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สวนที่ 1
โครงการ การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน จ.ตราด เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง และ

ประยุกตใชองคความรูชุมชน รวมกับความรูทางวิทยาศาสตร ตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.หลักการและเหตุผล

ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน เปนรูปแบบหนึ่งขององคกรชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากความคิดริเริ่มของ
ผูนําชุมชนและสมาชิกชุมชน ทําหนาท่ีเปนกลไกสนับสนุนการจัดการความรูของชุมชน เพ่ือการเรียนรู
ปญหาของชุมชน ท้ังในแงการสํารวจสืบคนใหเห็นสาเหตุตนตอของปญหา และนําไปสูการเรียนรูเพ่ือ
คิดคน หาทางเลอืกในการแกไขปญหาอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของชุมชน

ในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน ภายใตโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในฯ
ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2555 -2556) เปนความรวมมือระหวางสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม และภาคีเครือขายสถาบันการศึกษาโดยการสนับสนุนงบประมาณหลักจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีการสนับสนุนงบประมาณเสริมดานการศึกษาทางวิชาการ
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยใชกลยุทธการบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรจาก
ภาควิชาการกับภู มิปญญาทอง ถ่ินของชุมชนโดยใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge
Management) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3 เรื่องหลัก ไดแก ดานระบบนิเวศปาชายเลน ดานการกัดเซาะชายฝงและทรัพยากรชายฝง และดาน
พลังงานหมุนเวียน (โปรดดูรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 1)

การทํางานในระยะเวลาสองปท่ีผานมา (พ.ศ.2555-2556) มีบทเรียนความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการภายใตศูนยเรียนรู คือ การบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ินสามารถ
เกิดข้ึนไดดวยความรวมมือของชุมชนและนักวิชาการ โดยแตละฝายนําความรูของตนมารวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือเสริมสรางใหเกิดความรูใหมท่ีตอบโจทยทางวิชาการและตอบสนองแนวทางการแกไขปญหา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสะทอนใหวาการผสานความรูทางวิชาการท่ีสอดรับกับ
ความตองการของชุมชนและสังคม เปนกุญแจสําคัญประการหนึ่งท่ีจะนําไปสูการรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือสมาชิกของชุมชนบานเปร็ดในมี
ความตื่นตัวและมีจิตสํานึกสูงในการอนุรักษแหลงทรัพยากรเพ่ือประโยชนสวนรวมของสาธารณะ จึงเปน
แรงผลักสําคัญใหชาวเปร็ดในไมหยุดนิ่งท่ีจะแสวงหาและพัฒนาองคความรูของตน ทําใหการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ภายใตศูนยเรียนรูในชวงเวลาท่ีผานมามีความกาวหนาในหลายดาน
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แผนภูมิท่ี 1 สรุปกิจกรรมการจัดการความรูโครงการระยะท่ี 1

อยางไรก็ดี การดําเนินงานในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 เรื่องหลัก
รวมท้ังการขยายผลการดําเนินงานของศูนยเรียนรูไปสูเครือขายชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง ยังไมสามารถ
ดําเนินการไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เนื่องจากการเสริมสรางศักยภาพทางดานวิชาการใหกับนักวิจัย
ชุมชนบานเปร็ดในและการบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ิน ตองอาศัยระยะเวลา
คอนขางมากในการปรับตัวรวมกันระหวางนักวิชาการกับนักวิจัยชุมชนเพ่ือใหเกิดความเขาใจและสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกัน และใหนักวิจัยชุมชนมีทักษะและเกิดความคุนชินตอการใชกระบวนการวิจัย
เปนเครื่องมือในการทํางาน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการดําเนินโครงการตอในระยะท่ีสอง เพ่ือสนับสนุนใหศูนยเรียนรู
ชุมชนบานเปร็ดในภายใตโครงสรางการบริหารใหมท่ีปรับปรุงข้ึนสามารถกาวเดินตอไดอยางม่ันคง มีความ
เขมแข็งเพียงพอท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีริเริ่มไวในระยะแรกไดอยางตอเนื่องดวยตนเองมากข้ึน
(เปลี่ยนบทบาทความรับผิดชอบจากนักวิชาการภายนอกตอทีมวิจัยชุมชนจากสัดสวน 70:30 ในชวง
ระยะแรกไปสูสัดสวน 30:70 เม่ือสิ้นสุดโครงการ) และเพ่ือเปนการสานตอกิจกรรมดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน 3 เรื่องหลักท่ีไดจุดประกายความคิด ไดกระตุนใหสมาชิกชุมชนมี
ความตื่นตัวและมีความตองการจะเริ่มดําเนินการอยางจริงจัง ท้ังในเรื่องพลังงานชุมชน เรื่องปาชายเลน
เรื่องการแกไขปญหาการกัดเซาะ เกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม สงผลตอการแกไข
ปญหาของชุมชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรในชุมชน และเสริมสรางสุขภาวะของชุมชน
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2.วัตถุประสงคหลักของโครงการ

2.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนบาน
เปร็ดใน

2.2 เพ่ือสรางเสริมใหเกิดองคความรูของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนโดยบูรณาการความรูทางวิชาการและภูมิปญญาทองถ่ิน

2.3 เพ่ือสรางและขยายเครือขายความรวมมือของชุมชนชายฝงทะเล ตําบลหวงน้ําขาว ในการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียน และการบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน

3.กลยุทธท่ีใชในการดําเนินโครงการ

กลยุทธหลักในการดําเนินโครงการ คือ
(1) การจัดการความรู เ พ่ือสรางเสริมใหเกิดองคความรูของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยบูรณาการความรูทางวิชาการและภูมิปญญาทองถ่ิน
(2) การแสวงหา และสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนในพ้ืนท่ี สถาบันการศึกษา และ

องคกรภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนของชุมชน

4. กิจกรรมภายใตโครงการ1

กิจรรมภายใตโครงการฯ แบงเปน 4 กลุมกิจกรรม  ไดแก ดานพลังงานหมุนเวียนของชุมชน ดาน
ทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดลอมของระบบนิเวศปาชายเลน ดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ี
บริเวณชายฝงและการจัดการทรัพยากรชายฝงแบบบูรณาการ  และดานการบริหารจัดการศูนยเรียนรู
ชุมชน โดยมีรายละเอียดของแตละกิจกรรม ดังนี้
4.1) ดานพลังงานหมุนเวียนของชุมชน

จากบทเรียนท่ีแตเดิมชาวเปร็ดในเคยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พลังงานเพ่ือรณรงคใหหันมาใชพลังงานหมุนเวียน การแจกจายแผงโซลาเซลลไวใชตามบานเรือน แตเม่ือ
ดําเนินงานไปชวงระยะเวลาหนึ่งพบวาการดําเนินงานเรื่องพลังงานยังไมสําเร็จตามเปาหมาย เนื่องจากชาว
ชุมชนขาดความรูความเขาใจพ้ืนฐานท่ีเพียงพอในเรื่องพลังงาน มีชองวางความสัมพันธระหวางหนวยงาน

