
 

  

กับการประชุมหารือและคืนข้อมูล 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 
 

ต าบลบางกอบัว 

ร่วมขับเคลื่อนการอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค ำน ำ 

ต าบลบางกอบัว เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า 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 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จน
สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ การด าเนินงานโครงการฯ  

ในช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ได้ด าเนินการศึกษาและส ารวจข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่น และจัดประชุมหารือและคืนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพจากการส ารวจต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนได้รับทราบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ในระยะต่อไป พร้อมนี้ได้จัดท ารายงานสรุปสาระส าคัญ
จากการจัดประชุมดังกล่าว อันประกอบด้วย ข้อมูลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
และข้อคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนของผู้เข้าร่วมมาเพ่ือเป็นข้อมูลได้รับทราบและพิจารณาใช้
ประโยชน์ตามเหมาะสม ทั้งนี้ สถาบันฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป 

 

 

มกราคม ๒๕๖๑ 
 



๑ 

 

๑. การประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
  และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพืน้ที่ 

ต าบลบางกอบัว ก าหนดการจัดประชุมหารือข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว ซึ่งประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่  

 โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือน าเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่และ
ร่วมกันพิจารณาดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จ าเป็นในแต่ละพื้นที่  พร้อมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและน ามาก าหนดกระบวนการสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา และระบบ
งบประมาณเพ่ือสร้างความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งมีรูปแบบการประชุมหารือแบบมีส่วนร่วม เน้นการแนะน ารายละเอียดการด าเนินงาน 
รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ 

กิจกรรมประกอบด้วย  
- การน าเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีผลต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
- ร่วมกันพิจารณาดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จ าเป็นในแต่ละพ้ืนที่  พร้อม

จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลความหลากหลากหลายทางชีวภาพ 
- แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือสร้างความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระดับท้องถิ่น  

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งหน่วยงานภาคีความ
ร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และ
เจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๔ คน แบ่งเป็นชาย ๑๑ คน หญิง ๑๓ คน 

การจัดประชุมมีเนื้อหาเก่ียวกับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมประมวลภาพการประชุมฯ ดัง
รายละเอียดในล าดับต่อไป 

 



๒ 

 

 ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 

ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ว ิทยาเขต
กาญจนบุรี ได้น าเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้นที ่ต าบลบางกอบัว จากการส ารวจรวมจ านวน ๗ 
สถานี โดยก าหนดประเด็นการส ารวจออกเป็น ๓ ประการ 
คือ (๑) การส ารวจนก (๒) การส ารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ขนาดใหญ่ในน้ า และ (๓) การประเมินระดับการรบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษย์ 

ความหลากหลาย Shannon index ของชุมชนนกเท่ากับ ๓.๒๗ ซึ่งผลการส ารวจในพบนก
ทั้งหมด ๓๕ ชนิด ๒๐๕ ตัว ตัวอย่างนกที่พบจากการส ารวจ เช่น  

- นกกางเขนบ้าน เป็นนกกินแมลง อาศัยตามพุ่มไม้  
- นกกินปลีคอสีน้ าตาล เป็นนกกินน้ าหวานดอกไม้ ขนาดเล็ก และสีสันสวยงาม  
- นกเขาเปล้าคอสีม่วง เป็นนกกินเมล็ดพืช ผลไม้ อาศัยตามต้นไม้ 
- นกยางเปีย เป็นนกกินปลา กบ เขียด กุ้ง หอย แมลงต่างๆ สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ อาศัย

ตามพ้ืนที่ชุ่มน้ า ทั้งน้ าจืดน้ าเค็ม ทุ่งนา 
- นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา เป็นนกกินปลา สีสันสวยงาม อาศัยอยู่บริเวณน้ าใส  
- เหยี่ยวนกเขาชิครา เป็นนกล่าเหยื่อจ าพวกสัตว์ชนิดอ่ืนและนกขนาดเล็ก รวมถึงแมลง

ขนาดใหญ่เป็นอาหาร อาศัยตามต้นไม้สูง 

ค่าดัชนีความหลากหลายของนกลดลง แสดงถึงปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและ
ความหลากหลายของถิ่นอาศัยบนบกที่ลดลง ส่วนจ านวนตัวของนกท่ีปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
เมืองได้ดีเพ่ิมขึ้น เช่น นกพิราบ อีกา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไปสู่ชุมชนเมือง ความ
หลากหลายของกลุ่มนกกินปลา โดยเฉพาะนกกระเต็นมีจ านวนลดลง แสดงถึงปัญหาความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  

