
 

  

 

 กับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 

ต าบลบางกะเจ้า 

ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค าน า 

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

 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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๑. รูจ้ักต าบลบางกะเจ้า 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลบางกะเจ้า มีพ้ืนที่ขนาด ๒.๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๘๐๙ ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ า
เจ้าพระยา เป็นพ้ืนที่ควบคุมอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ต าบลบางกะเจ้ามี ๙ หมู่บ้าน ๑,๗๗๘ ครัวเรือน 
ประชากร ๕,๑๗๙ คน แบ่งเป็นชาย ๒,๔๕๐ คน หญิง ๒,๗๒๙ คน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนดั้งเดิมและ
นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ท างานโรงงานหรือพนักงานบริษัท เกษตรกร รับ
ราชการและอ่ืนๆ ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



 

๒ 
 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 

เป็นพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการท าเกษตร  
มีคูคลองตัดผ่านพ้ืนที่อยู่ทั่วไป เป็นที่ตั้งของ
โครงการสวนกลางมหานคร “สวนศรีนครเขื่อน
ขันธ์” ที่ มีสภาพพ้ืนที่ เป็นร่องสวนเกษตร  
มีคลองและล าประโดงเล็กๆ ตัดผ่านพ้ืนที่เป็น
จ านวนมากมีท่าเรือหลักอยู่ใน ๓ หมู่บ้าน ซึ่ง
เป็นท่าเรือที่ใช้ในการคมนาคมทางน้ าระหว่าง
กรุงเทพมหานคร และมีทรัพยากรด้านป่าไม้
ประเภทป่าชายเลน แหล่งน้ าธรรมชาติจาก
แม่น้ าเจ้าพระยา และคลองต่างๆ ในพ้ืนที่ 
จ า น วน  ๑๓  คลอง  ต าบลบา งกะ เ จ้ า  มี
ทรัพยากรธรรมชาติและมีพ้ืนที่สวนศรีนครเขื่อน
ขันธ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ และ ๙ เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่
ยั ง ค ง ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ 
นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยที่จัด
แสดงปลากัดไทยพันธุ์ต่างๆ ที่หาดูได้ยาก จึงท า
ให้ต าบลบางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และพักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการออกก าลังเพื่อสุขภาพ  

ปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลบางกะเจ้า มีการเพ่ิมขึ้นของประชากร ท าให้มีการ ใช้และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มากขึ้น เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมา เช่น น้ าเน่าเสียและมลพิษ
ทางอากาศ รวมถึงปัญหาน้ าอุปโภค บริโภคและปัญหาน้ าเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอ 
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๓ 
 

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า 
“เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างมีระบบ
และบูรณาการ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดถือ
แนวทางพระราชด าริ รักษาพ้ืนที่สีเขียวและ
วิถีชีวิตพอเพียง” และได้วางแนวทางหรือกล
ยุทธการพัฒนาต าบลไว้ในการปฏิบัติงานและ
บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 

(๑) การพัฒนาคนและสังคม ได้แก่ พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส 

(๒) การพัฒนาการเมืองและบริหาร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดเก็บขยะมูลฝอย 

(๓) การพัฒนาแหล่งน้ า ได้แก่ พัฒนาระบบน้ าบาดาล ประปาและแหล่งน้ าธรรมชาติ 

(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ ส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(๕) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ การก่อสร้าง ซ่อมแซมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นข้างต้น มีความเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้ามีแผนงานและ
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติไว้ 

แต่ที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาที่ตั้งไว้ยังขาดงบประมาณในการด าเนินการ บุคคลากรมี
จ านวนไม่เพียงพอ ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล การประปานครหลวงไม่สามารถเดินท่อน้ าประปาให้ครอบคลุมทั้งต าบลและ
เส้นทางการเดินรถยังมีไม่เพียงพอ 

 

 



 

๔ 
 

๒.  ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 และผู้น าชุมชน 

การจัดประชุมหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เป็นการประชุมหารือแบบ
มีส่วนร่วม ไม่เป็นทางการ เน้นการแนะน ารายละเอียดการด าเนินงาน ผสมการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ 

 ต าบลบางกะเจ้า ก าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้าตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น .กิจกรรมประกอบด้วย 
การน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นการ
ทบทวนข้อมูลพ้ืนที่ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรและ
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรการระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้ าที่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มกิจกรรมประชาชนในพ้ืนที่ 
และผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือโดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๐ คน แบ่งเป็นชาย ๒๒ คน หญิง ๑๘ คน 
  



 

๕ 
 

 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 
 

นายพงษ์ศักดิ์ ใจมีธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางกะเจ้า ได้กล่าวว่าต าบลบางกะเจ้า เป็น ๑ ใน ๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่ม
น้ าเจ้าพระยาตอนล่างใกล้ปากแม่น้ า รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู 
เป็นป่าไม้สีเขียวขนาดใหญ่ โดดเด่นท่ามกลางเมืองใหญ่ มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางพรรณไม้และสัตว์มากกว่า ๖๐๐ ชนิด ยังคงมี
การด ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม ท าให้สามารถดึงดูดผู้คน

ทั้งใกล้และไกลมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในพ้ืนที่อยู่เสมอ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่โดยรวมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งผลกระทบจากการกัดเซาะตลิ่ง การขยายของพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น การใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ปัญหาน้ าเสีย คูคลองตื้นเขิน และถูกน้ าเค็มรุกล้ ามากขึ้น ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลง 

การประชุมการหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายท้องถิ่นท้องที่ของต าบลบางกะเจ้าส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตลอดจนหน่วยงาน
ความร่วมมือต่างๆ ที่จะได้ร่วมด าเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วมและผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่นเพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖ 
 

 ความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการ 

นางสาววิลาวรรณ น้อยภา  ผู้จัดการโครงการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กล่าวชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานโครงการและ
รายละเอียดส าคัญการด าเนินงานในพ้ืนที่ดอนหอยหลอดและต าบล
บางกะเจ้า เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ และน าไปสู่
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญของการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่น ดังนี้   

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

โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ ได้แก่  
(๑) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อันจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชนถึง

ความส าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมและป็นรูปธรรม 

(๓) แนวทางส าหรับการวางแผน ติดตามผล และบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญ
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) คู่มือการด าเนินงานบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 



 

๗ 
 

 แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรจะจัดการให้เกิด
ความยั่งยืนได้อย่างไร 

คุณทัตฑยา พิทยาภา ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์ สมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ องค์ความรู้ และข้อมูลการส ารวจคว าม
หลากหลายในพ้ืนที่ กรณีศึกษาที่มีคุณค่าและมีความส าคัญ
ต่อระบบนิเวศ กล่าวโดยสรุปคือ  

จากการที่ ประเทศไทยได้ เข้ าร่ วมการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ว่า “สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืนของโลก นอกจากนั้น ที่
ประชุมสหประชาชาติยังให้ความส าคัญกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  

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

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

- ความหลากหลายทางสายพันธุ์หรือพันธุกรรม (Genetic diversity) สิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวกันจะมีลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายในสายพันธุ์ เช่น 
ข้าวมีสายพันธุ์นับพันชนิด 

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

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



 

๘ 
 

 

 ระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

คุณธนพล เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
ได้สรุปและด าเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางความ
ร่วมมือในการขับเคลื ่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดและสรุปข้อคิดเห็นจากการ
ประชุมหารือการด าเนินงาน ดังนี้  

การจัดประชุมครั้งนี้   มีผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ๓๔% รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒๓% หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ๒๓% ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๑๔% ผู้น ากลุ่มและ
ประชาชน ๖% ตามล าดับ ดังภาพ 

 

 

ภาพแสดง สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินงานฯ ต าบลบางกะเจ้า 

 

 

 

 

 



 

๙ 
 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคิดเห็นต่อการแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้  

- ควรมีมาตรการและวิธีการในการฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เสื่อมโทรมน้อยที่สุด 

- ควรเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จากการสร้างออกซิเจน การดูดซับและกัก
เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้  

- การอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวควรค านึงถึงปากท้องของชาวบ้านในพื้นที่ เช่น การให้ชาวบ้านได้
ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์นั้น หรือมีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 

- การศึกษาวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบควร
ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เช่น การลงทะเบียนต้นไม้และศึกษาสรรพคุณของต้นไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

 ประมวลภาพการประชุมหารือฯ ต าบลบางกะเจ้า 
 

 
  



 

๑๑ 
 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายพงษ์  ใจมีธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

๒ นางสาววราลักษณ์  จีนะวัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า 

๓ นายสมศักดิ์  ปานดิษฐ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๑ 

๔ นางธีรดา  ยะวาวงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๓ 

๕ นายส ารวย  ปานล้ าเลิศ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๔ 

๖ นางมาลี  เทศเนตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๔  

๗ นางสมพร  สวนเจริญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๕ 

๘ นายสุชาติ  ส าราญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๖ 

๙ นางสายพิณ  ใจมีธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๗ 

๑๐ นางนฤมล  จอนแจ้งจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้าหมู่ ๗ 

๑๑ นายสมศักดิ์  มีช านาญ สมาฃิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๘ 

๑๒ นายไพโรจน์  หงวนเสงี่ยม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๘  

๑๓ นางคนึง  นิยมเหมาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๙ 

๑๔ นางวรรณา  แย้มจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกะเจ้า หมู่ ๙ 

๑๕ นายนิยม  หาญสิงห์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

๑๖ นางสาวสุวนา  โพชทยา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑๗ นางสาววีร์สุดา  จั่นแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

๑๘ นางสุรางค์  ประพันธเสน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

๑๙ นางสาวน้ าริน  ผ่องจิต  นักพัฒนาชุมชน 

๒๐ นายสมควร  จรแจ้งจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ 

๒๑ นายสุรินทร์  ผึ้งทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ 

๒๒ นายสมศักดิ์  เรืองแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ 

๒๓ นางนงเยาว์  ลิ้มตระกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 

๒๔ นายประกิต  รอดเจริญ ประชาชน หมู่ ๕ 

๒๕ นายสุนทร  เสถียรษา ประชาชน 

๒๖ ร.ต.ต.โสม  เทศเนตร ผู้น าชุมชนบางกะเจ้า 



 

๑๒ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๒๗ นายจุติเทพ  โพธิปักษ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมป่าไม้ 

๒๘ นางสาวศรินทรา  เหล่าจั่น นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

๒๙ นางสาวสุธาสินี  ดาวเรือง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ๙ 

๓๐ นายเฉลิมชัย  แสงทองพิพล นักวิชาการช านาญการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ 

๓๑ นางพรทิพา  แก้วชนะ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

๓๒ นางพิมลศิริ  เกษมศักดิ์ 
นักวิชาการช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ 

๓๓ นายกรรัช  สุริเย 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฎิบัติการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๓๔ นายประพนธ์  ทองนาค กรมชลประทาน จังหวัดสมุทรปราการ 

๓๕ อาจารย์ทัตฑยา  พิทยาภา วิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๖ นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม 
ผู้ประสานงานโครงการ SLBT  
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

๓๗ นายธนพล  เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๓๘ นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๙ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๔๐ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 


