
 

  

 

 กับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 

ต าบลบางกอบัว 

ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค าน า 

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 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือน
ธันวาคม 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. รู้จักต าบลบางกอบัว 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลบางกอบัว มี พ้ืนที่  ๒.๔๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๙๕ ไร่ เป็นที่
ราบลุ่มติดแม่น้ าเจ้าพระยา ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงไม่มีอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างมากนัก มีสะพานทางเดิน
เท้ายกระดับเชื่อมทุกหมู่บ้าน พ้ืนที่บริเวณ
นี้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีคลอง ๘ สาย 
ท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสวนและพ้ืนที่
เกษตรที่มีชนิดพันธุ์หลากหลาย เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้ ชมพู่ มะปราง และมะพร้าวน้ าหอม  

ประชาชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมา คือ 
เกษตรกรรม ค้าขาย และรับราชการ ตามล าดับ 
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 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 

ในอดีตพ้ืนที่บริวเณนี้เป็นที่ราบลุ่มมีกอ
บัวอยู่ตามหนองน้ าล าประโดงเป็นจ านวนมาก จึง
เรียกว่า “บางกอบัว”  

ต าบลบางกอบัว ได้มีการรวมกลุ่มโดย
ประชาชนก่อตั้ง ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีและอาชีพ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่น าวัสดุจากธรรมชาติ 
อาทิ ลูกตีนเป็ด ทางมะพร้าว ลูกสน ลูกจิก มา
ผลิตเป็นสินค้าสวยงาม เช่น ที่คาดผม กิ๊บติดผม 
โมบายส าหรับห้อยประดับ เป็นต้น มีการท่องเที่ยว
ทางเรือเชิงนิเวศ โดยการนั่งเรือชมคลองแพ เพ่ือ
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมน้ าและพรรณไม้ดั้งเดิมริม
สองฝั่งคลอง สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ไม่น้อย 

ปัจจุบันพบว่ า  การ เ พ่ิมจ านวน ของ
ประชากรในพ้ืนที่และการมีประชากรแฝงที่อยู่
อาศัยในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ไม่ว่า 
อาชญากรรมและยาเสพติด รวมทั้งส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อม
โทรมลง เนื่องจากการขาดจิตส านึกของประชาชน
ในพ้ืนที่และผลกระทบจากพ้ืนที่ข้างเคียงที่เป็น
เมืองใหญ่ เช่น น้ าเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทาง
อากาศ 

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า “ท้องถิ่นพัฒนา 
การศึกษาก้าวหน้า เยาวชนได้เล่นกีฬา ประชาได้รับการดูแล” มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ต าบล ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ 

(๑) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(๔) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

(๕) ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

(๖) ด้านการเมืองการบริหาร 

ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัวมีแผนงานและแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเสริมสร้างการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและการเกษตร 

ที่ผ่านมา การพัฒนาพ้ืนที่ยังมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ท าให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาส าคัญๆ ของพ้ืนที่ได้ และ
มีปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าทะเลหนุน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขาดจิตส านึกต่อชุมชนส่วนรวม 
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๒.  ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 และผู้น าชุมชน 

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

ต าบลบางกอบัว ก าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย 
การน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นการ
ทบทวนข้อมูลพ้ืนที่ด าเนินงานการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรและ
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร การระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนฝ่ายท้องที่ ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มกิจกรรม
ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓๗ คน แบ่งเป็นชาย 
๑๕ คน หญิง ๒๒ คน 
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 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 

นายจินดา วงษ์เล็ก รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางกอบัว ได้กล่าวว่า ต าบลบางกอบัว เป็น 
๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคุ้งบางกะเจ้า 
ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณลุ่มน้ าเจา้พระยาตอนลา่งใกล้ปากแม่น้ า 
รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู เป็นป่าไม้สีเขียวขนาดใหญ่
และโดดเด่นท่ามกลางเมืองใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์
ทางพรรณไม้และสัตว์มากกว่า ๖๐๐ ชนิด และยังคงมี

การด ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม ท าให้สามารถดึงดูดผู้คนทั้งใกล้และไกลมาท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจในพ้ืนที่อยู่เสมอ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่โดยรวมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งผลกระทบ
จากการกัดเซาะตลิ่ง การขยายของพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ปัญหา
น้ าเสีย คูคลองตื้นเขิน และถูกน้ าเค็มรุกล้ ามากขึ้น ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
โดยรวมเสื่อมโทรมลง 

การประชุมการหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นในวันนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่มีการหยิบยกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพมากระตุ้น
เตือน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนาคู่มือฯ และสอดแทรกเข้า สู่
ภารกิจของท้องถิ่นในจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นต่อไป  

การด าเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ในต าบลบางกอบัว 
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตลอดจน
หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ที่จะได้ร่วมด าเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
อย่างมีส่วนร่วม และผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 
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 ความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการ 

นางสาววิลาวรรณ น้อยภา ผู้จัดการโครงการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ได้กล่าวชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานโครงการและ
รายละเอียดส าคัญในการเข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่ดอนหอย
หลอดและต าบลบางกอบัว เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนิน
โครงการ และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมี
สาระส าคัญของการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ดังนี้  

