
 

  

 

 กับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 

ต าบลบางกระสอบ 

ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค าน า 

ต าบลบางกระสอบ เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า และ
เป็นหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด าเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัด ในพื้นที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและน 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
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
การประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ได้รวบรวมและจัด
ข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นและข้อคิดเห็นจากการด าเนินงานที่ผ่านมาไว้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป 

 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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๑. รูจ้ักต าบลบางกระสอบ 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลบางกระสอบ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนที่ขนาด ๒.๓๖ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๑,๒๔๗ ไร่ เป็นที่ราบลุ่มบนแผ่นดินสามเหลี่ยมปากแม่น้ า มีลักษณะคล้าย “กระบุง
ก้นสอบ” ชุมชนบางกระสอบเป็นชุมชนดั้งเดิม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้างใน
ภาคอุตสาหกรรมนอกพ้ืนที่ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย บางส่วนท าเกษตรกรรม และการประมง 
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 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 
 

สภาพพ้ืนที่ของต าบลโดยทั่วไป เป็น
พ้ืนที่ราบลุ่มต่ าและรองรับน้ าก่อนที่จะไหลลงสู่
อ่าวไทย จึงมีความอุดมสมบูรณ์จากดินตะกอน
ปากแม่น้ าที่ทับถม ทั้งยังมีคลอง ๙ สายและน้ า
บาดาล จึงเหมาะส าหรับท าการเกษตร ทั้งการ
ท าสวนผลไม้ โดยเฉพาะมะม่วงน้ าดอกไม้ การ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งการประมงและ
การปศุสัตว์ มีพันธุ์พืชบริเวณริมล าคลอง มี
ทรัพยากรป่าชายเลนริมแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ 
ต้นโกงกาง ต้นล าพู ต้นจาก ต้นโพทะเล ต้น
เหงือกปลาหมอ ต้นปรงไข่ และมีพ้ืนที่อนุรักษ์
พ้ืนทีส่ีเขียวของโครงการสวนกลางมหานครจ านวน ๒ แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติที่ส าคัญ 

ปัจจุบันต าบลบางกระสอบ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ด้วยมีการจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวและปรับปรุงเส้นทางจักรยาน มี
การรวมกลุ่มอาชีพที่น่าสนใจและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวรวม ๑๘ จุด อาทิ หอวัฒนธรรมวัด
บางกระสอบ กลุ่มหัตถศิลป์บางกระสอบ และกลุ่มแม่บ้านต าบลบางกระสอบ ปัจจุบันพ้ืนที่เกษตร
ลดลงและถูกปล่อยรกร้าง มีปัญหาน้ าเค็มรุก เกิดภาวะน้ าท่วมขัง ดินไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก 
ล าคลองตื้นเขิน และปัญหาขาดแคลนน้ า 

 

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ต าบลไว้ว่า “บางกระสอบ ชุมชน
น่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สู่การพัฒนาที่ยังยืน” และได้จัดท าแผนพัฒนาต าบลไว้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและบริการสาธารณะแก่ประชาชน ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่  

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

(๓) ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๔) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(๕) ด้านการเมือง การบริหาร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นข้างต้น มี
ความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 
อบต.บางกระสอบมีแผนงานและแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในต าบลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทุกประเภทให้สมดุลและยั่งยืน โดย
มุ่ ง เน้นการมีส่ วนร่ วมของภาคประชาชนกับ
หน่วยงานต่างๆ 

การพัฒนาต าบลบางกระสอบที่ผ่านมา ยังพบว่ามีข้อจ ากัดหลายประการที่มีผลต่อการ
พัฒนาได้ไม่มากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ได้แก่ งบประมาณ วิถีชีวิตชุมชนและ
สังคมในปัจจุบันที่ส่งผลให้ความร่วมมือในการพัฒนาในพ้ืนที่น้อยลง ตลอดจนทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่งผลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมในด้านการท าเกษตรกรรมให้
ลดลงไปด้วย ซึ่งต าบลบางกระสอบได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง 
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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 าบลบางกระสอบ ก าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. กิจกรรม
ประกอบด้วย การน าเสนอข้อมูลรายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นการทบทวนข้อมูลพ้ืนที่ด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพคืออะไรและจะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร การระดมความคิดเห็นและแนวทางความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนฝ่ายท้องที่ ก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่ม
กิจกรรม ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๖ คน 
แบ่งเป็นชาย ๑๗ คน หญิง ๒๙ คน 
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 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 