1 กิจกรรมท่ีเสนอในหัวขอน้ีเปนผลมาจากการจัดเวทีประชาพิจารณกับชุมชน เพ่ือรับทราบประเด็นความสนใจและ
กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานรวมกัน ณ บานปูรีสอรต อ.เมือง จ.ตราด วันท่ี 14 กรกฏาคม 2556  ผูเขารวมประกอบดวย
นายกอบต.หวงนํ้าขาว, กํานันผูใหญบาน หมูท่ี1-หมูท่ี 5, ผูนําชุมชน, นักวิจัยชุมชน, สมาชิกชุมชน,  ผูแทนจากกลุมสัจจะ
สะสมทรัพย, กลุมอนุรักษปาชายเลนบานเปร็ดใน, กลุมเยาวชน, อาสาสมัครดานพลังงาน  และคณะผูศึกษาจากสถาบัน
ธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม รวมผูเขารวมท้ังสิ้นจํานวน 75 คน
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ภาครัฐกับชุมชน  จนกระท่ังเม่ือมีการดําเนินงานในสวนความรูพลังงานชุมชน ภายใตโครงการพัฒนาศูนย
เรียนรูชุมชนบานเปร็ดในฯ  ท่ีนําเสนอขอมูลดานพลังงานโดยเนนทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทําใหสมาชิก
ชุมชนท่ีมีความลังเลในการเขารวมกิจกรรมดานพลังงานชุมชนในอดีตไดปรับเปลี่ยนมุมมองตอเรื่อง
พลังงาน ชาวเปร็ดในไดเรียนรูเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ
ตางๆ ผานกิจกรรมการเขารวมอบรมและศึกษาดูงาน ท้ังในเรื่องพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม  ผลสําเร็จท่ีไดคือชุมชนเกิดความสนใจท่ีจะใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนมาใชเปนแหลง
พลังงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานชุมชน การจัดทําแผนยุทธศาสตรพลังงานชุมชน  การทําเตา
ชีวมวลแจกจายใหกับสมาชิกชุมชนบางสวน ตลอดจนสนับสนุนใหโรงเรียนบานเปร็ดในเปนศูนยนํารอง
เรื่องพลังงาน โดยมีการติดตั้งแผงโซลาเซลลเพ่ือใชเปนไฟสองทาง การใชเตากาซชีวภาพจากเศษอาหารท่ี
เหลือในโรงเรียน ดังนั้นในการศึกษาดานพลังงานในระยะตอไป จึงมุงเนนการขยายผลการเรียนรูและการ
ใชพลังงานหมุนเวียนสูชุมชนใกลเคียงพรอมกับการพัฒนาชุมชนบานเปร็ดในใหเปนศูนยเรียนรูดาน
พลังงานหมุนเวียน

สําหรับการดําเนินงานในระยะท่ีสองมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางท่ี 1)
 การศึกษาศักยภาพพ้ืนท่ีและทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนของพ้ืนท่ีตําบลหวงน้ําขาว โดยนักวิจัย

ชุมชนบานเปร็ดในทําหนาท่ีรวมสํารวจทรัพยากรพลังงานในชุมชน โดยเฉพาะจากแหลง
ทรัพยากรปาชายเลน สวนผลไม พืชชีวมวล

 การจัดทําบัญชีพลังงานครัวเรือน และบัญชีพลังงานของโรงเรียน เพ่ือเปนเครื่องมือติดตามผล
ความเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของการใชพลังงานหมุนเวียนของสมาชิกชุมชน และพัฒนาเปน
ฐานขอมูลดานสมดุลพลังงาน มาใชประกอบการพิจารณาจัดทําเปนแผนพัฒนาพลังงานชุมชน

 การมุงเนนเปลี่ยนรูปแบบการใชงานพลังงานของชุมชนจากพลังงานสิ้นเปลืองเปนพลังงาน
หมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับชุมชนใหเกิดข้ึนอยางแทจริง โดยจะเปนกระบวนการเรียนรู การสราง
และติดตั้งชุดอุปกรณในการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยสนับสนุน ขยายการใชพลังงานหมุนเวียน
ใหสมาชิกชุมชนบานเปร็ดใน (หมู 2) ไดแก เตาชีวมวล (ในบาน รานอาหาร) พลังงานแสงอาทิตย
(ปมสูบน้ําสําหรับการเกษตร) และพัฒนา สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเรียนรูดานพลังงานหมุนเวียน
(ในศูนยเรียนรูชุมชนฯ และในโรงเรียนบานเปร็ดใน)

 การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวลของชุมชน ท้ังในดานเศรษฐศาสตร สังคม
และสิ่งแวดลอม

 การจัดตั้งกองทุนพลังงานชุมชน เพ่ือเปนแหลงงบประมาณสนับสนุนการทํางานดานพลังงาน
ชุมชน โดยใชเงินตั้งตนมาจากการทําเตาชีวมวลขาย

 ขยายการดําเนินงานเรื่องพลังงานหมุนเวียนไปยังชุมชนอ่ืนๆ ในตําบลหวงน้ําขาว (หมู1, หมู 3,
หมู4 และ หมู 5)  โดยนักวิจัยชุมชนทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุนการดําเนินงาน เชน เปน
วิทยากรสอนทําบัญชีพลังงานครัวเรือน การจัดทําเตาชีวมวล
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานพลังงานหมุนเวียนของชุมชนในโครงการระยะท่ี 1 และกิจกรรมในโครงการระยะท่ี 2

กิจกรรม โครงการระยะท่ี 1 โครงการระยะท่ี 2
ความกาวหนา/ความสําเร็จ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอ ภาคีความรวมมือ

พลังงาน
หมุนเวียน

 ชุมชนมีความเขาใจ มีความตระหนัก และมี
แนวคิดท่ีจะใชพลังงานหมุนเวียน
 นักวิจัยชุมชนสามารถจัดทําบัญชีพลังงาน

ครัวเรือน (รายจายดานพลังงาน แหลง
พลังงาน ฯลฯ)  และใชเปนเครื่องมือในการ
วางแผนดานพลังงานท้ังในระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน
 มีคณะกรรมการพลังงาน
 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรพลังงาน

หมุนเวียนของชุมชนเปร็ดใน
 จัดตั้งคณะกรรมการพลังงานชุมชน (จํานวน

14 คน)
 โรงเรียนบานเปรด็ในไดกําหนดเปาหมายจะ

พัฒนาเปนโรงเรียนพลังงานหมุนเวียนรอย
เปอรเซ็นต
 สมาชิกชุมชนสามารถทําเตาชีวมวลเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานไดเอง
 สมาชิกชุมชนตื่นตัวตอเรื่องพลังงาน

แสงอาทิตย นําแผงโซลาเซลกลับมาใชใหม

ระดับครัวเรือน
 สนับสนุน ขยายการใชพลังงานหมุนเวียนใหสมาชิกชุมชนบานเปร็ดใน (หมู 2) ไดแก

เตาชีวมวล (ในบาน, รานอาหาร) , พลังงานแสงอาทิตย (ปมสูบนํ้าสําหรับการเกษตร)
 การใชบัญชีพลังงานครัวเรือนเปนเครื่องมือติดตามผลความเปลี่ยนแปลง ความกาวหนา

ของการใชพลังงานหมุนเวียนของสมาชิกชุมชน
ระดับชุมชน
 พัฒนา สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเรียนรูดานพลังงานหมุนเวียน (ในศูนยเรียนรูชุมชนฯ

และในโรงเรียนบานเปร็ดใน)
 ศึกษาศักยภาพพ้ืนท่ีและทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนของพ้ืนท่ีตําบลหวงนํ้าขาว โดย

นักวิจัยชุมชนบานเปร็ดในรวมสํารวจทรัพยากรพลังงานในชุมชน
 จัดทําบัญชีพลังงานของโรงเรียน
 การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวลของชุมชน ท้ังในดาน

เศรษฐศาสตร สังคมและสิ่งแวดลอม
 จัดตั้งกองทุนพลังงานชุมชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมดานการใชพลังงานหมุนเวียนใน

ชุมชน โดยใชเงินตั้งตนมาจากการทําเตาชีวมวลขาย
ระดับเครือขาย
 ขยายการดําเนินงานเรื่องพลังงานหมุนเวียนไปยังชุมชนอ่ืนๆ ในตําบลหวงนํ้าขาว (หมู

3, หมู 5)  โดยนักวิจัยชุมชนทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุนการดําเนินงาน เชน เปน
วิทยากรสอนทําบัญชีพลังงานครัวเรือน การจัดทําเตาชีวมวล

โรงเรียน : เปนพ้ืนท่ีศึกษาเรยีนรูดาน
พลังงานหมุนเวียน และเปนเครือขาย
รวมกับศูนยเรียนรูชุมชนบานเปรด็ใน
พลังงานจังหวัด : การประสานและ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตรพลังงาน
หมุนเวียนของชุมชนไปสูการปฏิบตัิ
อบต.หวงน้ําขาว : สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยเรียนรูดานพลังงานหมุนเวียนของ
ชุมชนบานเปร็ดใน และชุมชนอ่ืนท่ีมีความ
พรอม
กรมพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและ
อนุรักษพลังงาน : วิทยากร , อุปกรณ
ฝกอบรมดานพลังงานหมุนเวียน
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4.2) ดานทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดลอมของระบบนิเวศปาชายเลน
การดําเนินงานท่ีผานมา  ไดมีการศึกษาขอมูลทรัพยากรปาไมในบริเวณปาชายเลนบานเปร็ดใน แต

