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สวนที่ 2.4 ผลการดําเนินงานดานทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดลอมของ
ระบบนิเวศปาชายเลน

2.4.1 การฝกอบรม
ระบบฐานขอมูลเรื่องระบบนิเวศปาชายเลนมีความสําคัญสําหรับการจัดการศูนยเรียนรู ทําใหผูมา

เยี่ยมชมแหลงเรียนรูไดรับทราบขอมูลตางๆ เก่ียวกับทรัพยากรปาชายเลน ขอมูลท่ีดีควรมีการจัดเก็บเปน
ระบบ และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เพ่ือใหนักวิจัยชุมชนบานเปร็ดในมีความเขาใจเก่ียวกับระบบ
ฐานขอมูล และการจัดการฐานขอมูล จึงไดมีการจัดการฝกอบรมใหแกนักวิจัยอยางตอเนื่องในประเด็น
ตางๆ ดังนี้

1) การฝกอบรมเรื่องระบบฐานขอมูล
การฝกอบรมนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือใหนักวิจัยชุมชนเขาใจในเรื่องของฐานขอมูล การทํางาน

ของระบบฐานขอมูล   และการปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความเปนปจจุบัน  โดยดําเนินการตามคูมือการใช
ฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลนบานเปร็ดในท่ีไดจัดทําไวแลว (ภาพท่ี 2.4.1) ผูเขารวมการฝกอบรม
ประกอบดวยนักวิจัยชุมชน และผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดในรวม 10 คน

ภาพท่ี 2.4.1 การฝกอบรมเรื่องระบบฐานขอมูลแกชุมชนบานเปร็ดใน ครั้งท่ี 1

2) การฝกอบรมเรื่องการเก็บขอมูลทรัพยากรปาชายเลน
การฝกอบรมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักวิจัยชุมชนเขาใจกระบวนการเก็บขอมูล เพ่ือ

ปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลนบานเปร็ดในใหมีความสมบูรณมากข้ึน การเก็บขอมูลทรัพยากรปา
ชายเลนประกอบดวย การกําหนดตําแหนงเพ่ือวางแปลง การวางแปลงตัวอยาง วิธีการวัดความสูงและ
เสนผาศูนยกลางของตนไม  วิธีการบันทึกขอมูล  และวิธีการคํานวณขอมูลในเบื้องตนอยางงาย ดวยเครื่อง
คิดเลข (ภาพท่ี 2.4.2) นอกจากการเก็บขอมูลพรรณไมแลว ยังไดมีการฝกอบรมนักวิจัยชุมชนใหทําการ
สํารวจทรัพยากรสัตวน้ําอยางงาย และเรียนรูจักสัตวน้ําในพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 2.4.3)
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ภาพท่ี 2.4.2 การฝกอบรมเรื่องการเก็บขอมูลและการฝกเก็บขอมูลของนักวิจัยชุมชน

ภาพท่ี 2.4.3 การฝกสํารวจทรัพยากรสัตวน้ําในภาคสนาม

3) การฝกอบรมเรื่องการจัดการระบบฐานขอมูล
เพ่ือใหนักวิจัยชุมชนมีความเขาใจในระบบฐานขอมูลมากข้ึน และสามารถนําระบบ

ฐานขอมูลมาใชประโยชนในการบรรยายใหความรูแกผูมาเยี่ยมชมศูนยเรียนรู นอกจากนั้น ยังมีเปาหมาย
ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนใหสามารถนําเขาขอมูลชุดใหมท่ีไดจากการสํารวจ ใสในระบบ
ฐานขอมูล จึงไดมีการจัดอบรมนักวิจัยท่ีคณะวนศาสตร ซึ่งมีความพรอมในดานอุปกรณมากกวา ในการ
ฝกอบรมดังกลาว คณบดีคณะวนศาสตรไดใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดการฝกอบรม และพรอมจะ
ใหความรวมมือกับนักวิจัยชุมชนในการดําเนินการตางๆ ท่ีจะสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน (ภาพท่ี
2.4.4)

