาย:พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวคุ้งบาง
กะเจ้าสูค่วามยั่งยืน   
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม 
เน้นการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
S2 แผนกลยุทธ์/แผนงานของ
องค์กร มีความชัดเจน ครอบคลมุ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
S3 การบริหารจดัการและการ
บริหารด้านงบประมาณมีความ
ชัดเจนและยืดหยุ่น 
S4 ผู้บริหารในคณะท างานเป็น
องค์กรชั้นน าจึงเป็นที่รู้จักและไดร้บั
การยอมรับในระดับประเทศ  
S5 บุคลากรในคณะท างานพ้ืนท่ีสี
เขียวมีประสบการณ์ในการท างาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 การบริหารงานเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะท างานย่อย
ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบตัิงาน 
แล้วจึงน าเสนอคณะท างานชุดใหญ่
พิจารณาอีกครั้ง 
W2 การติดต่อและประสานการ
ท างานเกิดปัญหาติดขัด เนื่องจากมี
หน่วยงานร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สี
เขียวเป็นจ านวนมาก การนัดประชุม/
หารือ ท าไดล้ าบาก/มีเวลาว่างไม่
ตรงกัน 
W3 การควบคุมและตดิตามผลการ
ท างานยังมีน้อยเกินไป 
W4 บุคลากรขาดการจดัการความรู้
และทักษะรองรับการพัฒนาตาม
โครงการฯ 
W5 บุคลากรที่ท างานในคณะท างาน
พื้นที่สีเขียวมีงานประจ าอยู่แล้ว ท าให้
มีเวลาปฏิบัติงานน้อย 
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โอกาส (Opportunities) 
O1 มีเครือข่ายอนุรักษภ์ายในพื้นที่
และภายนอกเชื่อมโยงการ
ปฏิบัติงานกันเป็นรูปธรรม 
O2 มีกฎหมายคุม้ครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้นท่ีสเีขียวคุ้งบางกะเจา้ 
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวให้คงอยู ่
O3 มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติทีร่องรับ
นักท่องเที่ยวท่ีสร้างเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในท้องถิ่น 
O4 มีการส่งเสริมให้อนรุักษ์เป็น
แหล่งวัฒนธรรมชุมชนเพื่อรักษา
วัฒนธรรมชุมชนและอนุรักษ์
ประเพณีดั้งเดมิ 
O5 มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
หลายช่องทาง 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
1.การด าเนินงานโครงการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าต้องมุ่งเนน้
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งในด้านการบริหารงาน
โครงการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ การ
ท างานเป็นทีม เพื่อให้การท างาน
ประสลผลส าเรจ็เป็นรปูธรรม 
2.ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติใหม้ีศักยภาพรองรับ
นักท่องเที่ยวให้มากข้ึน และ
ประชาสมัพันธ์ให้กว้างขวางทุก
ช่องทาง เพื่อสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น อันจะ
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
1.ปรับปรุงการบรหิารงานให้มีความ
รวดเร็ว และลดขั้นตอนต่างๆ ให้
คล่องตัวขึ้น  
2.ปรับปรุงคณะท างานย่อยต่างๆ ให้มี
ขนาดเล็กลง เพื่อความคล่องตัวในการ
ท างาน จะท าให้การติดต่อประสานงาน 
และการประเมินผลโครงการท าได้
รวดเร็วข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
T1 การท ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
ของภาคเอกชนท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว ยังไม่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนมากนกั 
T2 ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
T3 ขาดการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ท าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 
T4 ขาดการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามจากรุ่นสูรุ่่น 
T5 มีการน าเอาเทคโนโลยีและ
ความรู้จากภายนอกมาใช้ แต่คนใน
พื้นที่ขาดความรู้และความพร้อมใน
การรองรับ 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
1.การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใน
การพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวหน่วยงาน
ภาครัฐเจ้าของพื้นที่จะต้องประสาน
ภาคเอกชนให้ทราบถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี จะ
ท าให้เกิดความเข้าใจและความ
ร่วมมือกันท างานให้เกิดผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
2.การด าเนินการตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานรัฐต้อง
ประชาสมัพันธ์และท าความเข้าใจ
กับประชาชนในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
1.การน าเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการด าเนิน
โครงการฯ ทั้งการประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่างๆ การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ ก็จะเกิดรายได้มาสู่ชุมชนคุ้ง
บางกะเจ้ามากขึ้น 
2.สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ในการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ 
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
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3.3 มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้นตามข้อ 3.1-3.2 นั้น  สามารถวางมาตรการและแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ในระยะ 3 ปี เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบาง
กะเจ้าสู่ความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2565 โดยมี 7 กลยุทธ์ 27 แผนงาน ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความย่ังยืน พ.ศ. 2563-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภาคีและความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นอุปสรรค และภัยคุกคามต่อการอนุรักษ์และพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียว 

