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สวนที่ 2.2 การดําเนินงานดานศูนยเรียนรู

ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน องคกรตนแบบดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ท่ีเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน มีการบริหารจัดการศูนยอยางเปนระบบเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรฐานของศูนยเรียนรูชุมชนท่ีจะเปนสถานท่ีท่ีเปนศูนยกลางการจัดการเรียนรู ถายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิทยากร ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดกิจกรรมตางๆ ของประชากรในชุมชน โดย
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานภายใตศูนยเรียนรู ตลอดจนวัตถุประสงค เปาหมายการจัดตั้งศูนย
เรียนรูภายใตบริบทของวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมของชุมชน คือการเพ่ิมขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และ
ความยั่งยืนของการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน การสรางองคความรูและขยายเครือขาย
การทํางานของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

การดําเนินงานของศูนยเรียนรูในชวงระยะเวลา 2 ปในโครงการ (พ.ศ. 2556 – 2558) มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้

2.2.1 โครงสรางการบริหารจัดการศูนยเรียนรู
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยเรียนรู ท่ีประกอบดวยโครงสรางคณะกรรมการบริหาร

โดยชุมชน จากตัวแทนองคกรหลักภายในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอนุรักษปาชายเลน กลุม
สัจจะสะสมทรัพย กลุมแมบาน ตลอดจนนักวิจัยชุมชนเขารวมเปนกรรมการของศูนยเรียนรู ซึ่งจะไดจัด
ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของศูนยเรียนรูชุมชนในทุกวันท่ี 8 ของทุกเดือน โดยมี
คณะกรรมการศูนยเรียนรูชุมชน และสมาชิกในชุมชนเขารวมประชุม

นอกจากนี้ ศูนยเรียนรู ยังมีการขยายภาคีเครือขายไปยังกลุมตางๆ ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลหวงน้ําขาว โรงเรียนในตําบลหวงขาวท่ีมีโรงเรียนบานเปร็ดในเปนแมขาย ไดแก โรงเรียนวัดหวงน้ํา
ขาว โรงเรียนวัดหนองคันทรง รวมถึง ชุมชนหมูท่ี 1 บานแหลมโปะ หมูท่ี 3 บานอาวกรูด หมูท่ี 4 บาน
หวงน้ําขาว และหมูท่ี 5 บานคันนา ดวยเปาหมายใหเกิดแนวทางการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาดานสุขภาวะของตําบล ใหเปนไปทิศทางเดียวกัน และเสริมความเขมแข็งของตําบล
ขางเคียงใหม่ันคงกอนท่ีจะขยายไปยังตําบลอ่ืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนภาพท่ี 2.2.1 โครงสรางคณะกรรมการภาคีเครือขายของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

รายช่ือคณะกรรมการศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

ประธาน ผูใหญบาน นายมาโนช  ผึ้งรั้ง
รองประธาน 1.น.ส.นพรัตน  ศิลาลอย

2.นาย เกียรติสกุล หวงน้ํา
เลขานุการ นายณรงคชัย  โตโลง
ผูชวยเลขานุการ นายวัชระพล  เรศสุข
ฝายการเงิน นางสําเนา  เปดแกว

นางสายใจ  กลั่นกลา
ฝายวิจัย นายวัชระพล  เรศสุข
ผูประสานงานฝายพลังงาน นายประสิทธิ์  อินทสุวรรณ

นายมณฑล  สติดี
นายณรงคชัย  โตโลง

ผูประสานงานฝายกัดเซาะ           นายบุญรอด  พนภัยพาล
นายมานัติ  พูลสวัสดิ์
นายบุญพิน  ศิลาลอย
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ผูประสานงานฝายปา นายเกียรติสกุล  หวงน้ํา
นายประสิทธิ์  อินทสุวรรณ
นายอํานวย  ชูมณี
นายศุภกิจ  หวงน้ํา

ฝายอนุรักษภูมิปญญา นายเสริญ  เสี่ยงเคราะห
และวัฒนธรรม นายอํานวย  ชูมณี

นายอัมพร  แพทยศาสตร
ฝายสื่อ (เว็บไซต) นายวัชรพล  เรศสุข

นายณรงคชัย  โตโลง
(หอกระจายขาว) นายบุญพิน  ศิลาลอย

นายบุญยิ่ง  สิงหพันธ
ฝายสถานท่ี นายวิรัญ  พิมพอุบล

นายฉงน  คงพริ้ว
นายณัฐภูมิ แจงแสง
นายอํานาจ  รังสะกินนิน

ฝายกิจกรรมเยาวชน นางสาวกนกวรรณ  หวงน้ํา

2.2.2 การดําเนินงานดานศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน ประกอบดวยกิจกรรมการประชุม การ
อบรม การศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู ดังนี้

1) การประชุมดานการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชน วันท่ี 21-22 ธันวาคม 2556
การประชุมวางแผนการทํางาน และชี้แจงบทบาทและภารกิจระหวางนักวิจัยสวนกลาง และ

นักวิจัยชุมชน และการบริหารจัดการของศูนยเรียนรู ซึ่งจะเปนไปในแนวทางท่ีถายโอนภารกิจจากนักวิจัย
สวนกลางไปสูคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู และนักวิจัยชุมชนมากข้ึนตามแนวทางท่ีกําหนดไวในการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยมีการประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนการบริหารจัดการศูนย ซึ่งมีผลรายงานดัง
ขอสรุป คือ

1.1) ระเบียบการบริหารจัดการเงินของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน ศูนยเรียนรูไดจัดใหมี
ระเบียบการบริหารจัดการการเงินอยางเปนรูปธรรม และการจัดทําบัญชีสรุปการเงินติดบอรดเผยแผรใน
บริเวณศูนยเรียนรูฯ เพ่ือใหคณะกรรมการศูนยและสมาชิกในชุมชนสามารถตรวจสอบได โดยมีท่ีมาดาน
รายรับและรายจาย ดังนี้

 รายรับ มาจาก คาตอบแทนนักวิจัยชุมชน จากโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบาน
เปร็ดใน(ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.) รายไดจากการศึกษาดูงาน และเงิน
สนับสนุนงบประมาณบางสวนจากกรมพัฒนาชุมชน
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 รายจาย มาจาก คาตอบแทนคนทํางาน นักวิจัยชุมชน คาน้ําคาไฟ คาซอมแซมวัสดุ เปน
ตน

