
 

  

 

 กับการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในท้องถิ่น 

ต าบลบางยอ 

ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น 



 

 

ค าน า 

ต าบลบางยอ เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า และเป็นหนึ่ง
ในพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด าเนินงานโครงการพัฒนาวิธีการใช้ดัชนีวัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity Health Index-BHI) เพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 
ในพ้ืนที่ SLBT ในการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและน าเอาประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
สอดแทรกเข้าสู่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานจัดการพ้ืนที่ ตลอดจน
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนักในภาคส่วนต่างๆ 
ในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศต่อไป  

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

การด าเนินงานโครงการฯ ในช่วงระยะแรกนั้น ได้ให้ความส าคัญในการจัดเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เหมาะสม ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้แทน
หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การศึกษาและทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
การประชุมหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ได้รวบรวมและจัด
ข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นและข้อคิดเห็นจากการด าเนินงานที่ผ่านมาไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานในระยะต่อไป 

 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 



๑ 
 

๑. รูจ้ักต าบลบางยอ 

 ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลบางยอมีพ้ืนที่ขนาด ๕.๓๗ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๓,๓๑๘ไร่ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาในคุ้งบางกะเจ้า พ้ืนที่ส่วนใหญ่
จึงมีลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยลักษณะที่ตั้งติด
กับแม่น้ าเจ้าพระยาและอ่าวไทย จึงส่งผลให้มี
อากาศเย็นสบาย  ไม่ร้อนและไม่หนาวจัด ต าบล
บางยอมี  ๑๐ หมู่ บ้ าน  ๒ ,๘๔๑ ครั ว เรื อน
ประชากร ๑๑,๒๓๙ คน แบ่งเป็นชาย ๕,๔๐๓ คน หญิง ๕,๘๓๖ คน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่น สวนผลไม้ และเลี้ยงปลาน้ าจืด 
และประกอบการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รับราชการ และค้าขาย ตามล าดับ 
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 ความหลากหลายทางชีวภาพ ศักยภาพ และภัยคุกคาม 

ต าบลบางยอ มีสภาพพ้ืนที่และลักษณะ
ของดินเป็นดินร่วน ดินเหนียว และดินตะกอนลุ่ม
แม่น้ าอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น้ าที่เชื่อมต่อกันส่งผล
ให้เกิดระบบนิเวศ ๓ น ้า คือ น ้าจืด น ้าเค็ม และน้ า
กร่อย ผลไม้ที่ปลูกที่นี่จึงมีรสชาติดี จึงเหมาะแก่
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นการเกษตร
แบบร่องสวน เหมาะแก่การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร มีแหล่งน้ าสายส าคัญ คือ แม่น้ า
เจ้าพระยาและล าคลอง ๗ แห่ง ชุมชนในเขตต าบลบางยอ มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับสายน้ าและธรรมชาติ
ที่แวดล้อมในพ้ืนที่ เป็นสังคมเกษตรกรรม ท าสวน มีไม้ผลส าคัญ ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้ กล้วยและ
มะพร้าว จึงมีการท าน้ าตาลมะพร้าว และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และมีแหล่งเรียนรู้หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหมู่ ๔ 

ปัจจุบันพบว่าเขตพ้ืนที่ต าบลบางยอ มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการอพยพแรงงานเข้า
มามากข้ึน มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งส่งผลให้พ้ืนที่เกษตรลดลง ล าคลองเน่าเสีย คุณภาพของดินที่
เหมาะสมต่อการเกษตรลดลง ปัญหาน้ าเค็มรุกเข้าผสมกับน้ าในล าคลองธรรมชาติ ท าให้ใช้ประโยชน์
ได้น้อย เกิดขยะเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมลพิษจากการจราจรที่หนาแน่น เกษตรกรที่ยังคงมุ่งมั่นกับอาชีพนี้จึง
ต้องปรับรูปแบบการท าเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า “บางยอ 
ต าบลที่พร้อมพัฒนาทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน” ได้มีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนา
ต าบลไว้ส าหรับปฎิบัติงานและบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ได้แก่ 

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

๒) การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๓) การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

๕) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  

๖) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
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ทั้งนียุ้ทธศาสตร์ข้างต้นล้วนมีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ
ก าหนดเป็นแผนงานโครงการเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ 
การบ าบัด ฟ้ืนฟู เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาที่ตั้งไว้ยังมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความต้องการและการ
แก้ไขปัญหาของประชาชน การมีพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าท าให้พ้ืนที่การเกษตรอาจเสียหายได้หากมีน้ า
ท่วมขังและน้ าทะเลหนุน การมีพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของกรมป่าไม้ แต่ไม่สามารถเข้า
ด าเนินการใช้ประโยชน์ได ้
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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 าบลบางยอ ก าหนดการจัดประชุมหารือฯ ขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย การ
น าเสนอข้อมูลรายละเอียดการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นการ
ทบทวนข้อมูลพื้นที่ด าเนินงาน การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไรและ
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร การระดมความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป 

ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายท้องถิ่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนฝ่ายท้องที่ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มกิจกรรม
ประชาชนในพ้ืนที่ และผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๘ คน แบ่งเป็นชาย 
๓๐ คน หญิง ๑๘ คน 
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 กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 

นายเกษมสี จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางยอ ได้กล่าวว่าต าบลบางยอ เป็น ๑ ใน ๖ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา
ตอนล่างใกล้ปากแม่น้ า รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู เป็นป่าไม้สี
เขียวขนาดใหญ่และโดดเด่นท่ามกลางเมืองใหญ่ มีความอุดม
สมบูรณ์ทางพรรณไม้และสัตว์มากกว่า ๖๐๐ ชนิด ยังคงมีการ
ด ารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม ท าให้สามารถดึงดูดผู้คนทั้ง

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

การประชุมการหารือการด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่นในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ของต าบลบางยอ ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตลอดจนหน่วยงานความ
ร่วมมือต่างๆ ที่จะได้ร่วมด าเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
และผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าสู่ภารกิจของท้องถิ่น เพ่ือยกระดับการจัดการทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 
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 ความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการ 

นางสาววิลาวรรณ น้อยภา ผู้จัดการโครงการสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย กล่าวชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานโครงการและ
รายละเอียดส าคัญการด าเนินงานในพ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้าและต าบล
บางยอ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินโครงการ และน าไปสู่
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญของการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น ดังนี้   

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ด้วยความร่วมมือกับส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มอบหมายให้
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศึกษาและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือขับเคลื่อนการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชึวภาพในท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นที่โครงการ ๒ แห่ง คือ พื้นที่ดอนหอยหลอด 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.บางน้ าผึ้ง อบต.ทรงคนอง อบต.บางยอ อบต.ทรงคนอง โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ศึกษา
วิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด การส ารวจและประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางสิ่งแวดล้อมการพัฒนาตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ (BHI) การออกแบบวิธีการใช้ดัชนีความสมบูรณ์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (BHI) ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาคู่มือฯ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และเสนอทางเลือกในการพัฒนา
พ้ืนที ่

โดยมีผลที่คาดว่า จะได้รับจากการด 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 
 

 แลกเปลี่ยนความรู้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพคืออะไร 
จะจัดการให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร 

รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตรคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ องค์ความรู้และ
ข้อมูลการส ารวจความหลากหลายในพ้ืนที่ กรณีศึกษาที่มีคุณค่า
และมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ กล่าวโดยสรุปคือ  

จากการที่ ป ระ เทศไทย ได้ เ ข้ า ร่ วมการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ.

๒๕๓๕ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยมีจุดมุ่งหมายในการก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ว่า “สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม” เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืนของโลก นอกจากนั้น ที่ประชุมสหประชาชาติยังให้ความส าคัญกับเรื่อง
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 
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 ตลอดจน
แนวทางความร ่วมม ือ ใน การข ับ เคลื ่อนการอน ุร ักษ ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นในระยะต่อไป โดยมีรายละเอียด
และสรุปข้อคิดเห็นจากการประชุมหารือการด าเนินงาน ดังนี้  

การจัดประชุมครั้ งนี้  มีผู้ เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็น
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๘% รองลงมา

ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๓๓% สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๗% หน่วยงาน
ภาคีความร่วมมือ ๗% ผู้น ากลุ่มและประชาชน ๕% ตามล าดับ ดังภาพ 

 

 

ภาพแสดง สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมหารือการด าเนินงานฯ ต าบลบางยอ 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อคิดเห็นต่อการแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สรุปจากที่ประชุมได้ดังนี้ 

- ควรมีการสื่อสารความก้าวหน้าในการด าเนินงานของโครงการให้พ้ืนที่ทราบเป็นระยะ
เพ่ือจะได้ร่วมกันตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่างๆ เป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 

- ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนที่มีความปลอดภัย และเกิดจากการ
ร่วมมือกันของทั้ง ๖ ต าบล ด้วยการใช้จักรยานเป็นพาหนะ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีแผนที่เส้นทางจักรยานเที่ยวรอบคุ้งบางกะเจ้า 