ภาพท่ี 2.4.4 การฝกอบรมเรื่องการจัดการระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการปาชุมชน
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4) การฝกอบรมเยาวชนในการตรวจวัดการเติบโตของตนไม
ระบบฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลนจะมีความสมบูรณและยั่งยืน สามารถนํามาใช

ประกอบการตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรปาชายเลนไดนั้น ตองมีการจัดเก็บขอมูลท่ีสมบูรณอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการฝกอบรมเยาวชนใหรูจักวิธีการตรวจวัดติดตามการเติบโตของพรรณไมปา
ชายเลน โดยมีนักวิจัยชุมชนเปนพ่ีเลี้ยง องคความรูท่ีนักวิจัยชุมชนไดรับ สามารถนําไปเผยแพรใหกับ
ชุมชนอ่ืนๆ ได ซึ่งเปนบทบาทท่ีสําคัญของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน ผูเขารับการอบรมเปนเยาวชนใน
ชุมชนบานเปร็ดในและชุมชนโดยรอบ (ภาพท่ี 2.4.5)

ภาพท่ี 2.4.5 การฝกอบรมเยาวชนในการตรวจวัดการเติบโตของตนไม ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

5) การฝกอบรมเรื่องการข้ึนทะเบียนปาชุมชน
ปาชุมชน คือ พ้ืนท่ีปาท้ังในบริเวณท่ีอยูรอบชุมชน หรือใกลเคียงกับชุมชน (อาจจะเปน

หนึ่งชุมชน หรือหลายชุมชนท่ีมาจัดการรวมกันก็ได) โดยท่ีชุมชนใชอาศัย ทํามาหากิน และเลือกใช
ประโยชนอยางยั่งยืนท้ังในเชิงเศรษฐกิจ และการรักษาระบบนิเวศ โดยชุมชนเปนผูวางแผน ตัดสินใจวา
ตองการอะไรจากปา ตองการเม่ือไร จะดูแลรักษา ฟนฟู และพัฒนาปาชุมชนอยางไร มีขอบเขตขนาดไหน
ท่ีชุมชนจะดูแลไดท่ัวถึง ซึ่งชุมชนบานเปร็ดในไดเคยนําสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร ข้ึนทะเบียนปา
ชุมชน  แตพ้ืนท่ีสวนใหญยังไมไดรับการข้ึนทะเบียนเปนปาชุมชน และในขณะนี้เกิดความคิดท่ีแตกตางกัน
เปน 2 กลุมคือกลุมท่ีตองการข้ึนทะเบียน และกลุมท่ีไมตองการข้ึนทะเบียน ชุมชนจึงใหนักวิจัยจัด
กิจกรรมใหความรูในเรื่องของการข้ึนทะเบียนปาชุมชน จึงไดมีการจัดการอบรมเพ่ือใหความรูเรื่องของการ
ข้ึนทะเบียนปาชุมชนแกสมาชิกในชุมชน โดยไดเชิญ นางนันทนา บริบาลบุรีภัณฑ ผูอํานวยสวนปาชุมชน
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กรมปาไม มาใหความรู (ภาพท่ี 2.4.6)  ซึ่งภายหลังการฝกอบรม ชุมชนก็ยังมิไดตัดสินใจเดินหนาในเรื่อง
ของการข้ึนทะเบียนปาชุมชน

ภาพท่ี 2.4.6 การฝกอบรมเรื่องการข้ึนทะเบียนปาชุมชน ใหแกสมาชิกชุมชนบานเปร็ดในและชุมชน
โดยรอบ ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

2.4.2 สื่อเผยแพรขอมูลทรัพยากรปาชายเลน
1) ฐานขอมูลบนเวบไซด

นักวิจัยรวมกับนักวิจัยชุมชนไดรวมกันพัฒนาระบบฐานขอมูลและเผยแพรในเวบไซดซึ่ง
ประกอบดวย แผนท่ีพ้ืนท่ีปาและการแบงตอนปาเพ่ือความสะดวกในกรณีท่ีมีการจัดการปาไม ชนิดพรรณ
ไม การเติบโตดานความโต ความสูง ผลผิตในรูปปริมาตรและมวลชีวภาพ ตลอดจนการกักเก็บคารบอนใน
พ้ืนท่ีปาชายเลนบานเปร็ดใน (ภาพท่ี 2.4.7)