การส ารวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ าอย่างน้อย ๒๑ กลุ่ม จ านวน ๒๕๔ ตัว 
สัตว์ส่วนใหญ่ที่พบเป็นหอยฝาเดียว ซึ่งปรับตัวต่อสภาพน้ าที่มีค่าออกซิเจนต่ าได้ดี พบสัตว์ต่างถิ่นที่เป็น
ชนิดพันธุ์รุกราน คือ หอยเชอรี่จ านวนมาก แต่สัตว์ที่พบในน้ าคุณภาพดี เช่น ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว 
หนอนปลอกน้ า และแมลงปอ พบได้น้อยมาก บ่งชี้คุณภาพน้ าที่เริ่มเน่าเสีย นอกจากนี้ ความชุกชุมของ
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ าแบ่งตามพฤติกรรมการอยู่อาศัยและการหากิน โดยการอยู่อาศัย
แบ่งเป็น กลุ่มคลานหากินตามพ้ืนท้องน้ าร้อยละ ๘๔ กลุ่มว่ายน้ าร้อยละ ๑๒ กลุ่มปีนป่ายตามพืชน้ าหรือ
วัตถุโผล่พ้นน้ าร้อยละ ๒ กลุ่มขุดรูอยู่อาศัยและหาอาหารร้อยละ ๑ กลุ่มยึดเกาะกับพ้ืนผิวหรือพ้ืนท้อง
น้ าร้อยละ ๑ ส่วนการหากินแบ่งเป็น กลุ่มแทะเล็มสาหร่ายร้อยละ ๗๖ กลุ่มกัดกินพืชน้ าร้อยละ ๑๓  



๓ 

 

กลุ่มผู้ล่าร้อยละ ๖ กลุ่มเก็บกินอินทรียสารขนาดเล็กร้อยละ ๒ กลุ่มกินทั้งพืชและสัตว์ร้อยละ ๒  
กลุ่มย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นอินทรียสารขนาดเล็กร้อยละ ๑ 

การประเมินระดับการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ของต าบลบางกอบัวแต่ละจุด พบว่า  

ปัจจัยที่ ๑  การรบกวนบริเวณพ้ืนที่แนวกันชน อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มนุษย์มีการเข้าใช้พ้ืนที่
แนวกันชนเกือบหมดหรือทั้งหมด   

ปัจจัยที่ ๒  การรบกวนบริเวณพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากการเข้า
ใช้ของมนุษย์ แต่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ถูกรบกวน   

ปัจจัยที่ ๓  การเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี มีการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ถิ่นอาศัยบ้าง  

ปัจจัยที่ ๔  การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา สถานีที่ส ารวจส่วนใหญ่มีระดับการเปลี่ยนแปลง
ทางอุทกวิทยาอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียง ๒ สถานีเท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และแย่  

ปัจจัยที่ ๕  มลพิษทางเคมี จากการส ารวจต าบลบางกอบัวมีค่าฟอสเฟต ไนเตรต อยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าออกซิเจนละลายน้ าเท่ากับ ๐.๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งน้อยกว่า
มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ  โดยน้ าปกติควรมีค ่า
ออกซิเจนไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร การมีค่าออกซิเจนละลายในน้ าน้อย
กว่าปกติ แสดงว่าน้ าเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า ค่าความเค็ม
เท่ากับ ๐.๓๒ ppt ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ าจืดที่ก าหนดไว้ไม่เกิน ๐.๕ ppt ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากช่วงเวลาที่ท าการศึกษาเป็นช่วงฤดูที่น้ าเหนือหลากลงแม่น้ า
เจ้าพระยาจึงช่วยเจือจางความเค็มของน้ าลงได้ ส่วนค่าอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้า 
ความเป็นกรดและด่างอยู่ในระดับปกติ 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จ าเป็นของพื้นที่
และสถานการณ์ส าคัญในพื้นที่  

 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นจากข้อมูลการส ารวจข้างต้นถึงดัชนีชี้วัดความ
หลากหลายทางชีวภาพที่จ าเป็นในพ้ืนที ่สรุปได้ดังนี้ 

- การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดจากการกระท าของมนุษย์และ
ภัยธรรมชาติ โดยโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและน้ าเสีย 

- ควรมีการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพให้ครอบคลุมทุกฤดูกาล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 