1.2) การหารายได เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยเรียนรูสามารถเลี้ยงตัวเองได หลังจากท่ี
โครงการสนับสนุนตางๆ ไดหมดลง คณะกรรมการศูนยเรียนรู มีแนวคิดเพ่ิมเติมและหารายได ดังนี้

 การฝากเงนิรายไดของศูนยในกลุมสหกรณสัจจะสะสมทรัพย เพ่ือรับดอกเบี้ย
 การผลิตของท่ีระลึกเพ่ือจําหนายใหกับผูสนใจท่ีมาศึกษาดูงาน อาทิ โปสเตอรภาพวาด

ฝมือเยาวชน และคนในชุมชน  การผลิตเสื้อ ผลิตภัณฑจากปาชายเลนท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะของบานเปร็ดใน

1.3) การคัดเลือกผูมาศึกษาดูงาน ท่ีผานมามีปญหาเรื่องการดูงานท่ีศูนยเรียนรูไดพบ คือ ปญหา
ท่ีผูมาดูงานเลือกบานเปร็ดในเปนเพียงทางผานของการดูงาน โดยไมมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนวาตองการมา
ดูงาน ตลอดจนบางครั้งการมาดูงานไดกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยูภายในชุมชน เพ่ือ
ลดปญหาดังกลาว ศูนยเรียนรูจะทําการคัดเลือกผูมาศึกษาดูงาน โดยมีขอพิจารณาคือ

- การสมัครเขาดูงานผานตัวแทนศูนยเรียนรู  ซึ่งไดมีการระบุใหผูนําชุมชน และคณะกรรมการ
ศูนยฯ  ทําหนาท่ีคัดเลือก โดยสอบถามวัตถุประสงคของการดูงาน

- จัดทําโปรแกรมการดูงานแบบตางๆ เพ่ือประโยชนกับผูมาดูงานใหทราบถึงลักษณะของกิจกรรม
ท่ีตองการมาดูงาน เชน ดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผลงานวิจัยดานพลังงาน ปาชายเลน การแกไขปญหาการ
กัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง โดยจะมีการขยายพ้ืนท่ีศึกษาดูงานและพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวไปยังพ้ืนท่ีใน
หมูบานอ่ืนๆ ในตําบลหวงน้ําขาว (หมู 1, 3, 4 และ 5)

2) กิจกรรมการศึกษา อบรม ใหความรู
2.1) กิจกรรมการเรียนรูตามภารกิจงานดานทรัพยากรธรรมชาติ เปนการจัดกลุมการศึกษา

ตามสภาพปญหา ความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล เชน กิจกรรมอบรมนักวิจัยชุมชน ในบริบท
ดานพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน การแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง
(รายละเอียดไดนําเสนอไวในสวนท่ี 2.3 2.4 และ 2.5 ตามลําดับ)

2.2) กิจกรรมอบรมภารกิจดานภูมิปญญา โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมและสืบสานภูมิปญญา
พ้ืนบานใหคงอยูกับชุมชนและปลูกฝงใหเยาวชนหันกลับมาเรียนรูและเขาใจภูมิปญญา ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
ไดดําเนินการข้ึนโดยรวมกับโรงเรียนบานเปร็ดใน โดยจัดอบรมการทําชาสมุนไพรจากใบขลูภายใต ตรา
สินคา ชาน้ําทิพย ซึ่งเปนความรวมมือระหวางโครงการ โรงเรียนบานเปร็ดใน และภาคีเครือขาย คือ อบต.
หวงน้ําขาว

-กิจกรรมการทําชาสมุนไพรจากใบขลู วัตถุประสงค เพ่ือสานตอภูมิปญญาพ้ืนบาน และสงเสริม
อาชีพใหกับนักเรียน และชาวบานผูสนใจ ตลอดจนพัฒนาเปนสินคาของชุมชน

-ท่ีมาของนําตนขลูมาเปนชาสมุนไพร
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ขลูมีชื่อสามัญ Indian marsh fleabane ชื่อทางวิทยาศาสตร Pluchea indica มีชื่อทองถ่ินวา
ข้ีปาน (แมฮองสอน) หนวดงิ้ว (อุดรธานี) ขลู(ภาคกลาง) เพ้ียฟาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลู (ภาคใต)
ลักษณะของตนขลูเปนพรรณไมพุมขนาดเล็ก ข้ึนเปนกอๆ แตกก่ิงกานมากมาย ลําตนมีความสูงประมาณ
0.5-2 เมตร ลําตนกลม เปลือกตนเรียบเปนสีน้ําตาลแดงหรือเขียว ท่ีลําตนและก่ิงกานมีขนละเอียดข้ึนปก
คลุม ชอบดินเค็มมีน้ําขังตามหนองน้ําชอบข้ึนตามท่ีลุมชื้นแฉะ ขยายพันธุดวยวิธีการใชเมล็ด และวิธีปกชํา
ข้ึนงายและไมตองการดูแลรักษาแตอยางใด เปนพืชลมลุกข้ึนตามหัวไร ปลายนา และนิยมนํายอดออนและ
ใบออนมาจิ้มน้ําพริกเปนอาหารจานโปรดของผูท่ีชื่นชอบรับประทานผักน้ําพริก

สรรพคุณของใบขลู (ใบสด เปลือกใบ เมล็ด) ใชเปนยาอายุวัฒนะ (ใบสดและราก)ใชเปนยาแก
กษัย (ใบและราก) ชวยรักษาไขแกแผลอักเสบ โรคบิด ชวยขับเหงื่อ (ดอก) ชวยแกนิ่ว (ท้ังตน) แก
โรคเบาหวาน รักษาเลือดลม ขับปสสาวะ รักษาโรควัณโรคท่ีตอมน้ําเหลือง (เปลือกตน) แกโพรงจมูก
อักเสบหรือไซนัส

ข้ันตอนการทําใบชาขลู
1. เก็บใบขลู บริเวณปาชายเลน และริมทางเดิน
2. เด็ดใบ และนําใบขลูมาลาง และตากใหแหง
3. นําใบแหงมาบดดวยเครื่องปน
4. นําตะแกรงมารอนใหไดเปนผงขนาดเล็ก
5. ตัดใสถุงชา ปดซองถุง
วิธีดื่ม ชงกับน้ํารอน

ภาพท่ี 2.2.2 การทําชาสมุนไพรจากใบขลู
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3) กิจกรรมพัฒนาและสรางรายไดของศูนยเรียนรู
3.1) การจัดทําผลิตภัณฑของท่ีระลึก
กิจกรรมการอบรมใหความรูในดานการทําของท่ีระลึก จากผลิตภัณฑเสื้อ และกระเปาผา โดย

เปนการฝกทักษะใหกับผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ผูนําชุมชน นักวิจัยชุมชน นักเรียน ไดเรียนรูวิธี
วาดภาพระบายสี การฝกเพนตสีลงในวัสดุผา กระดาษ ซึ่งผลงานการอบรมไดมีการนํามาจัดแสดงเพ่ือ
คัดเลือกผลงานสําหรับใชเปนแบบในการทําผลิตภัณฑ โดยในเบื้องตนผลการหารือของคณะกรรมการศูนย
ท่ีจะทําผลิตภัณฑของท่ีระลึกสําหรับจําหนวยใหกับผูมาเยี่ยมชมดูงาน ไดแก การจัดทําแบบสกรีนเสื้อเพ่ือ
ผลิตเปนเสื้อจําหนาย และการทําโปสการดจากงานฝมือเยาวชนบานเปร็ดใน

ภาพท่ี 2.2.3 กิจกรรมการอบรม

ภาพท่ี 2.2.4 ตัวอยางผลงาน

3.2) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน วันท่ี 20-21 มิถุนายน 2558
เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือตรวจทานการดําเนินงานของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน และรวมสรางภูมิทัศน
ของศูนยเรียนรูใหนาอยูเหมาะกับการรองรับผูมาศึกษาดูงานโดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีท้ังเยาวชน ผูนําชุมขน
สมาชิกในหมูบานเขารวมกิจกรรม
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ภาพท่ี 2.2.5 การปรับปรุงและพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

4) กิจกรรมการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมการพัฒนาเยาวชน ไดริเริ่มมาตั้งแตป 2554 ถึงป 2559 โดยเกิดจากการท่ีคณะกรรมการ

ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน และนักวิจัยของโครงการ เล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนท่ีจะมาเปนผู
สานตอกิจกรรมดานการอนุรักษของชุมชน ดังนั้นจึงจัดมีกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานโดยรวมกับ
โรงเรียนบานเปร็ดในในการจัดกิจกรรมตางๆ  ท้ังนี้การดําเนินงานภายใตโครงการ ไดหารือใหมีวิทยากร
เขาไปสํารวจลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบานเปร็ดในเพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ
วางแผนและจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเยาวชนจากนั้นไดมีการจัดทํากิจกรรม
พัฒนาศักยภาพดานเยาวชน โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนในชวงระหวางป 2557-2559 มีรายละเอียดในราย
กิจกรรม ดังนี้

4.1) การจัดกิจกรรมเยาวชนบานเปร็ดใน ต.หวงน้ําขาว จ.ตราด วันท่ี 20 - 21 มิถุนายน 2557
ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

วัตถุประสงค
1. เพ่ือกระตุนใหกลุมตัวแทนผูนําเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดคายยุวชน

รักษสิ่งแวดลอม (ลูกไมปาเลนครั้งท่ี 3 กําหนดจัดข้ึนในชวงเดือนตุลาคม 2557)
2. เพ่ือสํารวจ ทัศนคติ ทักษะ พฤติกรรมกลุมผูนําเยาวชน  เพ่ือการออกแบบกิจกรรม

การทํางานดานเยาวชน อันจะชวยกระตุนใหเยาวชนเกิดพัฒนาการตอบสนองใน
กิจกรรมตางๆ สําหรับเปนมัคคุเทศกนอยของชุมชน

3. ใหกลุมเยาวชนไดทดลอง ปฏิบัติงานเรียนรูแบบกลุม “ชวยกันเรียน...ชวยกัน
แกปญหา” เพราะเปนแนวทางของการจัดกระบวนการเรียนรูหลักๆ ของ คายลูกไม
ปาเลนครั้งท่ี 3

กลุมเปาหมาย ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนบานเปร็ดใน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3-ปท่ี 6
จํานวน 21 คน โดยเปนกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุม แบงเปน 3 กลุม

แนวคิดกิจกรรมหลักคือ “การเปนเด็กดี” เนื่องดวยเปาประสงค ท่ีอยากใหกระตุนความคิดของ
เยาวชนวา “ตนเองสามารถเปนเด็กดีได ดวยการปฏิบัติตนอยางไรบาง”
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กิจกรรมมีดังนี้
1. ระดมความคิด “กลุมของเราเปนเด็กดี เพราะปฏิบัติตัวอยางไร ?
2. กิจกรรมกลุมรวมใจ “ใหเดาะลูกโปงไมใหตก”
3. กิจกรรมการทํางานเปนทีม  และฝาฟนความยากลําบากรวมกัน “เรียงกระดาษให

เหมือนเดิม”
4. กิจกรรมเรียนรูรวมกัน “เด็กดี ทําไดทุกท่ี ทุกเวลา”
5. กิจกรรมศิลปะ “สัญลักษณคายลูกไมปาเลน ครั้งท่ี 3 ในความคิดของกลุมฉัน”

4.2) การจัดคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม
ทางโครงการศูนยเรียนรูชุมชน และโรงเรียนบานเปร็ดใน ไดรวมไดจัดข้ึนตอเนื่องตั้งแตป 2555

(โครงการระยะแรก) จนกระท่ังถึงป 2558 รวมระยะเวลา 4 ป โดยตั้งเปาหมายเพ่ือปลูกจิตสํานึกใหกับ
ยุวชนภายในทองถ่ินของตําบลหวงน้ําขาวและตําบลใกลเคียงใหบังเกิดความตระหนักและรวมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางศักยภาพของตนในการอยูรวมกับผูอ่ืน
ภายในคาย ซึ่งไดมีกุศโลบายในการสอดแทรกเนื้อหาท่ีเปนภารกิจของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชวิทยากรชาวบานรวมกับวิทยากรจากภายนอก รวมกันถายทอดองคความรูใหกับ
ยุวชน โดยมีการจัดกิจกรรมในระหวางการดําเนินโครงการ จํานวน 2 ครั้งไดแก

1) การจัดคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม วันท่ี 15-17 ตุลาคม 2557
คายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานมาเปนระยะเวลาเขาสูปท่ีสาม ซึ่งมี

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมคือ
1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของยุวชนในตําบลหวงน้ําขาวใหเติบโตเปนพลังสําคัญใน

การสืบสานกิจกรรมงานดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรของศูนยเรียนรูชุมชนบาน
เปร็ดใน

2. เพ่ือสืบสานกิจกรรมคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม(ลูกไมปาเลน)
3. เพ่ือพัฒนาภาวะความเปนผูนํา การสื่อสาร การกลาแสดงออก สําหรับเปนมัคคุเทศก

