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ค้าน้า 

ต้าบลบางน้้าผึ้ง เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า และเป็น
หนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 
ในพ้ืนที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมได้การน้าเอาประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
สอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานจัดการพ้ืนที่ ตลอดจน
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักในภาคส่วนต่างๆ 
ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อไป  

ด้วยความร่วมมือจากส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ส้านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  และการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ได้
มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด้าเนินการศึกษาด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

การด้าเนินงานโครงการฯ ในช่วงระยะแรกนั้น ได้ให้ความส้าคัญในการจัดเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนการด้าเนินงานที่เหมาะสม ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้แทน
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่  ทั้งนี้ ได้
รวบรวมและจัดข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นและข้อคิดเห็นจากการด้าเนินงานที่ผ่านมาไว้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการด้าเนินงานในระยะต่อไป 

 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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๑. รูจ้ักต้าบลบางน้้าผึ้ง 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต้าบลบางน้้าผึ้งมีพ้ืนที ่๓.๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๙๓๘ ไร่ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้าและราบ
ลุ่มต่้า ดินมีความสมบูรณ์จากการทับถมของตะกอนปากแม่น้้า มีคลองธรรมชาติ ๖ สายสั้นๆ 
เชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา และมีพรรณไม้ป่าไม้ชายเลน จ้าพวกต้นจาก ต้นล้าภู ริมแม่น้้าล้าคลอง 

ต้าบลบางน้้าผึ้งมี ๑๑ หมู่บ้าน ๑,๑๖๑ ครัวเรือน ประชากร ๔,๙๒๑ คน แบ่งเป็นชาย 
๒,๓๔๑ คน หญิง ๒,๕๘๐ คน เป็นชุมชนดั้งเดิม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป พนักงานบริษัท รับราชการ และบางส่วนท้าเกษตรกรรม สวนเกษตรผสมผสาน อาทิ มะม่วง 
กล้วย หมาก มะพร้าว มะนาว และส้ม 
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 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 

ในอดีตพ้ืนที่บริ เวณนี้มีความอุดม
สมบูรณ์มาก เต็มไปด้วยไม้ผลและไม้ยืนต้น มี
ฝูงผึ้งมาอาศัยอยู่จ้านวนมาก ชาวบ้านนิยม
เข้าไปหาผึ้งป่าและนิยมน้าน้้าผึ้งมาใส่บาตร
ซึ่งถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าจนเรียกเป็นชื่อ
ชุมชน ต้าบลบางน้้าผึ้งมีคลองธรรมชาติ ๖ 
สายสั้นๆ เชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา และมี
ป่าไม้ชายเลน ประกอบด้วย ป่าจาก ต้นล้าภู 
บริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาและริมคลองสาย
ต่างๆ และด้วยวิถีที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ 
พืชพรรณ แม่น้้า ล้าคลอง ร่องสวน ประกอบ
กับกระแสการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์แบบผสมผสานระหว่างสวนเกษตรและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ท้าให้เกิดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง บ้านเรือนไทย สวนป่าบางน้้าผึ้ง วัดบางน้้าผึ้งใน วัด
บางน้้าผึ้งนอก บ้านธูปสมุนไพร รวมทั้งโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ อาทิ ล่องเรือชมหิ่งห้อยริมแม่น้้าเจ้าพระยา การท้าผ้ามัดย้อม เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบันพื้นที่เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงและถูกปล่อยรกร้าง มีปัญหาน้้าเค็มรุก ท้าให้
ดินไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก ล้าคลองตื้นเขิน บางพ้ืนที่ในต้าบลยังมีปัญหาขาดแคลนน้้า ทั้งยัง
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว 

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 
(อบต.บางน้้าผึ้ง) ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า “ภูมิทัศน์ร่มรื่นเขียวขจี 
เศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต จัด
ระเบียบชุมชนและสังคม ส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว รองรับความเป็นเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน” ได้จัดท้าแผนพัฒนาต้าบลไว้
ส้าหรับ การปฏิบัติงานและบริการสาธารณะแก่
ประชาชน ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน 
ได้แก่ 
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(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและเสริมสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
(๒) ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
(๓) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(๔) เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
(๕) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
(๖) การพัฒนา การรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์เหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีแผนงานและแนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย การสร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
และการก่อสร้างเข่ือนกันน้้าท่วมและปรับปรุงระบบแหล่งน้้าธรรมชาติ 

แม้ที่ผ่านมา การพัฒนาต้าบลยังมีข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ การควบคุมการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตส่งผลให้ความร่วมมือน้อยลง มีปัญหาการย้ายถิ่น ปัญหาน้้าสะอาดไม่
เพียงพอในการอุปโภคบริโภค แต่ยังมีโอกาสที่หลายฝ่ายให้ความสนใจในการแก้ปัญหานี้ 
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๒.  ประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้น้าชุมชน 

การจัดประชุมหารือการด้าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจต่อการด้าเนินงานโครงการฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เป็นการประชุมหารือแบบ
มีส่วนร่วม ไม่เป็นทางการ เน้นการแนะน้ารายละเอียดการด้าเนินงาน ผสมการเรียนรู้และท้าความ
เข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในมุมมองต่างๆ 