นายภาวี ศิโรดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
บางกระสอบ ได้กล่าวว่าต าบลบางกระสอบ เป็น ๑ ใน ๖ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งตั้ งอยู่บริ เวณลุ่มน้ า
เจ้าพระยาตอนล่างใกล้ปากแม่น้ า รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู เป็นป่า
ไม้สีเขียวขนาดใหญ่และโดดเด่นท่ามกลางเมืองใหญ่ มีความอุดม
สมบูรณ์ทางพรรณไม้และสัตว์มากกว่า ๖๐๐ ชนิด และยังคงมีการ
ด ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม แต่ปัจจุบันพ้ืนที่โดยรวมมีความ

เปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งผลกระทบจากการกัดเซาะตลิ่ง การขยายของพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น การใช้
ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ปัญหาน้ าเสีย คูคลองตื้น เขิน และถูกน้ าเค็มรุกล้ ามากขึ้น ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โดยรวมเสื่อมโทรมลง  

การประชุมในวันนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่มีการหยิบยกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
มากระตุ้นเตือน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนาคู่มือฯ และ
สอดแทรกเข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ท้องถิ่นและผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่นเพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 

นายภูวนาท สุวรรณพรหม ปลัดอ าเภอพระประแดง 
ประธานคณะท างานโครงการ SLBT ระดับอ าเภอ ได้กล่าว
เพ่ิมเติมว่า อยากให้ทุกท่านให้ความร่วมมือและตั้งใจในการเก็บ
ข้อมูลจากการประชุมนี้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ทางส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยได้ท าการศึกษาส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต าบลบางกระสอบ เพ่ือ
สรุปและให้ท้องถิ่นจัดท าแผนในอนาคต เช่น การส่งเสริมการ
ปลูกส้มเทพรส และจะได้น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่
ต่อไป 

  



 
๖ 
 

 ความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการ 

นางสาววิลาวรรณ น้อยภา ผู้จัดการโครงการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กล่าวชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานโครงการและ
รายละเอียดส าคัญการด าเนินงานในพ้ืนที่ดอนหอยหลอดและ
ต าบลบางกระสอบ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ 
และน าไปสู่ การแลกเปลี่ ยนข้อคิ ด เห็นที่ เกี่ยวข้อง โดยมี
สาระส าคัญของการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ดังนี้   

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) ด้วยความร่วมมือกับส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชึวภาพในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่โครงการ 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.บางกระสอบ อบต.บางยอ และ 
อบต.ทรงคนอง โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนพัฒนาจังหวัด การส ารวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) การออกแบบวิธีการใช้ดัชนี
ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ (BHI) ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคู่มือฯ 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) และเสนอทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ 

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 าเนินงานบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพสู่กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 



 
๗ 
 

 แลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร... 
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร 

คุณทัตฑยา พิทยาภา ผู้จัดการฝ่ายอนุรักษ์ สมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
องค์ความรู้และข้อมูลการส ารวจความหลากหลายในพ้ืนที่ 
กรณีศึกษาที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ กล่าวโดย
สรุปคือ  

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 
 

 ระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

นายธนพล เพ็ชรมะลิ  เจ้าหน้าที่อาวุ โส สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ได้สรุปและด าเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป โดยมี
รายละเอียดและสรุปข้อคิดเห็นจากการประชุมหารือการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

การจัดประชุมครั้งนี้มีผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานภาคีความร่วมมือภายนอกถึง ๓๓% รองลงมา ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓๐% ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๓๐% ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕% ผู้น ากลุ่มและประชาชน ๒% ตามล าดับดังภาพ  

 

ภาพแสดง สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินงานฯ ต าบลบางกระสอบ 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคิดเห็นต่อแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น  สรุปได้ดังนี้  

- ที่ผ่านมามีนักศึกษา นักวิจัย นักอนุรักษ์จากหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษาต่างๆ ที่
เข้ามาศึกษาข้อมูลเป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคคลในพ้ืนที่ต่างให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดย
ตลอด จึงอยากมีส่วนร่วมในการรับรู้และใช้ประโยชน์ข้อมูล รวมทั้งช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องข้อมูลก่อนเผยแพร่ต่อไป 