นอย
4. เพ่ือเปนจุดเริ่มตนใหยุวชนเกิดจิตสํานึกและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องในการรวม

กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรของชุมชน
5. เพ่ือสรางเครือขายการทํางานของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

การดําเนินกิจกรรมคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอมครั้งท่ี 3 ในครั้งนี้ มีจํานวนนักเรียนเขารวมกิจกรรม
จากโรงเรียนบานเปร็ดใน โรงเรียนวัดหวงน้ําขาว และโรงเรียนบานหนองคันทรง (ซึ่งมีจํานวนนอยกวา
จํานวนเดิมท่ีเคยจัด) เนื่องดวยบทเรียนการจัดคายท่ีผานมานั้น การท่ีจะมุงสรางยุวชน ไมควรเนนจํานวน
ของยุวชนท่ีรวมเขาคายใหมากเกิน แตควรเนนดานคุณภาพท่ีผูจัดกิจกรรมสามารถถายทอดองคความรู
กระบวนการใหกับยุวชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหยุวชนท่ีเขาคายเกิดความรู ความเขาใจและ
ทักษะท่ีไดจากกิจกรรรมคายอยางครบถวน
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ดานเนื้อหาในคายยุวชนครั้งนี้ ไดบรรจุสาระความรูดานพลังงานชุมชน ปาชายเลน และการแกไข
ปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง ท่ีผสานกับความรูภูมิปญญาทองถ่ิน ดังเชนคายยุวชนครั้งท่ีผานมา โดย
อาศัยวิทยากรท่ีเปนนักวิจัยชุมชน ตลอดจนปราชญชาวบานดานสมุนไพร อาหารพ้ืนเมือง มารวมกันให
ความรู นอกจากนี้ไดมีการใหความสําคัญกับบทบาทของทีมพ่ีเลี้ยง ท่ีทางโครงการมองวาจะมีสวนสําคัญ
และชวยผลักดันทักษะของยุวชนเนื่องจากตองอยูกับยุวชนตลอดเวลา โดยไดจัดการอบรมทีมพ่ีเลี้ยง ซึ่งมา
จากอาสาสมัครโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม โดยนําเสนอทักษะ ทัศคติในการทํางานกับยุวชน การ
สรางเสริมการทํางานเปนทีม เพ่ิมความสนุกสนาน การกระตุนใหเยาวชนในคายคิด และเรียนรูมากข้ึน
โดยอาศัยการสื่อสาร 2 ทาง (two-way communication) การสรุปและถอดบทเรียน การเรียนรูในแตละ
วันเพ่ือใหเกิดการตกผลึกในองคความรู นอกจากนี้ ยังไดปลูกฝงระเบียบวินัย ฝกการอยูรวมกับสังคมท่ีตอง
มีการเอ้ืออาทร เอ้ือเฟอเผื่อแผ และการเสียสละ การมีระเบียบวินัย เม่ือมาอยูรวมกับคนสวนมาก

ผลของการจัดกิจกรรมคายในครั้งนี้ พบวา ยุวชน 56 คน ท่ีเขารวมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธเขารวม
กิจกรรมคายดวยกิจกรรมกลุมพิชิตชัย การทําความรูจัก และสรางความสัมพันธอันดีดวยการลงมือ
ปฏิบัติงานรวมกัน โดยเยาวชนสามารถลงมือปฏิบัติไดจริง ความกลาแสดงออกดวยความม่ันใจ ท่ีมี
มารยาท การคิดรวบรวม วิเคราะห เรียงลําดับความสําคัญ ทักษะการเขาสังคม การคิดพิจารณาดวย
ความเร็วท่ีรอบคอบ และอ่ืนๆซึ่งเกิดจากกระบวนการกลุม ในดานการอยูรวมกันในสังคม พบวายุวชนมี
ระเบียบวินัยปฏิบัติตามระเบียบคาย มีการเอ้ือเฟอแบงปน โดยสังเกตจากการชวยเหลือกัน การดูแลรักษา
ความสะอาดของหองพัก หองน้ํา ภายในคาย  สําหรับดานทัศนคติพบวายุวชนสวนมากอยากรวมกิจกรรม
คายอีก ท้ังนี้ความรูท่ีไดจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ ทางโครงการ ไดกําหนดใหมีการคัดเลือก
ตัวแทนยุวชนเพ่ือท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกนอย โดยใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมของยุวชนโรงเรียน
บานเปร็ดใน ซึ่งตอมามีการคัดเลือกมาจํานวน 10 คน เพ่ือนํามาพัฒนาปลูกฝงทักษะดานมัคคุเทศกนอย
ใหกับยุวชน สําหรับเปนกําลังสําคัญในการทํางานของศูนยเรียนรู

ภาพท่ี 2.2.6 กิจกรรมคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอมครั้งท่ี 3
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2) การจัดคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม วันท่ี 23-25 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนบานเปร็ดใน จ.ตราด
วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนการสอบทานความรูจากกิจกรรมศูนยเรียนรูท่ีไดถายทอดใหกับเยาวชนโดยใชการ
สื่อสารสองทาง อาทิ การแสดงละคร การตอบปญหา

2. เพ่ือผองถายภารกิจงานดานคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอมใหกับศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
กิจกรรมคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 4 มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 111 คน ไดแก

คณะนักวิจัย ปลัดอบต.หวงน้ําขาว คณะวิทยากร ชาวชุมชนหวงน้ําขาว และพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียนตราด
สรรเสริญ จํานวน 63 คน และจํานวนยุวชนเขาคายจํานวน 48 คน จากโรงเรียนบานเปร็ดใน โรงเรียนวัด
หวงน้ําขาว และโรงเรียนบานหนองคันทรง

คายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม ไดกําหนดเปาหมายเบื้องตน คือ การสรางความพรอมของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมคายยุวชนครั้งตอไป จึงไดมีการกําหนดบทบาทภารกิจการทํางานใหกับชุมชน ท้ังดานการ
บริหารจัดการ การอบรมใหความรูกับยุวชน โดยทําหนาท่ีเปนวิทยากรประจําชุดความรูดานพลังงาน การ
แกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง ปาชายเลน ภูมิปญญาชาวบาน รวมท้ังไดสรางภาคีเครือขายรวมกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนตราดสรรเสริญท่ีเขารวมเปนพ่ีเลี้ยงในคายใหมีบทบาทรวมจัด
กิจกรรมมากกวาปท่ีผานมา