๙ 
 

- การจ่ายค่าตอบแทนระบบนิเวศในการเป็น “ปอดกรุงเทพ” เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้
คนในคุ้งบางกะเจ้า  

- ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตาหกรรมและรับจ้างภายนอก
พ้ืนที่คุ้งบางกะเจ้า ส่งผลให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ยาก 

- ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
เห็นความส าคัญ รวมทั้งการปลูกจิตส านึกให้เกษตรกรและเยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า 
กลับมารักษาวิถีดั้งเดิม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

- ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว และประเมินผล
ส าเร็จหรือสิ่งที่เกิดข้ึนที่เป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ 

- ส่งเสริมการตลาดให้เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกเองใน
พ้ืนที่และเป็นการปลูกจิตส านึกในการท าเกษตร เช่น ตลาดเกษตรประชารัฐร่วมใจคุ้ง
บางกะเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 ประมวลภาพการประชุมหารือฯ ต าบลบางยอ  



๑๑ 
 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/ชุมชน 

๑ นายเกษมสี  จันทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๒ นายสมศักดิ์  พรหมศาสตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๓ นายธนรินทร์  สุนทรวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๔ นายพรศักดิ์  สันหรักษ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๕ นายพินิจ  ธูปน้อย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๖ นายสาคร  ทัศนาลัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ หมู่ ๑ 

๗ นายอ านาจ  สีบัว สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ หมู่ ๒ 

๘ นายสานนท์  จันทร์สุข สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ หมู่ ๔ 

๙ นายหยด  กุชวัฒนะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ หมู่ ๘ 

๑๐ นายพุทธิพงษ์  ชุ่มสุนทร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ หมู่ ๙ 

๑๑ นางสาวศรีวิไล  กระโจมทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ หมู่ ๑๐ 

๑๒ นายสมปอง  รัศมิทัต ก านันต าบลบางยอ 

๑๓ นายจิตตกรณ์  แย้มศิริ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 

๑๔ นางจ าเนียร  ถาวรพานิช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ 

๑๕ นายอาคม  ขวัญเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ 

๑๖ นางชนกณัฐ  ภาโนชิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ 

๑๗ นายชาญชัย  ศิโรดม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 

๑๘ นายภาณุพงศ์  พุทธรัตนมณี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ 

๑๙ นายสุวิน  กระโจมทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ 

๒๐ นายวิทยา  วรรณสูตร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ 

๒๑ นางวรรณา  โพธ์จันทร์ ผู้น า หมู่ ๔ 

๒๒ นางวิรัช  เอ่ียมสด ประชาชน หมู่ ๘ 

๒๓ นางพจนีย์  หุ่นน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ 

๒๔ นายพงษ์พันธุ์  ทัศนาลิง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ 

๒๕ นางสาวชนาพา  อิศราพานิชพงศ์ นักพัฒนาชุมชน 

๒๖ นางสาวพัชรี  เคหะลูน กรรมการ 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน/ชุมชน 

๒๗ นางสาวสุนีย์  แก่นจันทร์ กรรมการ หมู่ ๔ 

๒๘ นายพิสิฐ  ศิโรดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่๘ 

๒๙ นางสาววรรณพร  ธนะวังน้อย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

๓๐ นางสาวเพชรนภา  ปรีดานันท ์ นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ 

๓๑ นายอธิภัทร  สุนทรวัตร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

๓๒ นายธีระพล  พืชทองหลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๓๓ นายวศิน  บุณขรัตพันธุ์ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๓๔ นายสิรัวัฒน์  คงไข่ นิติกร 

๓๕ นางทิพย์ธญา  พจน์จลองศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๓๖ นายเพชรรัตน์  ผิวแดง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ๙ 

๓๗ นางอัญชนา  อัปสร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๓๘ นายชีวทัศน์  ภูต้องใจ ผู้อ านวยการกองช่าง 

๓๙ นางสาวศิริลักษ์  สนธินาช หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางยอ 

๔๐ นางพรทิพา  แก้วชนะ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

๔๑ นางพิมลศิริ  เกษมศักดิ์ 
นักวิชาการช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

๔๒ นายกรรัช  สุริเย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จังหวัดสมุทรปราการ 

๔๓ รศ.ดร.สมโภชน ์ ศรีโกสามาตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๔๔ นางสาวสุภานัน  ขวัญวงษ์ทิม 
ผู้ประสานงานโครงการ SLBT  
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

๔๕ นายธนพล  เพ็ชรมะลิ เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๔๖ นางสาววิลาวรรณ  น้อยภา ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๔๗ นายชัชสกล  ธนาดิลก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

๔๘ นายกัมพล  ทิพย์รักษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  