- ควรแก้ไขปัญหาค่าออกซิเจนละลายในน้ าต่ า เพราะจะส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า
จ านวนมาก อาจจะใช้รากพืชในการบ าบัดน้ า เช่น ต้นพุทธรักษา ต้นจาก เป็นต้น 
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- ควรมีแนวทางจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
ข้อมูลทฤษฎีจากนักวิชาการ และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

- สร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการสร้าง
จิตส านึกการทิ้งขยะให้เป็นที่ มัคคุเทศก์น้อยพานักท่องเที่ยวดูนกในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์การเรียนรู้ท าผลิตภัณฑ์จาก
วัตถดุิบในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ สนับสนุนให้เยาวชนรักบ้านเกิดและใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

- ควรสร้างระบบจัดการน้ าให้ดี เพราะปัญหาน้ าเค็มหนุนเป็นปัญหาใหญ่ของต าบล 
บางกอบัว เมื่อน้ ามีความเค็มมากท าให้สัตว์น้ าตาย พืชตามธรรมชาติและพืชผลทางการ
เกษตรเสียหาย 

- การจัดระบบเดินสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพ่ือลดปัญหาต้นไม้เกาะเกี่ยวกับสายไฟ ท าให้ต้อง
ตัดต้นไม้ทิ้ง 

- ควรมีกฎหมายควบคุมการถมที่ดินไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ าและไม่ถมที่ดินสูงเกินไป
จนเพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อน 

- ควรให้ทุกครัวเรือนในชุมชนมีบ่อบ าบัดน้ าเสียของตนเอง เพ่ือบ าบัดน้ าเสียจาก
ครัวเรือนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ควรท าป้ายเตือนหรือหนังสือขอความร่วมมือ อย่าตัดต้นไม้ กิ่งไม้ลงแม่น้ าล าคลอง  
ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 

 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมเติมที่
สามารถพบในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลสถานภาพ ภัยคุกคาม ตลอดจนแนวทางการจัดการ
เบื้องต้น ดังแสดงในตาราง 
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ตารางแสดงดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นต าบลบางกอบัว 

ชนิดพันธุ์ สถานภาพ ภัยคุกคาม 
การจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
จาก ลดลง - น้้าเสียจากชุมชนและ

โรงงานอุตสาหกรรม 
- คนทิ้งขยะลงแหล่งน้้า 
- ปัญหาตลิ่งพัง 
- น้้าเค็มหนุน น้้าท่วมขัง 

ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 
- ปัญหาการถมที่ดินกีด

ขวางทางระบายน้้า 
- คนท้าลายแหล่งอาหารนก 

- บ้าบัดน้้าเสียจาก
ครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมก่อนปล่อย
ออกสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ 
- รณรงค์สร้างจิตส้านึก

แก้ไขปัญหาขยะ 
- คัดแยกขยะต้นทางท่ี

ครัวเรือน 
- ปลูกต้นไม้ริมตลิ่ง เพื่อลด

ปัญหาตลิ่งพัง 
- บริหารจัดการน้้าอย่าง

เป็นระบบ โดยการสร้าง
และซ่อมแซมเขื่อนหรือ
ประตูระบายน้้า 
- ควบคุมการถมที่ดิน 
- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพื่อเป็น

แหล่งอาหารของนก 

ล้าพู ลดลง 
ค้างคาวแม่ไก่ ลดลง 
ไทร ลดลง 
กุ้งดีด ลดลง 
ปลาตีน  ลดลง 
มะพร้าว ลดลง 
หิ่งห้อย  ลดลง 
ปลาบู่ทราย หายจากพ้ืนที่ 
โพทะเล  ลดลง 
ชมพู่มะเหมี่ยว ลดลง 
มะม่วงน้้าดอกไม้ ลดลง 
ชมพู่น้้าดอกไม้ ลดลงมาก 
ละมุด ลดลง 
มะไฟ หายจากพ้ืนที่ 
อัมพวา ลดลงมาก 
ละมุดสีดา ลดลงมาก 
ช้ามะเลียง ลดลง 
ส้มเทพรส ลดลง 
ตีนเป็ดน้้า ลดลง 
กระแต ลดลงมาก 
กระรอก ลดลง 
ปูก้ามดาบ หายจากพ้ืนที่ 
ปูเปี้ยว หายจากพ้ืนที่ 
นกนางแอ่น ลดลง 
พู่ระหง ลดลง 
กุ้งตะกาด ลดลง 
นกกวัก หายจากพ้ืนที่ 
นกเขา ลดลง 
นกกระปูด ลดลงมาก 
งูเหลือม เพ่ิมข้ึน 
ตัวเงินตัวทอง เพ่ิมข้ึน 
ตะกวด เพ่ิมข้ึน 
ทุเรียนเทศ ลดลงมาก 
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จากตารางแสดงข้อมูลดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จ้าเป็นของพ้ืนที่ข้างต้น 
ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันจัดล้าดับชนิดพันธุ์ที่มีความส้าคัญและมีความจ้าเป็นต่อพ้ืนที่ ซึ่งมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและเป็นรายได้ส้าคัญของชุมชน แต่ในปัจจุบันมีจ้านวนลดลงและพบได้ยากมากขึ้น ได้แก่  