สําหรับเนื้อหาการอบรม ไดมีการกําหนดหลักสูตรเปนชุดตรวจทานความรู โดยการตั้งโจทยให
ยุวชนไดแสดงความสามารถ ท้ังการตอบคําถาม การแสดงออกทางดานสติปญญา และกิจกรรมสงเสริม
การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีวินัย

ผลการดําเนินกิจกรรม
ยุวชนท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถแสดงออกและกลาตัดสินใจเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนา ใน

กิจกรรมตางๆ ผลการตรวจทานความรูโดยการตั้งโจทย ใหยุวชนไดแสดงออก พบวา ยุวชนสามารถ
แสดงออกดวยความม่ันใจ ท้ังกิจกรรมการตอบคําถาม การแสดงรอบกองไฟ รวมท้ังการแสดงออกดาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในประเด็นท่ีเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอม กลุมยุวชน ไดนําความรูจากเนื้อหาการ
อบรมมาประยุกต ซึ่งถือไดวาความรูท่ีไดนั้นสามารถปรับมาใชในชีวิตประจําวันได

การสืบสานงานการจัดคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม พบวา ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในมีการ
บริหารจัดการไดเปนอยางดี ท้ังดานวิทยากร องคความรูท่ีถายทอด การจัดสถานท่ีสําหรับทํากิจกรรม
ประเภทตางๆ รวมท้ังศูนยเรียนรูฯ มีแนวคิดและยืนยันกับทางโครงการวาจะจัดใหมีคายยุวชนรักษ
สิ่งแวดลอมตอไป

4.3) การจัดอบรมมัคคุเทศกนอย
เปนกิจกรรมท่ีศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในรวมกับโรงเรียนบานเปร็ดใน รองขอใหมีการจัด

กิจกรรมอบรมมัคคุเทศกนอย เพ่ือชวยสืบสานงานดานมัคคุเทศกในกรณีท่ีมีผูมาเยี่ยมชมดูงานของศูนย
เรียนรู ท้ังนี้แตเดิมบานเปร็ดในเคยมีมัคคุเทศกนอยท่ีคอยทําหนาท่ีใหขอมูลกับผูมาเยี่ยมชมศูนยเรียนรู แต
ไดขาดหายไปเนื่องจากขาดการสานตอ มัคคุเทศกนอยเดิมเติบโตไปศึกษาตอ
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กระบวนการและเทคนิคการอบรมมัคคุเทศกนอย
1) จัดตั้งกลุมอาสาสมัครมัคคุเทศกนอย โดยทําการอบรมโดยใชกระบวนการละลายพฤติกรรม

ใหกับยุวชน และเสริมสรางความม่ันใจใหยุวชน ดวยวิธีหัดพูดในท่ีสาธารณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
ทําความรูจักขอมูลพ้ืนท่ี ประวัติสถานท่ีปาชายเลนของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน โดยแบงหัวขอให
ยุวชนกลับไปหาขอมูล และนํามาพูดหนาชั้นเรียน

2) นํายุวชน ไปศึกษาในสถานท่ีจริงโดยจําลองเหตุการณเม่ือมีผูมาเยี่ยมชมศูนยเรียนรู โดย
วิทยากรจะทําหนาท่ีสังเกตอธิบายจุดเดน และจุดดอยของมัคคุเทศกนอยแตละคน เพ่ือใหกลับไปพัฒนา
ปรับปรุง

3) การติดตามผล  ซึ่งมีเปาประสงคเพ่ือการตรวจสอบเนื้อหาท่ีมัคคุเทศกนอยตองจําได ดูลักษณะ
การพูดโตตอบตอคําถามในรูปแบบตางๆ ปฏิกิริยา เม่ือถูกทาทายดวยคําถาม การแกไขปญหาเฉพาะหนา
และเม่ือตรวจสอบสถานะของมัคคุเทศกนอยแลว  จึงตองคิดถึงวิธีการดําเนินการปรับฝก มัคคุเทศกนอย
ในโอกาสตอไปดวย

ขอความรูท่ีให (เทคนิคการเปนมัคคุเทศกนอย)
1) มัคคุเทศก ตองอยูนําหนาคณะทัวร เพ่ือแนะนําสถานท่ี เกร็ดความรู เพ่ือลดคําถามของ

นักทองเท่ียวไดดวย
2) มัคคุเทศกตองเก็บความรูสึกไมพอใจ และยิ้มเสมอ  อยาหงุดหงิดไปตามอารมณนักทองเท่ียว
3) ใชความตลกเขาไว จะชวยใหสถานการณตางๆของคณะทองเท่ียวดีข้ึน
4) ถาไมสามารถรับมือคณะทองเท่ียวได ใหขอความชวยเหลือจากผูใหญ
5) ตองระมัดระวังตัวเองเสมอ เพราะนักทองเท่ียวก็ถือวาเปนคนนอก ตองระมัดระวังการถูกลวง

ละเมิดรางกายเสมอ สามารถปองกันตัวไดเต็มท่ี  ขอความชวยเหลือจากผูใหญ
6) เลาเรื่องของชุมชนเราใหนักทองเท่ียวฟงไดทุกเรื่อง ดังนั้นมัคคุเทศกนอยจําเปนตองรูทุกเรื่อง

ในชุมชน และเลาไดอยางเปนธรรมชาติ
7) การเลาเรื่องของมัคคุเทศกนอย นอกจากตองแมนยําในเนื้อเรื่องแลว  ตองอธิบายใหชัดเจน

เพราะนักทองเท่ียวจะไมรูรายละเอียดเทามัคคุเทศกนอย ดังนั้น มัคคุเทศกนอยตองอธิบาย
ใหชัดเจน และเรียบเรียงเนื้อเรื่องใหเขาใจงายดวย

การฝกฝน
ฝกฝนโดยการใชวิธีตอบคําถามของวิทยากร ซึ่งคําถามจะอางอิงจากสถานการณจริงของ

นักทองเท่ียว  ตรวจสอบการตอบคําถามในหลายๆวิธีท่ีวิทยากรตั้งข้ึน เชน คําถามงายๆแตตองอธิบาย
ยาวๆ

1) ความคลองแคลว เปนธรรมชาติของตนเองหรือไม
2) ความแมนยําของขอมูลในการเลาใหนักทองเท่ียว
3) วิธีแกปญหาเฉพาะหนา
4) การวางทาทาง
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5) สมาธิในการเลา  การควบคุมสถานการณ
6) การตอบคําถามท่ีชัดเจน เขาใจงาย
7) ความตระหนักถึง ของดีในชุมชนท่ีตองเลา หรือตองจําเอาไว