แผนงานที่ 1  การสร้างภาคีและร่วมมือในการฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ เพ่ือรักษา
ความสมบูรณ์และมั่นคงของทรัพยากรน้า ดิน คลอง สวนเกษตร และ
ระบบนิเวศในคุ้งบางกะเจ้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แผนงานที่ 2  การสร้างภาคีและร่วมมือกันผสาน และสืบทอดองค์ความรู้วิชาการที่
เหมาะสมกับภูมิปัญญาในการแก้วิกฤติ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการน้ า 
ดิน คลอง เกษตร และระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะ
เจ้าสู่คนรุ่นหลัง 

แผนงานที่ 3  การสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย สิทธิประชาชน และการสร้าง
จิตสานึก คุณธรรมในการใช้กฎหมาย กฎชุมชน หรือกฎระเบียบ เพ่ือ
ควบคุมปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากภายในและ
ภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในคุ้งบางกะเจ้า  เพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1 การค้นหา คุ้มครอง ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ รักษา คุณค่า คุณธรรม ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตเกษตร นิเวศ และ การพัฒนาความกินดีอยู่ดี และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แผนงานที่ 1  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการฟ้ืนฟูและสืบทอด การอยู่อาศัย 
วิถีชีวิต เกษตรกรรม คลอง การสัญจรทางเรือ และสร้างเมืองบางกะ
เจ้าให้เป็นเมืองปลอดขยะ 

แผนงานที่ 2  การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในการนาศักยภาพพืชเศรษฐกิจ 
พืชพ้ืนถิ่น และพืชที่มีศักยภาพมาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า 

แผนงานที่ 3  การพัฒนาคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาเกี่ยวกับศาสนา คุณธรรม 
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ประเพณีดีงาม วิถีชีวิตในคุ้งบางกะเจ้า ให้
เป็นอัตลักษณ์และเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า 
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กลยุทธ์ที่ 2 การน าศักยภาพทรัพยากรในพ้ืนที่สีเขียวมาใช้สร้างฐานทรัพยากรในการพัฒนา
ที่มั่นคง 

แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายที่
สมบูรณ์โดยชุมชน ทั้งทางด้านนิเวศ เกษตร และการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบที่สอดคล้อง
กับฐานวัฒนธรรม วิถีชีวิตเกษตร และนิเวศของพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า 

แผนงานที่ 1  การพัฒนาเครือข่ายระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่พ่ึงพาวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมในคุ้งบางกะเจ้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงานที่ 2  การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาจากปราชญ์และผู้รู้ในท้องถิ่นเพ่ือการแก้ไขปัญหา
การเสื่อมโทรมของดิน น้า และพืชพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทางกายภาพและชีวภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และสร้างอัตลักษณ์ของพ้ืนที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า 

แผนงานที่ 1  การพัฒนาบางกะเจ้าแบรนด์จากอัตลักษณ์ของคุ้งบางกะเจ้าให้เป็น
สัญลักษณ์ของการพัฒนาเพ่ือความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความยั่งยืนของนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้ของคุ้งบางกะเจ้าด้วยการบูรณาการภูมิปัญญา งานวิจัย และ
เทคโนโลยี ในการฟื้นคืน อนรุักษ์ และพัฒนาพื้นที่สีเขียวสู่ความย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เป็นเอกภาพ ด้วยหลักคุณธรรม เพ่ือความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า 

แผนงานที่ 1  การพัฒนาระบบเชื่อมต่อการขนส่งมวลชนภายในคุ้งบางกะเจ้ากับ
ระบบภายนอกที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิต นิเวศป่าชายเลนและระบบ
ระบายน้าในพ้ืนที่ และเป็นองค์รวมทั้ง 6 ต าบล โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