(๑) มะม่วงน้ าดอกไม้  
(๒) ล าพู  
(๓) ปลาตีน 
(๔) ปูเปี้ยว 

 แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

 ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและแนวทางการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ที่ส าคัญ คือ ขยะ น้ าเสีย และน้ าเค็มหนุน ถ้าร่วมกันแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ จะช่วยให้พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม 

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลกระทบของขยะ น้ าเสีย น้ าเค็มหนุน การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการถมที่ดิน ส่งผลต่อจ านวนและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญและ
มีจ านวนมากในอดีต เพ่ือน ามาวางแผนควบคุม วางมาตรการและจัดการเฝ้าระวังต่างๆ 

- สนับสนุนให้แต่ละครัวเรือนมีบ่อบ าบัดน้ าเสียและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในการ
บ าบัดน้ าเสียและบ าบัดมลพิษทางอากาศ 

- รณรงค์และสร้างจิตส านึกในการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การทิ้งขยะให้ถูกที่และไม่ทิ้งลง
แหล่งน้ าธรรมชาติทั้งในระดับครัวเรือน ท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 

- รณรงค์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับนกและสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศให้สมบูรณ์มากท่ีสุด 

- ใช้กลไกลเด็กในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ อบต. ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่และจัดการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย อบรมเรื่องความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
ส ารวจคุณภาพน้ า ส่งเสริมกิจกรรมดูนก ยกระดับกิจกรรมของพ้ืนที่ ลดภัยคุกคาม  

- รื้อฟ้ืน ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น กระทงกระดาษ เชือกกล้วย เป็นต้น 
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๒. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายจินดา  วงษ์เล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๒ พ.จ.อ.นุกูล  โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

๓ นายจิตร  มะลิรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๑ 

๔ นางบุษบา  แสงแจ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๒ 

๕ น.ส.ขวัญตา  คร้ามอ่าม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๓ 

๖ น.ส.นฤมล  พูลต่าย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๔ 

๗ นายไพฑูรย์  เปรมปรีดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๕ 

๑ นายจินดา  วงษ์เล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๒ พ.จ.อ.นุกูล  โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

๓ นายจิตร  มะลิรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๑ 

๔ นางบุษบา  แสงแจ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๒ 

๕ น.ส.ขวัญตา  คร้ามอ่าม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๓ 

๖ น.ส.นฤมล  พูลต่าย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๔ 

๗ นายไพฑูรย์  เปรมปรีดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๕ 

๘ น.ส.บุษบา  เผือกวัฒนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๖ 

๙ น.ส.นงเยาว์  เอ่ียมจ ารัส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๗ 

๑๐ นางวิลาวัลย์  โบษกรนัฎ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๘ 

๑๑ นายศักดิ์สิทธิ์  กังหันแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๙ 

๑๒ นายประกอบ  สวนดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๙ 

๑๓ นายจิระเดช  ระวีวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๑๑ 

๑๔ นายด ารงค์  มานะกิจก าธร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๑๑ 

๑๕ นางสุนันท์  เทียนซ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หมู่ ๑๒ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑๖ นางพิชญ์สินี  แก้วรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

๑๗ น.ส.สภุานันท์  ขวัญวงษ์ทิม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

๑๘ ดร.จุฑามาศ  สุคนธปฏิภาค ผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๑๙ น.ส.กัญญารัตน์  ทองสมุทร ทีมส ารวจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒๐ นายธนพล  เพชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๑ น.ส.วลิาวรรณ  น้อยภา ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๒ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๓ น.ส.ปัทมาภรณ์  อินสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๔ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

 