ต้าบลบางน้้าผึ้ง ก้าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย 
การน้าเสนอข้อมูลรายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นการ
ทบทวนข้อมูลพ้ืนที่ด้าเนินงานการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรและ
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไรการระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ก้านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้ากลุ่มกิจกรรม
ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผู้เข้าร่วมจ้านวน ๓๕ คน แบ่งเป็นชาย 
๒๐ คน หญิง ๑๕ คน 
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 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 
นายส าเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วน

ต้าบลบางน้้าผึ้ง ได้กล่าวว่าต้าบลบางกระสอบ ต้าบล 
บางน้้าผึ้ง เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง
ใกล้ปากแม่น้้า รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู เป็นป่าไม้สี
เขียวขนาดใหญ่และโดดเด่นท่ามกลางเมืองใหญ่ มีความ
อุดมสมบูรณ์ทางพรรณไม้และสัตว์มากกว่า ๖๐๐ ชนิด 
และยังคงมีการด้ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม ท้าให้

สามารถดึงดูดผู้คนทั้งใกล้และไกลมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในพ้ืนที่อยู่เสมอ แต่ปัจจุบันพ้ืนที่
โดยรวมมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งผลกระทบจากการกัดเซาะตลิ่ง การขยายของพ้ืนที่อยู่อาศัย
มากขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม ปัญหาน้้าเสีย คูคลองตื้นเขิน และถูกน้้าเค็มรุกล้้ามากขึ้น 
ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลง 

การประชุมการหารือการด้าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นในวันนี้ จะเป็นโอกาสอันดีที่มีการหยิบยกประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพมากระตุ้น
เตือน พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยกระบวนการศึกษาและพัฒนาคู่มือฯ และสอดแทรกเข้าสู่
ภารกิจของท้องถิ่นในจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นต่อไป ซึ่งจะถือเป็น
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ในต้าบลบางน้้าผึ้ง ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตลอดจนหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ที่จะได้ร่วม
ด้าเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่
ภารกิจของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นให้
ยั่งยืนต่อไป 
  



๖ 

 

 ความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการ 

นางสาวกมลรัตน์  โพธิ  ผู้จัดการโครงการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กล่าวชี้แจงข้อมูลการด้าเนินงานโครงการและ
รายละเอียดส้าคัญการด้าเนินงานในพ้ืนที่ดอนหอยหลอดและ
ต้าบลบางน้้าผึ้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด้าเนินโครงการ และ
น้าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส้าคัญของ
การด้าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในท้องถิ่น ดังนี้   

ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยความร่วมมือกับส้านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มอบหมายให้
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชึวภาพในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และภาคีท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่โครงการ ๒ แห่ง คือ พ้ืนที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม 
ครอบคลุม อปท. ๔ แห่ง ได้แก่ ทต.บางจะเกร็ง อบต.บางแก้ว อบต.คลองโคน อบต.แหลมใหญ่ และ
คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุม อปท. ๖ แห่ง ได้แก่ อบต.บางกะเจ้า อบต.บางกอบัว 
อบต.บางน้้าผึ้ง อบต.ทรงคนอง อบต.บางยอ และอบต.ทรงคนอง โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ศึกษา
วิเคราะห์การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด การส้ารวจและประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อมการพัฒนาตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ (BHI) การออกแบบวิธีการใช้ดัชนีความสมบูรณ์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (BHI) ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคู่มือฯ ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และเสนอทางเลือกในการพัฒนา
พ้ืนที ่

โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินงานโครงการที่ส้าคัญ ได้แก่  

(๑) ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อันจะเป็นประโยชน์
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) ความเข้าใจและตระหนักของผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรท้องถิ่น และผู้น้าชุมชนถึง
ความส้าคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมและป็นรูปธรรม 

(๓) แนวทางส้าหรับการวางแผน ติดตามผล และบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ให้ความส้าคัญและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๔) คู่มือการด้าเนินงานบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ สู่กระบวนการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 



๗ 

 

 แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร 
จะจัดการให้เกิดความย่ังยืนได้อย่างไร 

รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร อาจารย์ประจ้าคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ องค์
ความรู้ และข้อมู ลการส้ ารวจความหลากหลายใน พ้ืนที่ 
กรณีศึกษาที่มีคุณค่าและมีความส้าคัญต่อระบบนิเวศ กล่าวโดย
สรุปคือ  

จากการที่ ป ร ะ เทศ ไทย ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ.