แผนงานที่ 2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวร่วมกับ
ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ในคุ้งบางกะเจ้า 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานที่ 1  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
แผนงานที่ 2  การสร้างระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้แก่คน

ในคุ้งบางกะเจ้า 
แผนงานที่ 3  การฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งด้านทักษะ องค์ความรู้ 

และภูมิปัญญาของกลุ่มเกษตรกร 
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 3.3.1 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ระยะ 3 ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที ่2 การน าศักยภาพทรัพยากรในพ้ืนที่สีเขียวมาใช้สร้างฐานทรัพยากรในการพัฒนาที่มั่นคง 

แผนงานที่ 1  การพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายที่สมบูรณ์โดยชุมชน ทั้ง
ทางด้านนิเวศ เกษตร และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 
สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ 

 

แผนงาน กิจกรรมหลัก การด าเนินงาน หมายเหต ุ

ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1.งานบริหารการพัฒนา
พื้นที่สีเขียว 
 

1.1 ประชุมคณะท างานพัฒนาพืน้ท่ีสีเขียว 
1.2 ประชุมทีมเลขาคณะท างาน 
1.3 ประชุมทีมยุทธศาสตร์ชุมชน 

    

2.งานพัฒนากลไกและ
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคีความ
ร่วมมือ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุม่เครือข่ายอนุรักษ์
พื้นที่สีเขียวระดับคุ้งบางกะเจ้า 
2.2 ประชุมคณะกรรมการกลุม่อนุรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว
ระดับต าบล 6 ต าบล 
2.3 พัฒนาผู้น ารุ่นใหม ่

    

3.งานปฏิบัติการปลูก
และดูแลรักษา 

3.1 พ้ืนท่ีราชพัสดุระยะที่ 1 (400 ไร่) 
   3.1.1 สนับสนุนค่าดูแลรักษาพร้อมติดตามผลการ
ปลูก/การดูแลรักษา 
   3.1.2 ส่งมอบพันธุ์กล้าไม้เพิ่มเติม (ปลูกเพิ่ม/ปลูก
ซ่อมแซม) 

    

 3.2 พ้ืนท่ีราชพัสดุระยะที่ 2 (300 ไร่) 
   3.2.1 การเตรียมพื้นท่ีแปลง (ขุดลอก/วางท่อ) 
   3.2.2 จดัหาพันธุ์ไม้และปุ๋ย 
   3.2.3 สนับสนุนค่าเตรียมแปลง/ค่าปลูก 

    

 3.3 พ้ืนท่ีส่วนบุคคลระยะที่ 1 (300 ไร่) 
   3.3.1 ช้ีแจงโครงการ เปดิรับสมัคร 
   3.3.2 จดัท าแผนร่วมพัฒนาพืน้ท่ีร่วมกับชุมชน 
   3.3.3 จดัหาและส่งมอบพันธุ์ไม้พร้อมสนับสนุน
ปัจจัยการผลติตามแผน 
   3.3.4 ให้ความรูผู้้ร่วมพัฒนาดา้นการเกษตร อาทิ 
การปลูก บ ารุงรักษา การใช้ปุ๋ย โดยสถาบันศึกษา 
สถาบันปลูกป่า ปตท. เป็นต้น 

    

4.งานจัดการองค์ความรู ้ 4.1 การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ (งานพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว) 

    

 



๓๐ 

 

แผนงาน กิจกรรมหลัก การด าเนินงาน หมายเหต ุ

ปี 63 ปี 64 ปี 65 
5.งานติดตามประเมินผล 5.1 การติดตามประเมินผล พ้ืนท่ีราชพัสดุ 400 ไร่ 

พื้นที่ราชพัสดุ 300 ไร่ และพื้นท่ีส่วนบุคคล 300 ไร่ 
5.2 การพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบาง
กะเจ้า 
5.3 การสรุปผลการประเมินกิจกรรมตามแผนงานปี 
63 
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บทท่ี 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
4.1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

ส าหรับกรอบแนวทางในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ได้ก าหนดแนวทางไว้เป็น
ขั้นตอนทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนหลักๆ ด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคชุมชน หรือสังคม ทั้งภายในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าเอง และ
ภายนอกคุ้งบางกะเจ้า ได้พิจารณาด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินงานภายในคุ้งบางกะเจ้าเกิดความ
สอดคล้องกัน ลดความซ้ าซ้อน และเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนและแนวทางในการนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 ขั้นตอนที่ 1 : การประชุมท าความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ฯ  
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หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา NGO ภาคประชาชน และชุมชน ก่อนจะด าเนินงาน/แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมใดๆ ควรต้องมีการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว
คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนก่อนให้ถ่องแท้ ซึ่งในการที่จะพิจารณาว่าควรจะมีหน่วยงานใด องค์กรใด 
หรือชุมชนกลุ่มไหนบ้างนั้นให้พิจารณาจากบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของหน่วยงานนั้นๆ พร้อมทั้ง
พิจารณาหน่วยงานที่ควรมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากแผนฯ ฉบับดังกล่าว ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก
ฐานข้อมูล ประเด็นปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของคุ้งบางกะเจ้า รวมถึงข้อมูลงานวิจัยต่างๆ 
ของนักวิจัยในลักษณะการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ก่อนจะด าเนินการก าหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งในการประชุมและการท าความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักของการสร้าง
การมีส่วนร่วมเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพ่ือให้เกิดความรักต่อชุมชนและ
เกิดความรักในการที่อยากจะช่วยพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง สุดท้ายก็จะเกิดความสามัคคี เกิดกลุ่ม
เครือข่ายต่างๆ ในการร่วมแรงร่วมใจกันในการร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เกิดความ
ยั่งยืนในที่สุด 

ขั้นตอนที่ 2 : การปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ที่จะด าเนินงานหรือโครงการใดๆ 
ควรจะด าเนินการพิจารณากรอบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานของตนว่ามีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ว่าเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจหรือไม่ เพ่ือให้การ
ด าเนินการนั้นมีการปรับให้สอดคล้องเหมาะสม ทั้งนี้อยู่บนหลักการ “การพัฒนาแบบบูรณาการ” ที่
เป็นการพัฒนาที่ยึด 3 เรื่องหลัก คือ พื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม เพ่ือผลักดันให้การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1) พ้ืนที่ (Area) หรือ ภูมิสังคม ในการจะพัฒนาใดๆ ให้ค านึงถึงสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิศาสตร์
ของพ้ืนที่นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือจักสามารถด าเนินแผนงาน/โครงการให้มีความเหมาะสม สามารถ
ท าได้จริง อีกท้ังต้องค านึงถึง “สภาพทางสังคมศาสตร์” คือ นิสัยใจคอ รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและท าให้ทราบว่าประชาชนในบริเวณนั้นต้องการ
ความช่วยเหลือเรื่องใดจริงๆ เพ่ือให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ภารกิจ (Function) เมื่อมีแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการในเชิงพ้ืนที่แล้ว ให้
ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมด าเนินงานในโครงการตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาทั้ง 3 มิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

3) การมีส่วนร่วม (Participation) ในการจะด าเนินการเพ่ือไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น 
ต้องให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีบทบาทร่วมกันโดยเฉพาะราษฎรในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมแล้ว ควร
ต้องมีการพิจารณาถึงระยะเวลาในการด าเนินงาน ว่าสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างไร และ



๓๓ 

ควรพิจารณาถึงแนวทางในการน ากลยุทธ์ (Tactics) ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่จะใช้ในการด าเนินงานให้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวประสบความส าเร็จ น าไปใช้ในการก าหนดหรือเป็นแนวทางในการพิจารณา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อไปได้อีกด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 : การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณาถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน
ของตน พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยยึดหลักการ “พัฒนาสู่ความยั่งยืน” และมุ่งเน้น 
“การพัฒนาคน” เป็นหัวใจส าคัญ 

