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สวนที่ 2.6 การดําเนินการดานการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน

1.การดําเนินการดานการจัดการศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
ทางคณะผูวิจัย รวมกับคณะกรรมการชุมชนและนักวิจัยชุมชน ไดรวมกันประชุมเพื่อหารือ

เกี่ยวกับโครงสรางศูนยเรียนรู และการจัดการศูนยเรียนรู 2 คร้ัง
คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2555
คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ไดขอสรุปในเบ้ืองตนดังน้ี

1.1 หลักการของการตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
ปจจุบัน ชุมชนบานเปร็ดใน มีกิจกรรมดานการเรียนรูท่ีดําเนินอยูเปนประจําอยูแลว ไมวาจะเปน

กิจกรรมการอนุรักษของกลุมอนุรักษปาชายเลน หรือกิจกรรมการตอนรับคณะท่ีเขามาศึกษาดูงาน โดย
คณะกรรมการชุมชน กลุมแมบาน และโฮมสเตย เปนผูรับผิดชอบ นอกจากน้ี ในชวงป พ.ศ. 2554-2555
ยังมีโครงการจากหนวยงานภายนอก คือ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม และศูนย
ฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (RECOFTC) เขาไปรวมสงเสริมทํากิจกรรม
กระบวนการการเรียนรูตางๆ รวมกับชุมชนอีกดวยดวย อาทิเชน การทําวิจัยรวมกับนักวิจัยชุมชน การ
จัดคายเยาวชน การสรางกิจกรรมการเรียนรูเชิงโครงการรวมกับทางโรงเรียน การจัดการภูมิปญญา
ชุมชน การผลิตสื่อ การอบรมทักษะดานตางๆ เปนตน อยางไรก็ดี กิจกรรมท่ีสนับสนุนโดยหนวยงาน
ภายนอกเหลาน้ีอาจยุติลงในอนาคตเม่ืองบประมาณจากโครงการสิ้นสุดลง ดังน้ัน หากชุมชนยังเห็น
ความสําคัญของตัวกิจกรรมดังกลาวขางตน ชุมชนจะตองคํานึงถึงโครงสราง และ งบประมาณในการ
ดําเนินงาน ท่ีจะมารองรับกิจกรรมเหลาน้ีใหดําเนินตอไปได

 ทําไมจึงตองมีศูนยเรียนรูชุมชน
ประการแรก ชุมชนบานเปร็ดใน มีภูมิปญญาและความรูดั้งเดิมอยูมากมาย อาทิเชน องคความรู

เร่ืองการจัดการปาชายเลน สมุนไพร และ ศิลปวัฒนธรรม เปนตน ซ่ึงภูมิปญญาชุมชนเหลาน้ีไดรับความ
สนใจจากบุคคลภายนอกเขามาเรียนรูเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามองคความรูเหลาน้ีกําลังจะสูญ
หายไปเน่ืองจากขาดการตอยอดองคความรู ขาดการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยู และ ขาดการถายทอด
องคความรูจากรุนสูรุน

ประการท่ีสอง ชุมชนบานเปร็ดใน ไดรับการอบรม และทํางานรวมกับนักวิชาการโครงการ ทําให
ชุมชนมีทักษะในการทําวิจัยตามหลักวิทยาศาสตรเพิ่มมากข้ึน และ ยังสามารถในการพัฒนาองคความรู
ใหมๆ เพื่อแกปญหาชุมชน อาทิ งานวิจัยดานพลังงานชุมชน การจัดการปาชายเลน และการปองกันการ
กัดเซาะชายฝงในอนาคตนักวิจัยชุมชนสามารถพัฒนาโครงการวิจัยไดดวยตนเอง อีกท้ังสามารถ
ถายทอดองคความรูเหลาน้ีใหกับนักวิจัยชุมชนในพื้นท่ีอื่นๆ ผานศูนยเรียนรูฯ ไดอีกดวย
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ดังน้ันเปาหมายของศูนยการเรียนรู จึงมีอยู 3 เปาหมายดวยกัน ไดแก
• ถายทอดภูมิปญญาความรูไปสูคนรุนตอๆไป
• วิจัยพัฒนาความรูใหมๆเพื่อแกปญหาในชุมชน
• เปนตนแบบใหชุมชนภายนอกไดเขามาเรียนรู