ขอมูลดังกลาวไมเพียงพอสําหรับชุมชนในการตัดสินใจดําเนินการเพ่ือการบริหารจัดการปาชายเลน   และ
แมวามีหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนใหความสนใจและดําเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ มากมาย
แตยังไมมีการรวบรวมผลการศึกษาตางๆ ไวอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถนําขอมูลตางๆ มาชวยในการวาง
แผนการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชน ชุมชนบานเปร็ดในจึงมีแนวคิดท่ีจะ
ดําเนินงานดานการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดลอมของปาชายเลนบานเปร็ดใน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดจนรวมกับชุมชนในการจัดทําอนุกรมวิธานพันธุไมปาชายเลน สัตวน้ําสําคัญ
และการจัดทํานิทรรศการถาวรนําเสนอความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนไวท่ี
ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน

สําหรับการดําเนินงานในระยะท่ีสองมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางท่ี 2)
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลน ท้ังดานกายภาพ ดานสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากร

ปาไม และดานทรัพยากรสัตวน้ํา เพ่ือเปนเครื่องมือของชุมชนในการบริหารจัดการระบบนิเวศปา
ชายเลน  โดยใชกระบวนการรับฟงขอคิดเห็นจากชุมชนตอการจัดทําระบบฐานขอมูล ใหตรงกับ
ความตองการของชุมชน รวมท้ังการจัดการฝกอบรมใหแกนักวิจัยในชุมชนใหสามารถเก็บขอมูลและ
นําเขาขอมูล รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในพ้ืนท่ี และวางรูปแบบในการเก็บขอมูลทรัพยากรในปาชาย
เลนท้ังพืชพรรณ และสัตวน้ํา รวมท้ังขอมูลดานกายภาพเชน การข้ึนลงของระดับน้ําทะเล และ
ความเค็มของน้ําทะเล เปนตน

 ศึกษา จัดทําแนวทาง/รูปแบบการใชประโยชนจากการกักเก็บคารบอนของปาชายเลน และ
ดําเนินการตามขอสรุปของชุมชน

 การขยายเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการปาชายเลนไปยังชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียง (หมู1,
หมู 3, หมู 4 , หมู 5) และผลักดันกฎกติกาการจัดการและใชประโยชนปาชายเลนของชุมชนใหเปน
ขอบัญญัติรวมกันของตําบลหวงน้ําขาว โดยเปนบทบาทการดําเนินงานของแกนนําและสมาชิกใน
ชุมชน ผลักดันและนําเสนอผานกลไกจัดทําขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานระบบนิเวศปาชายเลนในโครงการระยะท่ี 1 และกิจกรรมในโครงการระยะท่ี 2

กิจกรรม โครงการระยะท่ี 1 โครงการระยะท่ี 2
ความกาวหนา/ความสําเร็จ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอ ภาคีความรวมมือ

การบริหารและจัดการ
ระบบปาชายเลน

 การสํารวจ จัดทําขอมลูเบื้องตนของทรัพยากรปา
ชายเลน เชน โครงสรางปาชายเลน ชนิดพรรณไม
ความหนาแนนของพรรณพืช การเพ่ิมพูนการ
เติบโต ฯลฯ
 จัดทําขอมูลการกักเก็บคารบอนของปาชายเลน

บานเปร็ดใน เพ่ือใชประกอบการวางแผนตัดสินใจ
ของชุมชน
 การจัดทําแผนชุมชนดานการจดัการปาชายเลน

ระดับชุมชน
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลน ท้ังดานกายภาพ

ดานสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรปาไม และดานทรัพยากรสัตวนํ้า
เพ่ือเปนเครื่องมือของชุมชนในการบริหารจัดการระบบนิเวศปา
ชายเลน
 ศึกษา จัดทําแนวทาง/รูปแบบการใชประโยชนจากการกับเก็บ

คารบอนของปาชายเลน และดําเนินการตามขอสรุปของชุมชน
ระดับเครือขาย
 การขยายเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการปาชายเลน

ไปยังชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียง (หมู1, หมู 3, หมู 4 , หมู 5) และ
ผลักดันกฎกติกาการจัดการและใชประโยชนปาชายเลนของชุมชน
ใหเปนขอบัญญัติรวมกันของตําบลหวงนํ้าขาว โดยเปนบทบาท
การดําเนินงานของแกนนําและสมาชิกในชุมชน

โรงเรียน : เปนพ้ืนท่ีศึกษาเรยีนรูดาน
ระบบนิเวศปาชายเลน (หองนิทรรศการ
ระบบนิเวศปาชายเลน) และเปน
เครือขายรวมกับศูนยเรียนรูชุมชนบาน
เปร็ดใน
สถานีพัฒนาปาชายเลนท่ี 4 : วิทยากร,
สนับสนุนกลาไม, ฐานขอมูลปาชายเลน,
การฝกอบรมเรื่องการจัดทําฐานขอมูล,
สถานท่ีจัดกิจกรรม
อบต.หวงน้ําขาว : สนับสนุนการขยาย
เครือขายความรวมมือไปยังชุมชนพ้ืนท่ี
ใกลเคียง
มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี)
: การจัดทําระบบฐานขอมลูทรัพยากรปา
ชายเลน
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4.3) ดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นท่ีบริเวณชายฝงและการจัดการทรัพยากรชายฝงแบบบูรณาการ
ในชวงโครงการระยะท่ี 1 นักวิจัยชุมชนไดรวมกับนักวิจัยในโครงการฯ ศึกษาสาเหตุการกัดเซาะ

ชายฝงบริเวณชุมชนบานเปร็ดในและศึกษาประสิทธิผลรูปแบบและแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะของชุมชน
ทําใหมีความสามารถในการประเมินประสิทธิผลของเตายางในการลดพลังงานคลื่น สงเสริมการตกตะกอน
ดานหลังแนวเตายาง และเพ่ิมทรัพยากรสัตวน้ําบริเวณชายฝง ตลอดจนสามารถจัดทําแนวปกไมไผผสมแนว
เตายางบริเวณชายปาชายเลน  เพ่ือทดลองและแสวงหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของเตายางรูปแบบเดิมใน
การลดการกัดเซาะชายฝง การดําเนินการดังกลาวท่ีผานมาประกอบไปดวยการสํารวจภาคสนามรวมกัน
ระหวางนักวิจัยในโครงการกับนักวิจัยชุมชน การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตายาง และการประมวลองค
ความรูรวมกับชุมชน  จนไดผลเปนองคความรูของนักวิจัยชุมชน ความรูเก่ียวกับสถานภาพทรัพยากรชายฝง
ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน และสัตวน้ําเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีสาธิต และการทดลองทํา
แนวปกไมไผผสมแนวเตายางตนแบบบริเวณปากคลอง 7-8

อยางไรก็ตามองคความรูดังกลาวยังจํากัดเฉพาะนักวิจัยชุมชนของบานเปร็ดใน หรือหมูท่ี 2 ยังไม
สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงตําบลหวงน้ําขาวท้ังหมด จึงควรเสริมสรางบทบาทนักวิจัยชุมชนใหเปนผู
ถายทอดและรวมกันพัฒนาเครือขายงานดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงไปยังชุมชนใกลเคียงและ
หนวยงานท่ีสนใจ โดยนักวิจัยชุมชนเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล และทําหนาท่ีเปนวิทยากรถายทอดและเผยแพร
ขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีบริเวณชายฝง ใหกับภาคีเครือขายชุมชน ผูสนใจ

สําหรับการดําเนินงานในระยะท่ีสองมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางท่ี 3)
 เพ่ิมเติมการจัดทําโครงสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง (ไมไผผสมเตายาง) ปดแนวระหวางปาก

คลอง 7 และปากคลอง 8 (ระยะทางประมาณ 300 เมตร)
 สงเสริมการปลูกไผโดยใชมาตรการสงเสริมท่ีเหมาะสม ในบริเวณพ้ืนท่ีวางของชุมชนบานเปร็ดใน

และตําบลหวงน้ําขาว เพ่ือเปนแหลงไมไผท่ีจะนํามาใชซอมแซมหรือใชขยายแนวปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง เพ่ือสงเสริมการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

 การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีไดจัดทําไว
 การศึกษาทดลองฟนฟูปาชายเลนหลังแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง
 ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปสาเหตุการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเปนสาเหตุตามธรรมชาติ และจาก

กิจกรรมของมนุษย
 ขยายเครือขายการดําเนินงานปองกันการกัดเซาะชายฝงไปยังชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียง หรือชุมชนท่ี

สนใจและมีปญหาคลายกัน โดยมีกิจกรรม เชน การรวมเก็บขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงการกัด
เซาะชายฝง, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและประสบการณเรื่องการกัดเซาะชายฝง, การจัด
ประชุมหารือแผนการปองกันปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงรวมกับเครือขาย
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงและการจัดการทรัพยากรชายฝงแบบบูรณาการในโครงการระยะท่ี 1 และกิจกรรมใน
โครงการระยะท่ี 2

กิจกรรม ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2
ความกาวหนา/ความสําเร็จ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอ ภาคีความรวมมือ

การแกไขปญหาการ
กัดเซาะ และการ
จัดการทรัพยากร
ชายฝง

 นักวิจัยชุมชนสามารถเก็บขอมูล ตดิตามการ
เปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝง เชน การ
เปลี่ยนแปลงระดับพ้ืนทะเล อัตราการตกตะกอน
แนวเขตชายฝง ฯลฯ
 การศึกษา เก็บขอมูลทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงชายฝง (ดานสมุทรศาสตร สิ่งแวดลอม
และทรัพยากร) เพ่ือใชประเมินความรุนแรงของ
ปญหาการกัดเซาะชายฝง เพ่ือใชวางแผนการ
ปองกัน และติดตามประสิทธิภาพแนวปองกันการ
กัดเซาะ
 การจัดทําแผนชุมชนดานการแกไขปญหาการกัด

เซาะพ้ืนท่ีชายฝง
 ทดลองจัดทําโครงสรางแนวปองกันการกัดเซาะ

ชายฝง โดยการปกไมไผผสมแนวเตายาง (ประมาณ
200 เมตร) เปนการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ิน
รวมกับความรูทางวิทยาศาสตรทางทะเล

ระดับชุมชน
 เพ่ิมเติมการจัดทําโครงสรางแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง (ไมไผผสม

เตายาง) ปดแนวระหวางปากคลอง 7 และปากคลอง 8 (ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร)
 สงเสริมการปลูกไผโดยใชมาตรการสงเสริมท่ีเหมาะสม เพ่ือลดภาระ

คาใชจายในการซื้อไมไผมาทดแทนไมไผท่ีใชปกเพ่ือปองกันการการกัด
เซาะ
 การติดตาม ประเมินประสิทธิภาพแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีได

จัดทําไว
 การศึกษาทดลองฟนฟูปาชายเลนหลังแนวปองกันการกัดเซาะชายฝง
 ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสรุปสาเหตุการกัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีเปน

สาเหตุตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมของมนุษย
ระดับเครือขาย
 ขยายเครือขายการดาํเนินงานปองกันการกัดเซาะชายฝงไปยังชุมชน

พ้ืนท่ีใกลเคียง หรือชุมชนท่ีสนใจและมีปญหาคลายกัน โดยมี
กิจกรรม เชน การรวมเก็บขอมูลตดิตามการเปลี่ยนแปลงการกัด
เซาะชายฝง, การจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและประสบการณ
เรื่องการกัดเซาะชายฝง, การจัดประชุมหารือแผนการปองกันปญหา
การกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงรวมกับเครือขาย

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จ.ตราด :

การประสานและสนับสนุนแผนชุมชน
ดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ี
ชายฝงไปสูการปฏิบตัิ
สถานีพัฒนาปาชายเลนท่ี 4 :

สนับสนุนกลาไมปาชายเลน
อบต.หวงน้ําขาว : สนับสนุนการ
ขยายเครือขายความรวมมือไปยัง
ชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียง
มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขต
จันทบุรี) : รวมศึกษา เก็บขอมูล การ
เปลี่ยนแปลงการกัดเซาะชายฝง
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี อาทิ
โรงเรียนบานเปรด็ใน โรงเรียนหวงนํ้า
ขาว โรงเรียนวัดหนองคันทรง โดยจัด
ทีมเยาวชนเขารวมสํารวจบริเวณพ้ืนท่ี
ซี่งเหมาะกับการปลูกไผ
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4.4) ดานการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชน
การดําเนินงานดานศูนยเรียนรูฯ ท่ีผานมา เกิดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม คือ มีโครงสรางของการ

บริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชน คณะกรรมการศูนยเรียนรูชุมชน มีทีมนักวิจัยชุมชนท่ีมีความเขาใจและ
สามารถเริ่มบูรณาการองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับความรูทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการเสริมสราง
เครือขายโดยผานกิจกรรมภายใตศูนยเรียนรู ท่ีสานเครือขายความรวมมือของโรงเรียนบานเปร็ดในและ
โรงเรียนใกลเคียงเพ่ือเขารวมและสานตอกิจกรรมของศูนยเรียนรูฯ   (ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2) แตยังคงมี
ขอจํากัดในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของศูนยเรียนรูเพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมในดานตางๆ ของ
ศูนยเรียนรูไดอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน และมีขอจํากัดในดานการสรุปถอดบทเรียนและถายทอดความรู
ของทีมวิจัยชุมชน บุคลากรของศูนยเรียนรู เพ่ือแปลงเปนสื่อรูปแบบตางๆ ท่ีใชในการเผยแพรขยายการเรียนรู
ใหกวางขวางข้ึน นอกจากนี้ การดําเนินกิจกรรม  การดําเนินงานและการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนบาน
เปร็ดใน ยังคงตองไดรับการสนับสนุนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถมากข้ึน ใหสามารถ
เปนกลไกในการสรางเสริมกระบวนการเรียนรูท้ังในระดับภายในชุมชนและระดับท่ีเชื่อมตอกับชุมชนเครือขาย
ภายนอกไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว

แผนภูมิท่ี 2 แสดงโครงสรางและเครือขายของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในโครงการระยะท่ี 1

การดําเนินงานดานการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนในระยะท่ีสองนี้ จะมีกิจกรรมหลักดังนี้ (โปรดดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมในตารางท่ี 4)

 การเพ่ิมความเขมแข็งในการบริหารจัดการ และการดําเนินกิจกรรมของศูนยเรียนรู โดย
มุงเนนในเรื่องการบริหารจัดการดานการเงินของศูนยเรียนรู เรื่องการรับคณะศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีชุมชน
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 การจัดทําระบบฐานขอมูลของศูนยเรียนรูท่ีดูแลจัดการโดยสมาชิกของศูนยเรียนรู เปน
ฐานขอมูลรวมท้ังดานระบบนิเวศปาชายเลน ดานพลังงาน ดานการกัดเซาะชายฝง ดานภูมิปญญาทองถ่ิน และ
ขอมูลดานอ่ืนๆ ท่ีชุมชนเห็นวาจําเปน  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศูนย และเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการวางแผนชุมชนและการดําเนินกิจกรรมของชุมชน

 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยเรียนรูเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการดําเนินงานและ
สรางเสริมความเขมแข็ง โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การจัดทําจดหมายขาวศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน การจัดทํา
ชุดเอกสารและสื่อเผยแพรความรู การดูแลเวปไซดศูนยเรียนรู

 การประเมินและปรับปรุงโครงสรางของการบริหารจัดการศูนย เรียนรูชุมชน และ
คณะกรรมการศูนยเรียนรูชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสูผลสําเร็จ