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคุ้งบางกะเจ้า ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน NGO ต้องด าเนินการในการก าหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ พร้อมทั้ง
ก าหนดเกณฑ์/ดัชนีชี้วัดต่างๆ เพ่ือประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ ซึ่งในการก าหนดเกณฑ์/ดัชนี
ในการประเมินผลนั้น อาจด าเนินการในการประเมินผลได้ตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งเป็นระยะแรกก่อนเริ่ม
ด าเนินโครงการฯ (Input) หรืออาจประเมินในช่วงระหว่างการด าเนินการ (Process) ซึ่งก าลัง
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ อยู่ หรืออาจจะด า เนินการประเมินผลในระยะ
สุดท้าย ซึ่งจะเป็นการประเมินผลลัพธ์ (Output) ที่ได้ภายหลังจากการด าเนินงานโครงการฯ ไปแล้วก็
ได้ แต่หัวใจส าคัญของการประเมินผลการด าเนินงานโครงการก็คือ เพ่ือให้เกิดการติดตาม ตรวจสอบ 
เพ่ือดูว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็
จะได้มีการพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค และสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้มีการปรับแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมให้มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อไป พร้อมทั้งให้มีการประเมินด้วยว่าผลลัพธ์ที่ได้จาก
โครงการฯ ส่งผลต่อผลกระทบ (Outcome) อย่างไรต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในคุ้งบางกะเจ้า 

ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทฯ 

ขัน้ตอนในกระบวนนี้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โดยต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ เป็น
ระยะๆ ซึ่งในที่นี้ได้ก าหนดไว้ว่าอย่างน้อยควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ ทุก 2 ปี 
โดยในระยะเบื้องต้นควรมีการพิจารณาหรือศึกษาเพ่ือก าหนดเกณฑ์/ดัชนี ในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของแผนฯ ในแต่ละพันธกิจอย่างละเอียด หากด าเนินการสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ คุ้งบางกะเจ้า
แห่งนี้ จะต้องเป็น “สังคมท่ีอยู่ดีกินดีมีสุข สมดุล มั่นคง ยั่งยืน” 

ขั้นตอนที่ 6 : การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมในแผนงานหรือโครงการ
ต่างๆ โดยควรพิจารณาด าเนินการในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานโครงการ เช่น ในขณะพัฒนา
แผนงาน/โครงการ ขณะก าลังด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ รวมถึงการประเมินผลจากแผนงาน/
โครงการ 

4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 



๓๔ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ถูกก าหนดภายใต้กรอบฐาน
แนวความคิดของการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่ “สมดุล มั่นคง ยั่งยืน” โดยน้อมนา “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาเป็นฐานรากของการ
พัฒนาแผนฯ ดังนั้น หากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนผู้ที่สนใจที่จะน าแผนฯ ฉบับนี้
ไปปรับใช้จึงควรศึกษา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือจะได้
มองเห็นภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้แผนฯ ฉบับนี้ ยังได้ถอด “หลักการทรง
งานเพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนา “คน” เป็นส าคัญ เพ่ือให้คนมีความ
เข้มแข็ง พร้อมรับต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในการพัฒนาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถใช้หลักการทรงงานเพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็นกรอบในการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการ
พัฒนางานว่าจะเกิดความยั่งยืนได้ 

นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ยังได้ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่น ส าหรับให้หน่วยงาน
ต่างๆ เอกชน หรือประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน ากรอบของวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ ภายในแผนฯ ไปใช้เป็นกรอบเพ่ือพัฒนาแผนงาน หรือโครงการ ภายใต้หน่วยงานนั้นๆ ได้เอง 
ให้เหมาะสมตามบทบาท ภาระหน้าที่ หรือ ความรับผิดชอบ โดยจะเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงาน แผนงาน โครงการ เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และ
เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม 
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วารสาร สถาปัตยกรรม. ฉบับที่ 2. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง. มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ. 

อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล. 2538. การวิจัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานและคุณภาพชีวิตทั่วไป. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติ เพ่ือการวิจัย
และพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย. 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นายบรรเจิด  ถมปัด 

วัน เดือน ปี (เกิด)  25 ธันวาคม 2512 

ติการศึกษา  ส าเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) 
   จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

ปีการศึกษา 2536 
ส าเร็จปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) 

   จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ปีการศึกษา 2541 

ประวัติการท างาน 1. รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ประจ ากลุ่มงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

 2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมตามแนวพระราชด าริ ส านักโครงการพระราชด าริ
และกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ 

ต าแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์จัดการพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ ส านักโครงการ
พระราชด าริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ อ าเภอพระประแดง 

   จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 