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยความร่วมมือกับส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มอบหมายให้
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชึวภาพในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่โครงการ ๒ แห่ง คือ พื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
ครอบคลุม อปท. ๔ แห่ง ได้แก่ ทต.บางจะเกร็ง อบต.บางแก้ว อบต.คลองโคน อบต.แหลมใหญ่ และคุ้ง
บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม อปท. ๖ แห่ง ได้แก่ อบต.บางกะเจ้า อบต.บางกอบัว  
อบต.บางน้ าผึ้ง อบต.บางกระสอบ อบต.บางยอ และ อบต.ทรงคนอง โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ศึกษา
วิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด การส ารวจและประเมินความหลากหลาย
ทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (BHI) การออกแบบวิธีการใช้ดัชนีความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) ในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคู่มือฯ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และเสนอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที ่

โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการที่ส าคัญ ได้แก่  

(๑) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อันจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้น าชุมชนถึง
ความส าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

(๓) แนวทางส าหรับการวางแผน ติดตามผล และบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญ
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) คู่มือการด าเนินงานบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพสู่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 



 
๗ 
 

 แลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร 
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร 

คุณทัตฑยา พิทยาภา ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์ สมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศ ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ องค์
ความรู้และข้อมูลการส ารวจความหลากหลายในพ้ืนที่ กรณีศึกษาที่
มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ กล่าวโดยสรุปคือ  

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 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 
 

 ระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

คุณธนพล เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ได้สรุปและด าเนินการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นใน
ระยะต่อไป โดยมีรายละเอียดและสรุปข้อคิดเห็นจากการ
ประชุมหารือการด าเนินงาน ดังนี้  

การจัดประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ๓๙% รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๓๙% รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ๑๐% ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ๖% ผู้น ากลุ่มและประชาชน ๖% ตามล าดับ ดังภาพ  

 

 

ภาพแสดง สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินงานฯ ต าบลบางกอบัว 

 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 
 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคิดเห็นต่อการแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 

 

- พ้ืนทีส่ีเขียวส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่ไม่มีการดูแลและปล่อยให้รกร้าง ส่งผลให้มี
ความทรุดโทรมไม่มีการด าเนินการหรือใช้ประโยชน์ใดๆ 

- คุ้งบางกะเจ้าเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ จึงควรมีหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพฯ ให้ความ
สนใจและช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาที่มีผลกะทบของผู้คนและชุมชน ทั้งปัญหาขยะ 
และน้ าเสีย  

- ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนมือในการถือครองกรรมสิทธ์ที่ดินให้กับนายทุนหรือบุคคลที่
ต้องการมากขึ้น  

- ควรมีการถ่ายองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่
ชาวบ้าน นักเรียน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ อปท.  

- ควรมีการบูรณาการร่วมกันของ อปท. ทั้งหมด ๖ ต าบลของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า เพ่ือให้
สามารถก าหนดยุทธศาตร์ แผนการด าเนินโครงการ งบประมาณร่วมกันได้ รวมทั้งการตั้ง
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๐ 

 

 ประมวลภาพการประชุมหารือฯ ต าบลบางกอบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๑ 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายจินดา  วงษ์เล็ก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๒ นายอภินันท์  ใยละออ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๓ นายจิตร  มะลิรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๔ นายสุชาติ  ประสิทธิ์สุวรรณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๕ นางสาวขวัญตา  คร้ามอ่วม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๖ นางนฤมล  พูลต่าย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๗ นางสาวบุบผา  เผือกวัฒนะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๘ นายฉลาด  เทียนสว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๙ นางวิลาวัลย์  โบษกรนัฏ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๑๐ นายประกอบ  สวนดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๑๑ นายศักดิ์สิทธิ์  กังหันแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๑๒ นายด ารงค์  มานะกิจก าธร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๑๓ นางสุนันท์  เทียนซ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๑๔ พ.จ.อ.นุกูล  โพธิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑๕ นางธมนธร  นนปวรภรณ ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๑๖ นางสาวจินดารัตน์  ภู่ภมร นักทรัพยากรบุคคล 

๑๗ นางกัลยา  ไชโย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๑๘ นางสาวณัฐฐา  มาบข า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๑๙ นางสาวศศิวิมล  สัณหรักษ์ พนักงานทั่วไป 

๒๐ นางสาวศดามา  สุขเมือง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๒๑ นายสมพงษ์  ผึ้งผ่อง ช่างโยธาธิการ 

๒๒ นางสาวชุติพร  ทรัพย์อร่าม เจ้าพนักงานธุรการ 

๒๓ นายยุทธการ  เกิดเพ็ชร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว 

๒๔ นางสาวธัญญธร  มากโภคา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๒๕ นางจุฑาทิพ  ประวัติเจริญไพศาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ 



 
๑๒ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๒๖ นายสุพัฒน์  เผือกวัฒนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 

๒๗ นางกานดา  สกุลลิ้ม ประชาชน หมู่ ๘ 

๒๘ นางรัตนา  วงษ์เล็ก ประชาชน หมู่ ๑๐ 

๒๙ นายประพันธ์  ทองนาค กรมชลประทาน 

๓๐ นางพิมลศิริ  ถนอมศักดิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

๓๑ อาจารย์ทัตฑยา  พิทยาภา วิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๒ นางพิชญ์สินี  แก้วรุ่งเรื่อง เจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

๓๓ นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม เจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

๓๔ นายธนพล  เพชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๓๕ นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา  ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๓๖ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

๓๗ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
 
 

 