ท้ังน้ีศูนยเรียนรูฯ ควรมีตัวแทนหลักท่ีสําคัญ คือ กรรมการชุมชน ปราชญชุมชน นักวิจัยชุมชน
โรงเรียน กลุมเยาวชน ตัวแทนของกลุมตางๆ ในชุมชน และ ตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบล (เพื่อ
รับทราบปญหาและสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณ) และในขณะเดียวกัน ศูนยฯ ตองมีการกําหนด
โครงสรางการทํางานท่ีเปนระบบ เพื่อใหเกิดการถายทอดการทํางานและองคความรูอยางม่ันคงและ
ย่ังยืน มิไดเลือนหายไปกับ “ตัวบุคคล” ท่ีเกษียณหรือหมดกําลังทํางาน ผูวิจัยจึงไดจัดเวทีการประชุม
หารือกับชุมชน เกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีตอศูนย โครงสรางองคกรของศูนยเรียนรูฯ โดยมีประเด็นการหารือ
ดังตอไปน้ี

o เม่ือสิ้นสุดโครงการ ชุมชนตองการใหกิจกรรมเหลาน้ีคงอยูตอไปหรือไม? หรือตองการใหมี
กิจกรรมใดเพิ่มเติมหรือไม?

o ใครจะเปนคนทํากิจกรรมตางๆ  และ จะบริหารจัดการอยางไร?
o งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนยมาจากแหลงใด?
o โครงสรางศูนยการเรียนรู จะประกอบดวยฝายงานใดบาง แตละฝายมีหนาท่ีความ

รับผิดชอบอยางไร
ผลของการหารือไดขอสรุปวา ในปจจุบันชุมชนมีฝายรับผิดชอบงานของศูนยเรียนรูในสวนตางๆ

อยูแลวเพียงแตความสัมพันธระหวางฝายตางๆ น้ันยังไมเปนระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 1 (ดานขวา) ท่ี
ประชุมจึงไดระดมความคิดในการจัดระบบโครงสรางองคกรภายในศูนยเรียนรูใหเปนระบบท่ีสามารถ
บริหารจัดการไดอยางชัดเจน ซ่ึงโครงสรางจะประกอบดวย ฝายอํานวยการ และ การเงิน ฝายวิจัย ฝาย
สื่อและสถานท่ี ฝายกิจกรรมเยาวชน ฝายอนุรักษปาชายเลนและภูมิปญญาและวัฒนธรรม ฝายตอนรับ
คณะดูงานนักทองเท่ียว ดังแสดงในภาพท่ี 1 (ดานซาย) ท้ังน้ี ตัวแทนจากกลุมตางๆ อาทิเชน ปราชญ
ชุมชน นักวิจัยชุมชน เยาวชน และองคการบริหารสวนตําบลจะมีสวนรวมในการทํางานดําเนินงานของ
ศูนยเรียนรูฯ โดยพึ่งพิงองคกรภายนอกใหนอยท่ีสุด
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบความเช่ือมโยงของกิจกรรมและกลุมตางๆเม่ือมีโครงการจากหนวยงาน
ภายนอก และเม่ือมีการตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน

1.2 โครงสรางของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
จากการประชุมระดมสมอง ท่ีประชุมไดสรุปโครงสรางของศูนยเรียนรูชุมชน ซ่ึงประกอบดวย 7

ฝาย ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซ่ึงแตละฝายไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบและภาระหนาท่ี (ตารางท่ี 1)

ภาพที่ 2 โครงสรางศูนยเรียนรู

ประธาน

เลขาฯ

รองประธาน รองประธาน

ผูชวยเลขาฯ

ท่ีปรึกษา (นายกฯ
อบต., นักวิชาการ,
ผอ.รร., พระอาจารย
สุบิน, พระครูวิจิตร,...

ฯลฯ

ฝายอนุรักษ
ภูมปิญญาและ
วัฒนธรรม

ฝายตอนรับ
คณะดูงาน-
นักทองเที่ยว

ฝาย
วิจัย

ฝาย
กิจกรรม
เยาวชน

ฝาย
สื่อ

ฝาย
การ
เงิน

ฝาย
สถาน
ที่

ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
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ตารางที่ 1 คณะกรรมการกลาง ผูดูแลฝายตางๆ และหนาท่ีของแตละทาน

ตําแหนง ผูรับผิดชอบ ภาระหนาที่
ประธาน ผูใหญบานมาโนช ผึ้งร้ัง วางแผน กําหนดทิศทาง

ดูแลการเงิน ประสานงานกับกลุมตางๆ ประสานงานภายนอก
รองประธานคนที่ 1 นางสาวนพรัตน ศิลาลอย ดูแลงานดานตอนรับ ประสานงานกับกลุมตางๆ
รองประธานคนที่ 2 นายเกียรติสกุล หวงนํ้า ดูแลสถานที่ของศูนยและสถานที่อ่ืนๆ
เลขานุการ นายบุญยิง่ สิงหพันธ เตรียมวาระการประชมุ เรียกประชุม ตามงาน
ผูชวยเลขานุการ นางสุรีย พูลสวัสด์ิ บันทึกรายงานการประชุม ถายภาพ กิจกรรมของศูนย
ฝายการเงิน นางสําเนา เปดแกว