 การเสริมสรางกระบวนการพัฒนาทักษะเยาวชน ใหสามารถสืบสานภารกิจการดําเนินงาน
ภายใตศูนยเรียนรูในอนาคต โดยใชกิจกรรมการทํางานรวมกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี ไดแก กิจกรรมการจัดทําสื่อ
เผยแพร จดหมายขาว เวปไซต ท่ีจะใหเยาวชนไดมีสวนรวมในการสืบคนและเขียนบทความ การจัดกิจกรรมให
ยุวชนเขารวมในการกิจกรรมท้ังดานพลังงาน ปาชายเลน และการแกไขปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง ท้ังการ
รวมสํารวจและเก็บขอมูล พรรณไม แพลงกตอน เปนตน ตลอดจนการสืบสานภูมิปญญาพ้ืนบานและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน อาทิ การทําชาจากสมุนไพร การทําอาหารพ้ืนเมือง นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยกิจกรรม
เสริมสรางศักยภาพการเปนผูนํา ดวยการจัดกิจกรรมมัคคุเทศกนอย เพ่ือท่ีจะสามารถถายทอดองคความรู
ตางๆในงานของศูนยเรียนรู

 ขยายการดําเนินงาน การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนไปยังชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมีความพรอม
เชน การจัดเวทีถายทอดประสบการณบริหารศูนยเรียนรู การจัดกิจกรรมรวมในการศึกษาดูงานศูนยเรียนรู
โดยกิจกรรมท่ีเปนแกนหลักในการขยายผลการดําเนินงานไปสูหมูบานอ่ืนๆ คือ กิจกรรมดานการพัฒนาองค
ความรูของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยบูรณาการความรูทาง
วิชาการและภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังในดานพลังงานหมุนเวียน ดานการกัดเซาะชายฝงและการจัดการทรัพยากร
ชายฝงแบบบูรณาการ และดานทรัพยากรชีวภาพและสภาวะแวดลอมของระบบนิเวศปาชายเลน (โปรดดู
แผนภูมิท่ี 3 ประกอบ)

ท้ังนี้ ชุมชนบานเปร็ดในและชุมชนหมูบานอ่ืนๆ ในตําบลหวงน้ําขาว ไดมีกิจกรรมรวมกันอยูแลวใน
หลายดาน เชน เรื่องสัจจะสะสมทรัพย เรื่องการอนุรักษปาชายเลน ผูนําชุมชนมีความรูจักและประสานการ
ทํางานงานรวมกันมาอยางตอเนื่อง และในชวงของการจัดทําขอเสนอโครงการฯ นี้ ไดมีการจัดเวทีประชุม
รวมกันระหวางหมูบานตางๆ ท่ีอยูในตําบลหวงน้ําขาว เพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะขยายผลจาก
หมูบานเปร็ดในไปสูหมูบานอ่ืนๆ
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงเครือขายการทํางานภายใตศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน ในโครงการระยะท่ีสอง
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการดําเนินกิจกรรมดานการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชนในโครงการระยะท่ี 1 และกิจกรรมในโครงการระยะท่ี 2

กิจกรรม ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2
ความกาวหนา/ความสําเร็จ กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอ ภาคีความรวมมือ

การพัฒนา
ศูนยเรียนรู
ชุมชน

ชุมชนชุมชนต่ืนตัวและเห็นความสําคัญ เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของศูนย เชน รวมเปนวิทยากร เจาหนาท่ีของศูนย
การปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศูนยเรียนรู และทดลอง

ดําเนินการบริหารตามโครงสรางใหมท่ีปรับปรุง
 มีทีมวิจัยชุมชน 3 คณะ รวมศึกษาวิจัยดานปาชายเลน ดานการ

กัดเซาะชายฝง และดานพลังงานหมุนเวียน
สรางความรวมมือกับโรงเรียนบานเปร็ดใน เปนเครือขายศูนย

เรียนรูชุมชน และรวมมือจัดคายเยาวชนวิทยาศาสตร (จํานวน 2
ครั้ง)
การผลิตส่ือรูปแบบตางๆ ของศูนยเรียนรู เพ่ือเผยแพรความรู

ชุมชน และภูมิปญญาทองถิ่น เชน จดหมายขาวศูนยเรียนรูบาน
เปร็ดใน (จํานวน 8 ฉบับ) ส่ือวีดิทัศน (จํานวน 9 เรื่อง) แผนพับ
(จํานวน 2 ฉบับ)
การจัดทําเวปไซดของศูนยเรียนรู (www.prednai.com) ท่ีดูแล

จัดการโดยศูนยเรียนรู เพ่ือเปนชองทางใหมของการเผยแพร
ความรูในวงกวาง และเปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรู และภูมิ
ปญญาของชุมชน

ระดับชุมชน
 การเพ่ิมความเขมแข็งในการบริหารจัดการ และการดําเนินกิจกรรมของศูนยเรียนรู โดย

มุงเนนในเรื่องการบริหารจัดการดานการเงินของศูนยเรียนรู การรับคณะศึกษาดูงานใน
พ้ืนท่ีชุมชน
 การจัดทําระบบฐานขอมูลของศูนยเรียนรูท่ีดูแลจัดการโดยสมาชิกของศูนยเรียนรู เปน

ฐานขอมูลรวมท้ังดานระบบนิเวศปาชายเลน ดานพลังงาน ดานการกัดเซาะชายฝง ดาน
ภูมิปญญาทองถิ่น และขอมูลดานอื่นๆ ท่ีชุมชนเห็นวาจําเปน  เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศูนย และเปนเครื่องมือสนับสนุนการวางแผนชุมชนและการดําเนิน
กิจกรรมของชุมชน
 การประเมินปรับปรุงโครงสรางของการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชุมชน คณะกรรมการ

ศูนยเรียนรูชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการขับเคล่ือนการดําเนินงานไปสูผลสําเร็จ
 การเสริมสรางกระบวนการพัฒนาทักษะเยาวชน ใหสามารถสืบสานภารกิจการ

ดําเนินงานภายใตศูนยเรียนรูในอนาคต เชน การทําส่ือจดหมายขาว เวปไซต ทํางาน
รวมกับนักวิจัยชุมชนในการเก็บสํารวจขอมูล กิจกรรมมัคคุเทศกนอย การสืบสานภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
 สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของศูนยเรียนรูเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองของการดําเนินงาน

และสรางเสริมความเขมแข็ง โดยมีกิจกรรม ไดแก การจัดทําจดหมายขาวศูนยเรียนรู
บานเปร็ดใน การจัดทําชุดเอกสารและส่ือเผยแพรความรู การดูแลเวปไซดศูนยเรียนรู

ระดับเครือขาย
 ขยายการดําเนินงาน การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนไปยังชุมชนพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมีความ

พรอม เชน การจัดเวทีถายทอดประสบการณบริหารศูนยเรียนรู การจัดกิจกรรมรวมใน
การศึกษาดูงานศูนยเรียนรู ฯลฯ

โรงเรียนบานเปร็ดใน : เปนองคกร
เครือขายของศูนยเรียนรูชุมชน เปน
จุดศึกษาเรียนรูดานพลังงาน
หมุนเวียน
องคกรในชุมชน (เชน กลุมอนุรักษ
ปาชายเลน, กลุมสัจจะออมทรัพย ,
กลุมแมบาน ฯลฯ) : รวมอยูใน
คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรู
และรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
ศูนยเรียนรู
อบต.หวงน้ําขาว : สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของศูนยเรียนรู
เชน ดานการประสานงานกับ
หนวยงานในจังหวัด ดานการจัดทํา
แผนชุมชน เปนตน
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5. กิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลักของโครงการและข้ันตอนการดําเนินงาน แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5 และตาราง

ท่ี 6

ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดข้ันตอน กิจกรรมการดําเนินงานดานพลังงาน ดานปาชายเลน และดานการ
กัดเซาะชายฝง