ระบบฐานขอมูลนี้เผยแพรอยูบนเวบไซด http://www.tratforest.com/prednai/ ซึ่ง
ผูสนใจสามารถเขาเยี่ยมชมได
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ภาพท่ี 2.4.7 ระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการองคความรูและฟนฟูปาชายเลนอยางยั่งยืนท่ีเผยแพร
บนเวบไซดประกอบดวยขอมูลแผนท่ี พรรณไม สัตวน้ํา โครงสรางปา การเติบ ปริมาตร

มวลชีวภาพและการกักเก็บคารบอนของปาชายเลนบานเปร็ดใน
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2) โปสเตอร
นอกจากการจัดทําฐานขอมูลและการเผยแพรฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลนในรูปแบบ

ของเวบไซดแลว คณะผูวิจัยยังไดจัดทําฐานขอมูลในรูปแบบโปสเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลทรัพยากรปาชาย
เลนบานเปร็ดใน ในศูนยการเรียนรูบานเปร็ดใน โดยจัดทําโปสเตอรเพ่ือรวมรวมขอมูลตางๆ ไดแก พรรณ
ไมตน  พรรณไมพุมและไมเลื้อย  และชนิดนก แมลง กุง ปู และหอย ท่ีพบในปาชายเลนบานเปร็ดใน  โดย
ขอมูลในโปสเตอรประกอบดวยชื่อไทย และชื่อวิทยาศาสตร (ภาพท่ี 2.4.8)

ภาพท่ี 2.4.8 ขอมูลทรัพยากรปาชายเลนบานเปร็ดในท่ีจัดทําในรูปโปสเตอร
สําหรับการเผยแพรในศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
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3) คูมือ
มีการจัดทําคูมือการใชฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลน และคูมือสารบบแผนท่ีหยอมปา

เพ่ือเปนคูมือใหนักวิจัยชุมชนสามารถใชอางอิงในการดําเนินงานเก่ียวกับฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลน
ตอไป (ภาพท่ี 2.4.9)

ภาพท่ี 2.4.9 คูมือการใชงานและการอางอิงในระบบฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลนบานเปร็ดในท่ีจัดทํา
ในรูปเอกสารสําหรับเผยแพรในศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

2.4.3 การศึกษาดูงาน
1) การศึกษาดูงานการจัดการปาชุมชนในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ือใหชุมชนบานเปร็ดในมีความรูความเขาใจในการจัดการปาชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เรียนรูถึง
ปญหาของทรัพยากรปาไมของแตละภูมิภาคและการแกปญหาท่ีแตกตางกัน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณในการจัดการปาชุมชน  และสรางโอกาสในการสรางเครือขายปาชุมชน คณะนักวิจัยจึงไดจัด
พานักวิจัยชุมชนไปศึกษาดูงานการจัดการปาชุมชนและการสรางโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลระดับชุมชนใน
จังหวัดตางๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางวันท่ี 22-26 กันยายน 2557 (ภาพท่ี 2.4.10)
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ภาพท่ี 2.4.10 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการปาชุมชนและโรงไฟฟาชีวมวล
ของชุมชนในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2) การศึกษาดูงานการจัดการสวนไผและพลังงานทางเลือกในจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือใหชุมชนบานเปร็ดในมีความรูความเขาใจในการปลูกไผซึ่งเปนพืชเอนกประสงค เพ่ือใช