- ปัจจุบันพ้ืนที่อนุรักษ์สีเขียวในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้ารกร้างเสื่อมโทรมมากและเป็นที่อยู่ของ
สัตว์มีพิษมากมาย ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลควรเข้ามาดูแล ปรับปรุงหรือหารือกับ



 
๙ 
 

พ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย เช่น การปลูกพืช ผัก และไม้ผลเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนรวมทั้งขายในชุมชน 

- พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นพ้ืนที่สี เขียวใกล้กรุงเทพฯ ถูกยกย่องให้เป็นพ้ืนที่ พิเศษมี
กฎระเบียบมากมาย ดังนั้นชุมชนและชาวบ้านควรจะได้รับการดูแลที่เป็นพิเศษมากขึ้น 
อาทิ การมีโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการสาธารณสุข การพัฒนาระบบการเดินทางให้การ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วขึ้น 

- การด าเนินงานของโครงการในระยะต่อไป ควรด าเนินการแจ้งแผนงานอย่างเป็นทางการ
เหมือนที่ผ่านมา พร้อมแจ้งช่วงเวลาที่ชัดเจนเพ่ือการสนับสนุนความร่วมมือกันได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป  



 
๑๐ 

 

 ประมวลภาพการประชุมหารือต าบลบางกระสอบ 
 

 
 
 
 

  



 
๑๑ 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง /หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายภาวี ศิโรดม ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๒ นางสมจิตต์ กุลไพศาลธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๓ นางประภา เทียนสว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๔ นางสาวดวงใจ ฉายายนต์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๕ นางละมัย รอดมา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๖ นางสาวอาสิณี สังข์วิเศษ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๗ นายเสริมศักดิ์ พจน์พรหมมณี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๘ นายสายหยุด หว่างปัญญา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๙ นายส าอางค์ เพ็ชรสว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๑๐ นางสุบรรณ์ แก้วชื่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๑๑ นางพิสมัย เสมาภิบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๑๒ นางมาลี สุขเจริญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๑๓ นางสาวสุวิภา ศรีษะธาตุ หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกระสอบ 

๑๔ นางสาวศิริพร ทองไคร้  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 

๑๕ นางบุญญาภา ศิโรดม ก านันต าบลบางกระสอบ 

๑๖ นายชวลิต จั่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ 

๑๗ นายปราโมทย์ หุ่นน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ 

๑๘ นางพิมล สว่างแจ้ง ผ้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ 

๑๙ นางสาวปัทมา ต้นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ 

๒๐ นายไวยวุฒิ โพล้งศิริ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ 

๒๑ นายสมบูรณ์ เพ็ชรสว่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ 

๒๒ นางสุพัฒพงษ์ เขียวพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ 

๒๓ นางมงคล จันทร์ยิ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ 

๒๔ นางมณีรัตน์ เปรมปรีดา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ 

๒๕ นางจันทมาศ เอกวิภาต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ 



 
๑๒ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง /หน่วยงาน/ชุมชน 

๒๖ นายไชยยส สว่างแจ้ง สารวัตรก านัน 

๒๗ นายนภดล ทองมั่น ประธานกลุ่มส้มเทพรส 

๒๘ นายภูวนาท สุวรรณพรหม ปลัดอ าเภอพระประแดง 

๒๙ นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ 

๓๐ นางสาววาสนา มั่งคั่ง นักวิชาการช านาญการ กรมวิชาการเกษตร 

๓๑ นางสาวดาร์หรา ถิ่นวงษ์แดง นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

๓๒ นางกัญญภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและ
จุลินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร 

๓๓ นางสาวอภิญญา วงศ์เปี้ย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 

๓๔ นายวินัย จันทมะโน  เกษตรอ าเภอพระประแดง 

๓๕ นางพิมลศิริ ถนอมศักดิ์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

๓๖ นายกรรัช สุริเย 
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๓๗ นายประพันธ์ ทองนาค กรมชลประทาน 

๓๘ นายอนุกูล ภูภาวัน  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

๓๙ นางสาววรรณพร ธนะวังน้อย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ 

๔๐ อาจารย์ทัตฑยา พิทยาภา วิทยากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔๑ นางพิชญ์สินี แก้วรุ่งเรื่อง 
เจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(BEDO) 

๔๒ นางสาวสุภานัน ขวัญวงษ์ทิม 
เจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(BEDO) 

๔๓ นายธนพล  เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

๔๔ นางสาววิลาวรรณ น้อยภา  ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

๔๕ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

๔๖ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 
 


