
 

  

กับการประชุมหารือและคืนข้อมูล 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 
 

ต าบลบางกระสอบ 

ร่วมขับเคลื่อนการอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค ำน ำ 

ต าบลบางกระสอบ เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า และ
เป็นหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด าเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด ในพ้ืนที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมได้การน าเอาประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานจัดการพ้ืนที่ 
ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักในภาค
ส่วนต่างๆ ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศต่อไป  

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

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 
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๑. การประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  
  และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพืน้ที่ 

ต าบลบางกระสอบ ก าหนดการจัดประชุมหารือข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่น ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ  
ซึ่งประชุมร่วมกับผู้บริหาร 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 ๒๑ คน แบ่งเป็นชาย ๑๐ คน หญิง ๑๑ คน 

การจัดประชุมมีเนื้อหาเก่ียวกับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมประมวลภาพการประชุมฯ ดัง
รายละเอียดในล าดับต่อไป 



 
๒ 
 

 ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 

ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ว ิทยาเขต
กาญจนบุรี ได้น าเสนอข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้นที่ต าบลบางกระสอบ จากการส ารวจรวมจ านวน ๘ 
สถานี โดยก าหนดประเด็นการส ารวจออกเป็น ๓ ประการ 
คือ (๑) การส ารวจนก (๒) การส ารวจสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลังขนาดใหญ่ในน้ า และ (๓) การประเมินระดับการรบกวน
จากกิจกรรมของมนุษย์ 

ดัชนีความหลากหลาย Shannon index ของชุมชนนกเท่ากับ ๓.๓๗ ซึ่งต าบลบางกระสอบมี
ความหลากหลายชนิดของนกมากที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนๆ ผลการส ารวจพบนกท้ังหมด ๔๖ ชนิด 
๓๐๖ ตัว ตัวอย่างนกที่พบ เช่น  

- นกกางเขนบ้าน เป็นนกกินแมลง อาศัยตามพุ่มไม้  
- นกกินปลีคอสีน้ าตาล เป็นนกกินน้ าหวานดอกไม้ ขนาดเล็กและมีสีสันสวยงาม  
- นกเขาเปล้าคอสีม่วง เป็นนกกินเมล็ดพืช ผลไม้ อาศัยตามต้นไม้ 
- นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ เป็นนกกินมด ปลวก ตัวหนอนของด้วงเจาะไม้และแมลงอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ยังกินผลไม้และน้ าหวานของดอกไม้บางชนิดด้วย อาศัยตามต้นไม้สูง 
- นกตีทอง เป็นนกกินผลไม้ อาศัยตามต้นไม้สูง 
- เหยี่ยวนกเขาชิครา เป็นนกล่าเหยื่อจ าพวกสัตว์ชนิดอ่ืนและนกขนาดเล็ก รวมถึงแมลง

ขนาดใหญ่เป็นอาหาร อาศัยตามต้นไม้สูง 
- นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา เป็นนกกินปลา สีสันสวยงาม อาศัยอยู่บริเวณน้ าใส 
- นกกระเต็นน้อยธรรมดา เป็นนกกินปลาตัวเล็กๆ ลูกอ๊อด กบขนาดเล็ก กุ้งน้ าจืดขนาดเล็ก 

ปลาตีน สีสันสวยงาม อาศัยอยู่บริเวณน้ าใส 
- นกกระเต็นหัวด า เป็นนกกินกบ เขียด ปลา กุ้ง ปู รวมถึงแมลงขนาดใหญ่ อาศัยตาม

แหล่งน้ าใส ป่าชายเลน ชายทะเล สวนสาธารณะ และล าธารในป่า 
- นกกินเปี้ยว เป็นนกกินปูก้ามดาบหรือปูเปี้ยว อาศัยตามป่าชายเลน 
ค่าดัชนีความหลากหลายของนกลดลง แสดงถึงปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของพรรณพืชและ

ความหลากหลายของถิ่นอาศัยบนบกที่ลดลง ส่วนจ านวนตัวของนกท่ีปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
เมืองได้ดีเพ่ิมขึ้น เช่น นกพิราบ อีกา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไปสู่ชุมชนเมือง ความ
หลากหลายของกลุ่มนกกินปลา โดยเฉพาะนกกระเต็นมีจ านวนลดลง แสดงถึงปัญหาความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
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การส ารวจพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในน้ าอย่างน้อย ๒๐ กลุ่ม จ านวน ๑,๐๕๐ 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 ๗๔ กลุ่มยึดเกาะกับพ้ืนผิวหรือพ้ืนท้องน้ าร้อยละ ๑๙ 
กลุ่มว่ายน้ าร้อยละ ๕ กลุ่มขุดรูอยู่อาศัยและหาอาหารร้อยละ ๒ ส่วนการหากินแบ่งเป็น กลุ่มแทะ
เล็มสาหร่ายร้อยละ ๗๐ กลุ่มเก็บกินอินทรียสารขนาดเล็กร้อยละ ๑๙ กลุ่มกัดกินพืชน้ าร้อยละ ๔  
กลุ่มกินทั้งพืชและสัตว์ร้อยละ ๓ กลุ่มย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้เป็นอินทรียสารขนาดเล็กร้อยละ ๒ 
กลุ่มกรองกินอินทรียสารขนาดเล็กร้อยละ ๒ 

การประเมินระดับการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์ของต าบลบางกระสอบแต่ละจุด พบว่า  

ปัจจัยที่ ๑  การรบกวนบริเวณพ้ืนที่แนวกันชน อยู่ในเกณฑ์ดี พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในแนวกันชนไม่
ถูกรบกวน แต่ยังได้รับผลกระทบจากการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของมนุษย์
เกือบเต็มพ้ืนที่บริเวณแนวกันชน  

ปัจจัยที่ ๒  การรบกวนบริเวณพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี แต่บางส่วนได้รับอิทธิพลจากการ
เข้าใช้ของมนุษย์ 

ปัจจัยที่ ๓  การเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจนถึงระดับที่
แย่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ถิ่นอาศัยเป็นอย่างมากจนแทบจะไม่เหลือ
พ้ืนที่ถิ่นอาศัยในธรรมชาติ  

ปัจจัยที่ ๔  การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา ไม่พบการรบกวนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
อุทกวิทยา ณ สถานีส ารวจ ๒ สถานีในต าบลบางกระสอบ ได้แก่ คลองลัดบางยอ 
และล าพูบางกระสอบ ส่วนสถานีอ่ืนๆ มีระดับการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาอยู่
ในเกณฑ์ดี บางพ้ืนที่มกีารเปลี่ยนแปลงจากอดีตแต่ไม่ส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน  

ปัจจัยที่ ๕  มลพิษทางเคมี จากการส ารวจต าบลบางกระสอบมีค่าฟอสเฟต ไนเตรต  
ในระดับต่ า ค่าออกซิเจนละลายน้ าเท่ากับ ๒.๓๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งน้อยกว่า
ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลของกรมควบคุมมลพิษ โดยน้ าปกติควรมีค่า
ออกซิเจนไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร การมีค่าออกซิเจนละลายในน้ าน้อยกว่า
ปกติ แสดงว่าน้ าเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า ค่าความเค็มเท่ากับ 
๐ .๑๘ ppt ซึ่งอยู่ ในเกณฑ์น้ าจืดที่ก าหนดไว้ ไม่ เกิน ๐.๕ ppt ทั้งนี้  อาจ
เนื่องมาจากช่วงเวลาที่ท าการศึกษาเป็นช่วงฤดูที่ น้ าเหนือหลากลงแม่น้ า
เจ้าพระยาจึงช่วยเจือจางความเค็มของน้ าลงได้ ส่วนค่าอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้า 
ความเป็นกรดและด่างอยู่ในระดับปกติ 



 
๔ 
 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จ าเป็นของพื้นที่
และสถานการณ์ส าคัญในพื้นที่  

 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นจากข้อมูลการส ารวจข้างต้นถึงดัชนีชี้วัดความ
หลากหลายทางชีวภาพที่จ าเป็นในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

- การจัดระบบเดินสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพ่ือลดปัญหาต้นไม้เกาะเกี่ยวกับสายไฟ ท าให้ต้อง
ตัดต้นไม้ทิ้ง 

- หาแนวทางจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทฤษฎีของนักวิชาการ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จากความร่วมมือและงบประมาณจากหลายภาคส่วน
สนับสนุน 

- การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จิตอาสาท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เช่น 
กิจกรรมนักสืบสายน้ า ตรวจสอบคุณภาพน้ า  

- สร้างเยาวชนให้มีส่วนร่วมช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากสร้างจิตส านึกการทิ้ง
ขยะให้เป็นที่ มัคคุเทศก์น้อยพานักท่องเที่ยวดูนกในท้องถิ่น เกิดการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่
ส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างศูนย์การเรียนรู้ท าผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในชุมชน  
เป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนให้เยาวชนรักบ้านเกิดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

- สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีการสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียของตนเอง ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ 
และจัดการปัญหาน้ าเสียตั้งแต่ต้นน้ าและกรุงเทพมหานครก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ า
เจ้าพระยา  

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ิมเติมที่
สามารถพบในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลสถานภาพ ภัยคุกคาม ตลอดจนแนวทางการจัดการ
เบื้องต้น ดังแสดงในตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๕ 
 

ตารางแสดงดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นต าบลบางกระสอบ 

ชนิดพันธุ์ สถานภาพ ภัยคุกคาม 
การจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
ไส้เดือน ลดลง - น้้าเสียจากแหล่งชุมชนและ

