
 

  

 

 กับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทาชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 

 

ต าบลบางแก้ว 

ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

ค าน า 

ต าบลบางแก้ว เป็น ๑ ใน ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่ดอนหอยหลอด และเป็น
หนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด าเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 
ในพ้ืนที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมได้การน าเอาประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
สอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานจัดการพ้ืนที่ ตลอดจน
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักในภาคส่วนต่างๆ 
ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อไป  

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

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

 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 



๑ 
 

 

๑. รู้จักต าบลบางแก้ว 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลบางแก้ว มีพ้ืนที่ ๑๗,๗๘๐ 
ไร่  หรือ ๒๘ .๔๔ ตารางกิโลเมตร ติด
ชายทะเลปากแม่น้ าแม่กลอง ทะเลอ่าว
ไทย พ้ืนที่ราบลุ่มติดชายฝั่งทะเล เกิดจาก
ตะกอนทับถมแร่ธาตุต่างๆ เป็นแหล่ง
น้ าเค็มส่วนใหญ่ และมีน้ าจืดบางส่วน ท า
ให้ดินมีทั้ งดินเค็ม ดินเลนและดินร่วน 
เหมาะต่อการเจริญเติบของป่าโกงกางป่าแสม จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลจ าพวก
หอยชนิดต่างๆ สร้างอาหารและรายได้ของชุมชนจากการท าประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และท านา
เกลือบางส่วน  



๒ 
 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 

ต าบลบางแก้วมีพ้ืนที่ ๑ ใน ๔ ของพ้ืนที่
ชุ่มน้ าดอนหอยหลอดที่มีความส าคัญระหว่าง
ประเทศ มีระบบนิเวศ ๓ น้ า ๓ ดิน จึงมีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าชาย
เลน ต้นโกงกาง และต้นแสม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปูทะเล 
หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม และท านา
เกลือบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง เป็นผลผลิตจากฐาน
ทรัพยากรที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที ่

ปัจจุบัน ชุมชนให้ความส าคัญต่อการ
จัดการป่าชายเลน ด้วยการป้องกันและแก้ปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอ
คลื่น คอนกรีตเสริมเหล็ก และพัฒนาป่าชายเลน
เป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนให้ผู้สนใจเข้า
มาศึกษาเยี่ยมชมสัมผัสธรรมชาติชายฝั่งทะเลที่สวยงามและเรียนรู้ระบบนิเวศของสัตว์น้ า เป็นที่รู้จัก
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ในพ้ืนที่มีภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลผลิต
สัตว์น้ ามีปริมาณลดลงจากการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสม ปัญหาน้ าเสียครัวเรือน และโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ป่าชายเลนถูกบุกรุกพ้ืนที่ทับ
ซ้อน สิ่งปลูกสร้างรุกล้ า ปัญหาการการจัดการขยะทั้งในครัวเรือนและแหล่งชุมชน นอกจากนี้ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด าเนินงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ยังขาดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและกรอบแผนงานที่กว้าง ประกอบกับมีกิจกรรมจ านวนมากจึงด าเนินการ
ได้ไม่ครบถ้วน  



๓ 
 

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว (อบต.บางแก้ว) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ต าบลไว้ว่า “ชุมชน
น่าอยู่ อาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรมและนันทนาการ” และได้
จัดท าแผนพัฒนาต าบลไว้ส าหรับการปฏิบัติงานและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่  

(๑) โครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณูปโภค 

(๒) ส่งเสริม พัฒนา แบะฟ้ืนฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ มีการพัฒนาด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ิมคุณภาพและรายได้ 

(๓) ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ 

(๔) การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

(๕) การอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการ
นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและมีความส าคัญต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อบต.บางแก้ว มีแผนงานและแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ได้แก่ การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ชุมชนและภาคีความร่วมมือ
สนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาต าบลบางแก้วที่ผ่านมา ด้วยขอบเขตระเบียบงบประมาณที่
มีจ ากัด จึงมีการที่มีผลต่อการพัฒนาที่ไม่มาก นอกจากนี้ ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมในปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีความร่วมมือในการพัฒนาในพ้ืนที่น้อยลง ตลอดจนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่
มีค่าทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปจากการด ารงชีพดั้งเดิม ซึ่งต าบลบางแก้วและชุมชนเองได้ให้ความ
สนใจและตระหนักต่อการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง 

๒. 