ภาพท่ี 2.2.7 กิจกรรมการจัดอบรมมัคคุเทศกนอย

4.4) เย่ียมชมกิจกรรม ด.เดก็เฮ็ดดี บานเขายายเท่ียง จ.นครราชสีมา วันท่ี 14-15 กุมภาพันธ
2558

กิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานของกลุม ด.เด็กเฮ็ดดี ไดจัดข้ึน เพ่ือตองการสรางสายสัมพันธและ
เครือขายระหวางกลุมยุวชนลูกไมปาเลน ท่ีทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกนอย และเพ่ือเปดโลกทัศนใหกับกลุม
มัคคุเทศกนอยบานเปร็ดใน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู’

กลุม ด.เด็กเฮ็ดดี บานเขายายเท่ียง เกิดจากการรวมตัวของกลุมเยาวชนท่ีมีอุดมการณเพ่ือรักษา
พ้ืนท่ีปาในทองถ่ิน โดยไดมีการจัดสรางกลุมอนุรักษปาในพ้ืนท่ีอนุรักษ ผานกระบวนการกลุมท่ีมีการสืบ
ทอดกันระหวางรุนพ่ีรุนนอง สงผลใหทรัพยากรปาไมไมถูกบุกรุก และชวยใหเด็กและเยาวชนบานเขายาย
เท่ียงไดรูจักใช และรักษาทรัพยากรปาใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน อีกท้ังยังเปนการสรางความม่ันคงทาง
อาหารตามวิถีพอเพียง โดย  กลุม ด.เด็กเฮ็ดดี มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรม บาน ก.ไก ตาโต ซึ่ง
จะมีพ้ืนท่ีเล็กๆสําหรับเลี้ยงไก ตามสภาพท่ีไมแออัด และเม่ือไกออกไข เด็กจะนําไขเหลานั้นมาปรุงอาหาร
รวมกัน และกิจกรรมการเก็บขยะ ขวดพลาสติก แกว มาขายโดยตีราคาเปนไข โดยขยะท่ีไดจะนําไปขาย
และมาซื้ออาหารสําหรับเลี้ยงไก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสียงตามสาย รายการ ด.เด็กเฮ็ดดี และกิจกรรม
การทองเท่ียงเชิงนิเวศ ซึ่งไดรับการปลูกฝงภูมิปญญาจากปราชญชาวบาน

การจัดกิจกรรมไดมีการนําตัวแทนยุวชน ท่ีเปนมัคคุเทศกนอยจํานวน 10 คนโดยการดูแลของ
นายชวภณ แสงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดใน และนายมาโนช ผึ้งรั้ง ประธานศูนยเรียนรูชุมชน
บานเปร็ดใน ซึ่งตลอดระยะเวลา ไดมีการประสานระหวางคณะทํางานของศูนยเรียนรูและกลุม ด.เด็กเฮ็ด
ดี เพ่ือจะไดวางแผนกิจกรรมการทํางาน โดยผลการดําเนินงาน พบวา กลุมยุวชนบานเปร็ดใน และ กลุม
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ด.เด็กเฮ็ดดี สามารถเขารวมกิจกรรมท่ีไดวางไวไดอยางราบรื่น มีความสามัคคีพรอมเพรียงในการทํางาน
โดยกิจกรรมท่ีไดมีการจัดทําข้ึนนั้น มีดังนี้

1.การละลายพฤติกรรม เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสเปดใจ ทําลายกําแพงก้ันความสุขของ
การอยูรวมกัน แสดงความเปนตัวเอง แสดงตัวตน ทําความรูจักและเปดเผยตัวเองออกมาใหสมาชิกแตละ
คนในกลุมไดรูจักกันมากข้ึน ดวยการเลนเกมสจับกลุม การจําชื่อเพ่ือน การรองเพลง โดยผลการสังเกต
พฤติกรรมพบวากลุมยุวชน สามารถเขารวมกิจกรรมไดเปนอยางดีตามเปาหมายท่ีวางไว

2.การศึกษาสภาพพ้ืนท่ีปาเขายายเท่ียง และเรียนรูกิจกรรมการทองเท่ียงเชิงนิเวศ ซึ่ง ยุวชน ด.
เด็กเฮ็ดดี ไดทําหนาท่ีเปนมัคคุเทศกนําเสนอกิจกรรม อาทิ ข้ันตอนการปลูกตนไม การแนะนําสภาพพ้ืนท่ี
ปา ไมพันธุเดนของปา และรวมสนุกไปกับกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกลูกมะคาโมงบริเวณหนาผาเขายาย
เท่ียง

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมมัคคุเทศกนอยระหวางกลุม โดยใหเด็กออกมานําเสนอเลาเรื่อง
ของดีของบานเปร็ดใน และเขายายเท่ียง ซึ่งชวยเสริมสรางความม่ันใจและสายสัมพันธอันดีระหวางกัน

4. การสรุปเรื่อง  เปนกิจกรรมการรวบรวมผลโดยไมใหเด็กเกิดความเครียด ท่ีใชวิธีใหเด็กทําสรุป
โดยวาดภาพระบายสี และอธิบายความสําคัญของภาพวาด โดยกําหนดหัวขอสิ่งท่ีอยากใหมีในบานของฉัน
โดยนําเรื่องราวความรูท่ีไดของชุมชนตรงขามมาวาดในภาพชุมชนของตน ซึ่งวิธีการนี้จะชวยสรางเสริม
จินตนาการของเด็กไดอีกวิธีหนึ่ง

ภาพท่ี 2.2.8 กิจกรรมเยี่ยมชมเยาวชน ด.เด็กเฮ็ดดี บานเขายายเท่ียง จ.นครราชสีมา

5) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร ขอมูลทางวิชาการในรูปสื่อประเภทตางๆ
5.1) การจัดทําจดหมายขาว
การจัดทําจดหมายขาวในชวง 2 ปของการดําเนินโครงการ ทางศูนยเรียนรูฯ ไดมีบทบาท

รับผิดชอบมากข้ึนซึ่งเปนไปตามเปาหมายของโครงการท่ีตองการใหศูนยสามารถดูแลจัดการเรื่องสื่อ โดย
นักวิจัยเปนท่ีปรึกษา ท้ังนี้การทําจดหมายขาว ไดมอบภารกิจนี้ให นายชวภณ แสงจันทร ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเปร็ดในทําหนาท่ีเปนบรรณาธิการของจดหมายขาว กําหนดการจัดทําจดหมายขาวศูนย
เรียนรูยังคงยึดแนวปฏิบัติเดิม คือ กําหนดออกจดหมายขาวทุก 3 เดือน โดยมีบทความดานพลังงาน การ
แกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง ความรูดานปาชายเลน ดานสิ่งแวดลอมและดานสุขภาพ รวมกับมุม
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เยาวชนเพ่ือใหความรู โดยบทความเหลานี้มาจากท้ังนักวิจัย นักวิจัยชุมชน และสาระดีๆจากภาคีเครือขาย
เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล

ผลการดําเนินงาน มีการจัดทําจดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน จํานวนท้ังสิ้น 9 ฉบับ ไดใช
เผยแพรใหกับผูมาศึกษาดูงาน องคการบริหารสวนตําบลหวงน้ําขาว โรงเรียนบานเปร็ดใน โรงเรียนหวงน้ํา
ขาว ชาวชุมชนตําบลหวงน้ําขาว

ภาพท่ี 2.2.9 จดหมายขาวศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

5.2) การจัดทําเวปไซตศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน www.prednai.org
การดูแลบริหารจัดการเวปไซต มีการบริหารจัดการโดย นักวิจัยชุมชน ท่ีรับผิดชอบดูแลและนํา

สื่อขอมูลอัพโหลดในเวปไซต สําหรับเปนอีกชองทางหนึ่งในการสื่อสารกับสาธารณะ เก่ียวกับเรื่องราวของ
ศูนยเรียนรู องคความรู การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน  รวมท้ังเปนฐานขอมูลสําหรับผลการศึกษาท้ังในดานปา
ชายเลน ดานการกัดเซาะชายฝง และดานพลังงาน

ภาพท่ี 2.2.10 เวปไซตศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน www.prednai.org
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5.3) การจัดทําสื่อโมเดลสามมิติ จําลองสภาพภูมิประเทศ 3 มิติ ขนาด 1.5 x 2.0 เมตร ซึ่ง
ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในจะไดนํามาใชประกอบการบรรยายใหกับผูมาศึกษาดูงาน โดยไดตั้งแสดงใน
ศูนยเรียนรูฯ ท่ีนําเสนอสภาพภูมิประเทศ อาณาเขตโดยรอบของบานเปร็ดในท่ีแสดงใหเห็นถึงปาชายเลน
การตั้งถ่ินฐาน และสภาพโดยรอบของชุมชน เพ่ือประโยชนการสื่อสารใหแกผูท่ีเขามาเยี่ยมชม และศึกษา
ปาชายเลนไดเรียนรูสภาพภูมิศาสตรของบานเปร็ดใน ประกอบรวมกับขอมูลทางชีววิทยาใหเขาใจ

ภาพท่ี 2.2.11 โมเดลจําลองภูมิประเทศของชุมชนบานเปร็ดใน

5.4) การจัดทําสื่อเผยแพร ในรูปแผนพับ โรลอัพ โปสเตอรในองคความรูดานการแกไขปญหา
การกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง ดานพลังงานหมุนเวียน ดานปาชายเลน

ภาพท่ี 2.2.12 โมเดลจําลองภูมิประเทศของชุมชนบานเปร็ดใน
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6) ดานการศึกษาดูงาน
โครงการไดจัดใหมีการศึกษาดูงานในชุดความรูดานพลังงานหมุนเวียน และปาชายเลน

(รายละเอียดอยูในสวนท่ี 2.4)
6.1) การติดตามผลการดําเนินงานดานศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
การดําเนินงานของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน มีกลยุทธในการดําเนินการ คือ การจัดประชุม

การจัดอบรม ศึกษาดูงาน และสรางภาคีเครือขายความรูจากองคกรภายนอก ท้ังจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาควิชาการ  และการแสวงหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอก ซึ่งทางโครงการพบวา ศูนยเรียนรูชุมชน
บานเปร็ดในสามารถดําเนินภารกิจของศูนยไดในทุกดานตามแผนงานท่ีกําหนดไวสงผลใหมีการจัดการ
ศูนยอยางเปนระบบ มีแหลงเรียนรูดานพลังงาน การแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง การอนุรักษปา
ชายเลน มีสื่อนําเสนอความรู ท้ังเอกสาร วีดิทัศน โมเดลสามมิติ

ผลการดําเนินงานดานศูนยเรียนรู
1) ดานอาคารและสถานท่ี ศูนยเรียนรูมีการปรับปรุงภูมิทัศนของบริเวณศูนยเรียนรู ท้ังบริเวณ

ดานนอก และดานในศูนยเรียนรู โดยจัดทําปายแสดงชื่อศูนยเรียนรู และปรับปรุงอาคารมี
การก้ันหองเปนสัดสวน ไดแก หองจัดแสดงกระดูกวาฬ โดยในอนาคตศูนยเรียนรูชุมชนมีการ
วางแผนท่ีจะจัดเปนหองจําหนายของท่ีระลึก หองคอมพิวเตอร และหองประชุม

2) บุคลากร แมวาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน จะมีการจัดตั้งกรรมการประจําศูนยเรียนรู
แตการทํางานท่ีผานมา จะมีผูท่ีทําหนาท่ีประจําศูนยเรียนรู มีเพียง 2 คน คือ ผูใหญมาโนช
ผึ้งรั้ง ท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการ  และคุณณรงคชัย โตโลง เลขานุการ แตอยางไรก็ตามการ
ทํางานของศูนยเรียนรูยังคงดําเนินงานไปได เนื่องดวยจุดแข็งของศูนยเรียนรูท่ีมีบุคลากร
หลากหลาย ท้ังในดานวัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ อีกท้ังยังมีจิตสาธารณะสูงหากจะตอง
มีการจางงานเปนเจาหนาท่ีประจําใหเขามาทํางานในศูนยเรียนรู อาจสงกระทบใหวัฒนธรรม
การทํางานท่ีผานมาเกิดผลกระทบ ซึ่งนายมาโนช ผึ้งรั้ง ประธานศูนยเรียนรู ไดอธิบายไววา
การใชปจจัยทางดานเงินมาเปนตัวตั้งในการใหคนเขามาชวยงาน จะสงผลกระทบตอ
วัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมท่ีเนนการกินแรง ท่ีแตละบานจะสงคนมาชวยทํางานสาธารณะ
ประโยชนภายในชุมชน เชน งานบุญ งานโรงเรียนประจําหมูบาน