๒๕๓๕ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยมีจุดมุ่งหมายในการก้าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ว่า “สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืนของโลก นอกจากนั้น ที่ประชุมสหประชาชาติยังให้ความส้าคัญกับเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

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 
ข้าวมสีายพันธุ์นับพันชนิด 

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

พ้ืนที่ดอนหอยหลอดเป็นระบบนิเวศปากแม่น้้า มีนิเวศวิทยาของทะเลตมหรือทะเลโคลน
สิ่งมีชีวิตเด่น คือ หอยหลอด หอยตลับ หอยแครง เป็นต้น การวัดความสมบูรณ์ของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วัดได้จากความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัย ความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ รวมถึงชนิดพันธุ์ส้าคัญที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในพ้ืนที่ ข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพนี้จะน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการจัดท้าแผนปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่นได้ 



๘ 

 

 ระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

คุณธนพล เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ได้สรุปและด้าเนินการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 
โดยมีรายละเอียดและสรุปข้อคิดเห็นจากการประชุมหารือการ
ด้าเนินงาน ดังนี้  

การจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบล ๕๓% รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑๘% ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๑๔% หน่วยงานภาคีความร่วมมือ ๑๑% ผู้น้า
กลุ่มและประชาชน ๔% ตามล้าดับ ดังภาพ 

 

ภาพแสดง สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด้าเนินงานฯ ต้าบลบางน้้าผึ้ง 

โดยผู้เข้าร่วมได้มีข้อคิดเห็นต่อการแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สรุปจากที่ประชุมได้ดังนี้  

- การแก้ไขปัญหาหลักของต้าบลบางน้้าผึ้ง ได้แก่ ปัญหาขยะจ้านวนมากจากการท่องเที่ยว
และมาจากแม่น้้าเจ้าพระยา โดยการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และอาจปลูกฝังให้กับนักเรียน
ตั้งแต่ที่โรงเรียน แก้ไขปัญหาน้้าเค็มรุกเข้าพ้ืนที่สวนผลไม้ โดยการท้าแก้มลิง กักน้้าเค็ม 
และแก้ไขปัญหาล้าคลองตื้นเขิน โดยการขุดลอกคลอง แต่ในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดต้อง
ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 



๙ 

 

- หน่วยงานภายนอกบางหน่วยงาน ใช้บุคคลจากภายนอกพ้ืนที่ในการด้าเนินกิจกรรม
ภายในต้าบล ซ่ึงไม่รู้จักบริบทของพ้ืนที ่

- ที่ผ่านมามีการศึกษาข้อมูลพ้ืนที่จ้านวนมาก แต่ชุมชนไม่ได้รับข้อมูลจากการส้ารวจ ควร
ให้คนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการด้าเนินการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ส้ารวจ
ได้ เพื่อความถูกต้องก่อนจะน้าไปเผยแพร่ 

- การขออนุญาติใช้พื้นที่เพ่ิมเติม จากการควบคุมการใช้พ้ืนที่ให้เป็นที่อยู่อาศัย ๒๕% ของ
พ้ืนที ่เช่น การสร้างโรงพยาบาล พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ หรือการอนุญาตให้ประชาชน
สามารถใช้พื้นที่ท่ีถูกปล่อยรกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาใช้ในการท้าเกษตรกรรมโดยไม่ให้
ตัดต้นไม้ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 ประมวลภาพการประชุมหารือฯ ต าบลบางน้ าผ้ึง 

 

 
  



๑๑ 

 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายส้าเนาว์  รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๒ นายยงวิทย์  ปิ่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๓ นางอาภรณ์  พานทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๔ นางสุภาพ  วงศ์อิสเรส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๕ ว่าที่ ร.ต.พิพิธนนท์  จินดามรกฏ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๖ นายบุญลอย  อู่เงิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๗ นายสายัณห์  แก้วธ้ารงค์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๘ นายเจริญ  อยู่เสถียร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๙ ร.อ.ประยูร  พานทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๐ นวท.ชลอ  รัตนจีนะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๑ นายสวง  หมื่นเดช สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๒ นางสาวอ้ือมพร  บรรจงเพียร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๓ นางบังอร  เปลี่ยนเปรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๔ นายอ้านวย  มาอ่วม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๕ นายมณฑล  หมุดธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๖ นางปรานอม  รัศมิทัต สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๗ นายสมชัย  บัวผัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๘ นายวิชัย  ธูปวิเชียร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๑๙ นางรัตนา  เกตุแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๒๐ นางละมิต  ใจผ่อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๒๑ นายวีรีศ  รัศมิทัต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ 

๒๒ นางยุวดี  สังข์นาค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ 

๒๓ นางสุดารัตน์  สังข์ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ 

๒๔ นางส้าริด  หาญวิวัช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 

๒๕ นางสาวสมทรง  เกษแก้ว ประชาชนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

๒๖ นางพิมลศิริ  ถนอมศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ ส้านักงานเกษตร



๑๒ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน/ชุมชน 

และสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

๒๗ นายกรรัช  สุริเย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 

๒๘ นายประพันธ์  ทองนาค กรมชลประทานสมุทรปราการ 

๒๙ รศ.ดร.สมโภชน ์ ศรีโกสามาตร  อาจารย์ประจ้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓๐ นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม เจ้าหน้าที่ ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

๓๑ นายธนพล  เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๓๒ นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา  ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๓๓ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๓๔ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๓๕ นางสาวพนิดา  สินเจริญ เจ้าหน้าที่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 

 


