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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงาน

โครงการการพัฒนาศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและ
ประยุกตใชองคความรูชุมชนรวมกับความรูทางวิทยาศาสตร ตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีผลสําเร็จท่ีไดจากการดําเนินโครงการในระยะเวลาสองป ดังน้ี คือ (รายละเอียดจะไดนําเสนอไวใน
เน้ือหารายงานสวนตอไป)

1. ศูนยเรียนรูชุมชน มีระบบการบริหารจัดการ โครงสราง อยางเปนระบบ
2. ไดนักวิจัยชุมชน ท่ีมีองคความรู และมีศักยภาพในการถายทอดความรูดานการจัดการ

ทรัพยากรตามบริบทของทองถิ่นตน ในเร่ืองพลังงาน การฟนฟูสภาพปาชายเลน และการ
แกไขปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง

3. การพัฒนาความสัมพันธระหวางชุมชน โรงเรียน หนวยงานภาครัฐ ใหเขามามีบทบาท
รวมกันในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะการสนับสนุนการมีสวนรวมสําคัญของ
โรงเรียนบานเปร็ดใน ซ่ึงถือเปนสถานศึกษาท่ีชุมชนบานเปร็ดในใหความสําคัญใหเขามามี
บทบาทรวมกับศูนยเรียนรูฯ

4. ศูนยเรียนรูดานพลังงานทางเลือกข้ึนท่ีโรงเรียนบานเปร็ดใน และติดตั้งเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกไวท่ีศูนยดังกลาวเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูดานพลังงานทางเลือกรวมกันของชุมชน
คือ

-ติดตั้งถังหมักกาซชีวภาพจากเศษอาหารขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร
- ติดตั้งระบบไฟฟาทางเดินในบริเวณโรงเรียนบานเปร็ดในจากพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 4 แผง

- ติดตั้งเตากาซชีวมวลจากฟนจํานวน 3 เตา และไดจําหนายใหกับชาวเปร็ดใน
จํานวน 20 เตา
- ติดตั้งระบบการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากปาลม

5. นวัตกรรมภูมิปญญาการปองกันปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝงโดยความรูทางวิทยาศาสตร
รวมกับภูมิปญญาทองถิ่น โดยการปกแนวไมไผรวมกับเตายาง บริเวณปากคลอง 7 ถึง 8

6. ไดแผนชุมชนดานการพัฒนาทรัพยากร ไดแก แผนชุมชนพลังงานทางเลือก แผน
ทรัพยากรปาชายเลน และแผนการปองกันการกัดเซาะชายฝง

7. การผลิตสื่อเผยแพรผลงานของศูนยเรียนรู ไดแก จดหมายขาว แผนพับ เวปไซต
8. เครือขายความรวมมือในภาคสวนตางๆ ไดแก หนวยงานในจังหวัดท่ีเกี่ยวของดานพลังงาน

การฟนฟูปาชายเลน การแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง สํานักงานกองทุนสวนยาง
กรมการพัฒนาชุมชน  สถาบันสารสนเทศการจัดการนํ้าชุมชน ชาวชุมชนหมู 1 หมู 3 หมู 4
และหมู 5 ของตําบลหวงนํ้าขาว ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
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สวนที่ 2.1
ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินงานที่สําคัญประกอบดวยตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด การดําเนินงานที่สําคัญ ผลผลิต/ผลลัพธ
วัตถุประสงคท่ี 1

การประยุกตองคความรู
สมัยใหมรวมกับความรู
ทองถ่ิน

1.องคความรู
ชุมชนดาน
พลังงานท่ีไดรับ
การรวบรวม
และประยุกตกับ
ความรูทาง
วิชาการ

-การสํารวจทรัพยากรพลังงาน
หมุนเวียนในพื้นท่ีหมูบานเปรด็
ใน
-จัดงานมหกรรมนํารองดาน
พลังงานทางเลือกและการจัดทํา
บัญชีพลังงาน
-นําเสนอผลการสํารวจบัญชี
พลังงานครัวเรือนและสมดลุ
พลังงานชุมชนบานเปรด็ใน
-การศึกษาดูงานดานพลังงาน
ทางเลือกในชุมชนท่ีมีบริบท
ใกลเคียงกัน

-บัญชีพลังงานครัวเรือน
-สมดุลพลังงานชุมชน
-ฐานขอมูลพลังงานบานเปร็ด
ใน
-ชุมชนบานเปร็ดในไดเห็น
ภาพสะทอนการใชพลังงาน
ภายในชุมชนชัดเจนมากขึ้น
และเริ่มตระหนักถึง
กระบวนการมีสวนรวมดาน
พลังงานของชุมชนเอง

-การอบรมและเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก ไดแก การ
ติดต้ังไฟริมทางจากโซลาเซลล
เตากาซชีวภาพ และเตาชีวมวล
โดยใหโรงเรียนบานเปร็ดใน

-พัฒนาพลังงานทางเลือก
ของชุมชนบานเปรด็ในให
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของ
ชุมชนท่ีสามารถลดภาระการ
พึ่งพาแหลงพลังงานภายนอก
ชุมชน
-โรงเรียนบานเปร็ดในเปน
ศูนยเรียนรูนํารองดาน
พลังงาน
-โรงเรียนบานเปร็ดในลด
ภาระคาไฟฟา

2. แผนปฏิบัติ
การดาน
พลังงานของ
ทองถ่ิน

-การประชุมเพื่อจัดต้ัง
คณะกรรมการพลังงาน
-ผลการสํารวจบัญชีพลังงาน
ครัวเรือนและสมดุลพลังงาน
ชุมชนบานเปร็ดใน ณ ตุลาคม
2555
-การจัดทําแผนยุทธศาสตร
พลังงานชุมชนบานเปรด็ใน

- รางแผนยุทธศาสตร
พลังงานของชุมชนบานเปรด็
ใน
-แผนพลังงานบานเปร็ดในถูก
บรรจุไวในแผนอบต.หวงน้ํา
ขาว
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด การดําเนินงานที่สําคัญ ผลผลิต/ผลลัพธ
บรรจุไวในแผนอบต.หวงน้ําขาว
-การนําเสนอแผนพลังงานชุมชน
บานเปรด็ใน ในเวทีสาธารณะ

3.องคความรู
ชุมชนดานการ
ฟนฟูปาชาย
เลน ท่ีไดรับการ
รวบรวมและ
ประยุกตกับ
ความรูทาง
วิชาการ

-จัดทําแผนลงพื้นท่ีเก็บขอมูล
สํารวจพรรณไม ในพื้นท่ีปาชาย
เลนบานเปรด็ใน ไดแก
1.ปลูกพรรณไมท่ีมีความ
หลากหลายเสริมเขาไปในพื้นท่ี
เพื่อเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหมสีภาพใกลเคียง
ธรรมชาติดั้งเดิม
2. จัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขต
ของพื้นท่ีปาชายเลน
3. จัดทําฐานขอมูลทรัพยากรปา
ชายเลนบานเปรด็ใน

- การศึกษาดูงานดานการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลน

-แผนปฏิบัติการเก็บขอมูล
สํารวจพรรณไมในปาชายเลน
บานเปรด็ใน

-ชุมชนบานเปร็ดในมีความรู
ความเขาใจในการจดัการ
ทรัพยากรปาชายเลนเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะดานท่ี
แตกตางกัน

- การเขียนบทความทางวิชาการ
สื่อสารระหวางนักวิจัยกับ
นักวิจัยชุมชน

- ชุมชนเกิดความรูทักษะดาน
การบริหารจดัการและ
ประโยชนของปาชายเลน

4.แผนปฏิบัติ
การดานการ
จัดการและฟนฟู
ปาชายเลนโดย
ชุมชน

1. จัดประชุมรวมกับผูนําชุมชน
นักวิจัยชุมชน ตัวแทนกลุม
อนุรักษและพัฒนาปาชายเลน
บานเปรด็ใน เพื่อหารือและ
จัดทําแผนปฏบิัติการดานการ
จัดการและฟนฟปูาชายเลน
2.จัดประชุมประชาพจิารณ
นําเสนอแผนฟนฟูปาชายเลน
บานเปรด็ใน

-ไดแผนการปฏิบัติการดาน
การจัดการและการฟนฟปูา
ชายเลนบานเปรด็ใน
-แผนทรัพยากรปาชายเลน
บานเปรด็ในไดบรรจุไวใน
แผนฯ ของอบต.หวงน้ําขาว
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด การดําเนินงานที่สําคัญ ผลผลิต/ผลลัพธ
5.องคความรู
ชุมชนดานการ
แกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝง
ท่ีไดรับการ
รวบรวมและ
ประยุกตกับ
ความรูทาง
วิชาการ

-การพัฒนานักวิจัยชุมชน โดย
รวมกันการจัดสรางแนวปองกัน
การกัดเซาะ

-ชุมชน/กลุมศึกษาการกัด
เซาะชายฝง สามารถทําการ
ตรวจวดัประสิทธิภาพของ
เตายางในการปองกันชายฝง
ดวยตนเองจากการแนะนํา
จากนักวิจัย
-กลุมศึกษาการกัดเซาะ
ชายฝงสามารถนําเสนอ
วิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพ
ผลการตรวจวดั และสามารถ
วิเคราะหผลจนนาํไปสูวธิีการ
และรปูแบบในการปรับปรุง
การปองกันชายฝง

-การพัฒนานักวิจัยชุมชนโดย
ดําเนินการจัดวางรปูแบบ
กิจกรรมนํารองดานการปองกัน
การกัดเซาะชายฝงโดยการ
รวมกันวางโครงสรางการ
ปองกันการกัดเซาะในรูปแบบ
ตางๆ

-กลุมศึกษาฯสามารถ
ออกแบบและวธิีการวางแนว
ปองกันการกัดเซาะดวยเตา
ยางคูกับแนวปกไมไผชะลอ
คลื่นในลักษณะโครงการนํา
รองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
และความเปนไปได