ระยะเวลา ดานพลังงาน ดานปาชายเลน ดานการกัดเซาะชายฝง
ช ว ง 6
เดือนท่ี 1

-ร วมสํ า ร วจศั กยภาพ พ้ืน ท่ีและ
ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนของ
พ้ืนท่ีตําบลหวงนํ้าขาว โดยนักวิจัย
ชุมชนบานเปร็ดในทําหนา ท่ีรวม
สํารวจ รวมกับชุมชนและนักวิจัยพ่ี
เลี้ยง
-จัดประชุมเพ่ือรวมจัดทําแผนลดการ
ใชพลังงานบานเปร็ดใน โดยอาศยั
ฐานขอมูลจากการสํารวจบัญชี
พลังงานครัวเรือนบานเปร็ดใน เชน
การจัดทําเตาชีวมวล จักรยานลดโลก
รอน ฯลฯ
-จัดอบรมการทําบัญชีพลังงาน
ครัวเรือนและสมดลุพลังงานใหกับ
เครือขายชุมชนตําบลหวงนํ้าขาว หมู
ท่ี 1 ถึง หมูท่ี 5 โดยทีมวิทยากร
-จัดเก็บขอมูลพลังงานครัวเรือน โดย
นักวิจัยชุมชนรวมกับชาวบานตําบล
หวงนํ้าขาว หมูท่ี 1 ถึง หมูท่ี 5
-จัดทําเวทีนําเสนอรูปแบบพลังงาน
หมุนเวียนใหกับชุมชนไดรับทราบ
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
ชุมชน
-จัดอบรมและสาธิตการผลิตและการ
ใชงานเตาชีวมวลจากฟนโดยทีม
วิทยากร
-ประกาศรับสมัครและคัดเลือก
ครัวเรือนท่ีสนใจเขารวมโครงการใช

-จัดประชุมวางแผนพัฒนาเครือขาย
รวมกันระหวางหมู 2 และหมู 3 หมู 5
- ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล
โดยคณะผูศึกษา
-นํารูปแบบฐานขอมูลท่ีไดรบัการ
พัฒนาปรึกษาหารือรวมกับชุมชน และ
ปรับปรุงใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน
-จัดทําอนุกรมวิธานพันธุไม  และพันธุ
สัตวนํ้าท่ีพบในพ้ืนท่ีปาชายเลน

-จัดตั้งเครือขายชุมชนศึกษาและ
ติดตามการกัดเซาะชายฝง
รวมกันระหวางหมู 2 และหมู 3
-จัดทําโครงสรางแนวปองกัน
การกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝงแนวปก
ไมไผผสมแนวเตายาง เพ่ิมเตมิ
ปดแนวระหวางปากคลอง 7
และปากคลอง 8
-ฝกอบรมการตรวจติดตามและ
การประเมินประสิทธิภาพแนว
ปองกันโดยการออกภาคสนาม
พรอมนักวิจัยชุมชน
-ถายทอดองคความรูและ
แลกเปลีย่นประสบการณ
-จั ด ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ แ ผ น ก า ร
ปองกันปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ี
ชายฝงรวมกับเครือขาย
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ระยะเวลา ดานพลังงาน ดานปาชายเลน ดานการกัดเซาะชายฝง
เตาชีวมวลจากฟนทดแทนเตาหุงตม
ท่ีมีอยูเดิม 30 รายแรก
- ติดตามและประเมินผลความพึง
พอใจของผูทดลองใชเตา 30 ราย
แรก

ชวง 6
เดือนท่ี 2

-พาคณะผูนําชุมชนและผูสนใจเยีย่ม
ชมและเรียนรูงานดานพลังงาน
หมุนเวียนรูปแบบอ่ืนๆ จากศนูย
เรียนรูภายในประเทศ
-ศึกษาประเมินศักยภาพ ความ
เปนไปได และผลกระทบเบื้องตน ท้ัง
ดานเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม และ
สังคม เพ่ือพิจารณากรณีการสราง
โรงไฟฟาพลังงานชีวมวลในอนาคต
-จัดอบรมและสาธิตการติดตั้งการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ือใชในการสูบนํ้าใน
สวนผลไมและกังหันนํ้า ในรูปแบบ
สาธิตโดยทีมวิทยากรผูเช่ียวชาญ
-สาธิตติดตั้งโซลาเซลในอาคารศูนย
เรียนรู ชุมชนบานเปร็ดในเพ่ือเปน
สาธิตการผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตยท่ีชวยลดคาใชจายและลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยทําการ
ประเมินผลเปนระยะ
-ประกาศรับสมัครและคัด เลือก
เกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการ 10
รายแรก
-ติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของเกษตรกรท้ัง 10 ราย

-ฝกอบรมชุมชนใหเขาใจระบบ
ฐานขอมูล ท้ังระดับผูนําชุมชน และ
ระดับผูปฏิบตัิงาน
-จัดทําอนุกรมวิธานพันธุไม และพันธุ
สัตวนํ้าท่ีพบในพ้ืนท่ีปาชายเลน

-ตรวจติดตามการกัดเซาะ
ชายฝงในพ้ืนท่ีตนเอง และ
ตรวจตดิตามประสิทธิภาพแนว
ปองกันท่ีไดจัดสรางข้ึน
-รวมกันจัดทําสถานการณการ
กัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชายฝง
ตําบลหวงนํ้าขาวรายเดือนและ
เตรียมทําสรุปรายงานรายป
-ส รุ ปองค ค วามรู แ ละ /หรื อ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมองคความรูเดิม
ในดานการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงการฟนฟูปาชายเลนและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ชวง 6
เดือนท่ี 3

-จัดอบรมและสาธิตการผลิตและการ
ใชงานเตาชีวมวลจากถานโดยทีม
วิทยากรผูเช่ียวชาญ
-จัดอบรมและสาธิตการผลิตและการ
ใชงานเตาชีวมวลจากถานโดยทีม
วิทยากร

-รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในพ้ืนท่ี และ
ภูมิปญญาพ้ืนบานเพ่ือจัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูล
- ฝกอบรมชุมชนในการเก็บขอมูล
ทรัพยากรปาชายเลน ท้ังพรรณพืช
และสัตวนํ้า และนําเขาขอมูลท่ีมีการ

-ตรวจติดตามการกัดเซาะ
ชายฝงในพ้ืนท่ีตนเอง และ
ตรวจตดิตามประสิทธิภาพแนว
ปองกันท่ีไดจัดสรางข้ึน
-รวมกันจัดทําสถานการณการ
กัดเซาะชายฝงในพ้ืนท่ีชายฝง
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ระยะเวลา ดานพลังงาน ดานปาชายเลน ดานการกัดเซาะชายฝง
-จัดอบรมและสาธิตการติดตั้งการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ือใชในการสูบนํ้าและ
กังหันนํ้าโดยทีมวิทยากรผูเช่ียวชาญ
-ประกาศรับสมัครและคัดเลือก
ครัวเรือนท่ีสนใจเขารวมโครงการการ
ใชเตาชีวมวลจากฟน 50 รายตอมา
-ประกาศรับสมัครและคัดเลือก
รานคาท่ีสนใจเขารวมโครงการการใช
เตาชีวมวลจากถาน 5 รายแรก
-ประกาศรับสมัครและคัดเลือก
เกษตรกรท่ีสนใจเขารวมโครงการการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 20 รายตอมา
-ติดตามและประเมินผลความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการท้ังหมด

เก็บเพ่ิมเติม
-จัดทําอนุกรมวิธานพันธุไม และพันธุ
สัตวนํ้าท่ีพบในพ้ืนท่ีปาชายเลน

ตําบลหวงนํ้าขาวรายเดือนและ
เตรียมทําสรุปรายงานรายป
-ส รุ ปองค ค วามรู แ ละ /หรื อ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมองคความรูเดิม
ในดานการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงการฟนฟูปาชายเลนและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

ชวง 6
เดือนท่ี 4

-จัดเวทีเ พ่ือนําเสนอความรูความ
เขาใจจากประสบการณของผูทดลอง
ใชอุปกรณท้ัง 3 รูปแบบ ตลอดจน
อาจมีการเชิญวิทยากรผูเ ช่ียวชาญ
ดานพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอ่ืนๆ
มานําเสนอความรูเพ่ิมเติมเพ่ือเปน
ทางเลือกใหมใหกับชุมชนตอไป
-ติดตามประเมินผลผูเขารวม
โครงการท้ังหมด
-ประกาศรับสมัครและคัดเลือก
ผูเขารวมโครงการเพ่ิมเติม ดังน้ี 120
รายสําหรับเตาชีวมวลจากฟน 5 ราย
ท่ีเหลืออยูสําหรับเตาชีวมวลจากถาน
และ 20 รายท่ีเหลืออยูสําหรับการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย
-จัดทําเวทีรับฟงความคิดเห็นของ
ชุมชนเพ่ือสํารวจและประเมินผลการ
ตอบรับ กับพลั ง งานหมุนเ วียน ท่ี
นําเสนอ และรูปแบบอ่ืนท่ีชุมชน