นายสายใจ กล่ันกลา
ดูแลรายรับ (หักเปนเปอรเซ็นตจากรายรับในสวนตางๆ เพื่อ
เปนรายรับของศูนย คาเขาชมศนูยเปนรายหวั) ดูแลรายจาย
(คานํ้า คาไฟ คาวิทยากร คาเรือ) ทําบัญชี เปดเผยขอมูลให
ชุมชนทราบ

ผายวจิัย เก็บรวบรวมขอมูล เขียนรายงานเพื่อเผยแพร
บุญยิ่ง,วัชรพล, ผอ.ชวภณ ประสานงานฝายพลังงาน
บุญรอด,มานัติ, บญุพิน ประสานงานฝายกัดเซาะชายฝง
เกียรติสกุล, ประสิทธิ์,
อํานวย, ศุภกิจ

ประสานงานฝายปาชายเลน

ฝายอนุรักษภมูิปญญา
และ วัฒนธรรม

ลุงเสริญ อํานวย
นายกฯอําพร

ปลูกและทํายาสมุนไพร จักสาน ขนมบาน กลองยาว เปนตน

ฝายส่ือ วัชรพล (เว็บไซต) +นิรัญ
ผอ.ชวภณ (จดหมายขาว)
บุญยิ่ง, บุญพิน (หอกระจาย
ขาว)

เวปไซด  จดหมายขาว เสียงตามสาย (คาใชจาย?)

ฝายสถานที่ วิรัญ ณัฐภูมิ อํานาจ ฉงน ดูแลสถานที่ศูนย เกาอ้ี หองนํ้า และสถานที่อ่ืนๆที่ดูงาน
ฝายกิจกรรมเยาวชน ผอ.ชวภณ คายเยาวชนถายทอดความรู สอดแทรกการเรียนการสอน

ความรูชุมชนในโรงเรียน สรางมคัคุเทศกนอย  จัดกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธระหวางคนระหวางรุน

ฝายตอนรับคณะดูงาน
และ นักทองเที่ยว

ผูประสานงานหลัก ไดแก
ผูใหญมาโนช นายกฯอําพร
อํานวย ศุภกิจ บญุพิน
ผูชวย ไดแก ลําไย (จัดคิว)
วิไลวรรณ  นงเยาว  มณฑล

รับประสานงานกับคณะดูงาน ใหขอมูลเก่ียวกับคาใชจายดาน
ตางๆ ประสานงานกับฝายตางๆ เพื่อติดตอวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญตามความตองการของคณะดูงาน (จะตองมีการ
กําหนดหัวขอการดูงานใหชัดเจน เพื่อกําหนดวิทยากรได
ถูกตอง และ จะตองมีวทิยากรทีม่ีความรูทุกดานดวย) ติดตอ
คนขับเรือพาดูงาน จัดเตรียมอาหาร ที่พัก (ขายของที่ระลึก
ของฝาก)  (เนนเร่ืองการจัดสรรใหเปนธรรม)

ฝายประชาสัมพันธ บุญพิน, ศุภกิจ, บุญยิ่ง กลาวตอนรับคณะดูงาน
ที่ปรึกษา นายกฯ อบต. นักวิชาการ สถาบันธรรมรัฐฯ รีคอฟ ผอ.ชวภณ พระอาจารยสุบิน

พระครูวิจติร,...ฯลฯ
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1.3 การดําเนินงานของศูนยเรียนรูชุมชน
ศูนยเรียนรูชุมชนเร่ิมทดลองดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2555 โดยมีรายละเอียดของการ

ดําเนินงานของศูนย และ กิจกรรมตางๆ มีดังน้ี
1.3.1 วาระของคณะกรรมการ: 3 ป
1.3.2 กําหนดวาระการประชุม: อยางนอยปละ 2 คร้ัง (มีประชุมเพิ่มเติมหากมีประเด็น

เรงดวน)
โดยมีวาระหลักไดแก

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา
 ปญหาขอขัดของของการดําเนินงานฝายตางๆ
 มีการสรุปการทํางานทุกคร้ัง รายงานในท่ีประชุมหมูบาน

1.3.3 แผนกิจกรรมของศูนยเรียนรู:
1) กิจกรรมประจํา: รับผูศึกษาดูงาน
2) กิจกรรมเพิ่มเติม
 คายเยาวชน (ปละหน่ึงคร้ัง)
 กิจกรรมถายทอดภูมิปญญาสมุนไพร (การปลูก/การใชประโยชน/การแปรรูป)

o จัดอบรม (รุนกลาง +รุนเยาวชน) โดยปราชญชาวบานดานสมุนไพร และ
กลุมแมบาน ปละ 2 คร้ัง

 ศึกษาดูงาน
 สื่อ (ทําจดหมายขาว)

1.3.4 วัสดุ/อุปกรณ ตางๆที่ตองใชภายในศูนย
 โทรทัศน (เปดใหคนดูงาน/เคร่ืองเสียง)
 ตูเก็บเอกสาร
 เคร่ืองถายเอกสาร
 คอมพิวเตอรประจําศูนย
 สมุดเย่ียม/แฟมเอกสาร ฯลฯ

1.3.5 หนวยงานภายนอกที่ตองประสานความรวมมือ
 โรงเรียน (เปนกรรมการศูนยฯ)
 อบต.(งบประมาณ)
 นักวิชาการ (ในพื้นท่ี และ นอกพื้นท่ี )
 ชุมชนอื่นๆ (แลกเปลี่ยน/ดูงาน)
 อื่นๆ เชน อนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (ชวยดูแลอุบัติเหตุตอนจัดคาย)
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1.4 กติกาในการจัดเก็บรายได
ในเบ้ืองตน ศูนยเรียนรูจะมีรายไดหลักจากการเก็บคาธรรมเนียมจากผูเขาชม โดยกรรมการ

ศูนยเรียนรูฯ ไดรวมกันวางกติกาในเร่ืองของอัตราคาเขาชม ซ่ึงจะจัดเก็บตามตนทุนท่ีชุมชน และ
ผูปฏิบัติงานตองแบกรับภาระเทาน้ัน โดยไมแสวงหากกําไรแตประการใด  สําหรับอัตราคาธรรมเนียม
ตางๆ แสดงดังตารางท่ี 2 โดยทดลองใชเกณฑน้ี เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต พฤศจิกายน 2555 –
เมษายน 2556

ตารางที่ 2 อัตราคาธรรมเนียมในการศึกษาเย่ียมชมดูงาน

กลุมผูดูงาน คาสถานที่
(ตอคณะ)

คาลงเรือ
(ตอลํา)

คาอาหาร+คานํ้า
(ตอมื้อตอคน)

คาที่พักโฮมสเตย
(ตอคนตอคืน)

- หนวยราชการ
- เอกชน
รัฐวิสาหกิจ บุคคล
ทั่วไป

500 บาท อยางต่ํา 700 บาท
(ขึ้นกับระยะทาง)
[จํานวนเรือ 3 ลํา น่ัง
ไดลําละ 12 คน]

- 70 บาท กรณี
อาหารธรรมดา
(ไมมีอาหารทะเล)
- 100 บาทขึ้นไป

ถารวมอาหารทะเล

100 บาท

เยาวชน/
สถานศึกษา/
องคกรอนุรักษ

แลวแตตกลง

การจัดสรร
งบประมาณ

เขาบัญชีศูนยเรียนรูชุมชน
บานเปร็ดใน
 คาตอบแทนวิทยากร
บรรยายคนละ 200 บาท
(ไมเกิน 2 คน)
 คาตอบแทนวิทยากรลง
ปา คนละ 300บาท
 คาตอบแทนมัคคุเทศก
นอย ถามี (200 บาท)
 คาทําความสะอาดคร้ังละ
200 บาท
 คานํ้าคาไฟ 150 บาทตอ
คร้ัง
 เคร่ืองเสียง 150 บาท
ตอคร้ัง

 คาตอบแทน
คนขับเรือ 200 บาท
 คานํ้ามัน
 คาบํารุงเรือ

เขากลุมโฮมสเตย เขากลุมโฮมสเตย
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1.5 รายงานการดําเนินงานศูนยเรียนรูฯ
ประธานศูนยเรียนรูฯ และ ฝายการเงิน ไดรวมกันรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับศูนย

เรียนรูฯ และรายไดเขาศูนยเรียนรูฯ ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานของฝายตางๆ

ฝาย หนาที่หลัก หนาที่ตอไป
ฝายวจิัย เก็บขอมูล → บันทึก วิเคราะหขอมูล →รายงานผล

ส่ือสาร → แกไขปญหา ประสานความชวยเหลือกับ
เครือขาย

- สงขอมูลงานวจิัยใหฝายส่ือ
- ประชุมคิดโจทยวิจัยของชุมชน/

เครือขาย)ปญหาในปจจบุัน /อนาคต(
- ทําแผน  /ขอเสนอเพื่อของบประมาณ
- เปนพี่เล้ียงพัฒนานักวจิัยใหม  /เปน

วิทยากรชุมชน
- พัฒนานักวจิัยรุนเยาว

มีนักวิจยัแกนหลักที่ทําหนาทีจ่ัดการความรูในแตละดาน
(ประสานกับนักวิจัยคนอ่ืนในกลุม/ ใหความรูคนมาดูงาน
ได)

ฝานอนุรักษ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
วัฒนธรรม

เก็บบันทึกและรวบรวมภูมิปญญาด้ังเดิมของชุมชน เชน
ปลูกและทํายาสมุนไพร จักสาน ขนมบาน กลองยาว ฯลฯ

- เก็บบันทึกขอมูล
- คิดกิจกรรมเผยแพรภมูิปญญา
- สงเสริมบทบาทของเยาวชนในทองถิ่น
- เผยแพรผลงานสูชมุชนอ่ืน

คิดโครงการ/ กิจกรรมเผยแพรภมูิปญญา เชน ผลิตส่ือ/
แสดงวัฒนธรรมแกผูดูงาน/ ตัง้ศนูยเรียนรูดานสมุนไพร/
เชิญผูรูไปเปนวิทยากรในโรงเรียน
เนนบทบาทเยาวชน ใหเขามาเรียนรูภูมิปญญา

ฝายกิจกรรม
เยาวชน

การทําคายเยาวชน - อบรมมัคคุเทศกนอย
- ดูแลและใชประโยชนจากหองเรียนรู

ระบบนิเวศโรงเรียนบานเปร็ดใน
- จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธระหวางคน

ระหวางรุน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงโครงการ สอดแทรกการเรียน
การสอนความรูชมุชนในโรงเรียน
อบรมมัคคุเทศกนอย
ดูแลและใชประโยชนจากหองเรียนรูระบบนิเวศโรงเรียน
บานเปร็ดใน
จัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธระหวางคนระหวางรุน

ฝายส่ือ เปนคนกลางเก็บรวบรวมความรูจากทุกฝาย โดยการนํา
ความรูจากงานวจิัย 3 ดาน+ดานอ่ืนๆ → (ส่ือถาวร)

- รวบรวมผลงานวจิัย เพื่อเผยแพร
- ปรับปรุงส่ือใหมีความเหมาะสม

ดูแลและพัฒนาส่ือของศูนยเรียนรู ใหขอมูลทันสมยั
ตลอดเวลา (เว็บไซต/ วีดิทัศน/ แผนพับ/ หองนิทรรศการ
ฯลฯ)
ประชาสัมพันธและส่ือสารในชมุชน/เครือขาย (จดหมาย
ขาว/ หอกระจายขาว) เชน จดหมายขาว (รูปแบบ - ไม
ตองหนา/ เสริมกับจดหมายขาวของโรงเรียน/ มโีรงเรียน
เปนผูสนับสนุน) และ บอรดดูงาน
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ผลการดําเนินงานจัดเก็บคาบํารุงสถานท่ี ในกรณีท่ีมีหนวยงานเขามาเย่ียมชมกิจกรรมการ
อนุรักษปาชายเลนของบานเปร็ดในพบวา จํานวนเงินน้ัน เพียงพอท่ีจะบริหารจัดการสําหรับการทําความ
สะอาดสถานท่ีตอนรับ และ คาสาธารณูปโภค แตอาจจะไมเพียงพอสําหรับเปนเงินทุนเพื่อใชในการ
ทํางานดานวิจัย และดานสื่อ หรือกิจกรรมเยาวชน เน่ืองจากในชวงเวลาของการทดลองดําเนินงานและ
ภายใตกติกาการเก็บคาบํารุงสถานท่ีเพียง 500 บาทตอคร้ัง มีจํานวนเงินสะสม (ภายหลังหักคาใชจาย
และรวมเงินบริจาค) เทากับ 4,000 บาท (ตารางท่ี 4)

ตารางที่ 4 รายงานการเงินจากการทดลองดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ

ว/ด/ป คน คาบํารุง
สถานที่

รับ
บริจาค

รายรับ
รวม

คา
นํ้า+
ไฟ

คาทํา
สะอาด

รายจาย
รวม

เงิน
คงเหลือ

3 กย 55 เทศบาลตําบลทาขาม
ฉะเชิงเทรา

100

4 กย 55 อบต. เทพกระบัตร จ.ภูเก็ต 35
9 กย 55 คณะวนศาสตร ม.

เกษตรศาสตร
11 กย 55 เครือขายงานวิจัยทองถิ่น

จ.ระนอง
35

12 กย 55 สํานักงานอุทยานสิ่งแวดลอม
นานาชาติสิรินธร

35 200 2,000 2,200 150 - 150 2,050

14 กย 55 มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก

35

10 ตค 55 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย(สกว.)

500 500 150 200 350 150

10 ตค 55 ประชุมศูนยเรียนรู 500 500 1,000 150 - 150 850
23-25 ตค
55

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ(สสส.)

500 500 150 200 350 150

25 ตค 55 ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชน 23 1,000 1,000 150 200 350 650
22 ธค 55 วิทยาลัยรําไพพรรณี 30 500 500 150 200 350 150

รวม 1,700 4,000 5,700 900 800 1,700 4000
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2. การติดตามผลการดําเนินงานดานโครงสรางการบริหารจัดการศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน
นับตั้งแตการทดลองดําเนินการบริหารจัดการศูนยเรียนรูบานเปร็ดในชวงเวลา 10 เดือน (เดือน

ตุลาคม 2555- สิงหาคม 2556) ภายใตโครงสรางท่ีกําหนดโดยความเห็นชอบของชุมชนบานเปร็ดใน
จนถึงปจจุบัน   ซ่ึงไดมีการจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูฯ โดยแบงงานเปนฝาย
ตางๆ และกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแตละฝายอยางชัดเจนน้ัน จะเห็นไดวาใน
องคประกอบของคณะกรรมการ มีท้ังตัวแทนชุมชนท่ีมาจากกลุมตางๆท่ีหลากหลายและหนวยงาน /
องคกรภายนอก จึงเปนโครงสรางท่ีจะสามารถชวยใหการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ มีความเช่ือมโยง
ท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีไดดี ท้ังน้ีในชวงเวลาท่ีผานมาของการทดลองบริหารจัดการของศูนยเรียนรู
ไดมีการดําเนินงานตางๆ โดยกิจกรรมหลัก คือ การรับผูสนใจมาศึกษาดูงาน โดยมีความรูในสามเร่ือง
คือ ดานพลังงานชุมชน ปาชายเลนและการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง โดยผูท่ีสนใจจะแจง
ความจํานงถึงความตองการในแตละประเด็น ท้ังน้ีจะประสานงานหนวยงานกลาง คือ นายมาโนช ผึ้งร้ัง
นายอําพร แพทยศาสตร และ นายอํานวย ชูมณี เปนผูรับกลุมดูงานและประสานตอไปยังฝายตางๆ
นอกจากน้ี ยังมีการจัดทําสื่อนําเสนอกิจกรรมภายใตศูนยฯ ดวยจดหมายขาวและเวปไซต ซ่ึงพบวาการ
ดําเนินงานเหลาน้ีมีท้ังท่ีเปนจุดแข็งท่ีตองรักษาไวและมีปญหาอุปสรรคท่ีตองแกไขท่ีสําคัญในแตละดาน
ดังน้ี

2.1 การติดตอประสานงาน ไดมีการประสานการทํางานท้ังระหวางบุคลากรภายในของศูนย
เรียนรูฯ และระหวางคณะกรรมการของศูนยเรียนรูฯ กับหนวยงาน/องคกรภายนอกอื่นๆ  โดยในสวน
ของคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ มีการประสานงานกันอยางตอเน่ืองและเปนไปอยางราบร่ืนดี ซ่ึงเปนจุด
แข็งดั้งเดิมของชุมชนบานเปร็ดใน ท่ีชุมชนมีจิตรวมในการท่ีจะชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน รวมมือ
รวมแรงอยางเต็มท่ี เม่ือมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยเรียนรูฯ ตัวแทนชุมชนท่ีเขา
รวมเปนคณะกรรมการศูนยเรียนรูฯ ก็ยังคงปฏิบัติเชนเดิม โดยรูปแบบของการประสานงานเปนไปแบบ
ไมเปนทางการ คือผานการพูดคุยหารือท้ังระดับปจเจกและระดับกลุมตางๆ ของชุมชน นอกจากน้ียังมี
การประสานงานท่ีดีกับภาคสวนอื่นๆ ในชุมชน เชน การไดรับความรวมมือกับทางรานคาดานขางในการ
ชวยจัดสถานท่ี และการทําความสะอาด อยางไรก็ตาม ในสวนของการติดตอประสานงานกับองคกร /
หนวยงานภายนอกยังคงมีปญหาอุปสรรคอยูหลายประการ ไดแก

- ปญหาดานขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูท่ีจะเขาเย่ียมชมพื้นท่ี เน่ืองจากบางคร้ังมีการแจงยอดท่ีไม
ตรงกับจํานวนจริงของวันท่ีมาในพื้นท่ี ทําใหมีปญหาดานการจัดเตรียมอาหารและสถานท่ี

- ปญหาความชัดเจนเกี่ยวกับคาใชจายในการดูงาน ซ่ึงทางศูนย เรียนรูฯ มีคาใชจายหลาย
ประการในการเตรียมงาน แตไมกลาท่ีจะแจงใหกับหนวยงานหรือองคกรท่ีมาศึกษาดูงานทราบ ทําให
บางคร้ังผูท่ีมาเย่ียมชมใหเพียงของท่ีระลึก ศูนยเรียนรูฯ จึงตองเปนผูรับภาระคาใชจาย

- ปญหาการใชพื้นท่ีชุมชนบานเปร็ดในเปนทางผาน โดยไมไดตั้งใจท่ีจะมาศึกษาเย่ียมชมอยาง
แทจริง จึงมีจํานวนไมนอยท่ีไมไดจายคาเย่ียมชมเพราะแวะเพียงช่ัวคราว (ประมาณคร่ึง/หน่ึงช่ัวโมง) แต
ชุมชนตองรับภาระเร่ืองความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในพื้นท่ีและการใชบริการสาธารณะอื่นๆ และใน
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บางกรณีตองรับเปนผูยินยอมเพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถใชเปนหลักฐานในการเบิกคาใชจายแก
ทางราชการ

- ปญหาความซํ้าซอนในการทํางาน เน่ืองจากพื้นท่ีบานเปร็ดในมีหนวยงาน/องคกรตางๆ ให
ความสนใจท่ีจะรวมทํากิจกรรมตางๆ เชน ปจจุบันมีท้ังสถาบันธรรมรัฐฯ RECOFTC และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ฯลฯ ในขณะท่ีบุคลากรของศูนยการเรียนรูฯ เปนคนชุดเดียวท่ีตองทํางานกับ
หลายฝาย จึงมีการเสนอใหองคกรท่ีเกี่ยวของประชุมรวมกันเพื่อใหสามารถบูรณาการการทํางานและลด
ความซํ้าซอนการทํางาน

2.2 ดานบุคลากร จากองคประกอบของโครงสรางศูนยเรียนรูฯ ท่ีมีบุคลากรหลากหลาย ท้ังใน
ดานวัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ อีกท้ังยังมีจิตรวมสาธารณะท่ีสูง ถือเปนจุดแข็งท่ีดีของศูนยเรียนรูฯ
แตเน่ืองจากบุคลากรเหลาน้ันมีอาชีพหลักดานอื่นๆ ไมวาจะเปนชาวสวน ผูบริหารหนวยงานของรัฐ
นักวิชาการ ฯลฯ ทําใหในการรวมทํางานภายใตศูนยเรียนรูฯ ของบุคลากรมีขอจํากัดดานเวลา บางคร้ัง
ไมสามารถเขารวมการทํางานไดอยางเต็มท่ี ขณะเดียวกันบุคลากรบางสวนยังขาดความกระตือรือรนใน
การรวมแสดงความคิดเห็นและการทํางานเชิงรุกแมวาจะยินดีและรวมมืออยางเต็มกําลังในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย การขับเคลื่อนงานของศูนยเรียนรูฯ จึงข้ึนอยูกับภาวะผูนําเปนหลัก ซ่ึงปจจุบัน ผูใหญบาน
มาโนช ผึ้งรัง เปนประธานของศูนยเรียนรูฯ ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบไดดี มีการพัฒนาทักษะในการบริหาร
และสามารถสรางเครือขายในการทํางานไดดี เพียงแตยังขาดการคิดวิเคราะหและวางแผนการทํางานเชิง
ระบบ นอกจากน้ีบุคลากรท่ีเปนคนรุนใหมในคณะกรรมการของศูนยเรียนรูฯ หลายคนมีความสามารถ
และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาการทํางานของศูนยเรียนรูฯ ไดเปนอยางดีเน่ืองจากเปนผูมีความรูท่ีทันสมัย
และมีทัศนคติเชิงบวกในการทํางานสาธารณะ หากในอนาคตไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนการทํางาน
ก็จะเปนฐานกําลังท่ีดีของชุมชนเปร็ดในตอไป

2.3 ดานการจัดการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ ปจจุบันศูนยเรียนรูฯไดใชอาคาร
สหกรณเปนท่ีประชุมคณะกรรมการท้ังท่ีเปนทางการตามวาระท่ีกําหนด และไมเปนทางการ รวมท้ังใช
เปนท่ีประชุมรวมกับองคกรภายนอกอื่นๆ ซ่ึงไมคอยไดรับความสะดวก เน่ืองจากเปนหองท่ีเปดโลงและ
ติดถนน จึงมีเสียงรถรบกวนในเวลาประชุมและมีฝุนละอองฟุงกระจายเปนระยะๆ คณะกรรมการศูนย
เรียนรูฯ จึงมีแผนการท่ีจะตอเติมหองประชุมดานหลังของอาคารอีกดานหน่ึง โดยจะใชงบประมาณจาก
ชุมชนพอเพียงจํานวน 4 แสนบาท สําหรับวัสดุอุปกรณและครุภัณฑของศูนยเรียนรูฯ ซ่ึงปจจุบันมีหลาย
รายการ เชน เคร่ืองเสียง คอมพิวเตอร แฟมเอกสาร โทรทัศน ฯลฯ ยังขาดการจัดระบบการบริหารท่ีดี
ควรมีการจัดทําระบบขอมูลครุภัณฑของศูนยเรียนรูฯ เพื่อใหมีการทํางานท่ีเปนระบบท่ีดีตอไป