-การประชุม เพื่อนําเสนอผลการ
รวมลงพื้นท่ีศึกษาโดยใชขอมลู
จากภูมิปญญาทองถ่ินและ
ความรูทางวิทยาศาสตรท่ี
นําไปสูการวิเคราะหและพัฒนา
เครือขาย 1 ครั้ง

-มีการประชุมระหวางกลุม
ศึกษาฯและนักวจิัยระหวาง
และหลังลงพื้นท่ีภาคสนาม
เพื่อสรุปผลการดําเนินการ
-กลุมและชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและผล
การศึกษา ต้ังเปนเครือขาย
การศึกษาการกัดเซาะชายฝง
รวมชุมชน นักวจิัยทองถ่ิน
โรงเรียน วัด และนักวิจัยจาก
สวนกลาง

6. แผนปฏิบัติ
การดานการ
ปองกันการกัด
เซาะชายฝงโดย

- ชุมชนไดเสนอแผนชุมชนดาน
การแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงโดยรวมผานไปทาง
อบต.

-ไดแผนชุมชนดานการแกไข
ปญหาการกัดเซาะ
-แผนชุมชนดานการแกไข
ปญหาการกัดเซาะพื้นท่ี
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด การดําเนินงานที่สําคัญ ผลผลิต/ผลลัพธ
ชุมชน ชายฝงไดบรรจุไวในแผน

อบต.หวงน้ําขาว

-นักวิจัยชุมชนรวมกับ
นักวิชาการ จัดทําผลการ
วิเคราะหขอมูลและการ
ดําเนินงานเพื่อติดตาม
ประเมินผลประสิทธภิาพของเตา
ยาง จัดทําแผนปฏบิัติการดาน
กัดเซาะ โดยวิธปีระชาพิจารณ

-หลังจากดําเนินการสราง
แนวเตายางรวมกับแนวปก
ไมไผชะลอคลื่นจะสรุปผล
และเตรียมแผนงานตอไป
-เตรียมปรับแผนปองกันการ
กัดเซาะชายฝงใหมี
รายละเอียดและมีความ
เปนไปไดมากท่ีสุด

วัตถุประสงคท่ี 2
การจัดต้ังศูนยเรียนรู

7.การจัดต้ัง
ศูนยการเรียนรู

-การจัดต้ังโครงสรางและ
คณะกรรมการศูนยเรียนรูชุมชน
บานเปรด็ใน
-การจัดทําสื่อเผยแพร อาทิ
จดหมายขาว แผนพับ เวปไซด

-การจัดทําเทคโนโลยีนํารองดาน
พลังงานไวท่ีโรงเรียนบานเปรด็
ใน

-โครงสรางและคณะกรรมการ
ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปรด็
ใน
-สื่อเผยแพรเพื่อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
ของศูนยเรียนรู
-โรงเรียนบานเปร็ดในเปน
ศูนยเรียนรูดานพลังงาน
ชุมชน

8 การถายทอด
องคความรู
ภายใตศูนยการ
เรียนรู

-กระบวนการใหความรูใน
โครงการเรียนรูเพื่อรับมือตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ใหกับ
นักศึกษาท่ีมีดูงานในพื้นท่ีบาน
เปร็ดใน

- นักวิจัยชุมชนเกิดทักษะการ
เผยแพรองคความรู
-นักศึกษามีความรูความ
เขาใจเพื่อรบัมือตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ทองถ่ิน บานเปรด็ใน ประเด็น
การเปนนักสื่อสารจัดการความรู

-นั กวิ จั ยชุ มชนได รั บกา ร
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป น
วิทยากร นักสื่อสารจัดการ
ความรู

คายวิทยาศาสตรยุวชนรักษ
สิ่งแวดลอมครั้งท่ี 1และ2

-นักวิจัยชุมชนสามารถเปน
วิทยากรเผยแพรความรูใน
องคความรูทางวิทยาศาสตร
และความรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ไดอยางครบถวนสมบูรณ
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด การดําเนินงานที่สําคัญ ผลผลิต/ผลลัพธ
-การจัดทําสื่อเผยแพร อาทิ
จดหมายขาว แผนพับ เวปไซด

-นักวิจัยชุมชนพัฒนาทักษะ
การเขียน การสื่อสารอยาง
เปนระบบ

วัตถุประสงคท่ี 3
เพื่อพัฒนาเครือขายการ
ทํางานรวมกันของภาคี
ท่ีเก่ียวของ

9. เครือขายการ
ทํางานรวมกัน
ของภาคีท่ี
เก่ียวของ

-คายวิทยาศาสตรยุวชนรักษ
สิ่งแวดลอมครั้งท่ี 2
-การประชุมเวทีตางๆ อาทิ เวที
ประชาพจิารณ การอบรมให
ความรู เวทีสาธารณะ

- ชุมชน โรงเรียน และ
เครือขายเกิดกระบวนการ
ทํางานรวมมือกัน

-การศึกษาดูงานดานการ
จัดการทรัพยากรปาชายเลน
พลังงาน และการแกไขปญหา
การกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง

- ศูนยเรียนรูบานเปรด็ในได
ภาคีเครือขายการทํางาน ท้ัง
หนวยงานภาครัฐ ภาค
วิชาการ และประชาสังคม