สอยในครัวเรือน และยังสามารถนํามาใชปกเพ่ือสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง คณะนักวิจัยจึงไดจัด
พานักวิจัยชุมชนไปศึกษาดูงานการจัดการสวนไผ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับการ
ขยายพันธุไผ การปลูก  การจัดการกอไผ การเก็บเก่ียวหนอ การเก็บเก่ียวลํา และการปลูกไผในรูปแบบวน
เกษตร และดูงานเรื่องของพลังงานทางเลือกท่ีเชียงใหม ระหวางวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2558 (ภาพท่ี
2.4.11) ชุมชนสามารถนําความรูท่ีไดรับมาสรางอาชีพเสริมในชุมชนได
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ภาพท่ี 2.4.11 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการปาไผ
ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ

2.4.4 การจัดกิจกรรมปลูกปา
1) การปลูกปาชายเลน

เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรปาไมใหแกเยาวชนของชุมชน อันเปน
แนวทางหนึ่งในการรักษาทรัพยากรปาไมชายเลนของชุมชนใหเกิดความยั่งยืน คณะผูวิจัยจึงไดรวมกับ
ชุมชนบานเปร็ดใน จัดกิจกรรมการปลูกเสริมปาชายเลนบริเวณเสนทางเดินธรรมชาติ เนื่องจากตนไม
บางสวนในบริเวณดังกลาวถูกตัดออกไปในระหวางท่ีมีการปรับปรุงเสนทางเดินธรรมชาติ  โดยกิจกรรม
ดังกลาวไดดําเนินการรวมกันระหวางนิสิตคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนักเรียน
โรงเรียนบานเปร็ดใน จํานวนท้ังสิ้น 50 คน (ภาพท่ี 2.4.12)

ภาพท่ี 2.4.12 การจัดกิจกรรมการปลูกปาชายเลนในชุมชน
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2) การปลูกสวนปาไผ
ชุมชนเปร็ดในมีแนวคิดท่ีจะปลูกไผซึ่งเปนไมอเนกประสงคเพ่ือใชประโยชนในชุมชน

นอกจากนั้น ยังสามารถนํามาใชปกเพ่ือสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง ซึ่งในปจจุบันตองไปซื้อหามา
จากแหลงตางๆ ชุมชนเปร็ดในไดจัดกิจกรรมการปลูกไมไผรวกดําเพ่ือเปนไมใชสอยอเนกประสงคในชุมชน
จํานวน 200 ตน โดยในเบื้องตนไดฝกปฏิบัติวิธีการปลูกไผ (ภาพท่ี 2.4.13) โดยไดเชิญ ดร. บุญวงศ ไทย
อุตสาห ผูอํานวยการฝายปาไม มูลนิธิโครงการหลวง มาใหความรูเก่ียวกับไผรวกดํา

ภาพท่ี 2.4.13 การจัดกิจกรรมการปลูกไผรวกดําบริเวณชุมชนบานเปร็ดใน

2.4.5 การจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลน
ในชวงทายของการดําเนินงานโครงการ คณะนักวิจัยไดจัดประชุมหารือรวมกับทีมวิจัยชุมชน เพ่ือ

สรุปความกาวหนาของการดําเนินงานท้ังหมด และรวมกันจัดทําแผนการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปา
ชายเลน (ภาพท่ี 2.4.14) เพ่ือใหชุมชนไดดําเนินการตอไปภายหลังสิ้นสุดโครงการแลว เปนแนวทางหนึ่ง
เพ่ือสรางความยั่งยืนใหแกการดําเนินกิจกรรมของชุมชน โดยมีรายละเอียดของแผนดังแสดงในตารางท่ี
2.4.1

ภาพท่ี 2.4.14 การประชุมเพ่ือสรุปงานและจัดทําแผนการฟนฟูและจัดการทรัพยากรปาชายเลน
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ตารางท่ี 2.4.1 แผนการฟนฟูและการจัดการปาชุมชนชายเลนบานเปร็ดใน ต.หวงน้ําขาว
อ. เมือง จ. ตราด

โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต
โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธท่ี
คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