2.4 การจัดทําสื่อสาธารณะ มีการจัดทําในรูปแบบของจดหมายขาว จํานวน 8 ฉบับ โดยมี
ผูเขียนหลักคือ นักวิจัยหลัก นักวิจัยชุมชน และผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดใน และสถานีอนามัยหวง
นํ้าขาว แจกจายตามโรงเรียน องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานตางๆ ของจังหวัด แตเน่ืองจาก
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ยังไมเคยมีการติดตามประเมินผลวามีผูอาน/สนใจมากนอยแคไหน ทําใหไมสามารถประเมินประโยชนท่ี
เกิดข้ึนได อีกท้ังยังมีขอท่ีตองพิจารณาเร่ืองงบประมาณท่ีตองนํามาใชในการผลิต หากทางศูนยเรียนรูฯ
จะตองดําเนินการตอ โดยในการประชุมหารือรวมกับชุมชนในการติดตามผลการดําเนินงานของศูนย
เรียนรูฯ มีขอเสนอวาเพื่อเปนการประหยัดงบประมาณควรลดสีลงเปนขาวดํา และลดจํานวนหนาลง
รวมท้ังการนําเสนอประเด็นควรเนนคนภายในชุมชนมากกวาคนภายนอก และหากสามารถขยายทําให
เปนจดหมายขาวขององคการบริหารสวนตําบลไดจะย่ิงดี โดยใหมีการชักชวนใหมีคอลัมนประจําหมูบาน
และใหชุมชนอื่นเขารวมดวย

นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดทําสื่อเผยแพรในรูปของวีดีทัศน จํานวน 9 เร่ือง นําเสนอในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับศูนยเรียนรู ท้ังดานความเปนมา สภาพพื้นท่ี องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นท่ีผสมผสาน
ความรูสมัยใหม ตลอดจนการจัดทําสื่อเรียนรูสําหรับเยาวชนในดานท่ีเกี่ยวของกับการดูแลทรัพยากร
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น โดยสื่อวีดีทัศนดังกลาวไดรับการตอบรับไปในทิศทางท่ีดี เน่ืองจากเปนการชวย
ในการนําเสนอขอมูลของศูนยเรียนรูใหเปนไปอยางกระชับ ครบถวนรอบดาน

ปจจุบันศูนยเรียนรูไดนําสื่อวีดีทัศน และจดหมายขาวมาใชประชาสัมพันธงานของศูนย สําหรับ
ตอนรับผูมาเย่ียมชมและดูงาน เพราะสื่อดังกลาวสามารถชวยเปนศูนยกลางในการนําเสนอขอมูลท่ี
สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน

2.5 การจัดทําแผนงานและโครงการ/กิจกรรมของศูนยฯ จากการทํางานท่ีผานมาเร่ิมเห็น
กิจกรรมของศูนยเรียนรูฯ ท่ีชัดเจนข้ึน และมีการวางแผนวาทางศูนยเรียนรูฯ จะมีการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ตามรายการกิจกรรมท่ีปรากฏในตารางท่ี 5 ซ่ึงมีขอสังเกตวาแผนงานและโครงการดังกลาวยังเปน
เพียงงานท่ีจํากัดขอบเขตเฉพาะชุมชนเปร็ดใน หากตองการใหการดําเนินงานมีความย่ังยืนควรมี
แผนการดําเนินงานท่ีขยายขอบเขตไปยังพื้นท่ีชุมชนอื่นๆ ดวย

ตารางที่ 5 กิจกรรมและแผนงานของศูนยเรียนรูชุมชนเปร็ดใน (รวมกันกําหนดข้ึนจากทีมวิจัยทุกทีม
และสมาชิกชุมชน)

กิจกรรมและแผนงานของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน (รวมกันกําหนดขึ้นจากทีมวิจยัทุกทีม และสมาชิกชมุชน)
กิจกรรม ความถ่ี ทรัพยากร

ที่ตองใช
บทบาทของหนวยงานที่เก่ียวของ แหลงทุนภายนอก

อบต. โรงเรียน หนวยงาน
รัฐในพื้นที่

สมาชิก
ชุมชน

สกว. สสส. อ่ืนๆ

การรับผู
ศึกษาดู
งาน
การผลิต
ส่ือ
เผยแพร
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กิจกรรมและแผนงานของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน (รวมกันกําหนดขึ้นจากทีมวิจยัทุกทีม และสมาชิกชมุชน)
กิจกรรม ความถ่ี ทรัพยากร

ที่ตองใช
บทบาทของหนวยงานที่เก่ียวของ แหลงทุนภายนอก

อบต. โรงเรียน หนวยงาน
รัฐในพื้นที่

สมาชิก
ชุมชน

สกว. สสส. อ่ืนๆ

(ประเภท
ใดบาง ?)
-จดหมาย
ขาว
- แผนพับ
- วีดิทัศน
การดูแล
เวปไซด
การศึกษา
ติดตาม
ทรัพยากร
ชุมชน เชน
ปาชายเลน
การกัด
เซาะ ฯลฯ
การจัดคาย
เยาวชน
ฝกอบรม
มัคคุเทศก
นอย
การสราง
เครือขาย
ชุมชน
ชายฝง
กิจกรรม
อ่ืน เชน
ฐานขอมูล