จากต้นสายของแม่น้้า
เจ้าพระยา 

- การทิ้งขยะลงล้าคลอง ร่อง
สวน  

- ใช้สารเคมีในการท้าเกษตร
และจับสัตว์น้้า กุ้ง ปลา 

- น้้าเค็มหนุน น้้าท่วมขัง 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต 

 

- บ้าบัดน้้าเสียในครัวเรือน
ก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ 

- รณรงค์สร้างจิตส้านึก
แก้ไขปัญหาขยะ ด้วย
การคัดแยกขยะต้นทาง
ครัวเรือน 

- บริหารจัดการน้้าอย่าง
เป็นระบบ โดยการสร้าง
และซ่อมแซมเขื่อนหรือ
ประตูระบายน้้า 

กุ้งแม่น้้า ลดลง 
ตัวเงินตัวทอง เพ่ิมข้ึน 
จาก ลดลง 
นกเขา ลดลง 
ปลาช่อน  เพ่ิมข้ึน 
ปลานิล เพ่ิมข้ึน 
ปลาดุก เพ่ิมข้ึน 
ปลากระบอก ลดลง 
หอยกาบ  เพ่ิมข้ึน 
นกเอ้ียงโครง ลดลง 
หิ่งห้อย ลดลง 
นกช้อนหอย ลดลง 
นกกระยาง ลดลง 
นกเป็ดน้้า ลดลง 
ปูเปี้ยว ลดลง 
ปูทะเล ลดลง 
มะพร้าว ลดลง 
ส้มเทพรส ลดลง 
มะนาว ลดลง 

 จากตารางแสดงข้อมูลดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่จ้าเป็นของพ้ืนที่ข้างต้น 
ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันจัดล้าดับชนิดพันธุ์ที่มีความส้าคัญและมีความจ้าเป็นต่อพ้ืนที่ ซึ่งมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและเป็นรายได้ส้าคัญของชุมชน แต่ในปัจจุบันมีจ้านวนลดลงและพบได้ยากมากขึ้น ได้แก่  

(๑) ส้มเทพรส 
(๒) ปูทะเล 
(๓) หิ่งห้อย 

 
 
 
 



 
๖ 
 

 แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

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

- ควบคุมการจับหาสัตว์น้ าด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- จัดระบบบริหารจัดการน้ า ฟ้ืนฟูระบบพ้ืนที่การเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรสามารถท า

การเกษตรและแสดงให้ลูกหลานเห็นถึงความส าคัญของอาชีพเกษตรกรรม 
- พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมกับเด็กและเยาวชน 

อาทิ ขับเคลื่อนงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล นักสืบสายน้ า จัดกิจกรรมดูนก เพ่ิม
จุดดูนก หอดูนก ป้ายข้อมูลนกน่ารู้ในเส้นทางส าคัญ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมชุมชน ปั่น
จักรยานเก็บขยะ 

- จัดการขยะในชุมชน ขยายผลต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ ด้วยการจัดอบรมคัดแยก
ขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่และไม่ทิ้งลงแหล่งน้ าธรรมชาติทั้งในระดับครัวเรือน ท้องถิ่น 
การท าน้ าหมักชีวภาพจากเศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้  

- ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขียวต่างๆ ของชุมชนด้วยไม้เลื้อยกินได้ให้สวยงาม  
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๒. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายภาวี  ศิโรดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๒ นางบุญญาภา  ศิโรดม ก านันต าบลบางกระสอบ 

๓ น.ส.สวิภา  ศรีษะธาตุ หัวหน้าส านักปลัด 

๔ น.ส.ศิริพร  ทองใคร้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการฯ 

๕ น.ส.ภัทร์ศยา  แก้วศรีนวล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

๖ นายเสริมศักดิ์  พจน์พรหมมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ หมู่ ๗ 

๗ นางมาเรียม  สาวงษ์ แพทย์ต าบลบางยอ 

๘ นายชวลิต  จันแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 

๙ น.ส.ปัทมา  ต้นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ 

๑๐ นายไวยวุฒิ  โพล้งศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ 

๑๑ นายมงคล  จันทร์ยิ้ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ 

๑๒ นายกิตติศักดิ์  พลอยพราว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 

๑๓ นายนภดล  ทองมั่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ 

๑๔ น.ส.สภุานันท์  ขวัญวงษ์ทิม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม  
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

๑๕ ดร.จุฑามาศ  สุคนธปฏิภาค ผู้เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ  

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๑๖ น.ส.กัญญารัตน์  ทองสมุทร ทีมส ารวจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๑๗ นายธนพล  เพชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๑๘ น.ส.วลิาวรรณ  น้อยภา ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๑๙ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๐ น.ส.ปัทมาภรณ์  อินสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๒๑ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 