2559 2560 2561

1. การศึกษา
โครงสรางและ
กําลังผลิตของ
ปา
- การจัดทําแผน
ท่ีปา
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
วางแผนการ
สํารวจ
- การจัดฝกอบรม
นักเรียนเพ่ือการ
สํารวจปา
- การรวบรวม
ขอมูลเพ่ือ
วิเคราะหผลอยาง
มีสวนรวม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
แปลผลการ
สํารวจและการ
วิธีการจัดการ

- เพ่ือทราบ
หนวยจัดการ
ปาชายเลนให
ชัดเจน
- ทราบและ
เขาใจแผนการ
จัดการปา
ชุมชน
- ทราบ
แนวทางการ
จัดการชุมชน

- ทราบ
ผลผลติ
ของปา
ชายเลน
- ทราบ
และเขาใจ
การ
จัดการปา

อบต.ทช.
มก.

อบต.ทช.
มก.

อบต.ทช.
มก.

- ทราบ
กําลังผลติ
ของปาชาย
เลน
- ชุมชน
สามารถ
จัดการปา
ชายเลน
ดวยตนเอง

- เครือขายอบต.
หวงนํ้าขาว
- กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง
- มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2. การขึ้น
ทะเบียนปา
ชุมชน
- การประชุม
ช้ีแจงการข้ึน
ทะเบียนชุมชน
- การยื่นขอข้ึน
ทะเบียนปาชุมชน
- การติดตามและ

- เพ่ือเปนแนว
ทางการจัดการ
ปาอยางยั่งยืน
- เพ่ือการ
จัดการอยางมี
สวนรวมของ
ชุมชน

- ปา
ชุมชน
ไดรับการ
ข้ึน
ทะเบียน

อบต.
ปม.

อบต.
ปม.

อบต.
ปม.

- ชุมชนมี
สวนรวมใน
การจัดการ
ปาชายเลน
- ไดข้ึน
ทะเบียน
เปนปา
ชุมชนโดย
กรมปาไม

- เครือขายอบต.
หวงนํ้าขาว
- กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง
- มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิต
โครงการ

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ี
คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

2559 2560 2561

การประเมินผล
ปาชุมชน
3. การศึกษา
ระบบนิเวศเพ่ือ
ขยายพันธุสัตว
น้ํา

- เพ่ือจัดการ
สัตวนํ้าในปา
ชายเลนใหคง
อยูและยั่งยืน

- สัตวนํ้า
มีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน

อบต.
ทช.
ประมง

อบต.
ทช.
ประมง

อบต.
ทช.
ประมง

- เขาใจ
ระบบนิเวศ
ของสัตวนํ้า
- จัดการ
ระบบนิเวศ
ให
เหมาะสม
เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณ
สัตวนํ้า

- เครือขายอบต.
หวงนํ้าขาว
- กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝง
- กรมประมง
- มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2.4.6 ขอสรุปจากการดําเนินงานดานทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดลอมของระบบนิเวศปาชาย
เลน ประเด็นตัวช้ีวัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสุขภาวะ

ตารางท่ี 2.4.2 ประเด็นตัวชี้วัด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสุขภาวะจากการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดลอมของระบบนิเวศปาชายเลน

ประเด็น ตัวชี้วัดทางตรง ตัวชี้วัดทางออม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. ปริมาณการกักเก็บคารบอน

ของปาชายเลนบานเปร็ดใน
2. ระบบฐานขอมูลการกักเก็บ

คารบอนของปาชายเลน
บานเปร็ดใน

3. กระบวนการตรวจติดตาม
การกักเก็บคารบอนของปา
ชายเลนบานเปร็ดใน

1. ความรูความเขาใจถึง
บทบาทของปาชายเลนใน
การเปนแหลงกักเก็บ
คารบอน เพื่อบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากศ

สุขภาวะ 1. ความหลากหลายของชนิด
พืชพรรณและสัตวทะเล

1. เปนแหลงอาหารของปา
ชายเลนบานเปร็ดใน

2. มีคุณภาพอากาศที่ดี
3. มีแหลงพักผอนหยอนใจ