-จัดประชุมเพ่ือสรางเครือขายและ
เ ผ ยแ พร อ ง ค ค ว า ม รู ด า น ร ะบ บ
ฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลนแก
ชุมชนใกลเคียงในพ้ืนท่ีตําบลหวงนํ้า
ขาว

-เสนอผลการดําเนินการเพ่ือให
เครือขายรบัทราบท้ังวิธีการ
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค
และอ่ืนๆ
-จัดทําแผนปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง ฟนฟูปาชายเลนและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
โดยชุมชนในระดับจังหวัด
-ประชาพิจารณผลการ
ดําเนินการและแผนฯ
-วางแผนการดําเนินการระยะ
ตอไป
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ระยะเวลา ดานพลังงาน ดานปาชายเลน ดานการกัดเซาะชายฝง
สนใจ
-ติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด
-ติดตามประเมินผลโครงการและ
จัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ

ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดกิจกรรมของศูนยเรียนรู
ระยะเวลา แผนกิจกรรมศูนยเรียนรู

ชวง 6 เดือน
แรกของปท่ี 1

-จัดกิจกรรมระดมภาคีเครือขายแนะนําการทํางานของศูนยเรยีนรูชุมชนบานเปร็ดใน และรับทราบ
ประเด็นขอตองการตางๆ
-ทําสื่อขอมูลเพ่ือเผยแพร ไดแก โมเดลจําลองผลงานทางวิชาการ อาทิ นวัตกรรมภูมิปญญาเตายาง
รวมกับไมไผ โครงสรางปาชายเลน จดหมายขาว เวปไซต เพ่ือนําเสนอการดําเนินงานของศูนย

ชวง 6 เดือน
หลังของปท่ี 1

-จัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูภมูิปญญาในแตละชุมชนทองถ่ิน
-จัดกิจกรรมอบรมความรูในประเด็นความรู ดานพลังงาน ปาชายเลน และการแกไขปญหาการกัดเซาะ
พ้ืนท่ีชายฝง โดยนักวิจัยชุมชนทําหนาท่ีเปนผูถายทอดองคความรู
-ทําสื่อขอมูลเพ่ือเผยแพร โมเดลจาํลองผลงานทางวิชาการ จดหมายขาว เวปไซต เพ่ือนําเสนอการ
ดําเนินงานของศูนย

ชวง 6 เดือน
แรกของปท่ี 2

-จัดประชุมเพ่ือรวบรวมผล หาขอสรุป ปรับปรุงการทํางาน และถอดบทเรียนดวยกระบวนการจดัการ
ความรู(KM)
-จัดคายยุวชนรักษรักษสิ่งแวดลอมรวมกับภาคีเครือขาย
- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมภาคเีครือขายในสถานท่ีตางๆ
-ทําสื่อเผยแพร ไดแก จดหมายขาว เวปไซต เพ่ือนําเสนอการดําเนินงานของศูนย

ชวง 6 เดือน
หลังของปท่ี 2

-จัดกิจกรรมอบรมความรูในประเด็นความรู ดานพลังงาน ปาชายเลน และการแกไขปญหาการกัดเซาะ
พ้ืนท่ีชายฝง โดยนักวิจัยชุมชนทําหนาท่ีเปนผูถายทอดองคความรู
-การจัดประชุมเพ่ือสังเคราะหงานวิจัยผานขอมลูในเวที ดวยกระบวนการจัดการความรู(KM)
-ทําสื่อเผยแพร ไดแก จดหมายขาว เวปไซต เพ่ือนําเสนอการดําเนินงานของศูนย

6. กลุมเปาหมาย

6.1 ชุมชนในตําบลหวงน้ําขาว จํานวน 5 หมูบาน  ไดแก หมูท่ี 1 ถึง หมูท่ี 5 เพ่ือเขารวมกิจกรรมสรางการ
เรียนรูและรับการถายทอดสําหรับการทดลองและปฏิบัติจริง
6.2 กลุมเปาหมายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีอาวตราด อาทิ ตําบลหนองเสม็ด ตําบลหนองโสน ตําบลอาวใหญ   ตําบล
น้ําเชี่ยว และชุมชนใกลเคียงในอําเภอเมืองตราด และอําเภอแหลมงอบเชน ตําบลแหลมกลัด ตําบลทา
พริก และอ่ืนๆ ซึ่งจะเปนกลุมท่ีทําการขยายเครือขายในเชิงใหความรู และจัดอบรมในศูนย และโนมนาว
ใหนําไปทดลองปฏิบัติ
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6.3 กลุมเปาหมายท่ีเขามาศึกษาดูงานของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน เพ่ือนําความรูท่ีไดรับนําไป
เผยแพร หรือนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีของตน
6.4 กลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีบานเปร็ดในและในหมูบานอ่ืนๆ ของตําบลหวงน้ําขาว ท่ีเขารวมกิจกรรม
สรางการเรียนรู

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

7.1 ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไก โครงสราง
องคกร และภาคีเครือขายท่ีมีเปาหมายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน
7.2 นักวิจัยชุมชน ชาวบาน และภาคีเครือขายมีองคความรูในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีบูรณา
การความรูภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับความรูทางวิทยาศาสตร ชวยเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพให
ชุมชนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง ระบบนิเวศปาชายเลน ลดหรือปองกันปญหาการกัด
เซาะชายฝงไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน ชวยรักษาและเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารในระดับพ้ืนท่ี
7.3 เกิดแผนยุทธศาสตรชุมชนดานพลังงานหมุนเวียน แผนดานการบริหารจัดการระบบปาชายเลน และ
แผนดานการปองกันการกัดเซาะชายฝงชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานตามแผนจากหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ
7.4 ชุมชนมีระบบฐานขอมูลท่ีสามารถนํามาวางแผนการจัดการระบบนิเวศปาชายเลนของชุมชนบานเปร็ด
ใน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการปองกันการกัดเซาะชายฝง
7.5 ชุมชนสามารถเก็บขอมูล และนําเขาขอมูลในระบบฐานขอมูลระบบนิเวศปาชายเลน รวมท้ังการดูแล
รักษาระบบฐานขอมูลไดเอง เปนองคความรูในชุมชนท่ีตอเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนชุมชนสามารถติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมและทรัพยากรปาชายเลน และเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน
7.6 เกิดชางชุมชนดานพลังงานหมุนเวียน
7.7 ชุมชนตระหนักและหันมาใชเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานท่ีเหมาะสมกับชุมชนของตน
7.8 ลดภาระคาใชจายดานพลังงานของชุมชน และลดปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงาน
สิ้นเปลือง เชน กาซหุงตม น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ของชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ลดการพ่ึงพาการ
นําเขาพลังงาน และชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองดานพลังงานไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังสงผลใหชุมชน
สามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอันเปนสาเหตุของปญหาภาวะโลกรอน
7.9 มีรูปแบบและกระบวนการพัฒนาเครือขายนักวิจัยชุมชนท่ีเปนตนแบบสําหรับการขยายผล
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8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

8.1 ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
8.2 เกิดเครือขายนักวิจัยชุมชนในพ้ืนท่ีบานเปร็ดในและชุมชนอ่ืนๆ ในตําบลหวงน้ําขาวจํานวน 5 หมูบาน

ไดแก หมูท่ี 1- หมูท่ี 5 ท่ีมีความรูความเขาใจดานพลังงาน การจัดการปาชายเลน และการแกไข
ปญหาการกัดเซาะพ้ืนท่ีชายฝง โดยสามารถนําองคความรูมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินโดยมีตวัชี้วัดความสําเร็จในแตละประเด็นความรูดังตารางท่ี 8 ตลอดจน
ภาคีความรวมมือของหนวยงานระดับจังหวัดท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนของศูนยฯ ไดแก สํานักงาน
พลังงานจังหวัดตราด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงในจังหวัดตราด

8.3 ชุมชนมีความเขมแข็งมากข้ึนตอการรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2

8.4 ชุมชนและสมาชิกชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน เชน ลดความขัดแยงในการใชทรัพยากรปา
ชายเลนและทรัพยากรชายฝง มีความม่ันคงทางดานอาหารมากข้ึน ฯลฯ3

8.5 มีแผนชุ มชนด านปอง กันการ กัด เซาะ  การบริหารจัดการระบบนิ เ วศป าชาย เลนและ
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเล ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหวงน้ํา
ขาวตามขอบัญญัติองคการปกครองสวนทองถ่ิน

8.6 ไดฐานขอมูล 3 เรื่อง คือ ระบบนิเวศปาชายเลน พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติชายฝงทะเลของ
ชุมชนบานเปร็ดใน ซึ่งชุมชนจะสามารถใชขอมูลในระบบฐานขอมูลประกอบการวางแนวทางในการ
จัดการระบบนิเวศปาชายเลนชุมชนบานเปร็ดใน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของชุมชน และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสภาวะแวดลอม

8.7 มีการใชอุปกรณจากพลังงานหมุนเวียนมากข้ึนอยางเปนรูปธรรม ทดแทนรูปแบบการใชพลังงาน
ฟอสซิลท่ีมีอยูเดิม ไดแก เตาชีวมวลท่ีใชภายในครัวเรือนอยางนอยจํานวน 120 ครัวเรือน ทดแทนการ
ใชเตากาซหุงตม การติดตั้งการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชในการสูบน้ําและ
กังหันน้ําอยางนอย 20 ราย การสาธิตติดตั้งโซลาเซลลในอาคารศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน 1 แหง

8.8 เกิดชางชุมชนในการจัดทําเตาชีวมวล การติดตั้งโซลาเซลลท่ีสามารถนําไปใชประกอบเปนอาชีพได
อยางนอยหมูบานละ 10 คนจากท้ัง 5 หมูบานของตําบลหวงน้ําขาว

2ความเขมแข็งของชุมชนตอการรับมือปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในท่ีน้ีหมายถึง ชุมชนมีขอมูลและความรู มี
ความสามารถและความพรอมมากข้ึน ตอการวางแผนและดําเนินกิจกรรมท้ังในดานการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และดานการปรับตัวเพ่ือรองรับและลดผลกระทบจากปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดความเขมแข็งของ
ชุมชนในหัวขอน้ีจะทําการกําหนดรวมกันระหวางทีมวิจัยดานวิชาการและทีมวิจัยของชุมชน
3การประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จในหัวขอน้ี  จะใชตัวช้ีวัดท่ีไดกําหนดข้ึนจากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโดยใช
ตัวช้ีวัดดานสุขภาวะตามเปาหมาย 10 ปของ สสส. เปนกรอบในการพิจารณากําหนด และใหสมาชิกในชุมชนเปนผูรวม
ประเมินผลลัพธความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
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8.9 สื่อขอมูลเพ่ือเผยแพร โมเดลจําลองผลงานทางวิชาการจํานวนอยางนอย 3 ชิ้นงาน จดหมายขาว เวป
ไซต เอกสารทางวิชาการอยางนอย 3 เรื่อง

8.10 เยาวชนสามารถพัฒนาทักษะภายใตกิจกรรมของศูนยเรียนรู  กิจรรมมัคคุเทศกนอย การจัดทําสื่อ
จดหมายขาว เวปไซต จํานวนอยางนอย 3 โรงเรียน

ตารางท่ี 7 ตัวชี้วัดความสําเร็จในประเด็นความรูดานพลังงาน ดานปาชายเลน และดานการแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝง

พลังงาน ปาชายเลน การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
1. สมาชิกชุมชนในตําบลหวงนํ้าขาวมี

ความเขาใจตอการใชพลังงาน
หมุนเวียน และสามารถเก็บขอมูล
พลังงานหมุนเวียนในครวัเรือน

2. ครัวเรือนสนใจเลือกใชเตาชีวมวล
จากฟน โดยยินดีจายเงินสนับสนุน
บางสวน

3. รานอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
สนใจเลือกใชเตาชีวมวลจากถาน
โดยยินดีจายเงินสนับสนุนบางสวน

4. เกษตรกรสนใจเลือกใชพลังงานจาก
แสงอาทิตยและยินดีจายเงิน
สนับสนุนบางสวนในการตดิตั้ง
แหลงพลังงานดังกลาว

5. มีชุมชนจากภายนอกเขามารวม
เรียนรูในการอบรมและสาธิต
พลังงานหมุนเวียน และมีชุมชน
ภายนอกสนใจรวมตดิตั้งเตาชีวมวล
จากฟนและถาน ตลอดจนการผลติ
กระแสไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยเพ่ือใชกับการสูบนํ้าหรอื
กังหัน โดยยินดีจายเงินสนับสนุน
บางสวน

6. เกิดชางชุมชนท่ีสามารถผลิตเตา
กาซชีวภาพจากฟนท้ังในและนอก
ชุมชนบานเปร็ดใน

1.มีระบบฐานขอมลูทรัพยากรปา
ชายเลนและสภาวะแวดลอม

2.ชุมชนบานเปร็ดในสามารถใชและ
ปรับแกขอมูลในระบบฐานขอมลู
ทรัพยากรปาชายเลน
3. ชุมชนบานเปร็ดในสามารถเก็บ
ขอมูลเพ่ือปรับปรุงขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลทรัพยากรปาชายเลน
4. มีแผนการจัดการทรัพยากรปา
ชายเลนของชุมชนบานเปร็ดใน

1.มีเครือขายนักวิจยัชุมชนตําบลหวงนํ้า
ขาวและใกลเคียง

2. นักวิจัยชุมชนในเครือขายสามารถ
วางแผนและทําการตรวจติดตาม
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบแนวปองกัน
การกัดเซาะชายฝงโดยมีการบูรณาการ
การฟนฟูปาชายเลนและ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได

3. นักวิจัยชุมชนสามารถบรูณาการการ
ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลรวมกันกับแนวปองกันการกัด
เซาะชายฝง
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9.วิธีการท่ีจะนําไปสูความตอเนื่องย่ังยืนของกิจกรรม

9.1 สรางเสริมและพัฒนาขีดความรูความสามารถของชุมชนบานเปร็ดใน ชุมชนใกลเคียง กลุมเยาวชน
กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมบานเปร็ดใน และกลุมอนุรักษท่ีเปนเครือขายโดยรอบ ดวยกระบวนการสรางเสริม
การมีสวนรวม เชน การจัดเวทีสาธารณะถายทอดองคความรูใหกับชุมชนและเครือขาย การติดตามและ
เฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
9.2 สรางความรูโดยใหนักวิจัยชุมชนปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติจริง และมีการ
ถายทอดองคความรูท้ังเทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติสูชุมชนโดยรอบ โดยใชแหลงเรียนรูภายในชุมชนท่ี
ประกอบดวย แหลงเรียนรูเรื่องพลังงาน ปาไม และการกัดเซาะชายฝงเปนศูนยกลาง
9.3 ชุมชนรวมเรียนรูระบบการจัดการทําฐานขอมูล และการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล สามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง
9.4 “ศูนยเรียนรูชุมชน” ท่ีสามารถบริหารจัดการและดําเนินงานไดอยางตอเนื่องโดยองคกรชุมชน
9.5 เสริมสรางเครือขายโดยกระบวนการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูดานทรัพยากรในแตละชุมชน เพ่ือให
สามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชตามบริบทชุมชน
9.6 สรางเสริมเครือขายการทํางานรวมกับนักวิชาการในพ้ืนท่ี เชน มหาวิทยาลัยราชบูรพา นักวิชาการจาก
ศูนยวิจัยปาชายเลน

10.ระยะเวลาดําเนินงาน

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559