๔ 
 

๒. ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   และผู้น าชุมชน 

การจัดประชุมหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินงานโครงการฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นการประชุมหารือแบบมี
ส่วนร่วม ไม่เป็นทางการ เน้นการแนะน ารายละเอียดการด าเนินงาน ผสมสานการเรียนรู้ความเข้า
ใจความหลากหลายทางชีวภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ 

ต าบลบางแก้ว ก าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุม อบต.บางแก้ว ตั้งแต่เวลา๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย การน าเสนอข้อมูล
รายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นการทบทวนข้อมูลพ้ืนที่
ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร.. .จะจัดการให้เกิดความ
ยั่งยืนได้อย่างไรการระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่ วยผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น ากลุ่มกิจกรรม ประชาชนในพ้ืนที่ ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓๓ คน 
แบ่งเป็นชาย ๒๕ คน หญิง ๘ คน 

 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 
 

นายประกอบ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางแก้ว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ความว่า ต าบล
บางแก้วมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมี
ความหลากหลายทางชีวภาพมาก จึงเป็นฐานทรัพยากรให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ตลอดมา แต่ปัจจุบันมีความ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น ท าให้ระบบนิเวศเกิดการ
เปลี่ยนแปลง สัตว์น้ าและพืชมีปริมาณลดลง ส่งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตของประชนในพ้ืนที่อย่างมาก การด าเนินโครงการ
นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและ อบต.บางแก้ว ยินดีให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินโครงการ  



๕ 
 

นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอ าเภอเมือง สมุทรสงคราม 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือฯ ได้กล่าวว่ารู้สึก
ยินดีที่เห็นผู้บริหารผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้น า
ชุมชนและคณะบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ความหลากหลายของท้องถิ่นในพ้ืนที่ดอนหอยหลอด 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและทุกฝ่ายในการป้องกันและใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลมีต้นทุนทา ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านมีคลองย่อยมากกว่า ๓๐๐ คลอง มี
ระบบนิเวศ ๓ น้ า ที่ท าให้มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการมีวิถีวัฒนธรรมที่ดี
งาม แต่ปัจจุบันต้นทุนฐานทรัพยากรธรรมชาตินั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลง น้ าในล าคลองเน่าเสีย 
ปัญหาขยะชุมชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะภัยคุกคามเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออัตราการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ให้ลดลง   

ดังนั้น แนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืนจึงมีความจ าเป็นที่
ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันด้วยการด าเนินการที่หลากหลายและเหมาะสมกับท้องถิ่น การหารือการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในวันนี้ จะเป็นโอกาสอัน
ดีที่มีการหยิบยกประเด็นและน ามากระตุ้นเตือน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นในพ้ืนที่ดอนหอยหลอด ด้วยกระบวนการศึกษา
และพัฒนาคู่มืออย่างมีส่วนร่วม และสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่นในจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 ความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการ 

นางสาวกมลรัตน์  โพธิ นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
กล่าวชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานโครงการและรายละเอียดส าคัญการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ดอนหอยหลอดและต าบลบางแก้ว เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการด าเนินโครงการ และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่
เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญของการด าเนินงานการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ดังนี้   

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ด้วยความร่วมมือกับส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่โครงการ ๒ แห่ง คือ พ้ืนที่ดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงครามครอบคลุม อปท. ๔ แห่ง ได้แก่ ทต.บางจะเกร็ง อบต.บางแก้ว  
อบต.คลองโคน อบต.แหลมใหญ่ และพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการครอบคลุม อปท. ๖ 
แห่ง ได้แก่ อบต.บางกะเจ้า อบต.บางกอบัว อบต.บางน้ าผึ้ง อบต.บางกระสอบ อบต.บางยอ  
อบต.ทรงคนอง  

โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด การส ารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อมการพัฒนา
ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) การออกแบบวิธีการใช้ดัชนีความ
สมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคู่มือฯ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) และเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ 

โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ ได้แก่  
(๑) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ อันจะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชนถึง

ความส าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

(๓) แนวทางส าหรับการวางแผน ติดตามผล และบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) คู่มือการด าเนินงานบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพสู่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 



๗ 
 

 แลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร... 
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร 

ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้และข้อมูลการส ารวจ
ความหลากหลายในพ้ืนที่ กรณีศึกษาที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อ
ระบบนิเวศ กล่าวโดยสรุปคือ  

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยมี
จุดมุ่งหมายในการก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ว่า “สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืนของโลก นอกจากนั้น ที่ประชุม
สหประชาชาติยังให้ความส 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 สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย ได้สรุปและด าเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนแนวทาง
ความร่วมมือในการขับเคลื ่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดและสรุปข้อคิดเห็น
จากการประชุมหารือการด าเนินงาน ดังนี้  

การจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๒% รองลงมา ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓๘% ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๘% หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ๘% ผู้น ากลุ่มและ
ประชาชน ๔% ตามล าดับ ดังภาพ 

 
 
 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็นต่อแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้  

- การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ต้องมองการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ร่วมกัน พร้อมวางเป้าหมายการจัดการ
ความหลากหลายในปัจจุบันและอนาคต และควรบูรณาการความร่วมมือจากจังหวัดแหล่ง
ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการน้ า ที่อยู่ต้น
น้ า กลางน้ าและปลายน้ า  

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องพิจารณาเรื่องศักยภาพของสภาพดินและต้องแสดงออกถึง
ประโยชน์และข้อเสียที่ชัดเจนที่ชาวบ้านจะได้รับจากอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ภาพ แสดงสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินงานฯ ต าบล
บางแก้ว 



๙ 
 

- จ าเป็นต้องมีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชัดเจนที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชน 

- การบังคับใช้กฎหมายและอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาการท าประมงผิด
กฏหมาย อาทิ การลักลอบใช้เครื่องมือ และการมีจิตส านึกของชาวบ้านและกลุ่มนายทุนที่
ต้องการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ 

- การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ผ่านมามีการพัฒนาและเรียนรู้ การแก้ปัญหาที่
หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ จึงควรมีการเติมทรายให้กับชายหาด การใช้
ประโยชน์จากการบริการของระบบนิเวศต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชน 

 ประมวลภาพการประชุมหารือฯ ต าบลบางแก้ว 

 
 
 
 

  



๑๐ 
 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายประกอบ  แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๒ นายสนั่น  แสงจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๓ นายชินวัฒ  กล่ าแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๔ นายกฤษาพงษ์  แก่นแสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๕ นายดุสิต  ทรัพย์พ่วง ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๖ นางสาวพิมลวรรณ  ซุ่นเจ๊า เจ้าพนักงานธุรการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๗ นางสาวอภิรดี  บุญทน เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๘ นายรัชพล  กลีบผึ้ง นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๙ นางสาววรุณรัตน์  พรหมมิ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๐ นางสาวกมลวรรณ  ซุ่นเจ๊า เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๑ นางสาวรสริน  บุญคล้าย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

๑๒ นางสาวชยานันท์  เกตุแก้ว 
ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๓ นายภิญโญ  วรรณาวงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๔ นายอรรถ  อ าไพวรรณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๕ นายสาโรจน์  มีมงคล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๖ นายธง  มั่นมาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๗ นายบันลือ  บุญคล้าย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๘ นายสังเวียน  ขุ่นเจ้า สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๑๙ นายธาดาพล  มังกรวงศ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๒๐ นายสมเกียรติ  เฮงสกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๒๑ นายบุญชู  เจริญรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๒๒ นายสาคร  แสงเครือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

๒๓ นายสมพร  ศิริธรรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ 

๒๔ นางทิพย์วัลย์  บุญคล้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ 

๒๕ นายวิสูตร  นวมศิริ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนต าบลบางแก้ว 



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๒๖ นายธีระ  เหลียวสุธีร ์ นายอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

๒๗ นายวันชัย  ธรรมนิตยพรหม ท้องถิ่นอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

๒๘ นายไพฑูรย์  ตันศิริ 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเล  
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ 

๒๙ นายสุเทพ  เหมือนท่าไม้ 
เจ้าหน้าที่ประจ าเรือ  
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ 

๓๐ นายธนพล  เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๑ น.ส.วลิาวรรณ  น้อยภา ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๒ นางสาวกมลรตัน์  โพธิ ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๒ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีแ่ผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๓ นางสาวพรชนก  เตี้ยบัวแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 
 