3) ดานการจัดอบรม ศึกษาดูงาน มีการจัดกิจกรรมดูงานในดานตางๆ เชน เรื่องโฮมสเตยโดยนํา
ตัวแทนบานโฮมสเตยและเยาวชนไปดูงานดานการจัดการโฮมสเตย ดานพลังงาน ปาชายเลน
โดยอาศัยงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ และ สสส.ท้ังนี้ไดมี
การจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผูศึกษาดูงาน ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน พบวาผู
ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจตอการเขาเยี่ยมชมศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในอยู ในระดับ
ความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด อาทิ วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรง
ประเด็น ระดับความพึงพอใจมากรอยละ 51.35 มากท่ีสุดรอยละ 41.89 ระยะเวลาในการ
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อบรมอยูในระดับความพึงพอใจมากรอยละ 62.16 สําหรับดานการนําความรูท่ีไดรับไป
ประยุกตใชการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากรอยละ 32.43

4) การทํางานระดับภาคีเครือขาย มีการดําเนินงานท่ีเห็นผลเปนรูปธรรม โดยมีการประชุมภาคี
เครือขายของศูนยเ พ่ือปรึกษาแนวทางการทํางานเปนระยะ โดยปจจุบัน พบวาการ
ดําเนินงานในลักษณะภาคีเครือขายไดรับความรวมมือจากหมู 1 - หมู 5 ตําบลหวงน้ําขาว ซึ่ง
พิจารณาจากการเขารวมประชุม การทํางานดานสาธารณะประโยชนภายใตกิจกรรมของศูนย
เรียนรู

5) การจัดทําแผนงานและโครงการ/กิจกรรมของศูนยฯ จากการทํางานท่ีผานมาเริ่มเห็นกิจกรรม
ของศูนยฯ ท่ีชัดเจนข้ึน และมีการวางแผนวาทางศูนยฯ จะมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยมี
การประชุมหารือ และจัดทําเปาหมายของแผนโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม การเสียสละ
ของผูนําชุมชน ซึ่งถือเปนปจจัยหลักใหการทํางานตามแผนประสบผลสําเร็จ

6.2) การติดตามผลการดําเนินงานดานเยาวชน
จากการท่ีโครงการฯ ไดเขามามีบทบาทและใหการสนับสนุนนับตั้งแตเริ่มกิจกรรมคายยุวชนรักษ

สิ่งแวดลอม ทางโรงเรียนโดย ผอ.ชวภณ แสงจันทร ไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดังนี้
การเขาคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 1 ป 2555 พบวาเด็กยังขาดความพรอมและทักษะ

กระบวนการทํางาน และเนื้อหาในการอบรมมากเกินไป
การเขาคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 2 ป 2556 ครั้งนี้ไดนําบทเรียนจากครั้งท่ี 1 มาปรับปรุง

โดยเพ่ิมรูปแบบท่ีโรงเรียนและชุมชนรวมกันจัดอบรม และกําหนดเปาหมายคือ
- สรางเครือขายการอบรม 4 โรงเรียน
- ปรับเนื้อหาใหนอยลง เด็กมีเวลาวางมากข้ึน
- เดก็เริ่มกลาแสดงออกและเขาใจกระบวนการทํางานมากข้ึน
ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ
- พ่ีเลี้ยงขาดความรับผิดชอบและเปนแบบอยางท่ีไมดี

การเขาคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 3 ป 2557
- ลดเครือขายการอบรมเหลือ 3 โรงเรียน
- ใชวิทยากรหลักและทีมพ่ีเลี้ยงท่ีมีคุณภาพ โดยโครงการฯ จัดหา พบวา
- นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหและสรุปเนื้อหาจากเรื่องท่ีกําหนดใหได และสื่อสารได
อยางมีระบบ
- นักเรียนกลาพูด กลาแสดงออกมากข้ึน

การเขาคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี 4 ป 2558
- ลดเครือขายการอบรมเหลือ 3 โรงเรียน
- ใชวิทยากรหลักและทีมพ่ีเลี้ยงท่ีมีคุณภาพ โดย GSEI จัดหา



46

- นักเรียนสามารถคิดวิเคราะหและสรุปเนื้อหาจากเรื่องท่ีกําหนดใหได และสื่อสารได
อยางมีระบบ
- นักเรียนกลาพูด กลาแสดงออกมากข้ึน
- นักเรียนมีภาวะผูนําสูงข้ึน

การตอยอดสูมัคคุเทศกนอย โดยเปนผลจากการเขาคายยุวชนรักษสิ่งแวดลอมท้ัง 4 ครั้ง พบวา
- นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องประวัติและความเปนมาของบานเปร็ดใน
- นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องปาชายเลน และสามารถอธิบายเรื่องราวของปา
ชายเลนใหแกผูท่ีมาศึกษาดูงานได
- นักเรียนมีทักษะการเปนมัคคุเทศกไดอยางดี

การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานบานเขายายเท่ียง พบวา
-นักเรียนไดเห็นกระบวนการทํางานของมัคคุเทศกนอย
-นักเรียนสามารถนํากระบวนการการเปนมัคคุเทศกนอยท่ีไดรับมาประยุกตใชกับชุมชน
ของตนเองได
-นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดีข้ึน
-นักเรียนมีภาวการณเปนผูนํา และผูตามท่ีดี

• นักเรียนรักและภูมิใจทองถ่ินของตนเอง
คุณลักษณะของนักเรียนบานเปร็ดใน
ผลจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีทางโครงการไดจัดข้ึนนั้น ไดมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวนักเรียน

ซึ่งแตเดิมกอนท่ีโครงการจะเขามา นักเรียนมีลักษณะไมกลาแสดงออก ผลการเรียนในลักษณะออนถึงปาน
กลาง ไมมีความรูดานถ่ินฐานบานเกิดและภูมิปญญาของทองถ่ิน แตเม่ือมีการจัดทําโครงการ พบวา
คุณลักษณะของนักเรียนบานเปร็ดใน ณ ปจจุบัน มีดังนี้ คือ
• นักเรียนมีองคความรูในเรื่องประวัติความเปนมาของบานเปร็ดใน
• นักเรียนมีองคความรูในเรื่องปาชายเลนบานเปร็ดใน
• นักเรียนกลาพูด กลาแสดงออก มีสัมมาคารวะ
• นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวเิคราะห สามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องราวและนําเสนอได
• นักเรียนสามารถเปนมัคคุเทศกใหกับชุมชนได

จากองคความรูสูความสําเร็จท่ีภาคภูมิใจ
• ผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ป 2557 ไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 7 กลุมสาระการ

เรียนรู ไดลําดับท่ี 4 ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ
• ผลการสอบ NT ชั้น ป.3 ป 2557 ไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศท้ัง 3 ดาน ไดลําดับท่ี 1

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา


