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 อบต.หนองโสน เทศบาลหนองเสมด็ และเทศบาลน�า้เชีย่ว)
BUU Burapha University (Chanthaburi Campus)
 มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบรุี
SDF Sustainable Development Foundation
 มูลนิธเิพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยนื
TRF The Thailand Research Fund (East node)
 สกว.ฝ่ายวจิยัเพือ่ท้องถิน่ ศนูย์ประสานงานวจิยัเพือ่ท้องถิน่ภาคตะวนัออก
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ค�าน�า

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน ได้รับ
การยอมรับมากขึ้นเป็นล�าดับว่าเป็นหนทางที่มีประสิทธิผลในการแก้ไขประเด็นปัญหาซับ
ซ้อน ที่เป็นสาเหตุให้ทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลนมีสภาพเสื่อมโทรมลง ชุมชนเปร็ดในเป็น
ชุมชนหนึ่งที่ริเริ่มแนวทางการจัดการป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งในภาคตะวันออก โดยมี
พัฒนาการมานานกว่า 20 ปี และได้แสดงให้เห็นผลส�าเร็จทั้งด้านการจัดการระบบนิเวศ, ระบบ
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเป็นรูปธรรมตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับ
สากล ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาชุมชนเปร็ดในมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่บทเรียน
และประสบการณ์จากการจัดการกับชุมชนอื่น ๆ  ในพื้นที่ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ตัวอย่างการขยายผลหนึ่งคือการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนเรื่องการจับ
ปูแสมที่เป็นสัตว์น�้าที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ ผ่านข้อความรณรงค์ “หยุดจับร้อย คอยจับล้าน”  

จากความส�าเร็จด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งของชุมชน ศูนย์
วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า จึงพัฒนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ 6 ต�าบล จังหวัด
ตราด เพื่อต่อยอดรูปธรรมที่ทั้งชุมชนและโครงการต่างๆ ได้พัฒนาขึ้น การด�าเนินงานขับ
เคลื่อนผ่านการพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” โดยเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีแผนการ
จัดการทรัพยากรให้ได้ทุกต�าบล แล้วยกระดับชุมชนต้นแบบในแต่ละต�าบลรวมทั้งชุมชน 
เปร็ดในเป็น  “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน”  ด้านการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน  
ทีจ่ะประกอบด้วยวทิยากรท้องถิน่ หลกัสตูรและสือ่เพือ่การถ่ายทอดความรู ้ เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้อง
บคุลากรกลุม่ต่าง ๆ ทัง้ในเครอืข่ายและนอกเครอืข่าย โดยองค์ความรูท้ีจ่ะถ่ายทอดจะเน้นประเด็น
ต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักและขีดความสามารถของบุคลากรในชุมชน ในด้านการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้หลังจากด�าเนินงานโครงการในระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเปร็ดในเพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง ดังนั้นศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าร่วม
กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและแนวทาง
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อให้เกิดการขยายผลแนวคิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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ค�ากล่าวต้อนรับ
สัมมนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท้องถิ่น	
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน: การจัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
6-7 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด

โดย     คุณสมศักดิ์ พิริยโยธา 
    ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรียน		ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด	คณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระดับชำติด้ำนนิเวศป่ำชำยเลนเพื่อ
อนำคต	(NCB)		ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	ผู้ประสำนงำนโครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	ผู้แทน
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น	ผู้น�ำชุมชน	และผู้เข้ำร่วมสัมมนำทุกท่ำน	

กระผมในฐำนะผู้แทนจำกกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 และประธำนคณะกรรมกำรประสำนควำม
ร่วมมือระดับชำติด้ำนนิเวศป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	 (NCB)	 	 มีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่ได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ	ภำครัฐ	สถำบันกำรศึกษำ	ภำคองค์กรเอกชน	และภำคประชำชน	เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสัมมนำ
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท้องถิ่น	 “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน: การจัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
และชายฝั่งอย่างยั่งยืน” ในครั้งนี้	 	 กระผมเชื่อว่ำทุกองค์กร	 ทุกชุมชน	 และทุกๆ	 ท่ำน	 นับเป็นพลังส�ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนและชำยฝั่ง	 ให้ไปสู่ควำมส�ำเร็จและเกิดประโยชน์กับประเทศชำติ	 และ
ประชำชนที่ยังต้องพึ่งพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด�ำรงชีวิต
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วิสัยทัศน์ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 คือ	 เป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝ่ังให้มคีวำมอดุมสมบรูณ์และยัง่ยนื	ซึง่กำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูเ้ป็นแนวทำงกำรพฒันำบคุคลและชมุชน	ให้มี
ควำมตระหนักถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 ทั้งนี้องค์ควำมรู้นั้นสำมำรถได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำทำง
วิชำกำร	 และควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นของชุมชนที่ถ่ำยทอดกันมำเป็นเวลำนำน	 ดังนั้นกำรจัดกำรองค์ควำมรู้	
และพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์เรียนรู้	จึงต้องผสมผสำนควำมรู้ในทุกๆ	ด้ำนเข้ำด้วยกัน	และให้มีควำมเหมำะสม	สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ของพื้นที่	เหมำะสมด้ำนเวลำ	และวิถีชีวิตของชุมชน

กำรจัดสัมมนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท้องถิ่นในครั้งนี้	 จัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกร
ป่ำชำยเลนที่	1	(ตรำด)	ซึ่งเป็นสถำนที่ที่มีควำมเพียบพร้อมที่จะเป็นแหล่งถ่ำยทอด	และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่ได้มี
กำรศึกษำรวบรวมไว้	อย่ำงไรก็ตำมควำมรู้ไม่ได้อยู่ในสถำนที่เพียงอย่ำงเดียว	หำกแต่ยังมีอยู่ในชุมชนและตัวบุคคล	ซึ่ง
สำมำรถถ่ำยทอดสืบต่อกันไป	จึงนับว่ำชุมชน	และตัวบุคคล	ถือเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน	

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	ขอขอบคุณศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	(RECOFTC)	ที่ได้ร่วมกัน
จัดงำนสัมมนำในครั้งนี้ขึ้น	ขอขอบคุณโครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	ที่ได้ให้กำรสนับสนุนทุนในกำรด�ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งโดยชุมชนผ่ำนศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่	 6	 ต�ำบล	
จังหวัดตรำด	 ขอขอบคุณภำคีเครือข่ำยจำกทุกพื้นที่	 ขอขอบคุณองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 ที่มำมีส่วนร่วมในงำน	
ประกำรส�ำคัญขอขอบคุณผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด	 ที่มำกล่ำวเปิดงำนและเป็นประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำโครง
กำรฯ	นี้		จึงท�ำให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ

กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งหวังว่ำ	 ศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่	 1	
(ตรำด)	จะเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือของเครือข่ำย	และกรมฯ	จะท�ำหน้ำที่ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงทะเล	ชำยฝั่ง	และป่ำชำยเลน	ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป

บัดนี้	 ได้เวลำอันสมควร	 กระผมขออวยพรให้กำรสัมมนำครั้งนี้ประสบควำมส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์	 และ
ขอต้อนรับทุกท่ำนสู่กำรสัมมนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท้องถิ่น	 “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน:	 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้	 เพื่อกำร

จัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน”
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โดย     คุณจูเลีย มาร์ตัน เลอเฟพเร ่

    ผู้อ�านวยการองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

ต้องขอโทษที่พูดภำษำไทยไม่ได้	 ดิฉันเป็นตัวแทนจำก	 IUCN	 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศที่ท�ำเรื่องกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติ	 องค์กรนี้มีลักษณะพิเศษที่มีหน่วยงำนของทำงรัฐบำลเป็นสมำชิกและยังมีองค์กรของภำคประชำชนเป็นสมำชิกอยู่
ด้วยรวมกันแล้วก็	300	แห่งทั่วประเทศ	ซึ่งอำยุของ	IUCN	ที่เข้ำไปอยู่ในพื้นที่	67	ปีแล้ว	ปรัชญำของ	IUCN	มีอยู่	2	ข้อคือ	(1)	
เรำต้องท�ำงำนร่วมกัน	ไม่มีองค์กรไหนที่จะท�ำงำนด้วยตัวเองได้	ปรัชญำหลักอีกข้อคือ	IUCN	จะเอำธรรมชำติเป็นหลัก			และ
เรำตระหนักดีว่ำควำมเป็นอยู่ของเรำขึ้นอยู่กับธรรมชำติ	เรำจะอยู่กับธรรมชำติอย่ำงเป็นมิตรได้อย่ำงไร	

ส�ำหรับโครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	 (MFF)	 เกิดขึ้นจำกภัยสึนำมิเมื่อ	 8	 ปีที่แล้ว	 จำกควำมคิดว่ำเรำไม่ควรมำ
เศร้ำโศกจำกเหตุกำรณ์เสียหำยเหล่ำนั้น	 แต่ควรมำสร้ำงสรรค์เพื่อที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ได้รับผลจำกควำม
เสียหำยนี้อย่ำงยั่งยืนได้อย่ำงไร	 ป่ำชำยเลนเป็นสัญลักษณ์ของกำรฟื้นฟูธรรมชำติ	 และยังเป็นเครื่องป้องกันชีวิตของพวกเรำ
ในเวลำเดียวกัน	 โครงกำร	 MFF	 ไม่ได้สนใจเฉพำะป่ำชำยเลน	 หำกแต่สนใจในเรื่องของกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งทั้งหมด	
โครงกำร	MFF	มีวัตถุประสงค์หลัก	3	ประกำรในกำรท�ำงำนคือ	ประกำรแรกคือ	กำรใช้องค์ควำมรู้ในกำรที่จะเข้ำไปสร้ำงเสริม
กำรพัฒนำ	2)	กำรสร้ำงและน�ำพลังชุมชนเข้ำมำปกป้องรักษำทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงไร	3)	กำรท�ำให้เกิดธรรมำภิบำลด้ำน
กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	หวัใจของ	MFF	คอืกำรสร้ำงองค์ควำมรู	้กำรเรยีนรู	้และกำรแบ่งปัน	องค์ควำมรู้	
ในระหว่ำงสมำชิกทั้ง	8	ประเทศ	คือที่	บังคลำเทศ	อินเดีย	อินโดนีเซีย	ปำกีสถำน	มัลดีฟ	ศรีลังกำ	ซีเชลล์	และเวียดนำม	พวก
เรำจะท�ำอย่ำงไรที่จะมีโอกำสแบ่งปันปัญญำ	 องค์ควำมรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมนี้กันในระหว่ำง
เครือข่ำยที่พวกเรำท�ำงำนกันอยู่	 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้นี้คือพลัง	 และจะท�ำอย่ำงไรที่จะให้พลังนี้
เพิ่มขึ้นมำ	ก็ด้วยกำรแบ่งปัน	และกำรแบ่งปันที่ว่ำนี้ก็อยู่บนพื้นฐำนของธรรมชำติ	และกำรเรียนรู้จำกธรรมชำติ	และศูนย์กำร
เรียนรู้ของกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งก็เป็นตัวอย่ำงอันหน่ึงที่พวกเรำจะสำมำรถบอกได้ว่ำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้และ
กำรแบ่งปันได้	 ดิฉันเองยินดีที่จะเป็นฑูตของโครงกำรของพวกเรำนี้ในกำรเผยแพร่จำกตัวอย่ำงที่ดีที่มีกำรปฏิบัติอยู่ที่ตรำด
และที่อื่นๆ	ไปสู่ประเทศอื่นด้วย	

ในกำรนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่ำน	 ท่ำนผู้ว่ำรำชกำร	 และหน่วยงำนที่มำจัดงำนในครำวนี้	 และพี่น้องจำกชุมชนต่ำง	 ๆ	
ที่มำรวมตัวกันในครั้งนี้	ขอขอบคุณค่ะ
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Accomplishment Remark
 
Community Learning Centre Forum: 
Sharing local knowledge for sustainable coastal resource management
6- 7 March 2013   Mangrove  Extension, Learning and Development  
    Center, 1 (Trat) DMCR, Thailand

Greeting speeTch by   Mrs. Julia Marton-Lefèvre  
    Director General of IUCN

 Honorable govornor; Ms Benjawan Anpheung (Governor of Trat province), Dr. Tint Lwin 
Thaung (Director of RECOFTC), National Coordinating Body of Mangroves for the Future Thailand, 
Mr Somsak Piriyayota, Representatives from Trat 6 Tambons network,

Distinguished participants,
Ladies and Gentlemen:

It gives me a great pleasure to welcome you to all to the Community Learning Centre 
Forum: Sharing Experience from Trat province. I am here on behalf of IUCN, the International 
Union for Conservation of Nature, we have a vision in “Secure Living in a Just and Healthy 
Environment”. As IUCN is a co-chaired of Mangroves for the Future Initiative (MFF) which  provide a 
grant to support ‘Strengthening the Community-based Coastal Resources Management Network 
through Community-based Learning Centers in Six Sub-districts of Trat Province, Thailand’ 
project. This project is taking an innovation approach in capacity building and empowerment 
local community to Bring their local wisdom into management their natural resources. I am 
pleased to see such afford in conservation in mangrove management in Thailand though the 
Implementation of RECOFTC and the Six Tambons network. 

‘Apply Knowledge for sustainable coastal resource management is one of the key pillar 
of MFF. By shairing best practice, innovation and experience in this forum is very important and 
very much in line with MFF strategy and Action in mainstreaming Knowledge Management and 
Communication. I hope the outputs from this two days with be shared, learned or replicate else 
where with other coastal communities in  Thailand, and MFF’s member country (Bangkladesh, 
Inonesia, India, Pakistan, Maldives, Sri Lanka, Seyshelles,  And Vietnam).This valuable local 
knowledge should also be shared with other countires in ASEAN region as well.

I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the Trat province, 
Department of Marine and Coastal Resources for hosting this event and congratulation to all 
key partners and organizers namely; RECOFTC, Trat Six Tambons Commuinity Learning Centre 
Network and TamBon Administrative Organizations, Burapa University, Thailand Research Fund, 
Sustainable Development Foundation and.Good Governance on Social and Development 
Institute (GSEI) and distinguise participants. I wish you two days of fruitful learning from this 
interesting program and honorable speakers.

Thank you.
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โดย     ดร. ทินท์ ลวิน ทอง
    ผู้อ�านวยการ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

เรียน	 คุณเบญจวรรณ	 อ่ำนเปรื่อง	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด,	 คุณสมศักดิ์	 พิริยโยธำ	 ผู้เชี่ยวชำญฯ	 กรมทรัพยำกร
ชำยฝั่ง,	 คุณจูเลีย	 มำร์ตัน	 เลอเฟพเร่	 ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ	 (IUCN),	 เจ้ำหน้ำที่
โครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	สุภำพสตรี	สุภำพบุรุษ	เยำวชนทั้งหญิงและชำย

เป็นเกียรติอย่ำงยิ่ง	 ที่ได้มีโอกำสมำพบกับท่ำนทั้งหลำยและได้มีโอกำสในกำรกล่ำวแสดงควำมยินดีกับทุกๆ	 ท่ำน	 ใน
นำมของศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำหรือรีคอฟ	ในงำนพิเศษของเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้ชุมชน	6	ต�ำบลของจังหวัดตรำด

วันนี้เป็นวันพิเศษ	 เพรำะชุมชนเปร็ดในและเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้	 6	 ต�ำบล	 ได้มีกำรน�ำเสนอและสำธิตควำมรู้และ
นวัตกรรมจำกรูปธรรมของกำรด�ำเนินงำนที่ดี	ที่พวกเขำได้พัฒนำเพื่อกำรปกป้องป่ำชำยเลนและกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่ง	

วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ที่นี่ได้เกิดจำกกำรเรียนรู้และมีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรน�ำไปใช้ในหมู่บ้ำนใกล้เคียง	
โดยผ่ำนกำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 องค์กำรระหว่ำงประเทศเพื่อกำร
อนุรักษ์ธรรมชำติ	(IUCN)	ภำยใต้โครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น	และรีคอฟ	

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและกำรจัดกำรองค์ควำมรู้	นับว่ำเป็นบทบำทหน้ำที่ที่ส�ำคัญในภำรกิจของรีคอฟ	ในกำรเสริม
สร้ำงศักยภำพในทุกระดับ	 ต่ำงช่วยให้ประชำชนในภูมิภำคเอเซีย-แปซิฟิกได้พัฒนำป่ำชุมชนและกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
เพื่อประโยชน์ทั้งในด้ำนสังคม	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

รีคอฟ	 กับพันธมิตร	 มีควำมยินดีในควำมส�ำเร็จของภำรกิจของเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้	 6	 ต�ำบล	 ที่ได้มีกำรจัดกิจกรรม
เพื่อกำรเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยกำรน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้เชิงสถำบันใน
ชุมชนและยังเป็นกำรน�ำไปสู่กำรสร้ำงและก�ำหนดกำรท�ำแผนและกระบวนกำรตัดสินใจโดยผ่ำนเครือข่ำยเยำวชน	

ต้องกล่ำวว่ำ	 ควำมส�ำเร็จข้ำงต้นที่กล่ำวมำนั้น	 จะเป็นไปไม่ได้หำกไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรท้องถิ่น	
กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 โครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	 และชุมชนท้องถิ่นเอง	 	 คนท้องถิ่น	 เป็นจุดเริ่มต้นของ
ภำรกิจของรีคอฟ	เรำให้ควำมเคำรพต่อภูมิปัญญำ	วัฒนธรรม	ค่ำนิยม	ของคนท้องถิ่นในกำรออกแบบกลไกกำรแทรกแซงเพื่อ
ควำมเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	ผ่ำนกระบวนกำรวัฒนธรรมกำรเรียนรู้	คนท้องถิ่นมีกำรเตรียมตัวเป็นอย่ำงดีต่อกำรรับมือ
กับภำวะกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ	 ซึ่งรวมถึงกำรป้องกันป่ำชำยเลน	 กำรฟื้นฟูป่ำชำยเลน	 ทำงเลือกในวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่	
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในทุนทำงสังคม	โดยผ่ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ข้ำพเจ้ำอยำกเสนอต่อรัฐบำลไทยเพื่อให้กำรท�ำงำนมีควำมต่อเนื่องในกำรบรูณำกำรป่ำชุมชนเพื่อกำรปรับตัวในกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศเข้ำสู่แผนโรดแมพถึงปี	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำนโยบำย,	 กำรปฏิรูปกฎหมำย,	 กำรพัฒนำ
โครงกำร,	กองทุนสำธำรณะ	กำรลงทุนภำคเอกชน	และกำรสร้ำงเสริมศักยภำพด้วยแนวทำงและแผนงำนในกำรสร้ำง	“งำนที่
สมดุลกันดีระหว่ำงโครงกำรในพื้นที่กับป่ำชุมชนชำยฝั่งเกิดขึ้นทั่วประเทศในปี	พ.ศ.	2563”

ควำมรู้ที่พวกเรำก�ำลังจะเผยแพร่ในวันนี้	จะเป็นข้อมูลที่่จะได้รับกำรยกระดับเพื่อเป็นแนวทำงในระดับชำติ		ด้วยรำย
ได้ระดับกลำงของประเทศ	ทุนสำธำรณะ	กำรลงทุนของภำคเอกชน	ล้วนต่ำงแสดงถึงบทบำทที่ส�ำคัญในกำรยกระดับ	กิจกรรม
กำรปรับตัวในภำวะกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศของประเทศไทย	 เรำเชื่อว่ำ	 กำรท�ำงำนผ่ำนพันธมิตรหุ้นส่วน	 รีคอฟหรือศูนย์
วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	จะยังคงเป็นกลจักรที่ส�ำคัญในกำรหนุนช่วยคนไทยและรัฐบำลไทยในกำรออกแบบ	กำรท�ำแผน
และกำรด�ำเนินงำนเพื่อกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป

ขอบคุณ
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Accomplishment Remark
 

Community Learning Centre Forum: 

Sharing local knowledge for sustainable coastal resource management
6- 7 March 2013  Mangrove  Extension, Learning and Development   
    Center, 1 (Trat) DMCR, Thailand

Greeting speech by   Dr. Tint Lwin Thaung
    Executive Director of
    RECOFTC – The Center for people and Forests 

	
Good morning….. Ms. Benjawan Arnpriuang , Governor of Trat province 
Mr. Somsak Piriyayotha, Specialist of Coastal Resources and Mangrove Management, Department 

of Marine and Coastal Resources,   Director General Ms Julia MARTON-LEFEVRE of IUCN, officials from 
Mangroves for Future program, ladies and gentlemen, boys and girls,

It is my great honor to meet all of you and to give this short accomplishment remark on behalf 
of RECOFTC-The Centre for People and Forests on this very special event of Six Sub-districts Community 
Based Learning Centre networks in Trat.

Today is special because Prad Nai and six sub districts Community-based Learning Center 
Networks will demonstrate the knowledge they learned and innovative best practices they developed 
to protect mangrove forests and to manage coastal resources.

This learning culture has been replicated to other communities through the network collectively 
supported by a number of stakeholders including DMCR, IUCN through Mangroves for Future Program, 
local governments and RECOFTC.

Capacity building and knowledge management are key functions of RECOFTC with the mission 
to “enhance capacities at all levels to assist people of the Asia-Pacific region in developing community 
forestry and managing forest resources for optimum social, economic, and environmental benefits.”

RECOFTC together with partners has accomplished this mission in Six sub-districts Community-
based Learning Centers  Networks by providing a number of capacity building programs to various 
stakeholders, by steering the establishment of CbLC to institutionalize learning culture in the 
communities and by bringing future generation of the communities in to planning and decision making 
process through youth network.

Having said that, the above accomplishments are impossible without the support of local 
governments, Department of Marine and Coastal Resources, Mangrove for Future and of course local 
communities themselves.  Local people are entry points of our mission. We respect their wisdom, culture 
and value in designing our common intervention for the better lives and better environment.  Through 
learning culture, the local people are well prepared to adapt the issues related climate change.  These 
include mangrove forest protection, mangrove forest restoration, diversifying livelihood options and 
strengthening social capital through networking and community based learning centers.  

I would like to appraise Royal Thai Government for their on-going efforts in integrating 
community forestry in Climate Adaptation roadmaps to 2020 covering policy development, legal reform, 
project development, public funding and private investment and capacity building.  With that road 
map, Thailand plans to establish “a well balanced portfolio of inland and coastal community forestry 
adaptation projects is in place across the country by 2020”.

The knowledge we are going to disseminate today will be a rich source of information to scale 
up these approaches at a national level.  Being a middle income country, public funding and private 
investment are significant players in Thailand to scale up community based climate adaptation activities. 
We strongly believe that through the partnership, RECOFTC- the centre for people and forests will still 
be an instrumental part of assisting Thai people and Thai government in designing, planning and 
implementation of environmentally friendly activities for the generation to come.

Thank you. 
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ค�ากล่าวรายงาน
สัมมนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท้องถิ่น	
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน: การจัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
6-7 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด

โดย     คุณสมหญิง สุนทรวงษ์
    ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า 

เรียน	ท่ำนผู้รำชกำรจังหวัดตรำด	หัวหน้ำส่วนรำชกำร	ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	ผู้แทน
โครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคตและผู้แทนจำกไอยูซีเอ็น	(IUCN)	ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น	ผู้น�ำชุมชน/	กลุ่ม/	คณะท�ำงำน
เครือข่ำยศูนย์เครือข่ำยเรียนรู้	6	ต�ำบล	และท่ำนผู้มีเกียรติทุกท่ำน

ดิฉัน	 ในนำมของผู้จัดงำนและผู้เข้ำร่วมสัมมนำ	 ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด	 ที่ได้กรุณำให้
เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีกำรเปิดสัมมนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท้องถิ่น	“ศูนย์เรียนรู้ชุมชน:	กำรจัดกำรองค์ควำมรู้	
เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน”	ในวันนี้

ดิฉันขออนุญำตกรำบเรียนควำมเป็นมำ	และวัตถุประสงค์ของกำรสัมมนำโดยสังเขปดังนี้
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน-Community-based	 Learning	 Center	 (CbLC)	 เป็นแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งแก่เครือข่ำยป่ำชุมชนในท้องถิ่น	 ซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรทรัพยำกรอื่นโดยมีชุมชนเป็นฐำน	 โดยศูนย์วนศำสตร์
ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	หรือที่ท่ำนรู้จักกันในนำม	รีคอฟ	มีควำมเชื่อและได้พัฒนำร่วมกับชุมชนโดยมีหลักกำรที่ว่ำ	ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถเรียนรู้	 และถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงกันได้ดีเพรำะเกิดจำกกำรสรุปบทเรียนของชุมชนเอง	 และควำม
รู้ที่เกิดขึ้นนี้สำมำรถถ่ำยทอดโดยชุมชน	 และมีควำมเหมำะสมสอดคล้องในเชิงปฏิบัติและน�ำไปปรับใช้ได้	 เพรำะเป็น
ประสบกำรณ์และบทเรียนจริงของชุมชนภำยใต้บริบทที่เฉพำะของท้องถิ่นของตนเอง	

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 ในกำรให้ควำมหมำยของชุมชน	คือ	ศูนย์เรียนรู้ที่	 “มีชีวิต”	และ	มีควำมเป็นพลวัต	 และ
สำมำรถปรับให้เข้ำกับสถำนกำรณ์	 และกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ลักษณะนี้	 ไม่ได้อยู่ที่กำรสร้ำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	
หรือ	ที่พวกเรำเรียกว่ำ	ฮำร์ดแวร์	(hardware)	ซึ่งหมำยรวมถึง	โครงสร้ำงพื้นฐำน	อำคำร	ฯลฯ		แต่เป็นกำรเสริมสร้ำง
ส่วนที่เป็น	 “องค์ควำมรู้”	 ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น	 และองค์ควำมรู้วิทยำศำสตร์ที่มำจำกประสบกำรณ์จริงและกำร
ศึกษำค้นคว้ำของชุมชนและองค์กรสนับสนุน	หรือที่เรำเรียกว่ำเป็น	ซอฟท์แวร์	(software)	โดยเน้นที่กำรจัดกำรองค์
ควำมรู้และสร้ำงทักษะในกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดของคนในชุมชน	 เมื่อกล่ำวถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชน	 นั่นหมำยรวม
ถึงผู้รู้	 ผู้ปฏิบัติ	 ผู้ถ่ำยทอดในชุมชนนั้นๆ	 โดยมีสมำชิกในชุมชนสำมำรถรับบทบำทเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกหรือเป็น
วิทยำกรได้ด้วยตัวเอง	 เพื่อช่วยพัฒนำประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ	 และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติให้
เกิดผลได้		
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	 นอกจำกนั้น	 ศูนย์เรียนรู ้ชุมชนยังเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เครือข่ำย																
ท้องถิ่น		โดยใช้เป็นแหล่งพัฒนำควำมสำมำรถและศักยภำพของบุคลำกรหลักในชุมชนและ	เสริมสร้ำงให้เครือข่ำยเกิด
กระบวนกำรเรียนรู้		และแบ่งปันประสบกำรณ์ในชุมชนและผู้มำเยือน	นอกจำกนั้นยังเป็นกลไกในกำรพัฒนำปรับปรุง
วิธีกำรจัดกำรทรัพยำกร	 (Adaptive	Learning)	 ในระดับชุมชนและเครือข่ำยให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	อย่ำงไรก็ตำม	 ใน
กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ชุมชน	องค์กรจำกภำยนอกจะมีบทบำทเป็นพี่เลี้ยงและผู้อ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อให้เกิดเวทีแบ่ง
ปันข้อมูล	ควำมรู้	ทักษะและวิธีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยชุมชนเอง	

ดงันัน้กำรสมัมนำวนันีจ้งึเป็นเวททีีส่�ำคญัในกำรแบ่งปันและเรยีนรูร้ะหว่ำงชมุชน	เครอืข่ำยและผู้มปีระสบกำรณ์
จำกภำยนอก	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ

-	 เพือ่น�ำเสนอและแลกเปลีย่นสถำนกำรณ์กำรจดักำรทรพัยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝ่ังอย่ำงยัง่ยนืโดยมชีมุชน
เป็นฐำน	

-		 น�ำเสนอองค์ควำมรูแ้ละนวตักรรมในกำรจดักำรทรพัยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝ่ัง	ตลอดจนแลกเปลีย่นบท
เรียน	

-	 ร่วมก�ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่งอย่ำง
ยั่งยืน

กำรสัมมนำวันนี้มีผู้เข้ำร่วมจำกภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้แทนชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หน่วยงำนภำครัฐต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมกำรระดับชำติโครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	 สถำบันกำรศึกษำ	
สื่อมวลชน	 รวมทั้งสิ้นเกือบ	 200	 คน	 และได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่งร่วมเป็นวิทยำกร

ดิฉันในนำมขององค์กรร่วมจัดจึงใคร่ขออนุญำตเรียนเชิญท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด	 ได้กรุณำให้เกียรติ
กล่ำวเปิดสมัมนำกำรจดักำรองค์ควำมรูท้้องถิน่	“ศนูย์เรยีนรูช้มุชน: การจดัการองค์ความรู ้เพือ่การจดัการทรพัยากร     
ป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน”	ในครั้งนี้

ขอเรียนเชิญ
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ค�ากล่าวเปิดสัมมนา
สัมมนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ท้องถิ่น	
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน: การจัดการองค์ความรู้ เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
6-7 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด

โดย     คุณเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ท่ำนคณะกรรมกำรประสำนควำมร่วมมือระดับชำติด้ำนนิเวศป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	 นักวิชำกำรกรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง	 ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	 (RECOFTC)	 ท่ำนผู้อ�ำนวยกำร	
IUCN	ผู้แทนจำกโครงกำรป่ำชำยเลนเพื่ออนำคต	ผู้แทนจำกองค์กำรปกครองท้องถิ่น	และประชำชนผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ทุก	ๆ	ท่ำน

ดิฉันในนำมของจังหวัดตรำด	 มีควำมยินดีที่ได้เห็นควำมร่วมมือจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ	 ภำครัฐ	 สถำบัน
กำรศึกษำ	องค์กรเอกชน	ภำคประชำชนและองค์กรประชำชน	ที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสัมมนำกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้	 เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืนในครั้งนี้	 ซึ่งเชื่อว่ำกำรร่วมมือของพวกท่ำนจะ
เป็นพลังในกำรผลักดันที่จะขับเคลื่อนงำนทำงด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลนและชำยฝั่งให้ประสบควำมส�ำเร็จและเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชำติและประชำชนที่จะต้องพึ่งพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติในกำรด�ำรงชีวิต	

กำรสัมมนำครั้งนี้นับเป็นโอกำสดีของจังหวัดตรำด	 เพรำะที่ผ่ำนมำตรำดมีสภำพแวดล้อมควำมอุดมสมบูรณ์
ของป่ำชำยเลนมำก	 แต่เนื่องจำกปัญหำในกำรประกอบอำชีพก็ท�ำให้ป่ำชำยเลนของตรำดถูกท�ำลำยไปเป็นจ�ำนวน
มำก	แต่ก็ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ของคนในชุมชนเอง	 สิ่งที่เป็นองค์ควำมรู้จำกองค์กรภำครัฐ	 จำก	NGOs	 จำกสถำบันกำร
ศึกษำ	ก็ได้เข้ำมำช่วยฟื้นฟู	และยังมีสิ่งที่ทำงรีคอฟ	(RECOFTC)	และองค์กรพันธมิตรเข้ำมำด�ำเนินกำรใน	6	ต�ำบลของ
จังหวัดตรำด	โดยมีหมู่บ้ำนเปร็ดในเป็นตัวหลัก	เพรำะเปร็ดในมีกระบวนกำรในกำรเรียนรู้งำนของชุมชนเอง	ในกำรที่
ภำคประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อปัญหำที่เกิดขึ้น	มำร่วมกันที่จะสร้ำงเสริมให้เข้มแข็งขึ้น	มำฟื้นฟูแนวป่ำชำยเลน
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ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น	มำจัดระเบียบกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ	 มีกำรวำงกฎกติกำต่ำง	ๆ	อันนี้ถือ
เป็นสิ่งที่สุดยอด	 	 และวันนี้เรำก็อยำกเสนอในลักษณะนี้ว่ำ	 เมื่อมีปัญหำแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่	 ตัวภำคประชำชนเอง	
ต้องมีควำมตื่นตัวที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรที่จะแก้ปัญหำนั้น	 1)	 ประชำชนจะไม่ไปเพิ่มปัญหำนั้น	 คือไม่ไปท�ำลำย
ให้เสียหำยมำกยิ่งขึ้น	2)	ในกำรที่จะร่วมกันว่ำท�ำอย่ำงไรที่จะฟื้นฟูให้ดียิ่งขึ้น	มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น	3)	มำร่วมกัน
ก�ำหนดกติกำของกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติที่ยังเหลืออยู่ในวิถีชีวิต	 โดยที่ก้ำวข้ำมกฎหมำยไป	 เพรำะ
กฎหมำยบำงทีก็ก�ำหนดมำด้วยสภำวะแวดล้อมสมัยหนึ่งซึ่งมันนำนมำแล้ว	สภำพสังคมอะไรต่ำง	ๆ	มันก็เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว		ฉะนั้น	ณ	วันนี้	เรำคงต้องหำบทเรียนหรือบทพิสูจน์ให้ได้ว่ำ	ภำคประชำชนจะอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ	อยู่ร่วม
อย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 อยู่ร่วมแบบที่จะรักษำทรัพยำกรให้คงควำมอุดมสมบูรณ์อยู่	 และมีควำมอุดมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น	 หรือที่จะช่วยกันรับมือกับสภำพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศก็ดี	 โดยที่ไม่
ต้องมำดูกับข้อกฎหมำยที่มันมีอยู่	 แล้วเรำสำมำรถจัดกำรชุมชนกันได้	 ดูแลและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรนั้นได้	 นั่น
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว	และที่เป็นสิ่งที่	6	ต�ำบลได้ด�ำเนินกำรมำ	โดยที่มี	รีคอฟ	(RECOFTC)	และองค์กรพันธมิตรได้เข้ำ
มำมีส่วนร่วม	และเกิดกระบวนกำรเรียนรู้กันเกือบ	2	ปี		

ณ	 วันนี้	 เป็นวันที่พวกเรำเองน�ำเอำผลงำนสิ่งที่พวกเรำได้ท�ำมำในแต่ละชุมชนเอำมำแสดงว่ำเรำท�ำอะไรกัน
บ้ำง	ผลผลิตที่ได้มันคืออะไร	สิ่งที่เรำจะท�ำต่อไปคืออะไร	และได้มำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชำกำร	กับอำจำรย์	
หรือผู้เชี่ยวชำญ	ซึ่งในสองวันนี้ก็คิดว่ำน่ำจะได้องค์ควำมรู้ใหม่	ๆ	ขึ้นมำ	 	และวันนี้ก็ได้คุยกับทำงรีคอฟ	 (RECOFTC)		
และองค์กรพันธมิตรแล้วว่ำ	 สิ่งซึ่งภำคประชำชนเกิดกำรเรียนรู้	 เกิดกำรด�ำเนินกำรระดับหนึ่งในพื้นที่	 แต่ปัญหำบำง
อย่ำงเกินควำมสำมำรถที่พื้นที่เองจะด�ำเนินกำรได้	 ฉะนั้นในเรื่องเหล่ำนี้	 สิ่งที่จังหวัดตรำดประสบปัญหำอยู่ก็คือกำร
จัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่งท่ำมกลำงสภำพภูมิอำกำศที่มีควำมเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งเกินควำมสำมำรถที่พื้นที่จะท�ำได้	 ก็เป็น
สิ่งหนึ่งที่ว่ำถ้ำมีองค์ควำมรู้หรือมีนวัตกรรมจำกหลำกหลำยพื้นที่จำกทั่วโลกโดยผ่ำนองค์กรพัฒนำเอกชน	 หรือเอ็นจี
โอ	(NGOs)	ที่ได้ศึกษำมำ	หรือหน่วยงำนของภำครัฐที่ได้ศึกษำมำ	ซึ่งมีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเป็นองค์กร
หลัก	อันนี้เป็นตัวช่วยของพวกเรำ	และในบำงเรื่องสิ่งที่ชุมชนคิดแล้ว	ท�ำแล้ว	ในพื้นที่ของตนเอง	แต่ยังต้องกำรควำม
ร่วมมือช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดี	จำกจังหวัดคือกระทรวง	ทบวง	กรม	ที่มีอยู่ที่จังหวัดก็ดี	อันนี้เรำ
ก็มีกระบวนกำรมีช่องทำงกำรที่เรำจะเชื่อมต่อกับแผนของท้องถิ่นกับแผนของจังหวัด	 	 ซึ่งดิฉันก็คิดว่ำสิ่งที่เรำท�ำนี้ก็
จะเป็นต้นแบบให้จังหวัดตรำดได้น�ำไปขยำยผลต่อในต�ำบลอื่นๆ	 จนรวมไปถึงส่วนกลำง	 และเป็นต้นแบบที่ทำงรีคอฟ	
(RECOFTC)	และองค์กรพันธมิตรเอง	จะน�ำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขยำยผลต่อไปในพื้นที่อย่ำงน้อยก็ใน	8	ประเทศ
ที่ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่		

ดิฉันก็ขอให้พวกเรำภำคภูมิใจในสิ่งที่เรำได้เป็นเหมือนนักวิจัย	 เป็นผู้ทดลองและเอำผลนั้นมำสู่กำรปฏิบัติมำ
สู่กำรขยำยผลต่อ	 ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทำงศูนย์ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลนที่	 1	 ของจังหวัด
ตรำดเองที่ได้ให้สถำนที่นี้	 	 ทำงกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งที่ได้สนับสนุนในกิจกรรมนี้และจะมีงบประมำณ
มำสนับสนุนในโอกำสต่อไปด้วย	 ขอขอบคุณทำงรีคอฟ	 (RECOFTC)	 	 ผู้อ�ำนวยกำรไอยูซีเอ็น	 (IUCN)	 และองค์กร
พันธมิตรที่ไม่สำมำรถเอ่ยชื่อได้หมดที่ได้เข้ำมำเข้ำร่วมใน	 ณ	 ที่นี้	 ขอให้กำรด�ำเนินกำรในกำรจัดสัมมนำครั้งนี้บรรลุ
ผลตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	และขอให้กำรด�ำเนินกำรกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของชุมชนนี้ได้มีควำมก้ำวหน้ำและเป็นตัว
ช่วยในกำรที่จะพัฒนำจังหวัดตรำดเอง	พัฒนำแหล่งอื่น	ๆ	ให้มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนยิ่งขึ้นไป	บัดนี้เป็นเวลำที่สมควร

แล้ว	ดิฉันก็ขอเปิดกำรสัมมนำในครั้งนี้ค่ะ	ขอบคุณมำกค่ะ
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1

พิธีมอบกองทุน
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่ง	

แก่ชุมชน	น�ำร่อง	5	แห่ง	ได้แก่	บ้ำนอ่ำวขำม	บ้ำนท่ำระแนะ	บ้ำนท่ำตะเภำ	บ้ำนพรง

ล�ำบิด	และบ้ำนท้ำยเขำ



2

รายงานสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ความเป็นมา

เวทีสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่อง “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน: การจัดการ
องค์ความรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อน�าเสนอและแลกเปลี่ยนสถานการณ์การจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยมีชุมชนเป็นฐาน 2) เพื่อน�าเสนอองค์ความรู้
และนวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง และ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน 
และร่วมก�าหนดแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
และชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยมีก�าหนดการ 2 วัน คือ วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด ซึ่งกิจกรรมทั้ง 2 วัน
นอกจากมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในเวทีใหญ่แล้ว ยังมีตลาดนัดองค์ความรู้
เรียนรู้ใน 3 ห้อง 3 ประเด็น ได้แก่ บทเรียนองค์ความรู้ป่าชายเลนและชายฝั่ง นวัตกรรมการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ง และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ รวมทั้งมีการสาธิตนิทรรศการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง การสัมมนาครั้งนี้ มีองค์กรหลักในการด�าเนินการ 3 องค์กร คือ ศูนย์
วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า หรือรีคอฟ (RECOFTC) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ
โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangroves for the Future: MFF) และมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร่วมจัดอีก 9 องค์กร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และ
ตัวแทนชุมชน จ�านวน 186 คน

ผลการสัมมนา 

สาระส�าคัญในการสัมมนาสรุปได้ดังนี้

แนวคิด “ศูนย์เรียนรู้ชุมชน”
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในการให้ความหมายของชุมชน คือ ศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต มีความเป็น

พลวัต และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลักษณะนี้ เน้นการ
เสริมสร้างส่วนที่เป็น องค์ความรู้ หรือ ซอฟแวร์ (software) ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่มาจากประสบการณ์จริง จากการศึกษาค้นคว้าของชุมชนและองค์กร
สนับสนุน ไม่ได้อยู่ที่การสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซึ่งหมายรวม
ถึง โครงสร้างพื้นฐาน อาคาร ฯลฯ  
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ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมายรวมถึงที่ที่มีผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ ผู้ถ่ายทอดในชุมชนนั้นๆ โดยมีสมาชิก
ในชุมชนสามารถรับบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกหรือเป็นวิทยากรได้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วย
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้
จริง

สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง  
- มีการกัดเซาะชายฝั่ง 
- มีการลดลงของป่าชายเลน 
- มีการลดลงของสัตว์น้�าในทะเล 
- มีการแย่งชิงและความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร ระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้   ผู้ใช้กับผู้อนุรักษ์ 
- ความเป็นตัวตนศักดิ์ศรีของหน่วยงาน เป็นอุปสรรคในการท�างานร่วมกันของผู้

เกี่ยวข้องในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน และชายฝั่ง   
- กฎหมายที่มีอยู่เป็นเรื่องล้าสมัย   กลายเป็นอุปสรรคในการท�างานท้องถิ่น 

ทิศทางการสนับสนุนเชิงนโยบาย 
ระดับชุมชน
- มีข้อมูล เท่าทันและมีแผนงานการจัดการทรัพยากร 
- มีกฎกติกาหรือข้อบัญญัติในการดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
- มีกองทุนในการจัดการทรัพยากร 
- ตระหนักในสิทธิในการจัดการทรัพยากร 
- มีแกนน�าที่เสียสละ จิตสาธารณะ และมีธรรมะในใจ 

ระดับนโยบาย 
- สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพรมแดน ข้ามเขตการปกครอง 
- มีการขยายศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นครอบคลุมในทุกต�าบล 
- ใช้รูปธรรมตัวอย่างที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นต้นแบบในการขยายผล 
- สนับสนุนการสร้างแนวทาง ยุทธศาสตร์และแผนร่วมกันระหว่างชุมชน รัฐ และภาค

ประชาสังคมต่าง ๆ 
- มีกลไกการประสานงานในการท�างานร่วมกันตั้งแต่ท้องถิ่น อบต. อบจ. อบท. และ

สร้างความร่วมมือเพื่อน�าสู่ระบบการจัดการที่เข้มแข็ง 
- หน่วยงานราชการต้องเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะยืนหยัดต่อสู้กับระบบราชการที่ไม่เอื้อ

กับการท�างาน
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ตลาดนัดองค์ความรู้

บทเรียน องค์ความรู้ป่าชายเลนและชายฝั่ง
การลองผิดลองถูก ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นจาก  การฟื้นป่าหน้าทะเล และการฟื้นป่าใน

นากุ้งร้าง ล้วนก่อให้เกิดเป็นบทเรียน และองค์ความรู้ ที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งไม่ให้ซ้�ารอยความล้มเหลว
ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งงบประมาณ ทรัพยากร และเวลาที่สูญเสียไป นอกจากนี้ยัง
เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ลูกหลาน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการฟื้นฟูดูแลรักษาป่าชาย
เลนที่ผสานทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการได้เป็นอย่างดี และจะเป็นพื้นที่แหล่ง
อาหาร รายได้ของคนในชุมชนต่อไปในอนาคต

นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ หรือ กระบวนการในการให้การเรียนรู้แก่ชาวบ้าน โดยเน้น

กิจกรรมหรือการท�างานไปที่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ การสร้างนวัตกรรม “เงินทุน” ไม่ใช่เรื่อง
ส�าคัญ แต่อยู่ที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเข้าใจ และการปลูกฝังเรื่องจิตอาสา ความเสีย
สละ สิ่งที่ต้องระวังก็คือ การให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน อุปสรรคในงานสร้างนวัตกรรม คือ 
ความเข้าใจผิด แปรเจตนาผิด การไม่ยอมรับ การสร้างนวัตกรรมต้องอาศัยผู้น�า/กลุ่มผู้น�าที่ มี
ความคิดริเริ่ม มีความกล้าน�าเสนอ มีความจริงใจ อดทน มีการลงมือปฏิบัติจริง 

การจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ต้องเริ่มจากการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาของชุมชนก่อน 

จากนั้นก็มีการแสวงหาความร่วมมือในการก�าหนดวิธีการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วม
กัน ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น กติกาชุมชน แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น 
โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขยายผลไปยังพื้นที่
อื่นๆ ผ่านการรณรงค์เชิงบวก การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อจะน�าไปสู่การจัดการทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เริ่มส่งผลกระทบ
รุนแรงมากขึ้นทุกวัน
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บทสรุป

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อ รวบรวม เผยแพร่ ต่อยอดและ
ขยายผลองค์ความรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นเวที
แลกเปลี่ยนสร้างความตระหนักรู้และส�านึกในการจัดการทรัพยากรร่วมกับภาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ผ่านมาพบปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย 
คือ ในระดับนโยบาย ระบบราชการมีระเบียบปฏิบัติหยุมหยิม ขาดความคล่องตัว มีการ
บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ สั่งการจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
บุคลากรไม่เพียงพอ การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ท�าให้งานขาดความต่อเนื่อง ความไม่ต่อเนื่อง
ของงบประมาณและนโยบายในการสนับสนุนงานของชุมชน ในระดับชุมชน คนในชุมชน
ขาดความเข้าใจ หรือตระหนักถึงความส�าคัญของศูนย์การเรียนรู้ มุ่งท�ามาหากินมากกว่า 
คนในชุมชนบางชุมชน ขาดจิตส�านึกไม่จริงใจ รับแต่ปาก แต่ไม่ปฏิบัติ แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัย
ที่สนับสนุน คือ รัฐมีแผนและนโยบาย งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
องค์ความรู้งานวิจัย งานวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ หน้าที่ตามกฎหมาย และได้รับความ
เชื่อถือ ในส่วนองค์กรชุมชนและแกนน�ามีความเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ชุมชนมีผู้รู้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสืบทอดสู่เยาวชน และองค์ความรู้ที่มาจาก
การปฏิบัติจริง

จากเวทีสัมมนามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อ
ชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง  ดังนี้ รัฐ ท้องถิ่น และชุมชน ควรมียุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
และแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ต่อเนื่อง การติดตาม ประเมินผลแผนงานในทุก
ระดับ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือจากหลากหลายภาคีข้ามเขตการปกครอง การจัดการความรู้ระหว่าง
ศูนย์ฯ และสร้างช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและภารกิจงาน สร้าง
ความตระหนัก จิตอาสา ให้แก่ผู้น�าและชาวบ้าน ประสาน กับสถาบันการศึกษา เพื่อผลัก
ดันหลักสูตรท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติจัดท�าโซนพื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสมของ
พื้นที่โดยชุมชน ซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง
ที่ยั่งยืนต่อไป
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เวทีเสวนำ

“สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน

และชายฝั่งกับทิศทางในการสนับสนุน

เชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ”
ผู้เข้าร่วมเสวนา:
  -  คุณธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดตราด
  -  คุณศุภกิจ ห้วงน�้า ตัวแทนจากบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
  -  คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์  

   ชุมชนเพื่อคนกับป่า
  -  คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อ�านวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  -  คุณสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ด�าเนินรายการโดย:
   ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ์ ผู้แทน IUCN-ประเทศไทย
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ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์  ผู้ด�าเนินรายการ

ประเด็นการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งนั้นมีโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วย
งานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาด�าเนินการในหลายพื้นที่ แต่พบว่าชาวบ้าน
กลับไม่ได้เรียนรู้อะไรหรือรู้แล้วเก็บไว้กับตัวเองไม่เกิดการขยายผล ไม่เกิดการแบ่งปัน วันนี้มี
ตัวแทนจากภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันศึกษา และหน่วยงานรัฐที่จะมาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์กัน สิ่งที่ท้าทายคือเราจะสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนได้อย่างไร  
จะสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนภายใต้องค์ความรู้ที่มีได้อย่างไร  ในขั้นแรกขอให้ท่านธีระ สลัก
เพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด น�าเสนอว่าจากปัญหาการจัดการทรัพยากรป่า
ชายเลนและชายฝั่งที่เกิดขึ้นนั้น พวกเราเอาอยู่หรือไม่ 

1.  คุณธีระ สลักเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด

“หน่วยงานท้องถิ่นต้องสนับสนุนแผนของชุมชน ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน สนับสนุน
งบประมาณ  และเป็นตัวเชื่อมสู่ระดับอ�าเภอ สู่จังหวัด จากนั้นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นตัวเชื่อมสู่ระดับนโยบายต่อไป”

จากการได้ท�างานการเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.2535 โดยเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีโอกาสดูเรื่องอีสเทิร์นซีบอร์ด จึงได้เสนอไม่ให้จังหวัด
ตราดอยูภ่ายใต้การพัฒนาอสีเทร์ินชบีอร์ดเนือ่งจากเหน็ว่าจงัหวดัตราดมศีกัยภาพด้านอืน่ ๆ  เช่น มี
ทรัพยากรทางทะเลสมบูรณ์ทุกอย่าง มีเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีป่าชายเลน เป็นต้น จังหวัด
ตราดมีความยาวชายฝั่งทะเลถึง 156 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามปัจจุบันประสบปัญหาการรุกคืบ
ของอุตสาหกรรมทางทะเล และการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์

และการท�างานที่ผ่านมาได้มีการเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งมา
ตลอดรวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนตั้งสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดตราด สมาคมประมงจังหวัดตราด 
สมาคมสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ต่อมาเมื่อได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2539 จึง
สามารถจัดงบประมาณบางส่วนมาสนับสนุนในระดับพื้นที่ของจังหวัดตราด ตัวอย่าง เช่น สร้าง
ถนนที่เปร็ดใน ร่วมทั้งประสานองค์กรภาคประชาชนต่างๆ เพื่อเข้ามาร่วมในการรักษาป่าชาย
เลนที่เปร็ดใน เช่น กองทุนเพื่อสังคม (SIF) พระอาจารย์สุบิน  ปณีโต วัดไผ่ล้อม อ�าเภอเมือง 
จังหวัดตราด  หมอประเวศ วะสี เพื่อสนับสนุนให้เปร็ดในเป็นชุมชนต้นแบบเรื่องการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน  และเห็นว่าการท�าศูนย์เรียนรู้ชุมชนนั้นมาถูกทางทั้งที่พื้นที่เปร็ดใน และศูนย์เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าชายฝั่งจังหวัดตราดที่อ่าวช่อ จึงเห็นด้วยกับการมีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนต่างๆ และ
ต้องมีงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล และศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นต้อง
สร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง 
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ข้อเสนอขั้นตอนการขับเคลื่อนงานสู่นโยบายระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
- ต้องท�าให้ชาวบ้านหรือชุมชนมีความเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่ถึงจะสามารถ

รักษาป่าชายเลนและชายฝั่งได้
- ต้องท�าแผนชุมชนที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ซึ่งชุมชนต้องร่วมกันคิด 
- ยื่นแผนชุมชนที่ท�าสู่องค์การบริหารส่วนต�าบล สู่เทศบาลเมืองตราด องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั้งนี้หน่วยงาน
ท้องถิ่นต้องสนับสนุนแผนของชุมชน จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน สนับสนุนงบประมาณ  
และเป็นตัวเชื่อมสู่ระดับอ�าเภอ สู่จังหวัด จากนั้นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นตัวเชื่อมสู่
ระดับนโยบายต่อไป

- ท�าอย่างไรให้ชุมชนที่อยู ่ ใกล้ชายฝั ่งได ้มีแผนที่ เกิดจากการวิเคราะห์ป ัญหา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายฝั่ง/ป่าชายเลนของชุมชนเองซึ่งในแต่ละพื้นที่ปัญหาจะแตกต่างกัน
ไป แล้วน�าเสนอปัญหาไปยังหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนต่อไป

ค�าถามที่ประชุม 
ถาม: เครือข่ายในระดับพื้นที่จะร่วมมืออย่างไรกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอาชีพต่าง ๆ 

เพื่อได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ตราดด้วยกัน 
ตอบ: ต้องเสนอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ เช่น ประมง ท่องเที่ยว ต้องท�าให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนงานเหล่านั้นเข้มแข็งด้วย 
ถาม: ขั้นตอนการประสานกับหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น ควรท�าอย่างไร
ตอบ: ต้องให้พี่เลี้ยงท้องถิ่นเป็นตัวกลางเชื่อมให้เกิดความเป็นเจ้าของ ซึ่งจะเกิดเมื่อท�า

แผนจากชุมชน 
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2.  คุณศุภกิจ ห้วงน้�า ตัวแทนจากบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

“ชุมชนใช้แผนเป็นเครื่องมือและมีกองทุนในการจัดการ ที่ส�าคัญชุมชนยังคงต้องมี
องค์กรพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ การให้ความรู้เท่าทันสถานการณ์นโยบาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะท�าให้ชุมชนเท่าทันแล้วน�า
มาปรับใช้ต่อการจัดการทรัพยากรต่อไป”

เป็นตัวแทนที่มาจากชุมชนเปร็ดในอยู่กับป่าชายเลนมาตลอดตั้งแต่เกิด สนใจและท�างาน
อนุรักษ์ป่าชายเลนตั้งแต่ พ.ศ. 2536 อายุ 30 ปีตอนนี้อายุ 56 ปี บทเรียนการด�าเนินงานที่
เปร็ดในมีหลายด้าน ที่ส�าคัญคือได้มีการวางเป้าหมายต่อการจัดการทรัพยากรร่วมกันทั้งชุมชน
ว่า “ต้องท�าให้ชุมชนเปร็ดในอยู่ได้อย่างยั่งยืน” จากนั้นได้มีการส�ารวจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน ศึกษาข้อมูลชุมชน จัดท�าแผนชุมชนและปฏิบัติตามแผน และมีการประเมินผล 

ผลส�าเร็จต่อการด�าเนินงานรักษาป่าชายเลนเปร็ดในที่เกิดขึ้น มีดังนี้
- ท�าให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญการรักษาผืนป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอาหาร และ

รายได้
- ท�าให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้จากทรัพยากรที่สมบูรณ์และการเป็นแหล่งท่อง

เที่ยว 
- ท�าให้คนในชุมชนเรียนรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
- ท�าให้คนในชุมชนได้พัฒนาตัวเองถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ สถาบัน
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การศึกษา จนเปร็ดในเป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
การด�าเนินงานชุมชนได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกต่างๆ เพื่อมา

เป็นพี่เลี้ยง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับ
ป่า (RECOFTC) องค์กรเหล่านี้ท�าให้ชุมชนมีกลไกและเข้าใจสิทธิชุมชน เข้าใจตระหนักรู้หน้าที่ 
รู้ว่าคนกับป่าอยู่อย่างไรสมดุล เรียนรู้สัตว์น�้า ประโยชน์ของป่าชายเลน รายได้จากป่าชายเลน
และแหล่งอาหาร ไม่ใช้ทรัพยากรป่าเป็นการค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ขององค์กร
เหล่านั้น เช่น  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท�าให้ชุมชนได้มีการปรับตัวท�ายุทธศาสตร์
ร่วมกัน สร้างโอกาสให้ อาสาสมัครประมงพื้นบ้านมาประชุมร่วมเพื่อวางแผน และแลกเปลี่ยน
สถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรทุก ๆ สามเดือน

บทเรียนส�าคัญ
- ชุมชนให้ความส�าคัญต่อการวางแผนเพ่ือจัดการป่าชายเลนโดยชุมชนเองเป็นอันดับ

ต้น ๆ เพราะว่าเป็นสิทธิชุมชนที่จะมาเป็นเจ้าของและจัดการทรัพยากรที่มีในชุมชน
- เมื่อชุมชนได้วางแผนการจัดการทรัพยากรแล้วต้องมีการเชื่อมประสานกับองค์กร

ต่างๆ ทั้งหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่นตามบทบาทและ
ความเหมาะสมขององค์กรเหล่านั้น เช่น การฟื้นฟูหญ้าทะเลและสาหร่ายที่เป็นแหล่งอาหาร
นั้น ต้องร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น

- ชุมชนต้องมีการตั้งกองทุนเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และกองทุน
ต้องมีกลไก มีผู้รับผิดชอบ ส�าหรับที่เปร็ดในนั้นกองทุนเพื่อจัดการป่าที่เกิดขึ้นได้งบประมาณ
จากหลายส่วนเริ่มต้นได้จากรางวัลลูกโลกสีเขียวมาสนับสนุนกิจกรรมเฝ้าระวังป่า และใน
ปัจจุบันชุมชนมีการสมทบเงินกองทุนจากการหัก 10 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มคนที่ท�าโฮมสเตย์  
จากพ่อค้าที่รับซื้อปูแสมอีก 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม รวมทั้งสมทบจากผู้ใจบุญที่บริจาคให้กับ
กลุ่ม

แผนในอนาคต
ต้องมีการวางแผนการด�าเนินงาน การก�าหนดระยะเวลาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ต่างๆ อย่างไรก็ตามชุมชนเองมั่นใจในระดับหนึ่งถึงความอยู่รอดภายในชุมชนต่อแผนการ
จัดการที่ชุมชนมี ชุมชนใช้แผนเป็นเครื่องมือและมีกองทุนในการจัดการ ที่ส�าคัญชุมชนยังคง
ต้องมีองค์กรพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ การให้ความรู้เท่าทันสถานการณ์
นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะท�าให้ชุมชนเท่า
ทันแล้วน�ามาปรับใช้ต่อการจัดการทรัพยากรต่อไป 
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3. คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน
เพื่อคนกับป่า

“การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งนั้นจ�าเป็นต้องมีต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม
ในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกโดยใช้ภูมิปัญญาผนวกกับความรู้วิทยาศาสตร์แล้วมาจัดท�าเป็นแผน
ชุมชน”

ในฐานะผู้ประสานงานรีคอฟซึ่งเป็นองค์กรหน่ึงที่สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ 6 ต�าบล 
ของจังหวัดตราด มีข้อคิดเห็นที่ส�าคัญคือ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งนั้นชุมชน
ไม่ควรหยุดนิ่ง เปรด็ในควรใช้ภมูปัิญญาทีม่อียูอ่ย่างไม่หยดุนิง่ และเหน็ว่าชมุชนเปรด็ใน สามารถ
อยู่ได้ด้วยศักยภาพ ทรัพยากร ความรู้และภูมิปัญญาที่ชุมชนมีอยู่ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบ
ให้สังคมได้ อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งนั้นจ�าเป็นต้องมีต้นแบบ
อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก โดยใช้ภูมิปัญญาผนวกกับความรู้วิทยาศาสตร์แล้ว
มาจัดท�าเป็นแผนชุมชน ซึ่งกระบวนการได้แผนชุมชนนั้น ต้องมีการจัดท�าแผนกิจกรรมที่ชุมชน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งชุมชนต้องเป็นหลัก ชุมชนต้อง
มีการจัดท�าข้อมูลของชุมชน เช่น การส�ารวจสภาพต่างๆ การประเมินทรัพยากร ชุมชนต้อง
มีกฎกติการะเบียบในการจัดการทรัพยากร ต้องมีกองทุนในการด�าเนินการและต้องน�าหลัก
วิทยาศาสตร์เชื่อมกับภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งนี้คนภายนอกและองค์กรภายนอกเป็นตัวเชื่อมพี่
เลี้ยงให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่าง ๆ

 

4.  คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่จะประมวลแล้วไปสู่ความร่วมมือในการขับ
เคลื่อนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต. อบจ. ได้อย่างไร”

สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่เกิดขึ้นน้ันคนในชุมชนและภายนอกต้องมีการ
ประสานความร่วมมือกันเพื่อสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่
แตกต่างกัน แต่การท�าลายทรัพยากรที่รุกคืบเข้ามาในชุมชนนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งและการ
แย่งชิงทรัพยากร หากชุมชนอ่อนแอและไม่มีกติกาการรักษาทรัพยากร ไม่มีความร่วมมืออย่าง
จริงจัง มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ท�าลายไป 

บทเรียนการท�างานกับชุมชนที่ผ่านมา มั่นใจว่าชุมชนตระหนักและเห็นความส�าคัญของ
การจัดการทรัพยากรที่ท�าให้ชุมชนมีรายได้ มีอาหารกิน ชุมชนมีจิตวิญญาณการอนุรักษ์จาก
วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดพลังประชาชน ชุมชนต้องมีแผนการจัดการที่
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เหมาะสมกับพื้นที่และเอื้อในการท�างานร่วมมือ นอกจากนี้ยังต้องมีเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ บทเรียนอย่างต่อเนื่อง ต้องมีเครือข่ายที่ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง มี
แผนร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนองค์การบริหารส่วนต�าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการจัดการทรัพยากรของชุมชน
- การมีอัตตาของแต่ละคนได้กลายเป็นปัญหาการจัดการโดยที่ไม่ได้เอาพื้นที่เป็น

ฐานปัญหาเป็นหลัก แม้เรามีการกระจายอ�านาจ มีรัฐธรรมนูญ แต่เรายังต่างคนต่างท�า กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ต้องการท�าศูนย์เรียนรู้เพราะเห็นว่าสามารถสร้างการ
ขยายผลได้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาคือโครงสร้างและระบบไม่เอื้อ ที่ส�าคัญ
ปัจจุบันการท�างานในระบบนั้นกฎหมายยังไม่ยอมรับสิทธิชุมชนไม่มีการบังคับใช้ 

ข้อเสนอ
- การส่งเสรมิสนบัสนนุจากหน่วยงานต่างๆ นัน้ต้องให้ความส�าคญัต่อสทิธชิมุชนอย่าง

จริงจัง
- ควรมีการพัฒนาเชิงระบบ มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน
- ต้องให้ความส�าคัญกับชุมชนท้องถิ่นในการลุกขึ้นมารักษาปกป้อง รับมือภัยพิบัติ 

และตั้งอยู่บนฐานความรู้และความร่วมมือชุมชนเป็นหลัก 
- ประเด็นที่ท้าทายในเวทีนี้คือ องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่จะประมวล

แล้วน�าไปสู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง อบต. อบจ. ได้
อย่างไร 

บทสรุปและข้อเสนอจากเวทีเสวนา

 กรณีเปร็ดในนั้น พบว่าพื้นที่รอบๆ ข้าง ยังคงท�าเกษตรเชิงเดี่ยวและมีอุตสาหกรรมที่
รุกเข้ามา รวมทั้งนโยบายรัฐซึ่งส่งผลกระทบ ดังนั้นในชุมชนหากพื้นที่ใกล้เคียงรุกเข้า
มาก็มีปัญหา เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ ผู้อนุรักษ์ ดังนั้นชุมชน
ต้องสร้างเครือข่ายโดยใช้กระบวนการเรียน
รู้และองค์ความรู้ที่มี ต้องอาศัยคนใน
ชุมชนที่เข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิต ชุมชนต้องมีความเข้ม
แข็ง มีกฎกติกาการดูแลรักษา มีกองทุนการ
จัดการ 

ข้อเสนอเริ่มต้นที่สร้างรูปธรรมใน
ระดับพื้นที่
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- การตั้งศูนย์เรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายใน 6 ต�าบล ที่ต้องมาร่างกฎระเบียบ
กติการ่วมกันเป็นข้อบัญญัติชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ต้องมีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ บทเรียน 

- สร้างเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง 24 จังหวัด ที่ต้องเชื่อมร้อยกันให้เป็นรูปธรรม อาจมีการ
ก�าหนดเป้าหมายพื้นที่ การแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และองค์ความรู้การจัดการทรัพยากร

ข้อเสนอต่อหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการบูรณาการ ต้องมองปัญหา

ทรัพยากรป่าชายเลนที่เกิดในระดับพื้นที่และให้ชุมชนเป็นตัวตั้ง หน่วยงานราชการที่เข้ามาสนับสนุน 
ต้องมีความเข้มแข็งต่อสู้กับระบบที่ไม่เอื้อต่อการท�างาน 

ข้อเสนอต่อการประสานความร่วมมือองค์กรภาคีต่างๆ 
ต้องแบ่งบทบาทความรับผิดชอบตามหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ และต้องสร้างความ

เข้าใจร่วมกัน มองเป้าหมายร่วมกันทั้งภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรท้องถิ่น รัฐ ต้อง
เข้าใจเรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้ภูมิปัญญาที่มีและเข้าใจความแตกต่างของปัญหาที่เกิดในแต่ละพื้นที่ 

ข้อเสนอต่อชุมชนต่อการจัดการทรัพยากร 
- แกนน�าชุมชน ความเป็นผู้น�าต้องเข้มแข็ง มีใจรัก มีจิตสาธารณะ ต้องเสียสละ ต้องให้อภัย 

มีธรรมะอยู่ในใจ 
- ชุมชนจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและสังคมที่เกิดขึ้น 

และต้องอยู่ให้ได้อย่างกลมกลืน 
- ต้องประมวลองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรที่มีรูปธรรมในระดับพื้นที่ขึ้นมา
- ชุมชนต้องเข้าใจสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรไม่ได้เป็นบทบาทหน้าที่แต่เป็นสิทธิ 

และสิทธิจะเกิดได้เมื่อมีการปฏิบัติรองรับ ชุมชนต้องมีจิตส�านึกมีความเข้มแข็งไม่ควรคาดหวังจาก
หน่วยงานต่าง ๆ แต่ต้องเกิดจากชุมชน สร้างกลไกการท�างานร่วมกันทั้งระดับท้องถิ่น ซึ่งจะท�าให้

ผลักดันสู่ระดับนโยบายได้ 

อย่างไรก็ตามในเวทีเสวนาได้มีข ้อเสนอจาก
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น�้าเชี่ยว, 
ตราด) ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตราด กล่าวว่า ในระดับ

พื้นที่นั้นถือได้ว่า อ่าวตราดทรัพยากรสมบูรณ์แต่ขาด
การรวบรวมองค์ความรู้การจัดการโดยชุมชน ดังนั้นหาก

องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่อ่าวตราดเองวางแผนที่
จะรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาและใช้กฎกติการ่วมกัน ทางสถานี

ยินดีเป็นตัวประสาน เพื่อให้เกิดเวทีดังกล่าวร่วมกัน
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ตลาดนัด

องค์ความรู้            
	

ประเด็น

ประเด็นที่ 1 บทเรียนองค์ความรู้ป่าชายเลนและชายฝั่ง

3
ประเด็นที่ 2 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

ประเด็นที่ 3 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อรับมือกับ 
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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ประเด็นที่         1
บทเรียนองค์ความรู้ป่าชายเลน

และชายฝั่ง
เรื่องที่ 1 การจัดการป่าจาก

โดย คุณประทีป ถนอมชาติ 
ตัวแทนบ้านท่าตะเภา  ต�าบลหนองเสม็ด อ�าเภอเมืองจังหวัดตราด  ประวัติเคยรับ

ราชการครู ปัจจุบันเกษียณจากครู และด�ารงต�าแหน่งเลขานุการกลุ่มอนุรักษ์บ้านท่าตะเภา และ
ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน 6 ต�าบล จังหวัดตราด

เรื่องที่ 2 การฟื้นฟูป่าหน้าทะเล
โดย คุณสมพร ไกรสมุทร 
ตัวแทนจาก บ้านอ่าวขาม  ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด  ประวัติเคยรับ

ราชการเป็นทหารอากาศ ในงานควบคุมและแจ้งเตือน สังกัดกองบินทหาร กองทัพอากาศ 
ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านอ่าวขาม และประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านอ่าวขาม 
ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด

เรื่องที่ 3 การฟื้นฟูป่าหน้าทะเล
โดยคุณอ�านวย ชูมณี

 ตัวแทนจาก บ้านเปร็ดใน ต�าบลห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่งรองประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน และผู้ประสานงานเครือ
ข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด (คอต.)

ดำาเนินรายการโดย ...
คุณอรุณ พิลาชื่น  เครือข่ายอนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (ECN)
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เรื่องที่	1	กำรจัดกำรป่ำจำก
 

คุณประทีป ถนอมชาติ 
ตัวแทนบ้านท่าตะเภา ต�าบลหนองเสม็ด อ�าเภอมือง จังหวัดตราด

บริบทชุมชน

ในอดีตชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากป่าจากซึ่งมีปลูกกันโดยทั่วไป โดยชาวบ้านในต�าบล
หนองโสน และต�าบลน�้าเชี่ยวจะปลูกและใช้ประโยชน์ เช่น ท�าหลังคามุงจาก ท�าขนม ท�าหมวก 
ฯลฯ  วิถีปกติของชุมชนคือ ท�านา หลังเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะใช้เวลาว่างเย็บจาก ท�าหมวกและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยจะมีคนกลางช่วยรวบรวมผลิตภัณฑ์แล้วน�าไปจ�าหน่ายเป็นอาชีพเสริม  
แต่ปัจจุบันป่าจากลดน้อยลง เนื่องจากพื้นที่ที่เคยปลูกจากถูกทดแทนด้วยนากุ้ง  รวมทั้งใน
พื้นที่หัวไร่ปลายนาซึ่งชาวบ้านก็พากันโค่นจากทิ้งและปลูกพืชอื่นแทน นอกจากนี้การน�าไปใช้
ประโยชน์มีน้อยลง เช่น จากที่เคยใช้หลังคามุงจากกลายเป็นการใช้กระเบื้องมุงหลังคาแทน  
เมื่อป่าจากลดน้อยลง ชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมจากป่าจากจึงจ�าเป็นต้องไปเก็บหาจากจากพื้นที่
อื่น ๆ ที่ไกลบ้านออกไปมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวน�ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันของคนใน
ชุมชน และเป็นที่มาให้เกิดความคิดในการปลูกป่าจากขึ้นในชุมชน   

การจัดการป่าจากร่วมกัน: บ้านท่าตะเภาและบ้านปากคลองน้�าเชี่ยว    
      
    เมื่อป่าจากสูญหาย ชุมชนบ้านท่าตะเภาจึงพูดคุยกันและน�าสู่การปลูกป่าจากโดยความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน และชาวบ้านปากคลองน้�าเชี่ยว (บ้านพรงล�าบิด) โดยผู้น�าชุมชนได้
ส�ารวจพื้นที่และพบว่ามีพื้นที่นากุ้งร้างจ�านวน 10 ไร่ ชุมชนจึงได้ประสานงานไปยังสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้�าเชี่ยว, ตราด) เพื่อส�ารวจแนวเขตและพบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มี
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เอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านจึงรวมตัวกันกับชุมชนปากคลองน้�าเชี่ยวเข้าฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างดังกล่าว
ด้วยการปลูกต้นจาก  โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าจากซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งยังเอื้อต่อการประกอบอาชีพเสริมของชุมชน และเป้าหมายอีกประการหนึ่งคือ การ
ยึดพื้นที่ที่ทิ้งร้างคืนเพื่อน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  วิธีการปลูกของชาวบ้านเป็นการลองผิดลอง
ถูก ในระยะแรกใช้วิธีการเก็บลูกจากแก่จัดมาปลูก แต่ผลจากการปลูกพบว่า อัตราการงอกต่�า
มาก  ภายหลังจึงใช้วิธีย้ายกล้าจากพื้นที่ที่งอกตามธรรมชาติที่มีต้นจากขึ้นหนาแน่นแล้วจึงน�า
มาปลูก จะได้ผลดีกว่า และจากการปลูกยังได้เรียนรู้ว่า ต้นจากจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ 3 น้�า - น้�า
เค็ม น้�ากร่อย น้�าจืด  และอีกประการหนึ่งคือ ถ้าปลูกรวมกันต้นจากจะเจริญเติบโตได้เร็ว  แต่ถ้า
น�าต้นจากไปปลูกในบริเวณที่มีการไหลของน้�าหรือการกัดเซาะสูง ต้นจากจะไม่เจริญเติบโต  

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการป่าจาก

ท�าให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ และมีรายได้เพิ่ม ทั้งยังท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาว
บ้านสองหมู่บ้าน ในการแบ่งงานกันท�าตามความสามารถคือ ชุมชนบ้านท่าตะเภาเป็นผู้ผลิต 
ขณะที่ชุมชนบ้านปากคลองน�้าเชี่ยวเป็นผู้ขาย อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันด้วย  นอกจากนี้ชาวบ้านยังวางแผนที่จะศึกษาวงจรชีวิตของต้นจากและช่วงเวลาที่
เหมาะจะน�ามาใช้ประโยชน์ เช่น ช่วงเวลาใดเหมาะน�ามาท�าตับจาก ช่วงเวลาใดเหมาะในการเก็บ
มาบริโภค ฯลฯ 

กล้าจาก ช่วยกันฟื้นป่าจาก นำาจากมาทำาประโยชน์เป็นรายได้

	การแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
รศ.ดร.นพรัตน์ บำ�รุงรัตน์ แลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเรื่องก�รปลูกจ�กว่� ต้นจ�กส�ม�รถ

ขึ้นได้ดีในน�ข้�ว ลักษณะท�งก�ยภ�พที่สำ�คัญคือ โคนใบมีกลไกกำ�จัดเกลือ ชอบดิน

ร่วนซุย ป่�จ�กมีประโยชน์ม�กม�ย คือ เป็นแหล่งที่อยู่อ�ศัยของสัตว์นำ�้  ป้องกันก�ร

กัดเซ�ะช�ยฝั่ง และส�ม�รถผลิตแอลกอฮอร์์ซึ่งในอน�คตอ�จพัฒน�ไปสู่ก�รผลิต

พลังง�นท�งเลือกสำ�หรับชุมชนได้
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เรื่องที่	2	กำรฟื้นฟูป่ำหน้ำทะเล

คุณสมพร ไกรสมุทร 
ตัวแทนบ้านอ่าวขาม ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด

บริบทชุมชน

บ้านอ่าวขามเป็นหนึ่งในพื้นที่น�าร่องของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในทางกายภาพ
บ้านอ่าวขามมีพื้นที่ทั้งหมด 2,127 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ 2 บ้านอ่าวช่อ ต�าบลอ่าวใหญ่ ทิศ
ใต้ติดต่อกับหมู่ 6 บ้านแหลมศอก ต�าบลอ่าวใหญ่ ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ 4 บ้านแหลมพร้าว 
ต�าบลอ่าวใหญ่และทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลอ่าวไทย  พื้นที่หน้าทะเลมีความยาวประมาณ 3 
กิโลเมตร มีป่าชายเลนจ�านวน 3 โซนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 65 ไร่  ปัญหาที่พบในพื้นที่คือ 
มีการขยายพื้นที่เลี้ยงกุ้งเข้ามาในป่าชายเลน  นายทุนรุกพื้นที่ ป่าชายเลนถูกท�าลาย เกิดการ
กัดเซาะพังทลายของชายฝั่งทะเล บางแห่งมีการกัดเซาะมากกว่า 10 เมตร  โดยเฉพาะในช่วง
พายุลินดาที่ท�าให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งและท�าลายต้นมะพร้าวที่ปลูกอยู่ชายหาด
มากกว่า 3 แถว  ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้คนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ระดับหมู่บ้านขึ้นประกอบ
ด้วยคณะกรรมการชาวบ้าน 15 คน มีนายสมพร ไกรสมุทรเป็นประธานกลุ่มฯ  ปีพ.ศ. 2548 
กลุ่มได้เขียนโครงการปลูกป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งโดยของบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
ฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย (UNEP GEF project)  

การฟื้นฟูป่าหน้าทะเล

ชุมชนท�ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งบริเวณปากคลองที่เกิดการทับถม
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ตะกอนกลายเป็นดินเลนโดยเลือกปลูกโกงกางใบใหญ่เพราะมีความสวยงาม และหากล้าง่าย 
โดยด�าเนินการปลูกต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี ใช้กล้าโกงกางประมาณ 1 ล้านกล้า แต่ผลการปลูกไม่
ประสบความส�าเร็จ มีต้นโกงกางใบใหญ่เหลือรอดประมาณ 200 ต้น เนื่องจากโกงกางบางส่วน
ถูกท�าลายจากการกัดยอดของปู และบางส่วนถูกพัดจากคลื่นลมจนกล้าล้ม ต่อมาปี พ.ศ.2551  
ชาวบ้านร่วมกันสรุปบทเรียนพบว่า  ต้นโกงกางใบใหญ่ไม่เหมาะกับการปลูกเพื่อการฟื้นฟูป่า
หน้าทะเล เพราะดินริมทะเลเป็นดินเลนอ่อน ประกอบกับคลื่นลมแรง ท�าให้ต้นกล้าโกงกางใบ
ใหญ่จ�านวนมากล้ม  และจากการสังเกตของชาวบ้านพบว่า ต้นแสมที่เกิดเองในพื้นที่ ทนต่อ
การกัดเซาะของคลื่น ลม รวมทั้งการท�าลายของเพรียงและปู ชาวบ้านจึงเลือกปลูกแสมแทน 
โดยเน้นการปลูกตามพื้นที่แนวหาดหน้าทะเลความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 

ผลที่เกิดขึ้น คือ 

1. เกิดความร่วมมือระหว่างชาวบ้านในชุมชนในการฟื้นฟูป่า และยังท�าให้เกิดการเรียนรู้
ถึงสภาพพื้นที่และพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่เหมาะกับการปลูกในป่าชายเลน 

2.  พื้นที่ขอบแนวริมทะเลที่ปลูกแสมท�าให้ได้ป่ากลับคืนมาประมาณ 60% 
3. สัตว์หน้าทะเลมีจ�านวนเพิ่มขึ้น เช่น ปู ปลา กั้ง นอกจากนี้ชุมชนยังได้ท�าโครงการ

ธนาคารปูม้า เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูม้าให้เพิ่มขึ้นด้วย

การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น และการฟื้นฟูป่าหน้าทะเลด้วยโกงกางใบใหญ่ไร้ผล ขณะที่ต้นแสมที่

ขึ้นตามธรรมชาติกลับรักษาชายฝั่งได้ดีกว่า องค์ความรู้เกิดขึ้นแล้ว และได้รับการนำาไปต่อยอด
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เรื่องที่	3	กำรฟื้นฟูป่ำบนนำกุ้งร้ำง

คุณอ�านวย ชูมณี 
ตัวแทนบ้านเปร็ดใน ต�าบลห้วงน้�าขาว อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด

บริบทชุมชน

บ้านเปร็ดในมีอาชีพหลักคือ การเกษตร และใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในการจับสัตว์
น�้าเพื่อเป็นอาชีพเสริม  มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 10,560 ไร่ ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนมีความ
อุดมสมบูรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2525 เริ่มมีชาวบ้านปรับพื้นที่จากนาข้าวเป็นนากุ้ง เมื่อนากุ้งท�า
รายได้ให้มากท�าให้ชาวบ้านหลายครอบครัวปรับเปลี่ยนจากการท�านาข้าวมาเป็นการท�านากุ้ง 
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2528 การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนจากชาวบ้านและนายทุนมีมากขึ้น โดย
เฉพาะนายทุนที่เข้ามาบุกรุกท�าให้ชาวบ้านรวมตัวกันต่อต้าน อย่างไรก็ตามจากการท�านากุ้งต่อ
เนื่องหลายปีท�าให้พื้นที่ท�านาเสื่อมโทรม ผลผลิตและรายได้ลดลง 

ต่อมาในปี พ.ศ.2540 ชุมชนจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนขึ้นโดยมีเป้าหมาย
เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างความอุดมสมบูรณ์และสร้างแหล่งอาหารและที่ท�ามาหากินให้แก่ชาว
บ้าน รวมทั้งร่วมกันป้องกันการบุกรุกจากนายทุนและคนจากภายนอกชุมชน  ประมาณปี พ.ศ. 
2552 มีนายทุนขายนากุ้งประมาณ 45 ไร่ ชาวบ้านจึงใช้เงินกองทุนซื้อที่ดินดังกล่าวในราคา 
180,000 บาท ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ที่ดินตกไปเป็นของคนภายนอกแล้วน�าไปท�าประโยชน์อย่าง
อื่นซึ่งจะท�าให้ยากแก่การควบคุมดูแลและเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าของชุมชน  

วิธีการฟื้นฟูและปลูกป่าของชาวบ้าน  
   

หลังจากซื้อที่ดินซึ่งเป็นนากุ้งร้างประมาณ 45 ไร่ ชาวบ้านเริ่มปรับปรุงพื้นที่โดยการขุด

บท
เร
ียน

อง
ค์ค

วำ
มร

ู้ป่ำ
ชำ

ยเ
ลน

แล
ะช

ำย
ฝั่ง



22

ดินเพื่อให้น�้าไหลเข้าออกได้สะดวก และปล่อยพื้นที่ดังกล่าวให้ฟื้นตัวเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 
พ.ศ.2554  ชาวบ้านจึงพูดคุยถึงการปลูกป่าตามความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้าน ไม่
ปลูกเป็นแถวเป็นแนว เน้นปลูกชนิดพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นที่ ระยะการปลูกประมาณ 2-3 เมตรเพื่อ
ให้พืชอื่นๆสามารถงอกได้ โดยในการปลูกป่าเป็นความพยายามสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
คนในชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะและขนกล้า การก�าหนดวันปลูก การประสานกับ
โรงเรียนและนักเรียนมาร่วมกันปลูกป่า รวมทั้งมีกระบวนการติดตามผล โดยกิจกรรมทั้งหมด
ด�าเนินการในรูปของการวิจัยโดยชาวบ้านสร้างให้เกิดกระบวนการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้น 
   

การฟื ้นป่าของชาวบ้านที่เปร็ดในน�าสู ่การสรุปบทเรียนของคนในชุมชนที่มีการใช้
กระบวนการที่ผสมผสานองค์ความรู้ชุมชนและเทคนิควิทยาศาสตร์ในการฟื้นฟูและติดตามผล 
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ 

จากการร่วมกันฟื้นฟูป่าในพื้นที่นากุ้งร้าง ส่งผลคือ
1. เกิดกระบวนการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สภาพทางนิเวศวิทยาสามารถฟื้นตัว

กลับมาได้ดีในระยะเวลาอันสั้น
2.  อัตราการงอกของต้นไม้มีมากถึง 80 % และสามารถเติบโตได้ดี
3. สภาพพื้นที่มีการตกทับถมของตะกอนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิ, 

ความเค็ม, ความเป็นกรด-ด่าง) มีความเหมาะสมต่อการด�ารงชีพของสัตว์และต้นไม้ 
4. จ�านวนและชนิดของสัตว์น�้าเพิ่มจ�านวนขึ้น และหลากหลายมากขึ้น เช่น เพรียง ปู 

ปลาต่าง ๆ 
5. ชุมชนมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน ในการติดตามความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ที่สามารถ

บ่งบอกได้ทั้งในเชิงปริมาณและกายภาพ ซึ่งช่วยให้ชุมชนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้
ชัดเจนขึ้น

6. เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ลูกหลาน ที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการฟื้นฟูดูแลรักษาป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี

7. มีการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าชายเลนร่วมกับ
โรงเรียนบ้านเปร็ดใน
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ชุมชนร่วมกันเก็บข้อมูลฟื้นฟูป่าบนนากุ้งร้าง

 

การแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
- ก�รปลูกป่�แต่ละพื้นที่ ต้องอ�ศัยพืชเบิกนำ� คือพืชที่เหม�ะกับนิเวศ สภ�พพื้นที่แต่ละ

แห่งที่มีคว�มแตกต่�งกัน เช่นพื้นที่เค็มน้อยปลูกลำ�พู พื้นที่เค็มม�กปลูกแสม

- ใช้คว�มรู้ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นควบคู่กับคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร 

- องค์คว�มรู้จะไม่มีประโยชน์ ถ้�ไม่ถูกนำ�ม�ใช้ประโยชน์ และควรสนับสนุนให้เกิดก�ร

แลกเปลี่ยนแบ่งปันคว�มรู้ระหว่�งกัน
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ประเด็นที่         2
นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

เรื่องที่ 1 การประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน
โดย คุณรุ่ง ทับพลี  
ตัวแทนจาก บ้านอ่าวกรูด  ต�าบลห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด

เรื่องที่ 2 หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน   
โดย ครูประสาร เอี่ยมวิจารณ์ 
ตัวแทนจาก โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องที่ 3 กล้าจะโต...เยาวชนกับก้าวย่างการจัดการทรัพยากร  
โดย คุณยุทธนา ถนอมวงษ์    
ตัวแทนจาก บ้านท้ายเขา ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  

ดำาเนินรายการโดย ...
อาจารย์นนท์ นุชหมอน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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เรื่องที่	1	กำรประเมินคำร์บอนในพื้นที่ป่ำชำยเลน

คุณรุ่ง ทับพลี      
ตัวแทนจาก บ้านอ่าวกรูด  ต�าบลห้วงน้�าขาว อ�าเภอมือง จังหวัดตราด

ท�าไมต้องประเมินคาร์บอน?

งานส�ารวจทั้งหมดนี้เป็นทั้งเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชาวบ้านและ
เยาวชนในชุมชนที่จะได้ทราบถึงคุณค่าของป่าชายเลน รวมทั้งคุณค่าของต้นไม้แต่ละชนิด อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างผลพิสูจน์ว่าหากชาวบ้านชุมชนรักษาจัดการป่าชายเลนได้อย่างดี ก็จะท�าให้
กุ้ง หอย ปู ปลา ในบริเวณนั้นมีมากขึ้นอันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและความอยู่
รอดของชุมชน เพราะป่าชายเลนนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์น้�าวัยอ่อน โดยเฉพาะกุ้งมักอยู่ตาม

รากต้นแสม นอกจากนี้แล้วป่าชายเลน ยังมีสมุนไพรต่าง ๆ อยู่เป็นจ�านวนมาก
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วิธีการประเมินคาร์บอน

1. การวางแผนการส�ารวจ
 - ก�าหนดพื้นที่การส�ารวจ
 - เตรียมทีมงานส�ารวจ 
   ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
  แต่ละคนในการส�ารวจป่า
  - ผู้ช�านาญพื้นที่ ผู้รู้พันธุ์ไม้
  - ติดหมายเลขต้นไม้ วัดความโตต้นไม้
  - วางแปลง บันทึกภาพ
  - จดบันทึก จับพิกัดแปลง
2. เตรียมอุปกรณ์ในการส�ารวจ
  - เทปวางแปลง
  - เครื่องจับค่าพิกัด (จีพีเอส)
  - เชือกวางแปลง

  - มีดพร้า
  - เครื่องปั้มอักษร
  - เอ็นร้อยป้าย
  - สีและพู่กัน
  - สายวัด (วัดเส้นรอบวง / สายวัด
       เส้นผ่าศูนย์กลาง)
  - แบบบันทึกข้อมูล
  - กล้องถ่ายรูป
3. การวางแปลงตัวอย่างส�ารวจ
  - วางแนวเส้นส�ารวจ
  - วางแปลงขนาด 10 x 20 เมตร  
    จ�านวน  3 แปลงตามประเภทป่า
4. การบันทึกข้อมูล

ผลประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน

เป็นการน�าเสนอประสบการณ์งานวิจัยของชาวบ้านอ่าวกรูด จังหวัดตราด เกี่ยวกับ
การศึกษาปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บของต้นไม้แต่ละชนิดในป่าชายเลน งานวิจัยเริ่มต้นขึ้นในปี 
พ.ศ.2555 มีพื้นที่ที่ศึกษาทั้งหมดประมาณ 461 ไร่ แบ่งเป็นป่าถั่วขาว ประมาณ 55 ไร่ ป่า
แสมขาวประมาณ  49 ไร่ ป่าโปรงแดงประมาณ 131 ไร่ และป่าโกงกางใบเล็กประมาณ 226 
ไร่ จากการส�ารวจพบว่าป่าชายเลนชนิดที่ดูดซับปริมาณคาร์บอนได้มากที่สุดเมื่อคิดในพื้นที่ 1 
ไร่ ก็คือ ป่าถั่วขาว รองลงมาคือ ป่าโปรงแดง ป่าแสมขาว และป่าโกงกางใบเล็ก ตามล�าดับ 
ต้นไม้ทั้งหมดมี 2,003 ต้น ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนรวมทั้งหมดได้ 8,997 ตัน หรือประมาณ 
9 ล้านกิโลกรัม เมื่อค�านวณแล้วพบว่าต้นไม้สามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ถึง 32,926 ตัน และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศได้ 23,929 ตัน
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ผลที่เกิดขึ้น

- งานวิจัย คือเครื่องมือการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม และท�าให้ชุมชนรู้ศักยภาพ
ของตัวเอง

นักวิชาการและตัวแทนชาวบ้านชี้แจงว่างานวิจัยชิ้นนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นในแง่การได้ผลส�ารวจ
คือ ปริมาณคาร์บอนเท่านั้น แต่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือในการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้คนในท้องถิ่นให้ได้รู้ถึงศักยภาพป่าชายเลนของตนเอง อีกเป้าหมาย
หนึ่งคือสร้างกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูู้ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชน ซึ่งแกนน�าชาว
บ้านที่ได้รับการฝึกให้ท�าวิจัย ได้มอบหมายให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการส�ารวจ เช่น การ
จดบันทึก ท�ารายงาน กับนักวิจัยชาวบ้าน และให้ได้รับการถ่ายทอดให้รู้จักต้นไม้ในป่าชายเลน 
เรียนรู้ประโยชน์ใช้สอยของต้นไม้แต่ละชนิด ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของพืช สัตว์บก สัตว์น�้า 
จากผู้ใหญ่ในชุมชน

- ป่า เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ช่วยท�าให้เกิดการบูรณาการวิชาความรู้ทั้งหมดที่
เรียนมา และผลของการเรียนรู้ในธรรมชาติท�าให้เด็กมีจิตส�านึกที่ดี 

ป่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ปลูกฝังให้เยาวชนรักท้องถิ่น ปลูกจิตส�านึกรักธรรมชาติ 
และรู้คุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นเก่าไปสู่
คนรุ่นใหม่ เด็กได้ประยุกต์ใช้วิชาที่ตนเองเรียน เช่น คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฯลฯ มาปฏิบัติจริง
ท�าให้เด็กไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ซึ่งแตกต่างการเรียนในห้องเรียน
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การแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
- งานวิจัยเป็นกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่น ระหว่างนักวิชาการ

กับแกนน�าชาวบ้าน และแกนน�าชาวบ้านกับเด็กเยาวชน การได้ท�างานร่วมกันท�าให้มีความเข้าใจ

ซึ่งกันและกันมากขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน ผู้ร่วมสัมมน�ได้ให้ข้อเสนอแนะว่� 

ง�นวิจัยนี้เป็นง�นวิจัยที่ดี เพร�ะมีเด็กนักเรียนเข้�ม�ร่วมทำ�กับผู้ใหญ่ และยังมีนักวิช�ก�รเป็น

คนที่แนะนำ�ก�รปฏิบัติ นอกจ�กเด็กๆ จะได้เรียนรู้ศักยภ�พของชุมชน ได้คว�มรู้เรื่องชื่อต้นไม้ 

ประโยชน์ของต้นไม้ในป่�ช�ยเลนแล้ว ยังจะทำ�ให้ทร�บถึงส�เหตุของก�รทำ�ให้โลกร้อน และก�ร

ลดโลกร้อนได้โดยก�รปฏิบัติจริง ดังนั้น นักวิช�ก�รควรแสดงภ�พให้เด็กๆ เห็นว่� ค�ร์บอนหรือ

ถ่�น ก็คือเนื้อต้นไม้ ที่สร้�งขึ้นโดยกระบวนก�รสังเคร�ะห์แสงที่ใบสีเขียวของต้นไม้ดูดซับเอ�ก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ที่ปล่อยออกม�จ�กครัวเรือน โรงง�น รถยนต์ เรือยนต์ต่�งๆ ฯลฯ ม�

สังเคร�ะห์แสง สร้�งก�รเจริญเติบโต โดยแยกเอ�ค�ร์บอนในก๊�ซชนิดนี้ไปสร้�งเป็นเนื้อเยื่อ ส่วน

ออกซิเจนก็จะถูกปล่อยสู่อ�ก�ศหรือชั้นบรรย�ก�ศ ภ�พเปรียบเทียบเช่นนี้จะทำ�ให้เด็กๆ ทร�บถึง

คุณประโยชน์ของป่�ช�ยเลนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวเลขเหล่�นี้นักวิช�ก�รน่�จะช่วยห�ม�ประกอบเพื่อ

ให้เด็กเห็นภ�พได้ชัดเจนม�กยิ่งขึ้นด้วย

- การใช้ประโยชน์จากผลการส�ารวจที่เกิดขึ้น  ผู้ร่วมสัมมน�ร่วมแลกเปลี่ยนว่� ป่�ช�ยเลน

เป็นป่�ที่มีสีเขียวตลอดปี (evergreen forest) ห�กรักษ�ป่�ช�ยเลนไว้โดยมีก�รจัดก�รที่เหม�ะ

สมก็จะส�ม�รถลดโลกร้อนเพร�ะป่�ชนิดนี้จะดูดซับเอ�ค�ร์บอนไดออกไซด์ได้ทั้งปี จึงส�ม�รถ

เพิ่มปริม�ณออกซิเจนกลับเข้�สู่บรรย�ก�ศได้อีกด้วย ผลวิจัยนี้ส�ม�รถยืนยันได้ว่�ก�รรักษ�ป่�

แบบมีก�รจัดก�ร ก�รใช้ประโยชน์ที่เหม�ะสม ส�ม�รถลดโลกร้อนได้เป็นอย่�งดี

 

- การค้าขายคาร์บอน มีก�รแลกเปลี่ยนว่�ก�รสำ�รวจห�ค�ร์บอนไม่ควรทำ�เพื่อก�รข�ย 

เพร�ะก�รซื้อข�ยค�ร์บอนเครดิตนั้นมีกฎเกณฑ์ค่อนข้�งม�ก ร�ค�ซื้อข�ยไม่คุ้มค่� ไม่เหม�ะสม

กับภ�วะก�รใช้ทรัพย�กรในเมืองไทย ห�กต้องรักษ�ป่�ให้เป็นเขตอนุรักษ์หวงห้�มไม่ให้เข้�ป่�

เพื่อก�รข�ยค�ร์บอนเครดิต ย่อมไม่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและประเทศช�ติ ก�รสำ�รวจ

ค�ร์บอนก็เพื่อยืนยันว่� ห�กมีก�รรักษ�จัดก�รป่�อย่�งเหม�ะสมจะส�ม�รถกักเก็บค�ร์บอนและ

ผลิตออกซิเจนให้โลกได้ม�กและใช้เป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้ทรัพย�กรธรรมช�ติและศักยภ�พ

ของพื้นที่ของชุมชนม�กกว่� ที่สัมมน�สรุปว่�ไม่ควรมุ่งเน้นก�รสำ�รวจปริม�ณค�ร์บอนเพื่อ

ค้�ข�ยค�ร์บอน เพร�ะเป็นวิธีที่ไม่เกื้อกูลต่อก�รจัดก�รป่�อย่�งเหม�ะสม 
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เรื่องที่	2	หลักสูตรท้องถิ่นในกำรจัดกำรป่ำชำยเลน

ครูประสาร เอี่ยมวิจารณ์ 
ตัวแทนจาก โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ความเป็นมา

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือ มลภาวะจาก
การท�านากุ้งจนพื้นที่เสื่อมโทรม การกัดเซาะชายฝั่ง จึงน�าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาสร้างเป็น
หลักสูตรการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการใช้สื่อที่แปลกใหม่และเหมาะ
สมกับการเรียนรู้ มีการค้นหาผู้รู้จากภายนอกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งองค์ความรู้ในท้อง
ถิ่นจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กๆ การบูรณาการหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ 
ในลักษณะการปฏิบัติจริงจนเห็นผล เป็นตัวอย่างให้ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ท�าให้
องค์กรเหล่านั้นเห็นประโยชน์ว่าองค์ความรู้ที่บูรณาการเหล่านั้นสามารถปฏิบัติได้ผลจริง แก้
ปัญหาให้ชุมชน ให้ครอบครัวเด็กๆ ได้จริง จนชุมชนและองค์กรเหล่านั้นได้เข้ามาร่วมท�ากิจกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและด�าเนินการป้องกันชายฝั่ง ให้งบสนับสนุนในเวลาต่อ
มา อีกทั้งยังท�าให้เด็กๆ มีจิตส�านึกรักท้องถิ่น รู้จักการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดิี หรือฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมที่เสื่อมโทรม เด็กที่ยังอยู่ในท้องถิ่นก็สานงานกับโรงเรียนต่อ เด็กที่จบไปเรียนต่อ ก็
น�าเพื่อนนิสิต นักศึกษา อาจารย์มาศึกษาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่นี่ คนที่จบแล้วไปท�างานใน
บริษัทเอกชน ก็น�าเรื่องราวของโรงเรียนและชุมชนไปถ่ายทอด สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิด
กับองค์กรเหล่านั้นจนองค์กรเหล่านั้นตระหนักและเข้ามาร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ กับโรงเรียน 
อีกทั้งโรงเรียนยังได้กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติ หรือที่ครูประสารเรียกว่า อุทยานธรรมชาติ 
(Natural Park) ซึ่งเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้คนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จนก่อเกิดเป็น
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เครือข่ายที่ส�าคัญ หลายแห่งน�าปรัชญาแนวคิดและองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สามารถสงวนรักษาพื้นที่ชุ่ม
น�้าในท้องที่ให้เป็นแหล่งดูนกระดับนานาชาติที่นักดูนกทั่วโลกต้องมาแวะดูสักครั้งในชีวิต หรือ
การที่โรงเรียนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ เมื่อมีผู้คนมาดูงาน เด็ก ๆ จะกลายเป็นวิทยากร ฝึกการ
เป็นผู้น�า ผู้ถ่ายทอดงานที่พวกเขาท�าสู่คนทั้งที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน และผู้ใหญ่ ท�าให้พวกเขาเกิด
ความภูมิใจ และมั่นใจในความรู้ที่ได้ปฏิบัติ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจากพ่อแม่ปู่ยาตายาย 
เช่น ศึกษาวธิที�าขนมจาก จากทางบ้าน มาสร้างเป็นสนิค้า “ขนมจากใจ” เพือ่น�ามาขายหรอืเป็น
สนิค้าทีร่ะลกึแก่ผู้มาเยี่ยมชม ท�าให้สร้างรายได้ เกิดความอบอุ่นในครอบครัวและผู้ที่มาร่วมท�า
กิจกรรมด้วยกัน เป็นต้น

กระบวนการในการท�าหลักสูตรท้องถิ่น 

เริ่มจากการน�าปัญหาในท้องถ่ินขึ้นมาเป็นจุดสร้างเนื้อหากระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์
ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งสู่วิถีพอเพียง โดยในการท�าหลักสูตรมี กระบวนการดังต่อไปนี้ 1) ศึกษา
ชุมชน ส�ารวจทั้งด้านกายภาพ ความเป็นอยู่ การท�ามาหากิน และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2) ศึกษาปัญหาในชุมชนและวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปัญหา 3) หาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งใน
ท้องถิ่นและภายนอกเพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่จะใช้ในการแก้ปัญหา 4) ปฏิบัติการแก้ไขปัญหานั้น 
ๆ ตามที่ผู้รู้แนะน�า บันทึก ผล   5) น�าผลส�าเร็จออกเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม เพื่อขยายผลและ
สร้างความร่วมมือในวงกว้าง 

ปัญหาในชุมชน/ท้องถิ่นที่มีอยู่
จากการศึกษาชุมชน พบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2529-2533 ชุมชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

การเพาะสัตว์น�้าชายฝั่ง และมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชนดังนี้
  - เกิดวิกฤติการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด�าล่มสลาย
  - สภาพพื้นที่บ่อกุ้งกุลาด�า มีสภาพกลายเป็นบ่อกุ้งร้าง
  - ที่ดินที่ถือครองบางส่วน ถูกเปลี่ยนมือเป็นของนายทุน 
  - เกิดน�้าเน่าเสียในชุมชน
แนวทางการแก้ปัญหา
  - ศึกษาโครงสร้างของชุมชน และค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน
  - ศึกษาองค์ประกอบทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
  - ศึกษาสาเหตุ และรูปแบบการแก้ปัญหาโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  - ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ (ผู้รู้ด้านป่าชายเลน)
   ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว และดร.สนใจ  หะวานนท์ ให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความ

รู้ที่เกี่ยวกับทะเล ชีววิทยา ป่าไม้ ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
  - สร้างสื่อหรือสารสนเทศที่เหมาะสม ในกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการ
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ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนี้  ภาพดาวเทียมซึ่งเป็นภาพมุมสูงจากระยะไกล ช่วยให้นักเรียนรู้
สภาพภูมิประเทศ ระยะทาง ลักษณะทางกายภาพกับอาชีพของคนในจังหวัดของตนว่ามีโซน
เกษตร โซนอุตสาหกรรม โซนเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า นาเกลือ หรือประมง มีระยะห่างกันอย่างไร 
เกี่ยวข้องหรือพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร รู้สภาพในอดีตของพื้นที่ ที่แตกต่างกับปัจจุบัน เรียนรู้ที่จะ
ไม่ให้เหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นซ�้าอีก และริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ เพื่อก�าหนดอนาคตที่ดี
ขึ้น

ภาพดาวเทียมที่ตั้งโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ด�าเนินการแก้ปัญหา
  -  การน�าสภาพปัญหาของโรงเรียนและชุมชนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
โดยผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมคือ 1) การเปลี่ยนพื้นที่นากุ้งร้าง ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลน 

และปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าธรรมชาติ 2) สร้างรั้วโรงเรียนให้เป็นแนวป่าชายเลน 
จากพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่นักเรียนได้เพาะพันธุ์ไว้ และใช้งบประมาณเพียง 6,000 บาท เป็นค่าน�้า
มันรถขุดของ อบต. ให้มาช่วยขุดคลองไว้ด้านนอกรั้วป่าชายเลน จากนั้นจึงปล่อยน�้าให้น�้าขึ้น
ลงตามธรรมชาติ ในเขตป่าชายเลนและบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าธรรมชาติ 3) ค้นหาเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ในการน�าเกลือออกจากดินที่สนามของโรงเรียน 4) ร่วมปลูกป่าชายเลนป้องกันการ
กัดเซาะของคลื่น โดยได้ประสานความร่วมมือกับผู้รู้ในท้องถิ่น และนักวิชาการในการศึกษาวิธี
การปักไม้ไผ่เป็นแนวกันคลื่น เป็นต้น

  -  ด�าเนินโครงการศึกษาพัฒนาอนุรักษ์ป่าชายเลนแนวพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  ในปี พ.ศ. 2539 โดยการปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งร้างของโรงเรียน
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เงิน งบประมาณ ไม่ส�าคัญเท่าการริเริ่มและปฏิบัติจริง

ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน 

รั้วของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ไม่ใช่รั้วคอนกรีต แต่คือ แนวต้นไม้ป่าชายเลนที่อาศัย
แรงงานจากชุมชน การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และกล้าพันธุ์ไม้
ป่าชายเลนที่นักเรียนเพาะไว้มาช่วยกันปลูก เพราะไม่อยากให้คอนกรีตเข้ามาปิดกั้นความรู้สึก
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หากใช้คอนกรีตต้องใช้งบประมาณถึง 6 ล้านบาท แต่การสร้างรั้ว
ด้วยแนวต้นไม้ใช้งบประมาณเพียง 6,000 บาทเท่านั้น  

นี่คือนวัตกรรมที่เกิดจากธรรมชาติ  สิ่งนี้เป็น 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน ได้เหรียญทอง
ระดับประเทศ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นๆ จากวิกฤติ ต้นไม้ไม่มี งบประมาณก็ไม่มี แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมา 
เกิดได้เพราะแรงบันดาลใจที่เราก้าวไปสู่การเรียนรู้ และผลักดันเข้าไปสู่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และนานาชาติ โดยปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้งบ CEO จังหวัด และงบจากสภาผู้แทนราษฎร เข้า
มาใช้ในการพัฒนาจัดการ โดยเริ่มจากการปล่อยปูม้า มาเป็นปลูกป่า จากป่าพัฒนาให้กลายเป็น
แหล่งเรียนรู้ และกลายเป็นอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบธรรมชาติฯ (Natural Park) สร้างโอกาส
ให้เด็กๆ ในท้องถิ่นชนบทมีโอกาสเรียนรู้ทัดเทียมกับเด็กในเมือง

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยขาดการจัดการ  เด็กๆ สำารวจและร่วมกันฟื้นฟู
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ปัญหาในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนอาจเปลี่ยน 
แต่กระบวนการเรียนรู้ไม่เปลี่ยน

ปัจจุบันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทะเลในแผ่นดินอย่างเดียว (บ่อกุ้งด้านในแผ่นดิน) แต่พื้นที่เริ่ม
ถูกกัดเซาะจากน�้าทะเล เด็กได้เรียนรู้ว่า วันนี้น�้าทะเลอยู่ตรงนี้แล้ว ถ้าหากพวกเขาไม่ช่วยกันท�า
อะไร น�้าทะเลก็จะท่วมบ้านพวกเขานั่นเอง 

โรงเรียนจึงปรับกิจกรรมน�าเด็กลงปลูกป่าชายเลนในพื้นที่โรงเรียน ชายฝั่ง แนวเขา ริม
ถนน ที่ว่างต่างๆ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง สภาพป่าจึงดีขึ้นใน
ระดับหนึ่ง 

นักเรียนกับห้องเรียนธรรมชาติ  และการศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่

บูรณาการต่อยอดสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น

เด็กน�าพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นมาบูรณาการประยุกต์ให้เป็นสินค้าในท้องถิ่น เช่น เอาใบจากมา
ท�า “ขนมจากใจพันท้ายฯ” (ขนมจาก) เป็นรูปหัวใจ โดยเรียนรู้จากผู้ปกครอง จากปู่ย่าตายาย 
นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความกลมกลืนในเรื่องของตัวหลักสูตรที่น�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการปล่อยปู เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของสัตว์น�้าในป่าชายเลนที่
ปลูกขึ้นมา

การทำาขนมจาก และกิจกรรมปล่อยปูู
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ผลที่เกิดขึ้น

  -  โรงเรียนมีพื้นที่ป่าชายเลนจากบ่อกุ้งร้างเพิ่มขึ้น 40% ของพื้นที่โรงเรียน
  -  ป่าชายเลนในโรงเรียนมีทรัพยากรสัตว์น�้ามากขึ้น  
  -  คุณภาพน�้าดีขึ้น/มีสัตว์น�้านานาชนิดมากมาย โดยเฉพาะในเขตบ่อกุ้งร้างที่เหลือ

ไว้ พบว่าคุณภาพน�้าดีขึ้นมา หลังด�าเนินโครงการสามารถจับปลากระพงตัวใหญ่ได้มากมาย จน
ท�าให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะแกนน�าที่เคยไม่เชื่อเรื่องการฟื้นฟูหันมาสนใจและให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนมากขึ้น 

  - มีการขยายผลให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เรื่องป่าชายเลน เรื่องการป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติจนมาถึงปัจจุบัน และมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา องค์กรเอกชน ภาครัฐ ฯลฯ มากขึ้น



35

เรื่องที่	3	กล้ำจะโต...เยำวชนกับก้ำวย่ำงกำรจัดกำร

ทรัพยำกร

คุณยุทธนา ถนอมวงษ์    
ตัวแทนจาก บ้านท้ายเขา ต�าบลน้�าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  

จากสงสัย กลายเป็น ส�านึก - จากส�านึก เปลี่ยนเป็น การปฏิบัติ

ชุมชนท้ายเขาตั้งอยู ่ริมคลองน�้าเชี่ยวซ่ึงเป็นคลองที่มีคุณค่าและความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 ชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการ
ค้าขายชุมชนจึงเติบโตใหญ่ขึ้นจนมีสภาพเป็นชุมชนแออัดริมคลอง ผู้คนทิ้งขยะ ทิ้งน�้าเสียลง
คลอง แต่ก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คอยเก็บขยะในคลอง จนมีเยาวชนบางคนได้เห็นผู้ใหญ่คนนั้นเก็บ
ขยะจากคลอง จึงเข้ามาพูดคุยสอบถามหาเหตุผล และได้เข้ามาช่วยกันเก็บขยะและรวมตัวกัน
เป็นเยาวชนกลุ่มใหญ่ คนที่ว่ายน�้าเก่งก็จะว่ายน�้าออกไปเก็บขยะในคลองน�้าเชี่ยว ส่วนคนที่ว่าย
น�้าไม่ค่อยเก่งก็คอยเก็บตามริมคลอง นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของ
ชุมชน คือ เรื่องราวการรวมตัวของเด็กๆ ชุมชนบ้านท้ายเขาและบ้านน�้าเชี่ยว ที่อยู่ในวัยเรียน 
อายุตั้งแต่ 6-18 ปี เป็นเพชรเม็ดงามที่ชื่อว่า “กลุ่ม ฅ.ต้นน�้า”

การปฏิบัติของเด็ก ปลุกจิตส�านึกของผู้ใหญ่

ต่อมาผู้ใหญ่ที่มีความคิดเริ่มคิดว่า จริงๆ แล้วผู้ใหญ่น่าจะเป็นผู้น�าเด็กๆ เหล่านี้ท�า
กิจกรรม แต่นี่กลับเป็นเด็กๆ ที่ลงมือท�าเป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่เหล่านี้จึงเริ่มเข้ามาให้การ
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สนับสนุนความคิดริเริ่มของเด็กๆ ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เช่น การวิจัยหาแหล่งก�าเนิดขยะ
ที่มาสู่คลอง ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะริมคลอง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่สาธารณะไม่มีเหลือให้หน่วย
งานใดเข้ามาปลูกแล้ว เพราะคนในชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้เองตลอดปี กิจกรรมของเด็กๆ เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ การเรียนการอบรมในห้องมักจะไม่ค่อยมีเด็กๆ มาร่วม แต่ถ้า
ออกไปปฏิบัติหน้าที่ เช่น ออกไปปลูกป่า จะมีเด็กๆ มาร่วมเป็นจ�านวนมาก เด็กเล็กคนหนึ่งเริ่ม
เข้ามาท�างานตั้งแต่ชั้น ป. 1 ว่ายน�้ายังไม่ได้ จนปัจจุบันกลายเป็นเด็กโตแต่ก็ยังมีการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ เด็กกลุ่ม ฅ.ต้นน�้า นี้ถือเป็นเพชรเม็ดงามของคลองน�้าเชี่ยว 

กิจกรรมของ กลุ่ม ฅ.ต้นน้�า

กิจกรรมของเด็กๆ ที่นี่เริ่มจากการเก็บขยะในคลอง การคัดแยกขยะ การฟื้นฟูคุณภาพน�้า
ในคลองด้วยการใช้จุลินทรีย์ และการปลูกป่าชายเลนริมคลอง ท�าให้สัตว์น�้ามีมากขึ้นอย่างเห็น
ชัด เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีโฮมสเตย์เกิดขึ้น และมีก้าวย่างที่ส�าคัญกับเด็กๆ  คือเด็กๆ ได้
พัฒนาตัวเองเป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่น น�านักท่องเที่ยวชมชุมชนและเล่าประวัติศาสตร์การฟื้นฟู
ชุมชนให้นักท่องเที่ยวฟัง จนเกิดเป็นรายได้และสร้างเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่เด็กๆ ได้ ที่เรียก
ว่า “เงินกองกลาง” ถึง 2 กองทุน คือกองทุนจากการคัดแยกขยะ และกองทุนจากการเป็น 
มัคคุเทศน์น้อย โดยมีผู้ใหญ่ช่วยจัดการกองทุนให้เป็นค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่เยาวชนเมื่อ
ต้องออกไปอบรม 
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การเสริมสร้างเพชรเม็ดงามด้วยความรอบคอบ

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังกังวล คือ ผู้ใหญ่ที่คิดไม่รอบคอบและให้การสนับสนุนอย่าง
ไม่เหมาะสมอาจท�าให้การพัฒนาของกลุ่มเด็กเยาวชนเหล่านี้ชะงักหรือล่มสลายลงได้หาก
ผู้ใหญ่ยังไม่รีบด�าเนินการแก้ไข   เช่น การจัดการเรื่องรายได้ อาจท�าให้เกิดความเหลื่อม
ล�้าระหว่างเด็กๆ ทั้งๆ ที่เด็กเหล่านี้ คือเด็กกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กๆ ไปท�าหน้าที่ 
มัคคุเทศก์อาสา ได้รับค่าตอบแทน แต่เด็กที่ออกไปปลูกป่าด้วยจิตอาสา ไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าที่ควร เป็นต้น 

แนวทางแก้ไขคือ ฝึกให้เด็กๆ ร่วมคิดเห็นและจัดการกองทุนกันเอง ให้มีความเสียสละ 
ผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุน ควรสนับสนุนแนวคิดที่ถูกต้อง ให้ความรู้และเครื่องมือตามสมควร 

ความคาดหวังของชุมชน คือ ไม่อยากให้ผู้ใหญ่หรือนักการเมืองใช้เด็กเป็นเครื่องมือ 
อยากให้เยาวชนให้ชุมชนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่พัฒนาในสิ่งที่เป็นวัตถุที่เป็นอาคาร 
สถานที่ ถนนหนทางที่เป็นสิ่งก่อสร้าง แต่อยากให้รักษาความเป็นจิตอาสาดั้งเดิมที่เป็นเพชร
น�้าเอกของชุมชนไว้อย่างยั่งยืน จึงจะเป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชนมากกว่า

	การแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

1. การประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน

 เน้นที่กระบวนก�รสร้�งก�รเรียนรู้  ไม่ใช่ก�รมุ่งจะค้�ข�ยค�ร์บอนเครดิต  

ใครจะเป็นคนซื้อจะซื้อเท่�ไหร่ เมื่อไร ก�รคำ�นวณอัตร�ผลตอบแทนเป็นอย่�งไร 

เป็นธรรมไหม ไม่จำ�เป็นต้องสนใจ เพร�ะก�รศึกษ� เป็นไปเพื่อใช้เป็นข้อมูลท�ง

วิช�ก�ร เป็นองค์คว�มรู้เพื่อเรียนรู้ก�รเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิด ก�ร

เก็บกักค�ร์บอนหรือถ่�น ไว้ในรูปของต้นไม้ที่ยังมีชีวิต ทำ�ให้ค�ร์บอนไม่ส�ม�รถ

ไปรวมตัวกับออกซิเจน ไปเป็นก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ ที่ทำ�ให้โลกร้อน มีก�ร

ศึกษ�ว่�ป่�ไม้ที่ถูกตัดทำ�ล�ยทำ�ให้เกิดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น 20% ก�ร

ศึกษ�ตรงนี้ช่วยให้ข้อมูลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นม�กกว่�ก�รข�ยค�ร์บอนเสียอีก 

 ช�วบ้�นเร�รักษ�ป่�ได้ในขณะที่ยังได้ใช้ประโยชน์จ�กป่�ได้ด้วย จะไม่มีใครว่�

เร�เป็นผู้ทำ�ให้เกิดภ�วะโลกร้อน ในเขตช�ยฝั่งจะมีก�รสร้�งก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ 

จ�กก�รใช้เรือประมง รถ บ้�นเรือน หรือโรงง�นต่�งๆ แต่ที่นี่มีป่�ช�ยเลน ซึ่งเป็นป่�

สีเขียว ที่จะช่วยเก็บกักค�ร์บอน และปล่อยก๊�ซออกซิเจนออกม�ได้ทั้งปี ก�รรักษ�ป่�

ช�ยเลน ซึ่งเป็นก�รรักษ�สมดุลของธ�ตุเหล่�นี้ได้  ค่�ค�ร์บอนยังเป็นตัวชี้วัดคว�ม
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อุดมสมบูรณ์ของป่� สัตว์  ตอนนี้ร�ค�ซื้อข�ยค�ร์บอนประม�ณไร่ละ 12 ดอลล่�ร์

สหรัฐ หรือประม�ณ 60 บ�ท แต่ค�ร์บอนที่เป็นถ่�นแล้วกิโลกรัมละถึง 10 บ�ท ร�ค�

ม�กกว่�ก�รซื้อข�ยค�ร์บอนในตล�ดโลก  แต่ไม่ได้หม�ยถึงว่�ให้เร�จะตัดไม้ม�เผ�

เป็นถ่�น แต่ให้เห็นว่�ถ้�เร�จัดก�รป่�ช�ยเลนที่มีสีเขียวตลอดปี นอกจ�กจะกักเก็บ

ค�ร์บอนไว้ในรูปต้นไม้แล้ว ยังผลิตออกซิเจนให้แก่โลก ส�ม�รถบอกแก่ผู้คนได้ว่� 

ไม่ได้เป็นคนทำ�ให้โลกร้อนและยังเป็นผู้ช่วยทำ�ให้โลกมีคว�มสมดุลขึ้น  และก�รมี

ต้นไม้หล�กหล�ยชนิด ก็ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์ใช้สอยในด้�นต่�ง ๆ ทั้งเป็น

ที่อยู่สัตว์ป่� สัตว์น้ำ� เป็นย�สมุนไพร เป็นอ�ห�ร ฯลฯ

 กระบวนก�รศึกษ�ก�รกักเก็บค�ร์บอนในป่� ช่วยปลูกฝังเย�วชนให้รักษ�ต้นไม้ 

ดูแลป่�ไม้ ทำ�ให้พวกเข�รู้คุณค่�ของทรัพย�กรในท้องถิ่น รักท้องถิ่น และมีใจ

เอื้อเฟื้ออย�กกลับม�ทำ�ประโยชน์ให้ท้องถิ่น โดยเฉพ�ะเมื่อรู้ว่�สิ่งที่ทำ�นั้นจะช่วยให้

ตัวเข� ชุมชน และครอบครัวดีขึ้น นอกจ�กนี้ยังทำ�ให้เด็กๆ ได้ฝึกบูรณ�ก�รนำ�คว�ม

รู้ต่�ง ๆ ที่ได้ร่ำ�เรียนม�ไปทำ�กิจกรรมตั้งแต่เด็ก ๆ พวกเข�จะมีคว�มกล้�แสดงออก

ในท�งที่ถูกที่ควร มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถพิเศษ อันจะเป็นส่วนช่วยเสริมบุคลิกภ�พ

และทัศนคติของเค้�ในอน�คตต่อไป

2. การท�างานกับเยาวชน

 ในทั้งส�มแห่ง เป็นก�รทำ�ง�นที่ผู้ใหญ่ทำ�ง�นกับเย�วชน ทำ�ให้เกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงด้�นทัศนคติและพฤติกรรม คือ

 ที่สมุทรส�คร...  

- พบว่�เด็กๆ มีคว�มรับผิดชอบดีขึ้นและม�กขึ้น ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของก�ร

มีป่�ช�ยเลน เด็กๆ มีมุมมองในชีวิตใหม่ อย�กช่วยพ่อแม่ห�ร�ยได้ หล�ยคนพ่อแม่

ทำ�ประมงพื้นบ้�น เมื่อมีคนไปเยี่ยมชมอุทย�นธรรมช�ติ (Natural park) ที่สร้�งม�

จ�กน�กุ้งร้�ง จนเป็นป่�ร่มเย็น ที่เป็นห้องเรียนธรรมช�ติ ก็จะเอ�ผลิตภัณฑ์ที่บ้�น

ม�แจกผู้ไปเยี่ยมและพัฒน�ม�เป็นก�รข�ยห�ร�ยได้ช่วยครอบครัวได้ และยังสืบส�น

คว�มรู้ของคนในครอบครัว/ชุมชนต่อไปด้วย

- ทัศนคติของเด็กในเรื่องก�รศึกษ� เด็กที่ออกไปเรียนข้�งนอกท้องถิ่น หล�ยคนตั้ง

เป้�จะเรียนด้�นสิ่งแวดล้อม บ�งคนอย�กเป็นนักปกครอง แล้วกลับม�ทำ�ง�นพัฒน�

บ้�นเกิด  บ�งคนเป็นเด็กไม่มีโอก�สเรียนต่อ ก็กลับม�ทำ�ง�นสืบทอดก�รเรียนรู้อยู่

ในท้องถิ่น กล�ยเป็นตัวแทนคนรุ่นต่อไปในก�รสืบส�นง�นในพื้นที่

- เรื่องจิตสำ�นึกของเด็ก  เด็กๆ จะกลับม�อยู่ชุมชนหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพร�ะถ้�

เด็กถูกปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดีก็ส�ม�รถไปทำ�คุณประโยชน์ให้ที่อื่นๆ ได้เช่นกัน  

- เด็กๆ ที่ไปทำ�ง�นต�มบริษัท มีบทบ�ทในก�รระดมทุนจ�กบริษัทม�ช่วย 

ท้องถิ่น ในด้�นก�รง�นก็เป็น CSR ให้บริษัท  เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ระดมทุนม�

ช่วยท้องถิ่น สร้�งจิตสำ�นึกให้กับคนในบริษัท
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เป็นพื้นที่ชุ่มนำ�้ที่มีนกห�ย�ก จึงเป็นจุดดูนกที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่�งประเทศม�

ดูทุกปี แต่ที่นี่ไม่ได้ทำ�อะไรใหญ่โต ไม่ให้มีร้�นอ�ห�ร เพร�ะถ้�มีปัญห�มลภ�วะ ขยะ 

เสียงจะต�มม� แล้วของดีก็จะเสื่อมโทรมไป นี่ขึ้นอยู่กับก�รมองของเร� ว่�ต้องคิดให้

รอบคอบถี่ถ้วน

- ง�นวิจัยนวัตกรรมต่�งๆ ต้องเป็นประโยชน์กับพื้นที่  เช่น เรื่องก�รป้องกันช�ยฝั่ง 

พ�เด็กออกไปดูว่� ถ้�ไม่ปลูกป่� ไม่ป้องกันช�ยฝั่ง อีกหน่อยบ้�นเข�ก็จะไม่ได้อยู่บน

แผ่นดิน เพร�ะถูกนำ�้กัดเซ�ะหมด เมื่อเร�ตั้งใจทำ� เหล่�นักวิช�ก�รก็เข้�ม�ห�เอง เอ�

องค์คว�มรู้ม�ให้ ทำ�ให้เร�ทร�บว่�เส�กลมๆ ส�ม�รถชะลอคลื่นได้ดีกว่�เส�แบบอื่นๆ 

บริษัทพร�นทะเลจึงให้เงินสนับสนุนม� 9,000 บ�ท เพื่ิอซื้อไม้ไผ่ม�ปัก หล�ยปีต่อม� 

มีโลม�ม�ว่�ยนำ�้ให้เห็นหน้�แนวไม้ไผ่ โดยผู้ใหญ่บ้�นเป็นคนพบคนแรก 

- นอกจ�กนี้ยังทำ�วิจัยร่วมกับสถ�บันก�รศึกษ� เรื่อง รูปแบบก�รปักไม้ไผ่ที่จะป้องกัน

ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งได้ดีที่สุด 

- ก�รทำ�ง�นต้องมีก�รศึกษ�เรียนรู้ตลอด ที่สมุทรส�ครเป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ (node) 

ของสถ�นศึกษ�หรือหน่วยง�นหล�ยๆ แห่ง รวมถึงช�วต่�งประเทศ ก�รเรียนรู้เรื่อง

ภ�ษ� จึงเป็นก�รเผยแพร่คว�มรู้สู่ประช�คมอ�เซียน (AEC) และประเทศอื่นๆ

ที่บ้�นท้�ยเข�และบ้�นนำ�้เชี่ยว...

- ก�รจะอนุรักษ์ทรัพย�กรให้ยั่งยืน ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมือนธรรมช�ติ และจัด

สิ่งแวดล้อมภ�ยในใจคน ต้องรักษ�คว�มหล�กหล�ย ให้มีไม้ใหญ่ไม้เล็ก ไม่ใช่ต้นไม้

ชนิดนี้มีคุณสมบัติดี ก็จะปลูกแต่ต้นนั้น ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ นี่คือสิ่งที่เด็กคลองนำ�้เชี่ยว

รักษ�ไว้

- เด็กๆ มีจิตอ�ส�จะพบพวกเข�เวล�ออกปฏิบัติในพื้นที่ เด็ก ๆ จะม�กันเต็ม มีเด็ก

ตัวเล็กคนหนึ่งออกพื้นที่ตั้งแต่ว่�ยนำ�้ไม่เป็น อ�ยุ 2 ขวบ ม�ทำ�จุลินทรีย์บอลทุกครั้ง 

จนเดี๋ยวนี้ ป.1 แล้ว

- เด็กกล้�ต่อสู้ อดทด กล้�คิด กล้�แสดงออก ลดก�รมั่วสุมในร้�นเกม หรือยุ่งกับย�

เสพติด แต่จะม�คุยกันปรึกษ�กันเรื่องวันหยุดจะไปทำ�อะไรที่ไหน ปลูกป่�ที่ไหนโดย

ปรึกษ�ผู้ใหญ่ตลอด 

- เด็กมีคุณภ�พและมีศักยภ�พ เป็นต้นกล้�ที่จะเติบโตได้อย่�งมีคุณภ�พ ให้ชุมชน

พัฒน�อย่�งยั่งยืน มีสมดุล 

- ข้อกังวล คือ ก�รให้ผลตอบแทน เป็นเหรียญสองด้�น เช่น เด็กที่เป็นอ�ส�มัคคุเทศก์

ได้เงินตอบแทน เด็กที่ปลูกป่�ไม่ได้เงินตอบแทน หรือนำ�เรื่องเด็กไปใช้ประช�สัมพันธ์

ท�งก�รเมือง ทำ�ให้เสียระบบ เสียกระบวน
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ข้อสรุปเรื่องนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

โดยภาพรวมนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทั้งสามแห่งเน้นที่ การมีผู้น�า/กลุ่ม
ผู้น�าที่มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าน�าเสนอ มีความจริงใจ อดทน มีการลงมือปฏิบัติจริง มีความ
สนุก อยากเรียนรู้ และใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการท�างานในการสร้างเสริมการ
เรียนรู้ และปลูกฝังจิตอาสา ความรักท้องถิ่น ความรักธรรมชาติ ความอยากช่วยเหลือเกื้อกูล 
โดยสามารถแยกรายละเอียดได้เป็นข้อย่อยๆ ดังนี้

1. การริเริ่มศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นนวัตกรรมนั้น  ช่วงแรกของการท�า
หรือสร้างนวัตกรรมนั้น “เงินทุน” ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ เรื่องส�าคัญอยู่ที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ความเข้าใจ และการปลูกฝังเรื่องจิตอาสา ความเสียสละมากกว่า  ต้องใช้ความคิด ความเข้าใจ 
จิตอาสา เป็นตัวเคลื่อนงาน ไม่ใช่เงิน  เงินจะตามมาเองภายหลัง เมื่อคนมีความเข้าใจ เห็น
ความจริงใจ เห็นว่าท�าจริง และเห็นประโยชน์ที่จะได้เรียนรู้จากนวัตกรรมนั้น ๆ 

2. ใช้นวัตกรรม เป็นเครื่องมือ หรือเป็นกระบวนการในการให้การเรียนรู้แก่ชาวบ้าน 
โดยเน้นกิจกรรมหรือการท�างานไปที่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่  โดยการเริ่มนวัตกรรมนั้น เน้น
ที่ต้องการผู้น�าที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความกล้าที่จะน�าเสนอความคิด  และทนต่อ
อุปสรรคที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงแรกของการท�างาน ผู้น�าต้องมีความกล้า และมีความ
อดทน เพราะในช่วงแรกนั้น การหาเงินทุนที่จะมาสร้างนวัตกรรมนั้น ท�าได้ยาก เพราะคนยังไม่
เห็นประโยชน์ มองภาพไม่ออก แต่ส�าคัญที่ความจริงใจที่จะท�า และท�าให้มีผลความก้าวหน้ามา
ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนนี้อาจไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้

3. เรื่องนวัตกรรม การท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นชาวบ้าน และเด็ก ต้อง
มีสื่อ แสดงให้เห็นเป็นภาพ มีความสนุก ปฏิบัติได้จริง และมีประโยชน์ต่อตัวกลุ่มเป้าหมายเอง
ด้วย

4. อุปสรรคในงานสร้างนวัตกรรม หรือสร้างสิ่งใหม่ที่คนไม่เคยรู้จักย่อมมีมากกว่างาน
ปกติ  โดยเฉพาะความเข้าใจผิด แปรเจตนาผิด การไม่ยอมรับ สิ่งเหล่านี้ต้องอดทน

5. การสร้างจิตอาสา หรือจิตส�านึกนั้น สิ่งที่ต้องระวังก็คือ การให้ผลตอบแทนเป็นตัว
เงิน เพราะมักจะถูกบิดเบือนเจตนา ต้องเน้นความส�าคัญหรือผลประโยชน์ของชุมชน มากกว่า
บุคคล  และไม่ให้มีใครน�าการเมืองเข้ามาแทรก หรือใช้ประโยชน์จากเรื่องนวัตกรรมที่เราท�าไป
ในทางการเมือง  

6. คนที่จะท�าเรื่องนวัตกรรม ต้องมีก�าลังใจ เพราะ นักวิชาการ รัฐ ท้องถิ่น จะเข้ามา
ช่วยและขยายผลไปยังชุมชนหรือกลุ่มอื่น หลังจากที่เห็นความส�าเร็จแล้วระดับหนึ่ง
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บทกลอนที่ผู้สัมมนาแต่งให้วิทยากร

ภาคีเรียนรู้  คิดสู่ประสบการณ์
สานงานป่าชายเลน มานั่งคอยเวลา
วิทยากร พูด ดี เอนหลังไม่มี
อยากหลับก็ ไม่มี ที่ให้เอน
...
ขอเป็นผู้ ที่จ�าใจ จะดีกว่า
ได้มารู้ ปัญหา ที่หลากหลาย
ตั้งแต่เช้า อยู่กับเป็ด จนกลุ้มใจ
ไม่ไปไหน พูดเรื่องเดียว เสียครึ่งวัน
...
บ่ายเข้ามา ได้อยู่ ในห้องอบ
เลือกมาพบ คาร์บอน มีสีสัน
ฟุดฟิดเก่ง จากพันท้าย รู้เท่าทัน
สร้างสีสัน ให้โรงเรียน เสียงงอกงาม
...
ถึงน�้าเชี่ยว ขลุกขลัก บ้างเล็กน้อย
เสียงสั้นหน่อย จริงจัง น่าเกรงขาม
เนื้อหาดี มีสาระ น่าติดตาม
ไม่อยากถาม เข้าใจดี ท่านจริงใจ
...
เหลียวซ้าย แลขวา หลายท่านคิด
หรือเท้าติด คางแหงน ไม่เฉไฉ
โรงเรียน พันท้าย นรสิงห์
สมุทรสาคาร อาจารย์ ประสาน อาชีพครู
ยุทธนา ถนอมวงษ์ บ้านท้ายเขา 
น�้าเชี่ยวคลอง
...
ทั้งหนุ่มสาว ดูมั่งมั่น อย่างตั้งใจ
ร่วมแก้ไข ปัญหา ท้องถิ่นเอย.
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ประเด็นที่         3
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เรื่องที่ 1 การจัดการการกัดเซาะในพื้นที่ชายฝั่ง

 โดย  คุณศิริวัฒน์ คันทารส      
 โครงการแนวทางสนับสนุนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าว 

ก.ไก่  ผู้มีประสบการณ์การจัดการการกัดเซาะในพื้นที่ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต�าบล
แหลมใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พี่เลี้ยงชุมชนในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมพื้นที่อ่าว ก.ไก่

เรื่องที่ 2 ป่าชายเลน และการจัดการภัยพิบัติ
โดย คุณหลงเฝียะ บางสัก 
ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านน�้าราบ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง มีประสบการณ์การ

ดูแลอนุรักษ์ป่าชายเลนและการจัดการภัยพิบัติพื้นที่บ้านน�้าราบ จังหวัดตรัง เป็นประธานกลุ่ม
ประมงพื้นบ้าน และคณะกรรมการประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง

เรื่องที่ 3 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 โดย คุณอนุรักษ์ หวันมุสา 
 รองนายก อบต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง มีประสบการณ์ในการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกาะลิบง เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะลิบง เคยอยู่ใน
ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง เป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ถือได้ว่าเป็นผู้มี
ความรู้การจัดการทรัพยากร

เรื่องที่ 4 ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการชายฝั่ง
 โดย  คุณทรงวุฒิ พัฒแก้ว 
 ตัวแทน อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสบการณ์ในการจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
การจัดการชายฝั่ง จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นนักข่าวของศูนย์ข่าวพลเมือง
คนคอน

ดำาเนินรายการโดย ...
ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์  มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขต จันทบุรี)
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เรื่องที่	1 การจัดการการกัดเซาะในพื้นที่ชายฝั่ง 

ชุมชนตำาบลแหลมใหญ่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

คุณศิริวัฒน์ คันทารส      
โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนต�าบแหลมใหญ่ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“ข้อมูลความรู้ต้องเกิดจากคนในชุมชน เป็นของคนในชุมชน และต้องใช้ในชุมชน ชุมชน
ต้องมองเห็นข้อมูลของตนและก�าหนดการแก้ปัญหา นี้คือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม”

สภาพปัญหา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าชายฝั่งของจังหวัดสมุทรสงครามเกิดการกัดเซาะมากยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับต�าบลแหลมใหญ่ที่พื้นที่ชายฝั่งค่อยๆ ถูกกัดเซาะอย่างช้าๆ ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็น 
ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องสร้างให้ชุมชนรู้และตระหนักสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้น และกระบวนการที่
ใช้เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้นั้นได้ใช้
กระบวนการจัดการความรู้ภายใต้งาน
วิจัยของส�านักงานกงอทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) โดยมีความเชื่อ
ว่า ความรู้อยู่ในชุมชนแต่ชุมชนขาด 
กระบวนการจัดการความรู้ 

กระบวนการงานวิจัยที่เกิดขึ้น
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ได้
พบว่าพื้นที่แหลมใหญ่มีปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นท่ีท่ี
ถือว่ามีปัญหากัดเซาะช้าสุดและชุมชน
เองไม่ได้ให้ความสนใจ แต่เราคิดว่า

 
รู้หรือไม่...	“เราเสียแผ่นดินไปโดยไม่รู้ตัว”

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 พื้นที่เอกชนและพื้นที่

ส�ธ�รณประโยชน์ของชุมชนถูกกัดเซ�ะจ�ก

ช�ยฝั่งเดิมประม�ณ 100 เมตร เป็นลักษณะ

ก�รกัดเซ�ะบริเวณหน้�ดิน ทำ�ให้พื้นที่ป่�ช�ย

เลนพังทล�ยกล�ยเป็นห�ดเลน และมีแนวโน้ม

จะทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น หล�ยหน่วยง�นมี

คว�มพย�ย�มแก้ปัญห� 
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เป็นภัยเงียบเนื่องจากพื้นที่อื่นๆ เมื่อเผชิญกับ
การกัดเซาะจ�าต้องอพยพหนี ที่ส�าคัญพื้นที่
แหลมใหญ่ยังเป็นร่องน�้าท่ีเรือทุกล�าต้องผ่าน
หากจะไปแม่กลอง ดังนั้นการท�างานกับชุมชน 
เร่ิมแรกได้น�าเสนอปัญหาที่พบเห็นและตั้ง
ค�าถามกับชุมชนว่า “ฤาคนแหลมใหญ่จะเสีย
แผ่นดิน”

สถานการณ์ชายฝั่งในพื้นที่แหลมใหญ่

- ก่อนปี พ.ศ. 2500 บริเวณป�กอ่�วแม่

กลองมีโป๊ะปล�ทูขน�ดใหญ่ประม�ณ 60-

70 ลูก

- ปี พ.ศ. 2517-2521 มีก�รสร้�งเขื่อน

ศรีนครินทร์ในพื้นที่จังหวัดก�ญจนบุรี

ส่งผลให้ ปริม�ณนำ�้จืดในแผ่นดินลดลง 

นำ�้ทะเลหนุนสูง ปริม�ณตะกอนบริเวณ

ป�กแม่นำ�้ลดลง และคว�มสมบูรณ์ของ

ทรัพย�กรช�ยฝั่งลดลง โป๊ะปล�ทูลดลง

- ก่อนปี พ.ศ. 2528 พื้นที่ช�ยฝั่งทะเลเป็น

พื้นที่สวนมะพร้�วและป่�ช�ยเลน

- ปี พ.ศ. 2528-2533 ก�รเลี้ยงกุ้ง

กุล�ดำ�ในพื้นที่แหลมใหญ่ ทำ�ให้จำ�นวน

โป๊ะปล�ทูลดลง พื้นที่ป่�ช�ยเลนลดลง 

เปลี่ยนแปลงไปเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง

- ปี พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน สถ�นก�รณ์ก�ร

กัดเซ�ะช�ยฝั่งรุนแรงสูงขึ้น
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การวางแผนการด�าเนินงานร่วมกับชุมชน 
1. ตั้งโจทย์ค�าถามงานวิจัย “ฤาคนแหลมใหญ่ จะเสียแผ่นดิน” จากสาเหตุปัญหาชายฝั่ง

กัดเซาะถึงแม้ว่าพื้นที่แหลมใหญ่จะกัดเซาะอย่างช้า ๆ เป็นภัยเงียบ 
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน เช่น การตั้งถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ชุมชน ลักษณะพื้นที่ ที่

ตั้งพื้นที่ ระบบนิเวศ ระบบทรัพยากร ทิศทางลม การประกอบอาชีพและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทิศทางลม เป็นต้น 

3. ศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่ง
4. ลงพื้นที่เดินส�ารวจเก็บข้อมูลพื้นที่ถูกกัดเซาะ
5. ศึกษาความรู้ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรของชุมชนร่วมกับความรู้ภายนอก 
6. น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน ประเมินสถานการณ์อนาคต
7.วางแผนการด�าเนินการแก้ปัญหา
8.ปฏิบัติการตามแผน และติดตามผลที่เกิดขึ้น

ผลการด�าเนินงาน
ชุมชนได้เรียนรู้เข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชน สถานการณ์พื้นที่ ปัญหาของพื้นที่จากการ

ส�ารวจ เก็บข้อมูล และใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับความรู้ภายนอกและมีแนวทางการแก้ปัญหา
ของชุมชน และพบว่า

- ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากกระแสการพัฒนาส่งผล
ให้ปริมาณป่าชายเลนและสัตว์น�้าลดลง ชุมชนมีการเปลี่ยนวิถีการด�ารงชีวิตจากเดิม

- พบว่าสาเหตุของการกัดเซาะชายฝั่งพบว่ามาจากสาเหตุส�าคัญ คือ 
  * การสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรี ท�าให้ปริมาณน�้าจืดในแผ่นดิน

ลดลงน�้าเค็มหนุนสูง กระแสน�้าเปลี่ยนทิศทาง ปริมาณตะกอนบริเวณปากแม่น�้าลดลง ความ
สมบูรณ์ทรัพยากรชายฝั่งลดลง โป๊ะปลาทูลดลง 

  * มีการตัดไม้ไปเผาถ่านแล้วไม่ได้ปลูกทดแทน
  * การส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งกุลาด�า ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน
  * การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและทิศทางลม
 - เรียนรู้พื้นที่ ขนาดพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ครอบครองที่ดิน ที่เจอกับปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่ง
- เกิดปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เช่น การใช้แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นและดัก

ตะกอน/การปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม  เป็นต้น 

บทเรียนที่พบจากการด�าเนินงานวิจัย
- จากการส�ารวจพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะพบว่าตัวเลขของหน่วยงานรัฐ กับที่ชุมชนได้

ส�ารวจจริงในพื้นที่นั้นต่างกัน ข้อมูลของหน่วยงานเป็นข้อมูลเก่า
- คนท�างานวิจัยมีศักยภาพมากขึ้น สามารถท�างานเป็นทีม สามารถน�าเสนอข้อมูลจาก
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การท�าวิจัย สามารถเป็นวิทยากร กล้าแสดงออกในความคิดเห็น โดยผ่านกระบวนการวิจัยท้อง
ถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับความรู้ภายนอก

- กระบวนการจัดการความรู้อยู่ในชุมชนแต่ยังขาดการจัดการเชิงกระบวนการที่น�าไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ข้อมูลความรู้ต้องเกิดจากคนในชุมชน เป็นของคนในชุมชน และ
ต้องใช้ในชุมชน ชุมชนต้องมองเห็นข้อมูลของตนและก�าหนดการแก้ปัญหา นี้คือกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นเงื่อนไขท�าอย่างไรให้ชาวบ้านเรียนรู้และวางแผนเอง จะด�าเนินการแก้
ปัญหาอย่างไร ด้วยวิธีการใด ชาวบ้านต้องเรียนรู้ ชาวบ้านในชุมชนเป็นคนจัดการ 

ข้อเสนอต่อการจัดการปัญหา

- ในระยะสั้น ให้มีการจัดแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นและดักตะกอนบริเวณจุดวิกฤติและสร้าง
ป่าชายเลนในพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่เพื่อชะลอคลื่นและเพ่ิมพื้นที่ป่าในการตกตะกอนและเป็นแนว
กันลม

- ในระยะกลาง ต้องมีการเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผลสถานการณ์การกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกัดเซาะชายฝั่ง เช่น กฎหมาย
การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง กฎหมายการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเล 

- ในระยะยาว ต้องทบทวนการบริหารจัดการลุ่มน�้าแม่กลอง พัฒนาระบบจัดสรรน�้าของ
เขื่อนที่สอดคล้องกับการจัดการตะกอนปากแม่น�้า และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลสู่การพัฒนา
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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เรื่องที่	2	ป่ำชำยเลนและกำรจัดกำรภัยพิบัติ	บ้ำนน�ำ้รำบ	

ต�ำบลบำงสัก	อ�ำเภอกันตัง	จังหวัดตรัง

คุณหลงเฝียะ บางสัก 
ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านน้�าราบ ต�าบลบางสัก อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

“ทรัพยากรทะเลไม่ได้เป็นของใครแต่เป็นของทุกคนที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษา และการ
อนุรักษ์ต้องเริ่มจากชุมชน”

สภาพปัญหา 
ในอดีตมีการท�าประมงที่ผิดกฎหมายใช้เคร่ืองมือผิดประเภทโดยเฉพาะเรืออวนรุน 

อวนลาก ระเบิด ยาเบื่อ ที่ส�าคัญมีนโยบายการให้สัมปทานท�าไม้ ท�าให้ป่าชายเลนถูกท�าลาย 
ทรัพยากรสัตว์น�้าลดหาย ถึงแม้ยกเลิกสัมปทานยังคงมีปัญหาลักลอบท�าถ่าน และยังมีการท�า
นากุ้งเหล่านี้ ท�าให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว จนถึงปี พ.ศ.2542 ชุมชนบ้านน�้าราบ 
ได้เริ่มพูดคุยถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจนได้มีการรวมกลุ่มปรึกษาหารือการจัดการทะเลหน้าบ้าน
ร่วมกับชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจราษฎรอาสา
เฝ้าระวังทางทะเล และเกิดกลุ่มออมทรัพย์ประมงพื้นบ้าน บ้านน�้าราบ

ปี พ.ศ.2547 หลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ พื้นที่น�้าราบไม่ถูกท�าลายเนื่องจากยังคงมีป่า
ชายเลนกันไว้ ท�าให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของป่าชายเลนที่ช่วยเป็นเกราะก�าบังจากคลื่นยักษ์ 
แต่อย่างไรก็ตามบริเวณหาดทรายบ้านน�้าราบได้รับความเสียหายพอสมควร ในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2548 ชุมชนจึงได้ตั้งกลุ่มป่าชายเลนชุมชนบ้านน�้าราบขึ้นมา

กิจกรรมที่ส�าคัญคือการฟื้นฟูทรัพยากรโดยมีการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชาย
เลนและชายฝั่งอย่างเหมาะสม เช่น พื้นที่ท�ากิน  พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน พื้นที่ป่าใช้สอย พื้นที่
ศึกษาระบบนิเวศ พื้นที่ที่อยู่อาศัย จัดสรรพื้นที่ให้กับคนไม่มีที่ดิน โดยมีการก�าหนดกฎระเบียบ

กำ
รจ

ัดก
ำร

ทร
ัพย

ำก
รช

ำย
ฝั่ง

เพ
ื่อร

ับม
ือก

ับก
ำร

เป
ลี่ย

นแ
ปล

งภ
ูมิอ

ำก
ำศ

	



48

การดูแลและการใช้ประโยชน์ หากเป็นพื้นที่ป่าใช้สอยชาวบ้านสามารถเอาไม้มาใช้ประโยชน์ต่อ
การด�ารงชีวิตโดยไม่ท�าลายความสมดุลของนิเวศ ส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์จะเป็นผืนป่าที่กันคลื่น
ลมที่จะเข้ามาท�าลายบ้านเรือน และมีการฟื้นฟูป่าที่โดนท�าลายจากคลื่นสึนามิ นอกจากนี้มี
พื้นที่ศึกษาระบบนิเวศ ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับให้เยาวชนและผู้สนใจเรียนรู้ระบบนิเวศ

บ้านน้ำาราบ หมู่ 4 ตำาบลบางสัก 

อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

พื้นที่แนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำาวัยอ่อน 

4 หมู่บ้าน

กระบวนการด�าเนินงาน
กระบวนการหลักของชุมชนในช่วงแรก คือ การมีแกนน�าที่ใช้การพูดคุยบอกเรื่องราวกับ

ชุมชนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ชุมชนเห็นความส�าคัญร่วมกัน
จนกระทั่งปี พ.ศ.2549 ชุมชนได้จัดท�าแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลและ

ชายฝั่ง 12 หมู่บ้าน และเริ่มก�าหนด กฎกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกันใน 4 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.
2550 ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับต�าบลและหน่วยงานต่างๆ ร่วมทั้งมีการลงนาม
ร่วมท�าข้อตกลงร่วมกันในการจัดท�าพื้นที่แนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าวัยอ่อน ซึ่งข้อตกลงที่เกิด
ขึ้นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม มีการตั้งคณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น�้าประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกหรือผู้แทนนายกองค์กร
บริหารส่วนต�าบล โดยมีบทบาทบริหารจัดการเขตอนุรักษ์รวมทั้งการฟื้นฟูและรณรงค์เผยแพร่ 
มีบทบาทในการก�ากับดูแลการบังคับใช้กติกาชุมชน การใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน และ
ก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทเรียน 
- คนที่เป็นแกนน�าต้องไม่อ่อนแอ ไม่ควรอวดเก่งแต่ต้องใช้ความนุ่มนวล และต้อง

ท�างานอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถึงแม้มีปัญหาและอุปสรรค ถึงแม้ต้องใช้เวลานานในการท�าความ
เข้าใจกับชุมชน

- การท�างานไม่ควรท�าแต่ชุมชนแต่ต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และการท�างานต้อง
เผชิญกับปัญหาตลอด อันเนื่องจากสภาพนิเวศเป็นเกาะเหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงมี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดินสูง

- ทรัพยากรทะเลไม่ได้เป็นของใครแต่เป็นของทุกคนที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษา และ
การอนุรักษ์ต้องเริ่มจากชุมชนก่อน
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เรื่องที่	3 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตำาบลเกาะลิบง อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

คุณอนุรักษ์ หวันมุสา 
รองนายก องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะลิบง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

“ชุมชนต้องเกิดการจัดการทรัพยากรให้ยั่งยืนเพื่อความอยู่รอดของชุมชน ชุมชนต้อง
สร้างความเข้มแข็ง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งในชุมชนและภาคส่วนอื่นๆ ให้เข้ามาร่วม
บริหารจัดการทรัพยากร”

สถานการณ์ปัญหา

จากการส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของเกาะลิบง เกาะเชือก เกาะมุก 
เกาะกระดาน ถ�้ามรกตท�าให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย ที่ท�า
กินของชุมชน ราคาที่ดินสูงขึ้น มีการใช้ที่ดินท�ารีสอร์ท นายทุนต่างชาติและนายทุนกรุงเทพฯ 
เข้ามายึดครองที่ดิน ท�าให้เกิดการอพยพ ขายที่ดิน ย้ายไปที่อื่น รุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์
และพื้นที่ป่าชายเลน และปัญหาการจัดการปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาจากการใช้เครื่องมือ
ประมงที่ไม่เหมาะสมท�าลายพันธุ์สัตว์น�้า แม้จะมีกฎหมายก�าหนดไว้ชัดเจนแต่ไม่มีผลบังคับใช้ 
เช่น อวนลาก เรือปั่นไฟ อวนกระทุ้งน�้า อวนทับตลิ่ง ส่วนปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
เช่น กรณีสึนามิ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท�าให้สภาพนิเวศเปลี่ยนแปลง เกิดการกัด
เซาะชายฝั่ง เกิดภาวะดินถล่ม น�้าท่วม การเปลี่ยนแปลงของกระแสน�้าที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ 
สัตว์ทะเล พืชทะเล นอกจากนี้แล้วชุมชนยังมีปัญหาที่ดินซ้อนทับกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้า
ไหมซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของชุมชน
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แผนที่เกาะมุก ตำาบลเกาะลิบง อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 ดังนั้นชุมชนจ�าเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรของชุมชนให้ยั่งยืน เพื่อความอยู่รอดของ
ชุมชน ที่ส�าคัญต้องสร้างความเข้มแข็งจากตัวชาวบ้านในชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ภายในชุมชนและภาคส่วนอื่นๆ ให้เข้ามาร่วมบริหารจัดการทรัพยากร 
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กระบวนการด�าเนินการ
- เริ่มจากท�าความเข้าใจกับชุมชนถึงสภาพปัญหา 
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของหน้าที่ บทบาท
- วางแผนร่วมกับหน่วยงานเพื่อก�าหนดกฎกติกาการจัดการทรัพยากร ดูแลป่าที่ยังอยู่ 

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินการจัดสรรพื้นที่ ที่อยู่อาศัยและสร้างบ้านที่เหมาะสม รองรับภัย
พิบัติที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและปัญหาที่ดินซ้อนทับกับอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม โดยใช้วิธีการวางผังชุมชนที่เหมาะสม

ผลการด�าเนินงาน
- มีการจัดการพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ดินเลน

หน้าหาดในช่วงน�้าตาย โดยใช้ไม้แสมขาว ไม้โกงกาง
- มีการจัดสรรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชน

และผู้สนใจทั่วไป
- มีการอนุรักษ์และคุ้มครองพะยูนและหญ้าทะเล ซึ่งส่งผลต่อระบบห่วงโซ่อาหารใน

ระบบนิเวศชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหาร
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- มีข้อตกลง/กฎกติการ่วมกันระหว่างกลุ่มป่าชายเลนกับคนในชุมชน เช่น ห้ามไม่ให้มี
การตัดไม้ท�าลายป่าทั้งป่าบนเขาและป่าชายเลนก่อนได้รับอนุญาตจากกลุ่ม การตัดต้นไม้จะ
สามารถตัดได้เฉพาะไม้ที่มีขนาดโตที่น�าไปใช้ประโยชน์ ห้ามตัดไม้ริมห้วยและต้นน�้า 

- จัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อหิน ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2553 โดยก�าหนดร่างกติกาแล้วผ่าน
กระบวนการหารือกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร การให้ข้อมูลทาง
วิชาการ และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายอ�าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า
ไหม ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน โครงการเสริม
สร้างจิตส�านึกนิเวศวิทยา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นการบูรณการท�างานร่วมกัน 
และรับรองสิทธิชุมชน รวมถึงการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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เรื่องที่	4 ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการชายฝั่ง

ตำาบลท่าศาลา อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณทรงวุฒิ พัฒแก้ว 
ตัวแทน องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าศาลา อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

“เปรียบเทียบปัญหาและการจัดการด้วยตัวช้าง ขาช้างมี 4 ขาเปรียบเสมือนหน่วยงาน
รัฐที่เข้ามาในพื้นที่หลายหน่วยงาน ชุมชนไม่รู้ว่าจะใช้ขาไหนเดิน และถ้าเราหวังขาไม่ได้ เราต้อง
วางที่ตัวช้างนั่นหมายถึงมองที่ตัวเรา มองที่ชุมชนว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร”

สถานการณ์ปัญหา

เมืองท่าศาลาในอดีตเป็นแหล่งทรัพยากรส�าคัญ เป็นพื้นที่อาศัยของหอยลายที่สมบูรณ์ 
แต่ปรากฏว่ามีเรือเข้ามาคราดหอยลายแล้วท�าลายสภาพทรัพยากร ท�าลายเครื่องมือประมง
ของชุมชน ท�าลายหน้าดินที่เป็นที่อยู่ของกั้ง กุ้ง และปู ท�าให้เกิดร่องลึกลงไปในดิน เกิดหนอน
ทะเล หอยหนาม และเกิดตะกอนเลน น�้าเน่าเสียท�าให้ชุมชนเกิดการรณรงค์ไม่กินหอยลาย 
เหตุการณ์นี้ชุมชนไม่สามารถเอาผิดกับใครได้เนื่องจากกระบวนการฟ้องร้องจับกุมผู้กระท�าผิด
ต้องใช้เวลาและขั้นตอนมากมาย ที่สุดชุมชนได้รณรงค์และหารือสร้างความร่วมมือ รัฐ ชุมชน 
องค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อหยุดเรือคราดหอยลาย อนุรักษ์ชายฝั่งและก�าหนดกิจกรรมด้วย
กัน โดยในระยะสั้น คือ การสร้างความเข้าใจของฝ่ายต่างๆ ให้มีเรือตรวจการประจ�าอ่าว และใช้
ข้อบังคับกฎหมายที่มีอยู่ให้เอื้อกับชุมชน ส่วนในระยะยาวนั้นจ�าต้องมีข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ
จัดการทรัพยากร ทั้งนี้ต้องมีการรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดอย่างต่อเนื่องมาตลอดก็คือ การพยายามผลักดันสร้างท่าเรือ
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น�้าลึกในพื้นที่ท่าศาลาเพื่อรองรับเมืองอุตสาหกรรม ดังนั้นชุมชนจึงได้มีการคัดค้านและสร้าง
เครือข่ายฯ ความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ เพื่อรักษาพื้นที่ไว้ผ่านการสร้างวาทกรรม “อ่าวทองค�า” 
ชูพื้นที่ท่าศาลาเป็นแหล่งผลิตอาหาร   

 

กระบวนการด�าเนินงาน

- ท�าความเข้าใจร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก�าหนดหลักการ
ด�าเนินงาน เช่น สร้างกระบวนการเฝ้าระวังเพื่อดูแลปกป้องทรัพยากร/ออกกติกา ข้อบัญญัติ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยใช้ฐาน
ชุมชนเป็นหลักตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และ 67

- สร้างความเข้าใจ ให้ชุมชนและสาธารณะเห็นความส�าคัญของอ่าวท่าศาลา และบริเวณ
ปากแม่น�้าผ่านให้เป็นวาทกรรมว่า “อ่าวทองค�า เป็นแหล่งอาหารส�าคัญ” ที่มีแม่น�้าหลายสาย
จากเทือกเขาหลวงไหลพาตะกอนมาสู่หาดทราย หาดโคลน ป่าชายเลน จึงเป็นแหล่งอาหารและ
ที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้าน�ามาความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเล ดังนั้นภายใต้การด�าเนินการเพื่อออกข้อ
บัญญัติท้องถิ่นจึงเป็นไปเพื่อปกป้องพื้นที่ทั้งทางเกษตรกรรมและประมงเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร
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ผลการด�าเนินงาน

- เกิดความร่วมมือ รัฐ ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ในการออกข้อบัญญัติในการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อปกป้องพื้นที่อาหาร

- เกิดความร่วมมือใน  28 องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ที่ร่วมกันปกป้องพื้นที่ ผล
การรวมตัวของคนในชุมชนแสดงให้เห็นความเข้าใจและทิศทางการจัดการทรัพยากรระหว่างรัฐ
และเอกชนไปในทิศทางเดียวกัน
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บทเรียน

-  ชุมชนต้องเป็นผู้ก�าหนดแผนการจัดการทรัพยากรของชุมชน 
- การท�างานต้องสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันแต่เป้า

หมายไปในทิศทางเดียวกัน 
- สร้างการเรียนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างพื้นที่และองค์กรต่าง ๆ ตลอดชายฝั่ง 
- รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนและภาคส่วนต่างๆ
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ห้องอาหาร สาธิตการปรุงอาหารจากใบโกงกางใบเล็ก

และ

ชมนิทรรศการ

ห้องสาธิตที่ 2 การติดตามการฟื้นฟูป่าในนากุ้งร้าง

ห้องสาธิตที่ 1 การประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน

กิจกรรม

สาธิต

  
     ทดลอง    

ปฏิบัติ
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ห้องอำหำร:

สำธิตกำรท�ำอำหำร

จำกใบต้นโกงกำงใบเล็ก
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ห้องสำธิตที่	1	 กำรประเมินคำร์บอนในพื้นที่ป่ำชำยเลน

					

			
วิทยากร...คุณปรัชญา ยังพัธนา 
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

ท�าไมต้องประเมินคาร์บอน

 รู้จักวัฏจักรคาร์บอน 
 คาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 57% ของก๊าซ

ทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลก 20% ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดมาจากการที่ป่าไม้ถูกท�าลายและป่าเสื่อมโทรม และต้นไม้และป่าไม้สามารถช่วยเก็บกัก
คาร์บอนได้โดยมีปริมาณคาร์บอนคิดเป็นครึ่งหนึ่งของน�้าหนักแห้งของต้นไม้ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่รู้จักและเรียกกันว่าโลกร้อนในปัจจุบันนี้ จึงเกิด
ขึ้นจากการมีก๊าซเรือนกระจกที่หนาแน่นในชั้นบรรยากาศส่วนหน่ึงเกิดจากการป่าไม้ถูกท�าลาย
รวมทั้งการเจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น
มาตรการแก้ไขที่ส�าคัญคือ

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การเก็บกักคาร์บอนโดยการดูดซับคาร์บอนมาเก็บไว้ในรูปเนื้อไม้
และถ้าเราค�านวณค่าคาร์บอนที่ต้นไม้ดูดซับเอาไว้ได้ ท�าให้เรารู้ว่าเราได้ช่วยลดโลกร้อน

ซึ่งคือเป้าประสงค์หลักของการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้
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วิธีการประเมินคาร์บอนเพื่อใช้งานได้กับชุมชน
 หากเราตัดต้นไม้สดมาแล้วเผาเป็นถ่าน ถ่านที่ได้เอามาชั่งน�้าหนักนั่นคือค่าของคาร์บอน 

แต่เราไม่สามารถตัดต้นไม้มาค�านวณเป็นค่าคาร์บอนได้เพราะเป็นการท�าลายป่า แต่การประเมิน
คาร์บอนในวันนี้ง่ายและสะดวกขึ้น เนื่องจากมีหลายคนได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นมา ส�าหรับที่เราใช้
กันอยู่นี้เป็นของ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่ได้จัดท�าโปรแกรมที่สามารถประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว 
โดยมีขั้นตอนการจัดท�า 5 ขั้นตอนคือ

1) วางแผนส�ารวจ ซึ่งต้องเตรียมทีมส�ารวจ ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เช่น ผู้รู้
พันธุ์ไม้ ติดหมายเลขต้นไม้ วัดความโตต้นไม้ วางแปลง บันทึกภาพ 

2) เตรียมอุปกรณ์ในการส�ารวจ เช่น เทปวางแปลง จีพีเอส เชือก มีดพร้า เครื่องปั้ม 
อักษร เอ็นร้อยป้าย สี พู่กัน สายวัดต้นไม้ เทปวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง แบบบันทึก เครื่องคิดเลข 
กล้องบันทึกภาพ

3) วางแปลงตัวอย่างส�ารวจ ระยะวางแปลงขนาด 10X10 เมตร จ�านวน 3 แปลงตาม
ประเภทป่า

4) บันทึกข้อมูล

 
5. วิเคราะห์และประเมินผล โดยใช้โปรแกรม
อย่างไรก็ตามทั้ง 5 ขั้นตอนควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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หน้าต่างโปรแกรมคำานวณปริมาณคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชายเลน

ฝึกปฏิบัติ

โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่อทดลองลงพื้นที่ปฏิบัติ และน�าข้อมูลที่ได้
มาค�านวณคาร์บอนโดยผ่านโปรแกรม 

ข้อสรุป

การประเมินการกักเก็บคาร์บอนต้นไม้เป็นตัวชี้วัดการรักษาทรัพยากรป่าของชุมชน 
ตัวเลขกักเก็บคาร์บอนที่ได้ต้องบันทึกในแต่ละปี ซึ่งค่าคาร์บอนจะเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ ท�าให้ชุมชนรู้ว่าได้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน ที่ส�าคัญสามารถน�าไปเป็นเครื่องมือหนึ่งใน
การวางแผนการจัดการทรัพยากรของชุมชน 
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ห้องสำธิตที่	2	 กำรติดตำมกำรฟื้นฟูป่ำในนำกุ้งร้ำง	

วิทยากร...คุณรัตนติกา เพชรทองมา
มูลนิธิกองทุนไทย

ความเป็นมา

การติดตามการฟื้นฟูป่าในพื้นที่นากุ้งร้าง  เป็นการน�าเสนอความส�าคัญของการติดตาม
หลังการฟื้นฟูป่า  ซึ่งเป็นการดูผลการฟื้นฟูว่าอยู่ในระดับใด โดยต้องมีเกณฑ์การวัด เช่น 
ลักษณะทางกายภาพ จ�านวนประชาคมสัตว์ การเจริญเติบโตของกล้าไม้ ฯลฯ  ขั้นตอนการ
ติดตามและเครื่องมืออย่างง่ายที่ใช้ในการติดตาม เช่น การใช้เสาไม้ หรือ สายวัดในการวัดความ
สูง หรือ เส้นรอบวงของต้นไม้  หรือใช้อวนดักจับสัตว์น�้าเพื่อดูความหลากหลายของชนิดสัตว์
น�้าที่พบ  การใช้ตะแกรงร่อน การวาดภาพประกอบ ฯลฯ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตาม

คือ การลงไปนับ วัด บันทึก ประเมินซ�้าๆ หลายๆ ครั้งในประเด็นและเครื่องมือเดียวกัน 
โดยจะต้องมีระยะเวลาการติดตามเป็นระยะๆ หรือมีความต่อเนื่อง  ซึ่งสาเหตุที่ต้องติดตามการ
ฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อประเมินผลการด�าเนินการฟื้นฟูป่าชายเลน และเพื่อให้ทราบถึงสถานภาพ
ของการฟื้นตัวที่จะน�าไปสู่การบริหารจัดการในพื้นที่ต่อไป 
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ขั้นตอนการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน 

ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักคือ 
1. การประเมินสภาพพื้นที่ก่อนการฟื้นฟู
2. การด�าเนินกิจกรรมฟื้นฟู
3. การติดตาม และประเมิน (เป็นระยะ)
4. การบ�ารุง รักษา ซ่อมแซม
5. การจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 

ในการติดตามประเมิน การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน จ�าเป็นต้องก�าหนดตัวชี้วัดหรือ
ตัวบ่งบอกถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศ ได้แก่ (1) ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่ง
เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อม (2) ประชาคมสัตว์ เช่น สัตว์ทะเลหน้าดิน,สัตว์น�้า,แพลงตอน (3) การ
เจริญเติบโตของกล้าไม้ที่ปลูก

เทคนิคและเครื่องมือในการติดตาม

ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยสภาพแวดล้อม
1. อุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความโปร่งแสง ปริมาณออกซิเจน

ละลายในน�้า (DO)
วิธีการตรวจวัด : น�าอุปกรณ์จุ่มลงในน้�าตัวอย่าง
ปริมาณอินทรีย์สาร
- เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึกไม่เกิน 
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  30 ซม. 20 กรัม
-น�าไปตากให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน
-บดดินแห้งให้ละเอียด
-น�าไปวิเคราะห์หาสารอินทรีย์
อุปกรณ์ 
-ถุงพลาสติกใส
-พลั่วตักดินขนาดเล็ก
-ครก สาก

อัตราการตกตะกอนของดินตะกอน
1. วางกับดักตะกอน
2. เก็บตะกอนที่ได้หาน�้าหนักตะกอน
3. วิเคราะห์หาอัตราการตกตะกอน

อุปกรณ์ : กับดักตะกอน และถุงพลาสติกใส

ความสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลหน้าดิน
1. วางแนวเส้นศึกษา
2. สุ่มวางตารางส�ารวจสัตว์หน้าดินขนาด 0.5 ตามแนวเส้น
3. ตักดินถึงระดับความลึก 30 ซม. มาร่อนผ่านตะแกรงร่อน (0.5 ไมครอน)
4. เก็บตัวอย่างสัตว์ที่ติดอยู่บนตะแกรง (รักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ด้วยฟอร์มาลีน 4% 

หากยังไม่สามารถจ�าแนกตัวอย่างได้ทันที)
5. ส�ารวจชนิดและนับจ�านวนสัตว์ที่พบ
6. วิเคราะห์ความหนาแน่น และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

ความหลากหลายของสัตว์น้�าเศรษฐกิจ
1. ใช้เครื่องมือจับปลา และวางลอบปูตามช่วงเวลาที่

ก�าหนดชัดเจน
2. คัดแยกชนิดตัวอย่างที่เก็บได้แต่ละช่วงเวลาที่ส�ารวจ
3. บันทึกชนิดปลาที่พบ วัดขนาด และชั่งน�้าหนักเป็น
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รายตัวในแต่ละชนิด
4. วิเคราะห์ความหลากหลายและคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอน
1. ตักน�้า (บันทึกปริมาตรน�้าที่ตัก)
2. กรองผ่านถุงลากแพลงตอน
3. รักษาสภาพตัวอย่างแพลงตอนด้วยฟอร์มาลีน 4%
4. จ�าแนกกลุ่มแพลงตอนที่ส�ารวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์
5. วิเคราะห์ความหนาแน่นและการเปลี่ยนแปลง

การเจริญเติบโตของต้นไม้
1. วางแปลงถาวรขนาด 10x10 เมตร
2. บันทึกชนิด วัดขนาดความสูง ความโต จ�านวนใบของกล้าไม้แต่ละต้นที่พบในแปลง
3. ท�าแผนที่ต้นไม้ในแปลง เพื่อใช้ติดตามซ�้า
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สรุป

ขั้นตอนการติดตามและประเมิน “การฟื้นฟูป่าชายเลน” ประกอบด้วย (1) การเตรียม
อุปกรณ์ (2) ท�าแผนที่ประกอบการส�ารวจป่า (3) แบ่งกลุ่มส�ารวจ (4) ลงพื้นที่ส�ารวจและเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม (5) ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์z] ทั้งนี้ในการแบ่งกลุ่มส�ารวจ มีองค์ประกอบ 
คือ (1) ผู้วางแปลง/แนวเส้นศึกษา (2) ผู้วัดการเติบโตของต้นไม้และเก็บตัวอย่างสิ่งที่ศึกษา (3) 
ผู้จดบันทึกข้อมูล (4) ผู้ใช้ประโยชน์จากป่า ผู้รู้เรื่องสัตว์น�้า และพันธุ์ไม้ 

เมื่อท�าการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนเรียบรัอยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมิน โดยการ
ประเมินอย่างง่าย คือ 

1. ประเมินจากความสมบูรณ์ ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของประชากร  และความซับ
ซ้อนของห่วงโซ่อาหาร

2. สัตว์ที่เป็นตัวบ่งชี้การฟื้นตัวของระบบนิเวศป่าชายเลน เช่น กลุ่มไส้เดือนทะเล 
3. เปรียบเทียบผลการศึกษา งานวิจัย และเกณฑ์การประเมินทางวิชาการ
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ทบทวนและสรุปผลกิจกรรมวันที่ 1

        โดย... คุณรัตน์กวี บุญเมฆ
ผู้ประสานงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการจัดการทรัพยากร

ชายฝั่งโดยชุมชน ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ 6 ต�าบล จังหวัดตราด ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน
เพื่อคนกับป่า

การสัมมนาฯ ในวันแรกพอสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ เริ่มต้นงานสัมมนา โดย คุณสมศักดิ์ พิริย
โยธา ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวต้อนรับทุกท่าน และมีการกล่าว
แสดงความยินดีในการร่วมตัวกันเสวนาในครั้งนี้จาก Mrs. Julia Marton-Lefèvre  Director 
General of IUCN และ Dr. Tint Lwin Thaung ผู้อ�านวยการศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า 
จากนั้นเป็นการกล่าวรายงาน โดย คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย 
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า และคุณเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
กล่าวเปิดงาน 

พิธีมอบกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง

หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและ
ชายฝั่ง แก่ชุมชนน�าร่อง 5 แห่ง ชุมชนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท โดย คุณ
เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยชุมชนที่ได้รับทุนได้แก่

1. ชุมชนอ่าวขาม ต�าบลอ่าวใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด
2. ชุมชนท่าระแนะ ต�าบลหนองคันทรง อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด
3. ชุมชนท่าตะเภา ต�าบลหนองเสม็ด อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด
4. ชุมชนพรงล�าบิด ต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด และ 
5. ชุมชนท้ายเขา ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
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เวทีเสวนา

หลังจากนั้นจึงมีเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่งกับ
ทิศทางในการสนับสนุนเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ”  ที่มีผู้ร่วมเวทีเสวนา ดังนี้ 
คุณธีระ สลักเพชร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด คุณสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้เชี่ยวชาญฯ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า 
คุณศุภกิจ ห้วงน�้า ตัวแทนจากบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด  และด�าเนินรายการโดย ดร. จ�าเนียร  
วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทน IUCN-ประเทศไทย ซึ่งมีข้อสรุปจากเวที คือ

- สถานการณ์และภัยคุกคาม ศักยภาพและการสนับสนุน
สถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อชายทะเลไทยหรือในจังหวัดตราด ก็คือ การกัดเซาะ

ชายฝั่ง การลดลงของป่าชายเลน  การลดลงของสัตว์น�้าในทะเล การแย่งชิงและความขัดแย้ง
ในการใช้ทรัพยากร ระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้ ผู้ใช้กับผู้อนุรักษ์ ความเป็นตัวตนศักดิ์ศรีของหน่วยงาน
เป็นอุปสรรคในการท�างานร่วมกัน กฎหมายที่มีอยู่เป็นเรื่องล้าสมัย กลายเป็นอุปสรรคในการ
ท�างานท้องถิ่น

ศักยภาพโดยเฉพาะศักยภาพของจังหวัดตราด  โดยสรุปได้กล่าวว่า จังหวัดตราดมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะตราดมีชุมชนต้นแบบ เช่น เปร็ดในซึ่งมีรูปธรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทั้งในเรื่องกฎระเบียบ กลไกผ่านกลุ่มอนุรักษ์
และคณะกรรมการ มีแผนการจัดการทรัพยากร มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่สามารถเผยแพร่และ
แบ่งปันความรู้ มีการท�างานประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน แต่
อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีประเด็นตั้งค�าถามต่อเปร็ดใน เช่น การขยายผล ความยั่งยืนขององค์กร
และชุมชน 
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- ทิศทางการสนับสนุนเชิงนโยบาย
ในระดับชุมชน  ชุมชนต้องมีข้อมูล เท่าทันและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนมีแผนงานการจัดการทรัพยากรในระดับชุมชน  ชุมชนต้องมีกฎกติกาหรือข้อบัญญัติ
ชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล ชุมชนต้องมีกองทุนในการจัดการทรัพยากร 
ชุมชนต้องตระหนักในสิทธิในการจัดการทรัพยากร ต้องมีแกนน�าที่เสียสละ ท�างานเป็นแบบ
อย่าง มีจิตวิญญาณ/จิตสาธารณะ และมีธรรมะในใจ

ระดับนโยบาย ส่วนกลางต้องสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพรมแดน ข้าม
เขตการปกครอง ให้มีการขยายศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นครอบคลุมในทุกต�าบล ให้ใช้รูปธรรมตัวอย่าง
ที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นต้นแบบในการขยายผลสนับสนุนการสร้างแนวทาง ยุทธศาสตร์และแผน
ร่วมกันระหว่างชุมชน รัฐ และภาคประชาสังคมต่างๆ ให้มีกลไกการประสานงานในการท�างาน
ร่วมกันตั้งแต่ท้องถิ่น อบต. อบจ. อปท. และสร้างความร่วมมือเพื่อน�าสู่ระบบการจัดการที่เข้ม
แข็ง หน่วยงานราชการต้องเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะยืนหยัดต่อสู้กับระบบราชการที่ไม่เอื้อกับ
การท�างาน

ตลาดนัดองค์ความรู้ 

ห้องย่อยที่ 1 บทเรียน องค์ความรู้ป่าชายเลนและชายฝั่ง: 
 ด�าเนินรายการโดย คุณอรุณ พิลาชื่น เครือข่ายอนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (ECN) น�าเสนอ
ในเรื่อง  1) การจัดการป่าจาก โดย คุณประทีป ถนอมชาติ ตัวแทนบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด 
2) การฟื้นฟูป่าหน้าทะเล โดย คุณสมพร ไกรสมุทร ตัวแทนบ้านอ่าวขาม จังหวัดตราด และ 3) 
การฟื้นฟูป่าบนนากุ้งร้าง โดย คุณอ�านวย ชูมณี ตัวแทนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด สรุปสาระ
ส�าคัญได้ดังนี้

1) การจัดการป่าจาก ในอดีตชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากป่าจากซึ่งมีปลูกกันโดยทั่วไป 
เช่น ท�าหลังคามุงจาก ท�าขนม ท�าหมวก ฯลฯ แต่ปัจจุบันปัญหาคือป่าจากหายไป ถูกทดแทน
ด้วยนากุ้ง ชาวบ้านโค่นทิ้งแล้วใช้ที่ดินไปปลูกพืชอื่น ๆ และการกัดเซาะของพื้นที่ชายฝั่ง เมื่อป่า
จากสูญหาย ชุมชนบ้านท่าตะเภาจึงพูดคุยกันและน�าสู่การปลูกป่าจากข้อค้นพบ ปลูกโดยย้าย
กล้าที่งอกตามธรรมชาติ จะรอดตายสูง จากเติบโตดีในพื้นที่ 3 น�้า (น�้าจืด น�้ากร่อย น�้าเค็ม) 
ปลูกเป็นกลุ่มต้นจากจะเจริญเติบโตได้เร็ว

2) การฟื้นฟูป่าหน้าทะเล  ปัญหาที่พบในพื้นที่คือ การขยายพื้นที่เลี้ยงกุ้งเข้ามาใน
ป่าชายเลน  นายทุนรุกพื้นที่ ป่าชายเลนถูกท�าลาย เกิดการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งทะเล 
ชุมชนจึงจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ขึ้นและท�ากิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามแนวชายฝั่ง เลือกปลูก
โกงกางใบใหญ่เพราะมีความสวยงาม และหากล้าง่าย มีการปลูกต่อเนื่องมาตลอด 2 ปี แต่ไม่
ค่อยประสบความส�าเร็จ เปลี่ยนจากการปลูกโกงกางมาเป็น แสม ทนต่อการกัดเซาะของคลื่น 
ลม และการท�าลายของเพรียง และปู ผลที่เกิดขึ้น ชาวบ้านร่วมมือกันในการฟื้นฟูป่า ได้ป่าหน้า
ทะเลกลับคืนมาประมาณ 60% สัตว์หน้าทะเลมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 
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3)  การฟื้นฟูป่าบนนากุ้งร้าง ประมาณปี พ.ศ. 2552 มีนายทุนขายนากุ้ง 45 ไร่ ชาว
บ้านจึงใช้เงินกองทุนซื้อที่ดินเพื่อฟื้นฟูด้วยการปลูกป่า ทิ้งพื้นที่ให้ฟื้นตัวเป็นเวลา 2 ปีก่อนเริ่ม
ด�าเนินการปลูก วิธีการฟื้นป่าเป็นการระดมการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน ผสมผสานความรู้ดั้งเดิม 
ไม่ปลูกเป็นแถวเป็นแนว เน้นความหลากหลาย  ปลูกแล้วมีกระบวนการติดตามผล โดยท�าในรูป
ของการวิจัยโดยชาวบ้าน ผลและบทเรียนที่เกิดขึ้น อัตราการรอดของต้นไม้มีมากถึง 80 % สัตว์
น�้าเพิ่มจ�านวนขึ้น และหลากหลายมากขึ้น เช่น เพรียง ปู ปลาต่างๆ ท�าให้ชุมชนมีข้อมูล กลาย
เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการจัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น 

ห้องย่อยที่ 2 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง:
ด�าเนินรายการโดยอาจารย์นนท์ นุชหมอน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่ง

แวดล้อม น�าเสนอในเรื่อง 1) การประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน โดยคุณรุ่ง ทับพลี ตัวแทน
บ้านอ่าวกรูด จังหวัดตราด 2) หลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน  โดยคุณประสาร เอี่ยม
วิจารณ์ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร  และ 3) กล้าจะโต..เยาวชนกับก้าวย่าง
การจัดการทรัพยากร โดยคุณยุทธนา ถนอมวงษ์ ตัวแทนบ้านท้ายเขา จังหวัดตราด สรุปสาระ
ส�าคัญได้ดังนี้ 

ใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ หรือเป็นกระบวนการในการให้การเรียนรู้แก่ชาวบ้าน โดยเน้น
กิจกรรมหรือการท�างานไปที่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่  การสร้างนวัตกรรม “เงินทุน” ไม่ใช่เรื่อง
ส�าคัญ เรื่องส�าคัญอยู่ที่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความเข้าใจ และการปลูกฝังเรื่องจิตอาสา 
ความเสียสละ การสร้างจิตอาสา หรือจิตส�านึกนั้น สิ่งที่ต้องระวังก็คือ การให้ผลตอบแทนเป็น
ตัวเงิน อุปสรรคในงานสร้างนวัตกรรม ความเข้าใจผิด แปรเจตนาผิด การไม่ยอมรับ การสร้าง
นวัตกรรมต้องอาศัยผู้น�า/กลุ่มผู้น�าที่ มีความคิดริเริ่ม มีความกล้าน�าเสนอ มีความจริงใจ อดทน 
มีการลงมือปฏิบัติจริง 

ห้องย่อยที่ 3 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ: 
ด�าเนินรายการโดยดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี) น�าเสนอ

ในเรื่อง 1) การจัดการการกัดเซาะในพื้นที่ชายฝั่ง โดยคุณศิริวัฒน์ คันทารส โครงการแนวทาง
สนับสนุนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าว ก.ไก่ 2) ป่าชายเลนและ
การจัดการภัยพิบัติ โดยคุณหลงเฝียะ บางสัก ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านน�้าราบ จังหวัด
ตรัง 3) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยคุณอนุรักษ์ หวันมุสา รองนายก อบต.เกาะลิบง 
จังหวัดตรัง และ 4) ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการชายฝั่ง โดยคุณทรงวุฒิ พัฒแก้ว อบต.
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1) การจัดการการกัดเซาะในพื้นที่ชายฝั่ง ใช้กระบวนการท�าวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุมชน
ได้เรียนรู้เข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชน สถานการณ์พื้นที่ ปัญหาของพื้นที่จากการส�ารวจ เก็บ
ข้อมูล และใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมรวมกับความรู้ภายนอกและมีแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน
กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนต้องมองเห็นข้อมูลของตนและก�าหนดการแก้ปัญหา 
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2) ป่าชายเลนและการจัดการภัยพิบัติ ในอดีตมีการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ใช้เครื่อง
มือผิดประเภท ที่ส�าคัญป่าชายเลนเสื่อมโทรมจากการสัมปทานไม้ ท�าให้ทรัพยากรลดหาย 
ชุมชนได้มีการฟื้นฟูจัดการทรัพยากรราว 15 ปี  จัดสรรพื้นที่ทรัพยากรบ้านน�้าราบเนื้อที่กว่า 
3,000 ไร่ มีการแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์  เช่น พื้นที่ท�ากิน  พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน พื้นที่ป่า
ชุมชน ก�าหนดกติกาชุมชนในการดูแลรักษา บทเรียน คนที่เป็นแกนน�าต้องไม่อ่อนแอ และต้อง
ท�างานอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถึงแม้มีปัญหาและอุปสรรค ถึงแม้ต้องใช้เวลานานในการท�าความ
เข้าใจกับชุมชน

3) การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท�าให้
เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย นายทุนต่างชาติและนายทุนกรุงเทพฯเข้ามายึดครอง
ที่ดิน ท�าให้เกิดการอพยพ ขายที่ดิน ย้ายไปที่อื่น รุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ วางแผนร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานรัฐ ก�าหนดกฎกติการ่วมกัน ก�าหนดการจัดการทรัพยากร ดูแล ป่าที่
ยังอยู่ ชาวบ้านต้องเรียนรู้ปัญหาแก้ปัญหาของตัวเอง ต้องเข้าใจเรียนรู้ธรรมชาติ

4) ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดการชายฝั่ง ท่าศาลาในอดีตเป็นแหล่งทรัพยากรส�าคัญ 
เป็นพื้นที่อาศัยของหอยลายที่สมบูรณ์ แต่ปรากฏว่ามีเรือคาดหอยลายแล้วมาท�าลายสภาพ
ทรัพยากร หารือความร่วมมือ รัฐ ชุมชน ทุกฝ่าย มีเรือตรวจการ ปิดอ่าว ออกข้อบัญญัติท้อง
ถิ่น ออกเป็นพื้นที่แรก สร้างการรณรงค์เชิงบวก ขยายสู่พื้นที่อื่น  สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การ
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้จากที่ต่าง ๆ สร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ในการจัดการ
ทรัพยากรในทิศทางเดียวกัน สร้างวาทกรรมอ่าวทองค�า ชูพื้นที่การผลิตอาหาร  

กิจกรรมสาธิต ทดลอง ปฏิบัติ และชมนิทรรศการ

หลังจากนั้นเป็นการเข้าร่วมฟังและชมการสาธิตและนิทรรศการ เพื่อให้รู้หลัก รู้คิด เจาะ
ลึกวิธีการในเรื่อง การประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน น�ากิจกรรมโดย คุณปรัชญา ยังพัธ
นา เจ้าหน้าที่ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า และการติดตามการฟื้นฟูป่าในนากุ้งร้าง น�า
กิจกรรมโดย คุณรัตนติกา เพชรทองมา มูลนิธิกองทุนไทย นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการท�า
อาหารจากใบโกงกางใบเล็กชุบแป้งทอด
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เวทีเสวนำ

“ศูนย์เรียนรู้ชุมชน...โฉมใหม่

ในการจัดการองค์ความรู้เพื่อชุมชนกับ

ทรัพยากรชายฝั่ง”
ผู้เข้าร่วมเสวนา:
  -  คุณวิโรจน์ สุขะ วิทยาลัยชุมชนตราด จังหวัดตราด
  -  คุณไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 
   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  -  คุณสรสาสน์ สีเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ส�านักพัฒนาชุมชน  

   จังหวัดตราด
  -  คุณสมชาย ศรประดิษฐ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง จังหวัด  

   ตราด
  -  คุณพิสุทธิ์ ศรีหมอก กลุ่ม Open Space
ด�าเนินรายการโดย:
   คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนพื่อ  

   คนกับป่า
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คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ ผู้ด�าเนินรายการ

 เวทีการพูดคุยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากหลายภาคส่วนซ่ึงมีบทเรียน
และประสบการณ์ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนทั้งใน
เรื่อง แนวคิด วัตถุประสงค์ บทเรียน ประสบการณ์ในการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง ดังมีราย
ละเอียด คือ

1) คุณวิโรจน์ สุขะ วิทยาลัยชุมชนตราด จังหวัดตราด
“การถ่ายทอดความรู้สามารถท�าได้หลายรูป

แบบ ท�าอย่างไรให้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีในชุมชนได้
รับการจัดระบบ รวบรวม ศึกษา เพื่อให้ได้ศึกษา  และ
สร้างให้เกิดความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
และจัดการความรู้” 

ผมเคยท�างานชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 และมีประสบการณ์ในการท�าเวที การ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ  แต่เมื่อวานนี้ที่เราคุยกันเรื่องเปร็ดใน องค์ความรู้ การจัดการต่างๆ ของ
เขามีมากมาย แต่มีประเด็นค�าถามก็คือ บ้านเปร็ดในมีองค์ความรู้ประสบการณ์ในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งที่ดี ท�าไมประสบการณ์ดังกล่าวจึงไม่ถูกน�าไปขยายผล  จากประสบการณ์ของ
ผม ส�าหรับเรื่องศูนย์เรียนรู้เราต้องมองว่า ศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่แค่ตัวอาคาร หรือความรู้ที่มีอยู่ใน
ศูนย์ฯ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าความรู้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยคนที่สนใจสมัครใจในเรื่องทรัพยากร
ชายฝั่งจึงจะเข้ามาสืบค้น สืบหาข้อมูล มาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ ดังนั้นความรู้จึงยังไม่เผยแพร่ออก
ไปกว้างขวาง ค�าถามคือจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะท�าอย่างไรจึงจะใช้สื่อในการเผยแพร่ความรู้ดัง
กล่าวออกไป  ในปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลมีการพัฒนาสื่อต่างๆ ออกมามากมาย แต่เราใช้ช่อง
ทางและสื่อเหล่านี้มากน้อยเพียงใด กับอีกประเด็นหนึ่งคือ อยากให้มีการติดล้อความรู้ คือให้มี
การขยายองค์ความรู้ออกไปยังที่ต่างๆ เหมือนอย่างเช่นที่ทางวิทยาลัยชุมชนก�าลังด�าเนินการ
อยู่ เป็นการท�างานเน้นที่พื้นที่เป้าหมาย  เราจะเจาะตามพื้นที่ที่เรามีเป้าหมาย ซึ่งก็คือคนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องทรัพยากรชายฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ชายฝั่งยาวประมาณ 165 กิโลเมตร 
มีชุมชน ต�าบลตั้งอยู่มากมายหลายหมู่บ้าน แต่กลับพบว่าในหลายๆ หมู่บ้านก็ยังไม่ได้รับความ
รู้ ความรู้เหล่านั้นก็ยังคงอยู่ที่เปร็ดในเหมือนเดิม เป็นไปได้ไหมครับที่จะให้มีการกระจายศูนย์
เรียนรู้ฯออกไปตามพื้นที่ต่างๆ ซึ่งผู้ที่มีความรู้และจิตอาสาจะมีบทบาทหลักในการผลักดันและ
ถ่ายทอดความรู้ที่มีออกไปในวงกว้าง  
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อย่างต�าบลที่ผมอยู่คือต�าบลเนินทราย มีป่าชายเลนอยู่แต่คนเนินทรายกลับไม่มีความรู้
เลยว่างานอนุรักษ์ชายฝั่งมีประโยชน์อย่างไร ชาวบ้านยังไม่มีความตระหนักว่าจะเกิดผลกระทบ
ต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง เพราะไม่มีใครมาบอก ชาวบ้านจึงใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆ ท�ามาหากินไปตาม
ปกติ  รู้ว่าทรัพยากรเสื่อมโทรม ลดลงไป แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร  แม้กระทั่งประเด็นเรื่อง
สิทธิชุมชน ว่าขอบเขตมีแค่ไหน  ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนมีสิทธิในการร่วมอนุรักษ์ป่า  ส่วนตัวผม
ก็ยังสงสัยว่า ค�าว่าสิทธิชุมชน ป่าชุมชนมันมีขอบเขตขนาดไหน  ชาวบ้านทั่วๆ ไปมีสิทธิหรือไม่  
ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นกัน  

โดยส่วนตัวผมสนใจประเด็นการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเราสามารถท�าได้หลายรูปแบบ เช่น 
การบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นดังตัวอย่างที่ทางจังหวัดสมุทรสาครท�าก็น่าสนใจ เพราะว่าทุก
ท้องถิ่นควรท�างานกับนักเรียน เยาวชน เพราะคนเหล่านี้จะเป็นหน่อ เป็นลูกหลานที่จะเติบใหญ่
ต่อไป  ผมเห็นว่าเราต้องผลักดันให้มีการบรรจุหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน  ซึ่งอาจท�าในรูปของ
นโยบายจังหวัด หรือนโยบายระดับเขตการศึกษาพื้นที่   อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่
เราท�ากันอยู่ทุกวันน้ีเกิดขึ้นโดยคนท่ีมีจิตอาสาจะมีมากน้อยก็ต้องดูว่าผลกระทบกับชุมชนและ
ชาวบ้านมีมากน้อยเพียงใด    หากคนอยู่แล้วไม่มีผลกระทบต่อเขา เขาก็ไม่ลุกขึ้นมาท�าอะไร

สุดท้ายเราต้องดูเรื่องรูปแบบการสื่อสาร เราอาจจะท�าในรูปแบบ ความรู้เคลื่อนที่ 
(Mobile)  และที่ส�าคัญคือจะท�าอย่างไรให้องค์ความรู้ต่างๆ มีการจัดระบบ รวบรวม ศึกษาได้  
ที่ผ่านมาองค์ความรู้เป็นการบอกต่อกันตามเวทีแต่การท�าเป็นรูปเล่ม ท�าเป็นหลักสูตรยังไม่
ค่อยมี เช่นหลักสูตรการฟื้นฟูป่าชายเลนบนนากุ้งร้าง ท�าอย่างไร มีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร  
มีรูปแบบใดบ้าง เป็นเอกสารที่ท�าให้เราได้ศึกษา  ให้คนใน
ชุมชนเกิดความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและจัดการ
ความรู้   เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแล 

2) คุณไชยภูมิ สิทธิวัง ผู้อ�านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลน

“กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเน้น
กระบวนการวิ จัยแบบมีส่วนร่วมและงานวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน  
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากร”  

ความรู้มี 2 ประเภทคือ 
1) ความรู้จากภายนอกซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากต�ารา เอกสารทางวิชาการจาก

สถาบันการศึกษาต่างๆ 



76

2) ความรู้ภายในที่เกิดจากประสบการณ์จริง เกิดจากที่ชุมชนได้ด�าเนินการในการอนุรักษ์
ชายฝั่ง เกิดเป็นประสบการณ์ การทดลองปฏิบัติเกิดเป็นความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสิ่งดีๆ 
เหล่านี้จะถูกรวบรวม ศึกษาและถ่ายทอดออกไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ก่อตั้งมา 10 ปี ท�างานร่วมกับพี่-น้องที่อยู่
ชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลน มีศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน  จ�านวน 5 แห่ง
ตั้งอยู่ทั่วประเทศ กรมทรัพยากรฯ ได้เน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
ชุมชน  เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากร  เนื้อหาที่ศึกษารวบรวมคือเรื่องดีๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน ประสบการณ์การจัดการทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลนที่ชุมชนมีส่วนร่วม โดย
เนื้อหาดังกล่าวเป็นการศึกษารวบรวมโดยศูนย์ฯ เองและจากองค์กรต่างๆ ที่ได้ศึกษารวบรวมไว้  
เช่น RECOFTC  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ฯลฯ  ทั้งนี้ในอนาคตอยากเสนอให้มีการลงนามความ
ร่วมมือในการท�างานจัดการความรู้ร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความซ�้าซ้อนของข้อมูล การ
ประหยัดงบประมาณ และเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เรื่องที่จะศึกษามีทั้งเรื่อง
ต้นแบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ที่เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ในหมู่บ้าน ซึ่ง
พี่น้องมีข้อมูลดีๆ ที่ท�าอยู่ เราเป็นคนรวบรวมและน�ามาถ่ายทอด   ซึ่งมีตัวอย่างที่ชุมชนเข้มแข็ง
อยู่มากมาย เช่น ท่าศาลา สงขลา ฯลฯ ที่เราสามารถร่วมมือและรวบรวมข้อมูลในเรื่อง ทรัพยากร
สัตว์น�้า มีหลายหน่วยงานได้ท�าไว้ เช่น สกว. ท�าเรื่องปูเปี้ยวที่ท่าฉาง  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ท�าเรื่องปูม้า ที่ชุมพร การอนุรักษ์หอยกาบ  ฯลฯ  ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เช่น 
หัตถกรรม เครื่องใช้ต่างๆ การใช้ประโยชน์จากต้นจาก หรือตัวอย่างเรื่องอาหารเราพบว่าป่าชาย
เลนมีพืชอาหารมากมายแต่ยังไม่ได้มีการรวบรวม ซึ่งในปีนี้ทาง ทช.วางแผนที่จะรวบรวมข้อมูล 
เมนูอาหาร 100 รายการ เรื่องสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้เรายังเป็นตัวกลาง
ริเริ่มผลักดันครูและนักเรียนในการจัดท�าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน  ตัวอย่างที่ด�าเนินการไปแล้ว เช่น โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร รวม
ทั้งยังมีตัวอย่างอีกหลายพื้นที่ที่เน้นการเสริมสร้างค่านิยม ความรู้ให้แก่เยาวชน  ซึ่งสิ่งที่กล่าว
มาทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ในศูนย์เรียนรู้ โดยบางส่วนทาง ทช.มีข้อมูลและจัดท�าเป็นหนังสือไว้
แล้ว ส�าหรับผู้ที่สนใจทางกรมฯ ยินดีให้ข้อมูลและเผยแพร่  นอกจากนี้สิ่งที่จะน�ามาพัฒนาต่อย
อดก็มีจ�านวนมาก เช่น การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เรื่องสมุนไพร โดยเราควรประสานงาน
กับสถาบันต่างๆ ในการพัฒนาต่อยอดความรู้ สร้างนวัตกรรม ซึ่งในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะท�าให้
เกิดเป็นมูลค่ามหาศาลและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในที่สุด 

ในส่วนของการถ่ายทอดความรู้ สามารถถ่ายทอดได้หลายวิธีเพื่อให้คนภายนอกรู้ว่า ใน
พื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทยมีของดีอยู่ตรงไหนบ้าง ชุมชนไหนมีของดีอะไร ใครสนใจมาเยี่ยม 
มาชม ศึกษาลอกเลียนแบบกันได้ เพื่อเอามาปรับ พัฒนาและด�าเนินการในชุมชนเอง ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ชุมชนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเอง ระหว่างชุมชน
กันเองเข้าใจกันง่าย พูดจาภาษาเดียวกันเกิดเครือข่ายการเรียนรู้ที่ส�าคัญ และท�าให้เกิดพลังใน
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
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3) คุณสรสาสน์ สีเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา
ชุมชน

“กรมพัฒนาชุมชนได้สร้างโอกาสให้คนเกิด
การเรียนรู้ จัดสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้  รูปแบบ
การท�าจะไม่ท�ากับปัจเจกชนแต่เราใช้กระบวนการ
กลุ่ม งานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาทุกเรื่องเป็นเรื่อง
ของการรวมกลุ่ม”

การที่เราจะท�าอะไรตามล�าพังอาจจะได้ แต่การรวมใจประสานพลังรวมพลังจะดียิ่งกว่า 
และโลกก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในส่วนของการท�างานพัฒนาชุมชนคนท�างานต้องมีความ
เชื่อ 2 เรื่อง ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนน�ามาสั่งสอนและใช้ในการท�างานคือ  1) ต้องเชื่อว่าคนมีศักดิ์ศรี 
มีศักยภาพ มีความสามารถ 2) คนสามารถเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส ซึ่งใน
การท�างานต้องไม่กระทบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องไม่ไปกีดกันความสามารถและศักยภาพ
ของคน วิธีการคือต้องสร้างโอกาสเพื่อให้คนได้เรียนรู้และได้พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า    ทั้งนี้กรม
พัฒนาชุมชนได้สร้างโอกาสให้คนเกิดการเรียนรู้ จัดสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้  รูปแบบการ
ท�าจะไม่ท�ากับปัจเจกชนแต่เราใช้กระบวนการกลุ่ม งานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาทุกเรื่องเป็นเรื่อง
ของการรวมกลุ่ม  การเรียนรู้และสร้างผลงานของกลุ่มขึ้นมา เป็นผลงานในด้านใดก็อยู่ที่กลุ่ม
จะสร้างขึ้นมา  เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ก่อตั้งเมื่อปี 
พ.ศ. 2517  จากค�าถามที่ว่าท�าไมชาวบ้านถึงจน ไม่มีแหล่งทุน ไม่มีหลักประกัน แล้วเราจะให้ชาว
บ้านมีหลักประกันได้อย่างไร  ความคิดนี้น�าไปสู่การรวมกันแล้วก็เก็บออม  จึงเกิดเป็นกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต  ด�าเนินการมาถึงปัจจุบัน 39 ปี   ผ่านกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
ตรวจสอบโดยกลุ่ม  ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จากจุดเล็ก ๆ  ถ้ามีการเรียนรู้ท�าให้สามารถ
ด�าเนินการต่อไปได้ หรืออย่างกรณีโอท็อปชุมชนที่ท�าอยู่ในขณะนี้ซึ่งมีแรงหนุนจากนโยบาย  ซึ่ง
อาจจะมีจุดอ่อนแต่อยากจะโยงให้เห็นว่า มันเกี่ยวกับรากฐานเดิม คืออาชีพของกลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเวลาพวกเราท�างานจะเห็นว่าในแต่ละพื้นที่ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ผ้าทอมือ ผ้าขิต ผ้าไหม เครื่องเงิน ฯลฯ  โดยเราใช้ความเป็นพื้นบ้านมาเรียนรู้ เพิ่มเติมพัฒนา    
ทีนี้พอพูดถึงศูนย์เรียนรู้จากการท�างานท่ีเราใช้ระบบกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง
สังคม  หากเอ่ยถึงศูนย์เรียนรู้โดยทั่วไปก็ต้องนึกถึงเรื่องอาคารสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง กรม
พัฒนาชุมชนไม่เคยมีงบประมาณในการสร้างอาคาร เมื่อต้องสร้างให้เป็นรูปธรรม เราก็ใช้วิธี 
บูรณาการการท�างาน เราท�าศูนย์เรียนรู้ เราก็ท�าในรูปของการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการ 
เรียนรู้ อย่างเรื่องอาคารอย่างแรกที่เราคิดคือ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  ศาลาประชาคม ศาลา
กลางหมู่บ้าน  โครงสร้างที่เป็นที่ประชุม  เราก็เอาป้ายไปติดเป็นศูนย์เรียนรู้ อันนี้มองในเชิงรูป
ธรรม  ตอนหลัง กศน.ก็ท�าเรื่องการเรียนรู้ เราก็ประสานกับ กศน.พื้นที่  หรือศูนย์ของเกษตร 
ซึ่งศูนย์เหล่านี้มีอยู่มากมาย ท�าอย่างไรเราจะบูรณาการกัน รวมกันได้หรือไม่   ถ้าพูดเรื่องการ
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พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ถ้ามองโดยรวมศูนย์จะไปไม่รอดเพราะว่า มันจะตายถ้าสร้างอาคาร
แล้วรอให้คนมาเรียนรู้มันก็ไปไม่ได้ แต่การท�างานศูนย์เรียนรู้ของพัฒนาชุมชนเดินทางตลอด
เวลา โดยไม่ต้องไปรอเรื่องอาคารสถานที่ เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา ยกตัวอย่างที่คุณ
ยาย คุณป้าที่บ้านหมอสี นั่งจักสาน ผู้ว่าไปเห็นก็ชอบ อยากให้เกิดการขยาย มีการเชิญวิทยากร
จากพนัสนิคมมาแลกเปลี่ยน ตรงนี้เรามีต้นทุน คนเฒ่าคนแก่สืบทอดความรู้ เราเกิดความ
เสียดายความรู้ที่อาจจะสูญหาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมเรื่องของการด�ารงอยู่ของความรู้
แล้ว ยังเป็นการเสริมเรื่องเศรษฐกิจชุมชน  ท�าอย่างไรเราจะเสริมคุณค่าเหล่านี้ให้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ เพื่อที่จะชักจูงคนให้เข้ามาสู่การท�างานพัฒนาร่วมกัน  

ในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กรมพัฒนาชุมชนก็เข้าไปมีส่วนร่วมโดยจะด�าเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่กระจายความรู้ เอื้อโอกาสให้คนได้แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ข้ามพื้นที่  พัฒนาคน พัฒนาศักยภาพ โดยการสร้างกลุ่มและการสร้างกระบวนการเรียนรู้

4) คุณสมชาย ศรประดิษฐ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง
 

“สิ่งส�าคัญคือท�าอย่างไรจะพัฒนาคน สร้างจิตอาสา
จิตส�านึกที่ลึกซึ้ง ท�าอย่างไรจะให้พี่น้องในชุมชนมีจิตส�านึก
ว่าเขามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากร ดูแลลูกหลาน และใช้
อย่างยั่งยืน ใช้อย่างฉลาด”  

สมัยก่อน  บ้านเรา สังคมเรา เราเรียนรู้กันโดยธรรมชาติอยู่
แล้ว อย่างผมสมัยเป็นเด็กผมอยู่กับพี่สาว ระหว่างรอกินข้าวผมได้
เรียนรู้จากพี่สาวในการท�ากับข้าว หากพูดถึงศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นที่รวม
ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง อดีต ความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัญหา เรา
คงไม่ได้หมายถึงอาคาร เพราะตัวอาคารก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ทั้งนี้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ควรจะเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่มีโครงสร้าง ระบบ และความ
ร่วมมือจากประชาชน  ถ้าสร้างศูนย์เรียนรู้แล้วประชาชนไม่มีส่วนร่วม ความยั่งยืนย่อมไม่มี ดัง
นั้นจึงจ�าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและภาคีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ และต้องท�าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจ อย่างผมอยู่ที่หนองคันทรงใกล้กับเปร็ดใน ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะ
ท�าให้เกิดการซึมซับความรู้และประสบการณ์ได้ ผมน�าเรื่องราวของเปร็ดในไปบอกเล่าเรื่อง
ราวให้ชาวบ้านในชุมชนได้รู้ซึ้งสิ่งที่ชาวเปร็ดในท�า เวลามีการประชุมหมู่บ้านประจ�าเดือน ผม
จะแทรกเรื่องความรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม น�ามาให้พี่น้องได้เรียนรู้และให้เขาได้เห็นว่า
มีคนอื่นท�าและเป็นแบบอย่างที่น�ามาพัฒนาปรับใช้ได้  ส่วนศูนย์เรียนรู้ที่หนองคันทรง ถ้าให้
ผมประเมินก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจโดยเฉพาะในเรื่องคน สิ่งส�าคัญคือท�าอย่างไรจะพัฒนา
คน สร้างจิตอาสาจิตส�านึกที่ลึกซึ้ง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องท�า ท�าอย่างไรจะให้พี่น้องในชุมชน 
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มีจิตส�านึกว่าเขามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากร ดูแลลูกหลาน และใช้อย่างยั่งยืนใช้อย่าง
ฉลาด อย่างที่ผมท�าเรื่องหอยพอก อนุรักษ์ร่วมกับชาวบ้านและท�างานวิจัยไปด้วย 

หลักการทีส่�าคญัคอืวางผงั  (ท�ายทุธศาสตร์และมแีผน) ตัง้เป้า (ให้ทกุคนมส่ีวนร่วมจากทกุระดบั) 
เร้าพลัง (เข้าใจปัญหา) สร้างกลไก (ออกแบบว่าจะมีกลไกอย่างไรจึงจะอย่างยั่งยืน) ซึ่งในฐานะ
ที่ผมเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองคันทรง และเคยเป็นครูมาก่อน มีลูกศิษย์
ลูกหาเยอะ  การขับเคลื่อนยังไม่เป็นที่พึงพอใจ การเมืองท้องถิ่นนั้น บางครั้งก็ท�าได้บางครั้งก็ท�า 
ไม่ได้ แต่ในระดับงบประมาณของท้องถิ่น  มีการตั้งงบประมาณเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการปลูก
ป่า การเก็บขยะ ค่ายเยาวชน  หรือตามการร้องขอจากชุมชน  

จุดอ่อนประการหนึ่งของชาวบ้านคือ ทุกคนต้องประกอบอาชีพ ภาระหน้าที่ท�าให้
ไม่มีเวลา หรือเยาวชนอาจมีเวลามาร่วมกิจกรรมได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ท�าให้หลายคนไม่
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ เราจึงต้องแก้จุดอ่อนตรงนี้ รวมทั้งยังต้องสร้างส�านึก 
รักท้องถิ่น สร้างกฎกติกาของกลุ่ม สร้างให้คนมีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม 

5) คุณพิสุทธิ์ ศรีหมอก กลุ่ม Open Space

“เราจะสร้างคนจัดการองค์ความรู้อย่างไร 
และสร้างนักวิจัยท้องถ่ินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
งานองค์ความรู้ของชุมชน” 

 ในสมัยก่อนคนเรียนรู้จากครอบครัว แต่เด็กใน
ปัจจุบันเรียนหนังสือนอกบ้าน จึงไม่มีการถ่ายทอดความ
รู้จากสมาชิกในครอบครัว ประกอบกับวัดซึ่งเคยมีบทบาท
เป็นศูนย์รวมทางการศึกษากลับมีบทบาทน้อยลงหรือ
แทบไม่มีเลย ท�าให้การเรียนรู้ของคนจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะใน
สถานศึกษา  ส�าหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีอยู่มากแต่
ท�าอย่างไรศูนย์เหล่านั้นจะไม่ตายหรือสูญหายไป ดังนั้นเรา
ต้องตอบค�าถามให้ได้ก่อนว่า ศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งขึ้น เพื่ออะไร ต้องท�าอย่างไรบ้าง และความรู้ที่
ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ ต้องการคืออะไร ในที่นี้ผมขอเสนอขั้นตอนที่ส�าคัญของการท�าศูนย์เรียน
รู้ซึ่งต้องมีขั้นตอนต่างๆ คือ 

(1) ก่อนท�าศูนย์เรียนรู้ต้องน�าผู้เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันและตอบค�าถามในเรื่องต่อไปนี้
  -สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่ออะไร
  -ชุมชนมีองค์ความรู้อะไรบ้าง
  -อยากเห็นศูนย์เรียนรู้เป็นยังไง
(2) กระบวนการในการท�าศูนย์เรียนรู้
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  - เก็บข้อมูล
  - ออกแบบ
  - สร้าง  ติดตั้ง  ตกแต่งสถานที่และส่วนจัดแสดง
(3) ในการเก็บข้อมูล มีเครื่องมืออะไรบ้างที่ต้องใช้ และดูว่าชุมชนมีเครื่องมืออะไรบ้าง 

เครื่องมือที่ต้องใช้ คือ สมุด ปากกา เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ ฯลฯ
(4) เก็บข้อมูลอะไรบ้าง เช่น ถ้าเราต้องการเห็นภาพรวมเราก็ต้องท�าแผนที่ชุมชน ซึ่งจะ

ช่วยประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นข้อมูลที่ต้องการเก็บ เช่น 
  - แผนที่ (กายภาพ, ทรัพยากร, อาชีพ, องค์ความรู้, ฯลฯ)
  - ความรู้ต่าง ๆ
  - ประวัติชุมชน ประวัติบุคคลส�าคัญของชุมชน
  - เรื่องเล่า, นิทานพื้นบ้าน
  - ปฏิทินประจ�าปี (อาชีพ, ลมฟ้าอากาศ, ประเพณี )
  - วัฒนธรรม (อาหาร,สมุนไพร,เครื่องแต่งกาย,ที่อยู่อาศัย,เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)
  - ภาพถ่ายเกี่ยวกับผู้คนชุมชน ในอดีต
 (5) เราจะจัดการข้อมูลอย่างไร เช่น น�ามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ท�าแบบจ�าลอง 

แผนที่ทรัพยากร ปฏิทินชุมชน ฯลฯ 

ยกตัวอย่างการเก็บข้อมูลในเรื่องทรัพยากร ต้องน�าเสนอข้อมูลให้เห็นพลังและผลกระ
ทบ เช่น หากหยุดจับแล้วเกิดอะไรขึ้น เปรียบเทียบภาพก่อน-หลัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกชุมชนสามารถ
ท�าได้เองในทุกขั้นตอน และใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น เมื่อมีผู้มาเยี่ยมชมชุมชนเราก็มีข้อมูลพร้อม
ส�าหรับคนที่มาเยี่ยมชุมชน  โดยสรุปการท�าศูนย์เรียนรู้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ เพื่อช่วยเติมเต็มทางด้านความรู้และเรื่องอื่น ๆ สิ่งส�าคัญคือ เราจะ 
ขับเคลื่อนศูนย์ฯ อย่างไรให้ยั่งยืน ให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั้งต้องคิดค้น
วิธีการถ่ายทอด  รวมทั้งเราจะสร้างคนจัดการองค์ความรู้อย่างไร และสร้างนักวิจัยท้องถิ่นที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนงานองค์ความรู้ของชุมชน
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กลุ่มย่อยที่	1	 	
   
น�ากระบวนการกลุ่มโดย ...
คุณอรุณ พิลาชื่น  เครือข่ายอนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (ECN)

กลุ่ยย่อยที่	2	 	
  
น�ากระบวนการกลุ่มโดย...
คุณสุรีรัตน์ กฤษณะรังสรรค์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

เวทีกลุ่มย่อยเพื่อกำรเรียนรู้

“แนวทางความร่วมมือและข้อเสนอ 

เชิงนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

ชุมชนเพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง” 
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น�าเสนอและแลกเปลี่ยน...

เวทีกลุ่มย่อยเพื่อการเรียนรู้
“แนวทางความร่วมมือและข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้ชุมชนเพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง”

ด�าเนินรายการโดย: 
 ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี)  

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการเรียนรู้ในประเด็นแนวทางความร่วมมือและข้อเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง ได้แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 2 
กลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ คือ 

•  สถานการณ์และรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรและระบบ
นิเวศฯ

•  วัตถุประสงค์
•  กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นและการด�าเนินงานที่ผ่านมา
•  ปัจจัยที่จะท�าให้ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นส�าเร็จและยั่งยืน
•  ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการขยายผลจากศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีศักยภาพ
•  ข้อเสนอเชิงนโยบาย ระดับชาติและท้องถิ่น
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สรุปผลกลุ่มย่อยที่ 1

น�ากระบวนการกลุ่มโดย...คุณอรุณ พิลาชื่น เครือข่ายอนุรักษ์ช้างกษญจนบุรี (ECN)

ประเด็นในการแลกเปลี่ยน คือ 
ท�าไมต้องพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ท�าเพื่อ
อะไร ท�าอย่างไร และที่ส�าคัญศูนย์
เรียนรู้ต้องมีชีวิตต้องมีคน ต้อง
มีความรู้ที่จะน�าไปสู่การจัดปรับ
ข้อมูลให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่โดยมี 6 
ประเด็นค�าถาม 

1. สถานการณ์ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเป็นอย่างไร
2. กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้ง

ระบบนิเวศป่าไม้และชายฝั่ง
3. ปัจจัยที่ท�าให้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนประสบความส�าเร็จและยั่งยืน
4. ในการด�าเนินงานที่ผ่านมามีความท้าทายและปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง (ในระดับ

ปฏิบัติการ การจัดการ กลไก การสนับสนุนและการหนุนช่วย สถานการณ์เชิงนโยบายและ
กฎหมาย)

5. ในเมื่อมีการจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่มีรูปแบบวิธีการที่ต่างและเหมือนกัน 
และมีศูนย์เรียนรู้จ�านวนมากที่จัดการโดยรัฐและภาคประชาสังคม ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ นี้จะมีความ
ร่วมมือกันได้อย่างไร เพื่อให้เกิดการขยายผลจากศูนย์เรียนรู้ที่มีศักยภาพ

6. หากมีความต้องการที่จะให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง มีความ
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เข้มแข็งและสามารถขยายผลได้ เราจะมีข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
อย่างไร (ข้อเสนอต่อชุมชน ต่อองค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรม 
ภาคธุรกิจและรัฐบาลแห่งชาติ)

การแลกเปลี่ยนในเวทีโดยมีตัวอย่างจากชุมชนน�าเสนอในประเด็นสถานการณ์ศูนย์เรียน
รู้ 2 แหล่ง คือ พื้นที่บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด และศูนย์เรียนรู้ต�าบลคลองประสงค์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ ดังมีรายละเอียดคือ

1. พื้นที่บ้านเปร็ดใน ต�าบลห้วงน�้าขาว อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 
การจัดท�าศูนย์เรียนรู้ที่เปร็ดในได้วางเป้าหมายคือรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรที่มีอยู่ให้คืน

กลับความสมดุลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็คือต้องดูแลป่า ดูแล
ชายฝั่ง ฟื้นป่าชายเลนให้สมบูรณ์ด้วยสัตว์ต่างๆ ที่มีชีวิตอยู่ วิถีชีวิตประมงพื้นบ้านต้องด�ารงอยู่
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

ดังนั้น การเกิดขึ้นของศูนย์เรียนรู้นั้นเป็นความต้องการของคนในชุมชนที่ต้องการฟื้นฟู
ทรัพยากรเพื่อคนในชุมชนและต้องมีการสืบทอดต่อเนื่อง ความส�าเร็จผลของการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาก็มีความพอใจส่วนหน่ึงแต่ยังไม่เต็มท่ีตามท่ีต้องการเราต้องการให้ทรัพยากรฟื้นคืน
เหมือนในอดีตและเชื่อว่าต้องใช้เวลา ต้นไม้อยู่ในช่วงฟื้นฟู   สัตว์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นยังให้คุณค่า
ไม่พอ อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของศูนย์เรียนรู้เปร็ดในที่ผ่านมานั้นชุมชนมีกฎกติกาของชุมชน 
เช่น ห้ามตัดต้นไม้แต่ต้องปลูกเพิ่มเติม ศูนย์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
และผลที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรนั้นท�าให้ระบบนิเวศดีขึ้น มีตะกอนตกมากขึ้น ท�าให้สิ่ง   
มีชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยและได้ความสมบูรณ์กลับคืนมา 

ในอนาคตข้างหน้า ชุมชนจ�าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น ต�ารวจ
น�้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประมง ฯลฯ เพื่อวางเป้าหมายหรือปักธงในการจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน 

2. ศูนย์เรียนรู้ต�าบลคลองประสงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ที่ผ่านมาได้ท�างานร่วมกับพื้นที่ลุ่มน�้าปากอ่าวกระบี่ ได้เรียนรู้ลักษณะนิเวศพื้นที่ลุ่มน�้า 

และได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่บกจึงได้มี
อาชีพท�านา ศูนย์เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้เรื่องนาข้าว ทุกวันนี้ชุมชนผลิตข้าวสังข์หยด
แล้วแปรรูปเอง หากเป็นข้าวฮางก็ขายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท หากเป็นข้าวสีครกมือราคา
กิโลกรัมละ 80 บาท และถ้าเป็นโรงสีเล็กราคากิโลกรัมละ 70 บาท สาเหตุที่พัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เรื่องการท�านาเนื่องจากปัญหาราคาข้าวแพง น�้าเค็มเข้ามาที่นาท�าให้นาข้าวเสียหาย ส่ง
ผลให้ท�านาไม่ได้เกิดเป็นความยากจน 

ชุมชนได้ตั้งกลุ่มเพื่อจัดการนาข้าว ผ่านการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกษตร
อ�าเภอและองค์กรต่าง ๆ จนท�าให้มีรถไถนาบริการให้กับสมาชิก มีพันธุ์ข้าวที่น�ามาปลูกทดลอง
หาความเหมาะสมกับพื้นที่ มีโรงสีขนาดเล็ก จนกระทั่งชุมชนเป็นแหล่งผลิตข้าวสังข์หยด
อินทรีย์ออกจ�าหน่ายให้กับผู้สนใจ รวมทั้งชุมชนได้มีการจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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นักท่องเที่ยวสามารถด�าน�้าดูปะการัง เที่ยวป่าชายเลน การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นต้น 
“ศูนย์เรียนรู้การจัดการนาข้าวอินทรีย์” ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับชุมชนที่สามารถเรียน

รู้วิธีเพิ่มมูลค่าข้าว และการจัดการป้องกันไม่ให้น�้าเค็มเข้ามาท�าลายพื้นที่นา รวมถึงการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศใน 1 วัน

สรุป
ภายหลังการน�าเสนอจาก 2 พื้นที่ ผู้เข้าร่วมได้ระดมข้อคิดเห็น ข้อเสนอตาม 6 ประเด็น  

และมีข้อสรุป ดังนี้
1. สถานการณ์และรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
  - การเกิดศูนย์เรียนรู้ฯ เกิดจากสภาพปัญหาที่เกิดในชุมชน และต้องการรวมตัวเพื่อ

แก้ปัญหา
  - รูปแบบการเรียนรู้ เช่น เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ 

การแลกเปลี่ยน การสรุปบทเรียน
2. กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบ

นิเวศป่าไม้และชายฝั่ง
  - มีการก�าหนดเป้าหมายสูงสุดในการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ เช่น เพื่อจัดการทรัพยากรที่

ยั่งยืนของนิเวศและทรัพยากรและวิถีชีวิต
  - มีกิจกรรมปฏิบัติการและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน อย่างต่อเนื่อง
  - มีการเรียนรู้ ถอดบทเรียน การพัฒนาทรัพยากร
3. ปัจจัยที่ท�าให้การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนประสบความส�าเร็จและยั่งยืน
  - ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและทุกด้าน รู้สึกเป็นเจ้าของความรู้ และมี

การเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
  - มีการประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน

และให้ความส�าคัญหลักที่ชุมชน
  - การมีกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
  - การสืบต่อให้กับคนรุ่นหลังให้ตระหนัก
  - ชุมชนต้องค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน
  - มีกฎกติการ่วมกันของชุมชน และมีการปฏิบัติจริง
  - ผลักดันสู่ระดับท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่น
4. ความท้าทายและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานที่ผ่านมา
  - ในระดับชุมชน ขาดความร่วมมือ ความสามัคคีการปฏิบัติการของคนในชุมชนถึง

แม้มีองค์ความรู้
  - ในส่วนของราชการ มีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณและเวลา ถนัดด้านงานวิจัยแต่ไม่

ถนัดงานส่งเสริมกระบวนการท�างานกับชุมชน
  - ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมต่อนโยบายที่เข้ามา เช่น การก�าหนดผังเมือง หรือ
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นโยบายต่างๆ 
  - งบประมาณในการสนับสนุนให้ชุมชนจัดการทรัพยากรจากส่วนรัฐมีน้อย
5. เมื่อมีการจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่มีรูปแบบวิธีการที่ต่างและเหมือนกัน และ

มีศูนย์เรียนรู้จ�านวนมากที่จัดการโดยรัฐและภาคประชาสังคม ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ นี้จะมีความร่วม
มือกันได้อย่างไร เพื่อให้เกิดการขยายผลจากศูนย์เรียนรู้ที่มีศักยภาพ

  - วางกฎกติการะเบียบการจัดการทรัพยากรร่วมกัน วางแผนร่วมกัน วางเป้าหมาย
ร่วมกันทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง แบ่งบทบาทตามหน้าที่ โดยเอาชุมชนเป็นที่ตั้ง ให้เกิดเป็นข้อ
บัญญัติของชุมชน

  - สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงาน
ระหว่างกัน

  - ต้องเชื่อมคน เชื่อมงาน ประสานเครือข่าย  มีระบบการสื่อสาร
6. หากมีความต้องการที่จะให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง มีความ

เข้มแข็งและสามารถขยายผลได้ มีข้อเสนอเชิงนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนี้
  ระดับท้องถิ่น  คือ
  - มีข้อบัญญัติระดับชุมชน
  - มีผังชุมชนจัดโซนพื้นที่ตามความเหมาะสมโดยชุมชนเป็นที่ตั้ง
  ระดับชาติ  คือ
  - หน่วยงานรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู้ เพื่อให้ฐานข้อมูล
  - ประสานความร่วมมือด้วยกัน 
  - หน่วยงานภาครัฐต้องท�างานเชิงลึกกับคนในชุมชน เรียนรู้ร่วมกับชุมชน
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สรุปผลกลุ่มย่อยที่ 2 

น�ากระบวนการกลุ่มโดย...คุณสุรีรัตน์ กฤษณะรังสรรค์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

จากการระดมความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมในประเด็นเรื่องสถานการณ์และ
รูปแบบของศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันระดมรูป
แบบของศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึ่งเน้นที่ความรู้ของชาวบ้านและวิถีชีวิตชุมชน เช่น บ้านท้ายเขา
มีศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน, วัฒนธรรม, วิถีชีวิต รวม
ทั้งการสร้างส�านึกรักถิ่นเกิด หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน มีอาคารเก็บข้อมูล ความรู้ บท
เรียนที่น�ามาจัดระบบและเผยแพร่เพื่อให้เยาวชน และผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่ง ฯลฯ

2. ศูนย์เรียนรู้ที่สนับสนุน/ก่อตั้งโดยรัฐ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลน ภายใต้การสนับสนุนของ ทช. (5 ศูนย์ทั่วประเทศ) มีหน้าที่ขยายความ
รู้จากท้องถิ่น รวบรวมและยกระดับองค์ความรู้ และสร้างยุทธศาสตร์จากความต้องการของ
ชุมชน มีหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
บุคคลภายนอก สนับสนุนให้เกิดการน�าความรู้ไปปรับใช้ในแต่พื้นที่ รวมถึงให้การสนับสนุนและ
สร้างให้เกิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

3. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน (เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา)
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เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่ จึงได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมออกเป็นสามกลุ่ม 
ตามรูปแบบศูนย์เรียนรู้ 3 แบบและพูดคุยกันในประเด็นย่อย คือ ปัญหา-อุปสรรค และความ
ท้าทายของการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในแต่ละรูปแบบตามกลุ่มย่อยที่แบ่ง, ปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืนและข้อเสนอเชิงนโยบาย  มีรายละเอียดของการพูดคุยใน 3 
กลุ่มย่อย ดังนี้

1) กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีสาระส�าคัญคือ

ปัญหา-อุปสรรคและความ
ท้าทายของการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้

ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การให้ความรู้กับเยาวชน 
เพราะเยาวชนสนใจเทคโนโลยี
มากกว่าการเรียนรู้ท้องถิ่น

ความเข้มแข็งของชุมชน ให้ท้องถิ่นมีบทบาทเป็น
องค์กรเชื่อมประสาน
โรงเรียน-สถานศึกษา

คนในชุมชนขาดทักษะในการ
จัดการองค์ความรู้ เช่น การ
รวบรวมองค์ความรู้, การน�า
ความรู้มาจัดท�าหลักสูตรท้อง
ถิ่น

การรวบรวมความรู้และเก็บ
ไว้โดยไม่ท�าให้สูญหายไปกับ
คน

ครูและผู้รู้ในชุมชนต้อง
ท�างานด้วยจิตอาสา

กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนไม่ต่อเนื่องเพราะขาด
การสนับสนุน

การเรียนรู้ต้องด�าเนินไป
พร้อมกับการปฏิบัติ

ชุมชนต้องมีแผนต่อเนื่องใน
การด�าเนินงานของศูนย์เรียน
รู้ชุมชน

ความต่อเนื่องขององค์กร
สนับสนุน (รัฐและเอกชน) 
และต่อยอด

น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพื่อจัดเก็บข้อมูล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดการฝึกอบรมเสริมทักษะ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการ
ถ่ายทอด, การเก็บและ
รวบรวมความรู้, วิธีการจัด
เก็บข้อมูล ฯลฯ
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2) กลุ่มศูนย์เรียนรู้ที่สนับสนุน/ก่อตั้งโดยรัฐ มีสาระส�าคัญคือ

ปัญหา-อุปสรรคและความ
ท้าทายของการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้

ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การก่อตั้งโดยความต้องการ
ของรัฐไม่ใช่ความต้องการ
ของชุมชน

มีงบประมาณสนับสนุน มียุทธศาสตร์และแผนงานที่
ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว

ปัญหาบุคลากรภาครัฐ เช่น 
เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอ-
ความไม่ต่อเนื่อง เช่นถูกโยก
ย้าย

มีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และสิ่งอ�านวยความสะดวก

สร้างเครือข่ายกับหน่วย
งานต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้แก่ 
อบต.,อบจ.,เทศบาล,
ผู้ว่าฯ, นายอ�าเภอ, อปท., 
โรงเรียน,ชุมชน,องค์กร
พัฒนาเอกชน, เอกชน, 
วัด,มัสยิด, พัฒนาชุมชน, 
สาธารณสุข, ฯลฯ

การแปรแผนจากยุทธศาสตร์
และนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ
ระดับพื้นที่โดยเฉพาะการ
สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนยังมีน้อย

มีองค์ความรู้ทั้งงานวิจัยและ
ภูมิปัญญา

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น 
การศึกษาดูงาน, อบรม ฯลฯ

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไม่
ทั่วถึงท�าให้เกิดช่องว่างและ
ท�าให้ชุมชนไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของศูนย์

มีบุคลากรประจ�า พัฒนาต่อยอดเรื่องการ
พัฒนาอาชีพให้กับชุมชน
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3) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน มีสาระส�าคัญคือ

ปัญหา-อุปสรรคและความ
ท้าทายของการพัฒนาศูนย์

เรียนรู้

ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ถูกตั้งค�าถามเรื่องความ
จริงใจหรือสร้างภาพ ตอบ
สนองต่อชุมชนและความ
ต้องการของพื้นที่หรือไม่

เป้าหมาย-แผนงาน-งบ
ประมาณที่ชัดเจน

แลกเปลี่ยนบทเรียนไปยัง
พื้นที่ข้างเคียง เช่น ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่อื่น ๆ ที่ส่ง
ผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน

ก�าลังคนที่ขับเคลื่อนมีเพียง
พอ

สร้างเครือข่ายชาวบ้านในการ
จัดการและดูแลทรัพยากร
ชายฝั่ง

การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน รวมทั้งบทบาทของ
ผู้หญิง

พัฒนาการสื่อสาร จากภาษา
วิชาการเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
ส�าหรับชาวบ้าน

การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
ความไว้วางใจระหว่างคนใน
ชุมชน และระหว่างชุมชน-
รัฐ-เอกชน

การติดตามประเมินผล
โครงการ ความส�าเร็จและ
ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน
ต่อไป
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สรุปผลการสัมมนา และก้าวต่อไป

คุณสมหญิง สุนทรวงษ์
ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

สรุปผลการสัมมนาและแนวทางความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนของผู้เข้าร่วม มีราย
ละเอียด ดังนี้

สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง

• มีการกัดเซาะชายฝั่ง 
• มีการลดลงของป่าชายเลน 
• มีการลดลงของสัตว์น�้าในทะเล 
• มีการแย่งชิงและความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร ระหว่าง  ผู้ใช้กับผู้ใช้    ผู้ใช้กับผู้

อนุรักษ์ 
• ความเป็นตัวตนศักดิ์ศรีของหน่วยงาน เป็นอุปสรรคในการท�างานร่วมกันของผู้

เกี่ยวข้องในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลน และชายฝั่ง   
• กฎหมายที่มีอยู่เป็นเรื่องล้าสมัย   กลายเป็นอุปสรรคในการท�างานท้องถิ่น 
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เป้าหมายและกระบวนการในเรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

• รวบรวมและบูรณาการความรู ้ทั้งในระดับท้องถิ่นและงานวิจัยความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์

• เผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้
• สนับสนุนต่อยอดและขยายผลองค์ความรู้
• สร้างความตระหนักรู้และส�านึกในการจัดการทรัพยากร
• เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือในภาคีหุ้นส่วน 

ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายต่อเรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
 

ระดับนโยบาย
• ภาคราชการ มีระเบียบปฏิบัติหยุมหยิม ขาดความคล่องตัว
• นโยบายรวมศูนย์ สั่งการจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
• บุคลากรไม่เพียงพอ และการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ท�าให้งานขาดความต่อเนื่อง
• ความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณและนโยบายในการสนับสนุนงานของชุมชน 
ระดับชุมชน
• คนในชุมชนขาดความเข้าใจ หรือตระหนักถึงความส�าคัญของศูนย์การเรียนรู้ มุ่งท�า

มาหากินมากกว่า
• คนในชุมชนบางชุมชน ขาดจิตส�านึกไม่จริงใจ รับแต่ปาก แต่ไม่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติมีน้อย

ปัจจัยสนับสนุนที่มีต่อศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

ระดับนโยบาย
• รัฐมีแผนและนโยบาย
• มีงบประมาณ และบุคลากร 
• มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
• มีองค์ความรู้งานวิจัย งานวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์
• มีหน้าที่ตามกฎหมาย จึงได้รับความเชื่อถือ
ระดับชุมชน
• องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง
• แกนน�าชุมชนเข้มแข็ง
• มีการสืบทอดสู่เยาวชน
• ชุมชนมีผู้รู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอด
• มีองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติจริง
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• มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความต่อเนื่อง 
• มีทรัพยากรทั้งคน  และทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง  

ระดับนโยบาย
• ให้มียุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
• ให้มีการสนับสนุนงบประมาณที่ต่อเนื่อง 
• ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• ให้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ข้ามเขตการปกครอง
• ให้มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างช่องทางและสื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจงาน
• ให้มีการท�างานประสานความร่วมมือจากหลากหลายภาคี
• ให้มีกลไกการประสานงานในทุกระดับ (ชุมชน อบต. อบจ. นโยบาย)
• ให้สร้างเครือข่าย การจัดการความรู้ระหว่างศูนย์ฯ
• ให้มีการติดตาม ประเมินผลแผนงานในทุกระดับ
ระดับท้องถิ่น / ชุมชน
• ให้มียุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
• ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ เช่น การอบรม เสริมทักษะ เรื่องการรวบรวม

ความรู้ การจัดการข้อมูล ทักษะการถ่ายทอด
• ให้มีการน�าเทคโนโลยี และเครื่องมือมาใช้ ผลักดันหลักสูตรท้องถิ่น สร้างความ

ตระหนัก จิตอาสา ให้แก่ผู้น�าและชาวบ้าน 
• ให้ท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมประสาน ระหว่าง โรงเรียน และสถาบันการศึกษา เพื่อผลักดัน

หลักสูตรท้องถิ่น
• ให้มีข้อบัญญัติของชุมชนในการจัดการตนเอง
• ให้มีการจัดท�าโซนพื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยชุมชน
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กล่าวขอบคุณและปิดสัมมนา

โดย...คุณประทีป ถนอมชาติ
ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน 6 ต�าบล จังหวัดตราด

...ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อปกป้องทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน...
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ภาคผนวก
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ก�าหนดการ
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556
เวลา  รายละเอียด
08.30	–	09.00	 ลงทะเบียนและรับเอกสำร
09.00	–	09.30	 กล่ำวต้อนรับ	โดย	คุณสมศักดิ์ พิริยโยธา	ผู้เชี่ยวชำญฯ	กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
	 	 กล่ำวแสดงควำมยินดี	โดย		Mrs. Julia Marton-Lefèvre  Director General of IUCN 
  และ	Dr. Tint Lwin Thaung,		ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ
09.30	-	09.50	 กล่ำวรำยงำน		โดย	คุณสมหญิง สุนทรวงษ์, ผู้ประสำนงำนแผนงำนประเทศไทย	ศูนย์วนศำสตร์

ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	
09.50	-	10.00	 กล่ำวเปิดงำนสัมมนำโดย	คุณเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด
10.00	-	10.15	 พิธีมอบกองทุนเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำชำยเลนและชำยฝั่ง	แก่ชุมชน	น�ำร่อง	5	แห่ง	

โดย	คุณเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรำด
10.15	-	10.35	 พักรับประทำนอำหำรว่ำง

10.35	–	12.30		 เวทีเสวนา  “สถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลน และชายฝั่งกับทิศทางในการสนับสนุนเชิง
นโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ”

	 	 ผู้ร่วมเวทีเสวนำ
	 	 •	 คุณธีระ สลักเพชร		สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	จังหวัดตรำด
	 	 •	 คุณสมศักดิ์ พิริยโยธา	ผู้เชี่ยวชำญฯ	กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
	 	 •	 คุณสมหญิง สุนทรวงษ์	 ผู้ประสำนงำนแผนงำนประเทศไทย	 ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับ

ป่ำ	
	 	 •	 คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข	มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	
	 	 •	 คุณศุภกิจ ห้วงน�้า	ตัวแทนจำกบ้ำนเปร็ดใน	จังหวัดตรำด
	 	 ด�ำเนินรำยกำรโดย	ดร. จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์	ผู้แทน	IUCN-ประเทศไทย

12.30	-	13.30		 อำหำรเที่ยง....อำหำรท้องถิ่น	7	หมู่บ้ำน	

13.30	–	15.30	 ตลาดนัดองค์ความรู้ 3 ประเด็นใน 3 ห้องย่อย 

	 	 1) บทเรียน องค์ความรู้ป่าชายเลนและชายฝั่ง: ด�ำเนินรำยกำรโดย	คุณอรุณ พิลาชื่น	เครือข่ำย
อนุรักษ์ช้ำงกำญจนบุรี	(ECN)

	 	 •	 กำรจัดกำรป่ำจำก	 โดย	 คุณประทีป ถนอมชาติ	 ตัวแทนบ้ำนท่ำตะเภำ	 ต�ำบลหนองเสม็ด	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรำด

	 	 •	 กำรฟื้นฟูป่ำหน้ำทะเล	โดย	คุณสมพร ไกรสมุทร	ตัวแทนบ้ำนอ่ำวขำม	ต�ำบลอ่ำวใหญ่	อ�ำเภอ
เมือง	จังหวัดตรำด

	 	 •	 กำรฟื้นฟูป่ำบนนำกุ้งร้ำง	โดย	คุณอ�านวย ชูมณี	ตัวแทนบ้ำนเปร็ดใน	ต�ำบลห้วงน�้ำขำว	อ�ำเภอ
เมือง	จังหวัดตรำด

	 	 2) นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง:	ด�ำเนินรำยกำรโดย	อ.นนท์ นุชหมอน	สถำบันธรรมรัฐ
เพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 •	 กำรประเมินคำร์บอนในพื้นที่ป่ำชำยเลน	 โดย คุณรุ่ง ทับพลี	ตัวแทนบ้ำนอ่ำวกรูด	ต�ำบลห้วง
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น�้ำขำว	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรำด
	 	 •	 หลักสูตรท้องถิ่นในกำรจัดกำรป่ำชำยเลน	 โดย	 คุณประสาร เอี่ยมวิจารณ์	 โรงเรียนพันท้ำย

นรสิงห์	จังหวัดสมุทรสำคร		
	 	 •	 กล้ำจะโต..เยำวชนกับก้ำวย่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกร	โดย	คุณยุทธนา ถนอมวงษ์ ตัวแทนบ้ำน

ท้ำยเขำ	ต�ำบลน�้ำเชี่ยว	อ�ำเภอแหลมงอบ	จังหวัดตรำด

	 	 3) การจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ :	 ด�ำเนินรำยกำรโดย	
ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย์ มหำวิทยำลัยบูรพำ	(วิทยำเขตจันทบุรี)

	 	 •	 กำรจัดกำรกำรกัดเซำะในพื้นที่ชำยฝั่ง	 โดย	 คุณศิริวัฒน์ คันทารส	 โครงกำรศึกษำแนวทำง
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง	 โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนต�ำบลแหลมใหญ่	 อ�ำเภอ
เมือง	จังหวัดสมุทรสงครำม	ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)

	 	 •	 ป่ำชำยเลน	และกำรจัดกำรภัยพิบัติ	 โดย	คุณหลงเฝียะ บางสัก ประธำนกลุ่มประมงพื้นบ้ำน	
น�้ำรำบ	ต�ำบลบำงสัก	อ�ำเภอกันตัง	จังหวัดตรัง

	 	 •	 กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	โดย	คุณอนุรักษ์ หวันมุสา รองนำยกอบต.เกำะลิบง	อ�ำเภอ
กันตัง	จังหวัดตรัง

	 	 •	 ข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรจัดกำรชำยฝั่ง	 โดย	 คุณทรงวุฒิ พัฒแก้ว	 อบต.ท่ำศำลำ	 อ�ำเภอ
ท่ำศำลำ	จังหวัดนครศรีธรรมรำช

15.30	-	15.50	 พักรับประทำนอำหำรว่ำง

15.30	-	17.30	 ชมนิทรรศกำร	และร่วมกิจกรรม	รู้หลัก...รู้คิด...เจำะลึกวิธีกำร

	 	 ห้องสาธิตที่ 1 การประเมินคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน	 น�ำกิจกรรมโดย	คุณปรัชญา ยังพัธนา	
ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ	

	 	 ห้องสาธิตที่ 2 การติดตามการฟื้นฟูป่าในนากุ้งร้าง	น�ำกิจกรรมโดย	คุณรัตนติกา เพชรทองมา	
มูลนิธิกองทุนไทย

	 	
วันที่ 7 มีนาคม 2556
เวลา  รายละเอียด
08.30	–	09.00	 ทบทวนและสรุปผลกิจกรรมวันที่ 1 	
	 	 โดย	คุณรัตน์กวี บุญเมฆ	ผู้ประสำนงำนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยกำรจัดกำร

ทรัพยำกรชำยฝั่งโดยชุมชน	ผ่ำนศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่	6	ต�ำบล	จังหวัดตรำด

09.00	-	10.30	 เวทีเสวนำ:	ศูนย์เรียนรู้ชุมชน......โฉมใหม่ในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อชุมชนกับทรัพยำกรชำยฝั่ง	
	 	 โดยมีผู้เข้ำร่วมเสวนำ
	 	 •	 คุณไชยภูมิ สิทธิวัง	ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรป่ำชำยเลน	กรม	ทช.		
	 	 •	 คุณพิสุทธิ์ ศรีหมอก	กลุ่ม	Open	Space	
	 	 •	 คุณสรสาสน์ สีเพ็ง	หน.กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน	ส�ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดตรำด
	 	 •	 คุณสมชาย ศรประดิษฐ์	รองนำยก	อบต.หนองคันทรง	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรำด
	 	 •	 คุณวิโรจน์ สุขะ วิทยำลัยชุมชนตรำด	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรำด
	 	 ด�ำเนินรำยกำรโดย:		คุณสมหญิง สุนทรวงษ์	ผู้ประสำนงำนแผนงำนประเทศไทย	ศูนย์วนศำสตร์

ชุมชนเพื่อคนกับป่ำ

10.30	-	10.45		 พกัรบัประทำนอำหำรวำ่ง
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เวลา  รายละเอียด
10.45	–	12.30	 เวทีกลุ่มย่อยเพื่อการเรียนรู้ “แนวทางความร่วมมือและข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

ชุมชนเพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝั่ง” (2 กลุ่มย่อย)
	 	 ด�ำเนินรำยกำรกลุ่มย่อยโดย		
	 	 (1) คุณอรุณ พิลาชื่น, คุณปรัชญา ยังพัธนา, คุณสุภาภรณ์ ปันวารี	(และ	ผู้แทนจำกกรมทรัพยำกรทำง

ทะเลและชำยฝั่ง)	 
  (2) คุณสุรีรัตน์ กฤษณะรังสรรค์, คุณอัจลา รุ่งวงษ์, คุณรัตนติกา เพชรทองมา

12.30	-	13.30	 อำหำรเที่ยง....อำหำรท้องถิ่น	7	หมู่บ้ำน	

13.30	–	14.00	 เวทีกลุ่มย่อยเพื่อการเรียนรู้ (ต่อ)

14.00	-	15.00	 2 กลุ่มย่อย น�าเสนอ และแลกเปลี่ยน
	 	 ด�ำเนินรำยกำรโดย:	ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ มหำวิทยำลัยบูรพำ	(วิทยำเขตจันทบุรี)

15.00	-	15.20	 สรุปผล และก้าวต่อไป
	 	 ด�ำเนินรำยกำรโดย		คุณสมหญิง สุนทรวงษ์	ผู้ประสำนงำนแผนงำนประเทศไทย	ศูนย์วนศำสตร์ชุมชนเพื่อ

คนกับป่ำ

15.20	-	15.30	 กล่าวขอบคุณและปิดสัมมนา	โดย คุณประทีป ถนอมชาติ 	ประธำนเครือข่ำยศูนย์เรียนรู้ชุมชน	6	ต�ำบล	
จังหวัดตรำด
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รายชื่อผู้เข้าร่วม
สมัมนำกำรจดักำรองคค์วำมรูท้อ้งถิน่:	คณะกรรมกำรประสำนควำมรว่มมอืระดับชำติ	ดำ้นปำ่ชำยเลนเพือ่อนำคต

ศนูยเ์รยีนรูช้มุชน:	กำรจดักำรองคค์วำมรู ้	เพือ่กำรจดักำรทรพัยำกรปำ่ชำยเลนและชำยฝ ัง่อยำ่งยัง่ยนื
วนัที่	6-7	มนีำคม	พ.ศ.	2556	ณ	ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	1	จงัหวดัตรำด

ล�าดบั  ชือ่    องคก์ร
วทิยากร
1.	 คณุเบญจวรรณ	อำ่นเปรือ่ง		 ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัตรำด
2.	 Dr.	Tint	Lwin	Thaung	 	 Executive	Director	
	 	 	 	 	 RECOFTC	–	The	Center	for	people	and	Forests	
3.	 Julia	Marton-Lefèvre			 Director	General	of	IUCN
4.	 ดร.	จ�ำเนยีร	วรรตันช์ยัพนัธ ์	 IUCN	-	Thailand
5.	 คณุไชยภมูิ	สทิธวิงั		 	 ผูอ้�ำนวยกำรสว่นสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลน	
6.	 คณุทรงวฒุิ	พฒัแกว้	 	 รองนำยก	องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลทำ่ศำลำ	จงัหวดันครศรธีรรมรำช
7.	 คณุนนท์	นชุหมอน	 	 สถำบนัธรรมรฐัเพือ่กำรพฒันำสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
8.	 คณุประทปี	ถนอมชำติ		 	 บำ้นทำ่ตะเภำ	จงัหวดัตรำด
9.	 คณุประสำร	เอีย่มวจิำรณ ์		 โรงเรยีนพนัทำ้ยนรสงิห ์	จงัหวดัสมทุรสำคร
10.	 คณุพสิทุธิ์	ศรหีมอก	 	 กลุม่	Open	Space
11.	 คณุยทุธนำ	ถนอมวงษ ์		 	 บำ้นทำ้ยเขำ	จงัหวดัตรำด
12.	 คณุรุง่	ทบัพลี		 	 บำ้นอำ่วกรดู	จงัหวดัตรำด
13.	 คณุเรวดี	ประเสรฐิเจรญิสขุ	 มลูนธิเิพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื
14.	 ดร.วศนิ	ยวุนะเตมียี ์	 	 มหำวทิยำลยับรูพำ	วทิยำเขตจนัทบรุี
15.	 คณุวโิรจน ์	สขุะ	 	 วทิยำลยัชมุชนตรำด
16.	 คณุศริวิฒัน ์	คนัทำรส	 	 ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	ฝำ่ยวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่
17.	 คณุศภุกจิ	หว้งน�ำ้	 	 บำ้นเปรด็ใน	จงัหวดัตรำด
18.	 คณุสมชำย	ศรประดษิฐ ์	 	 รองนำยก	องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลหนองคนัทรง	จงัหวดัตรำด
19.	 คณุสมพร	ไกรสมทุร	 	 บำ้นอำ่วขำม	จงัหวดัตรำด
20.	 คณุสมศกัดิ์	พริยิโยธำ	 	 ผูเ้ชีย่วชำญกรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ ัง่
21.	 คณุสรสำสน ์	สเีพง็	 	 หวัหนำ้กลุม่งำนสง่เสรมิกำรพฒันำชมุชน	จงัหวดัตรำด
22.	 คณุหลงเฝ ยีะ	บำงสกั	 	 ประธำนกลุม่ประมงพืน้บำ้นน�ำ้รำบ	จงัหวดัตรงั
23.	 คณุอนรุกัษ ์	หวนัมสุำ	 	 รองนำยก	องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลเกำะลบิง	จงัหวดัตรงั
24.	 คณุอ�ำนวย	ชมูณี		 	 บำ้นเปรด็ใน	จงัหวดัตรำด

คณะกรรมการประสานความรว่มมอืระดบัชาติ ดา้นปา่ชายเลนเพือ่อนาคต
25.	 รศ.ดร.นพรตัน ์	บ�ำรงุรกัษ ์		 คณะกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม	มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์
26.	 คณุพลูศรี	วนัธงไชย	 	 กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ ัง่
27.	 คณุดษิยอ์ร	อทิธอิรยิสนุทร	 กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ ัง่
28.	 คณุมรกต	โจวรรณกะ	 	 กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ ัง่
29.	 คณุปรญิญำ	ลฬีหำนนท์	 	 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
30.	 คณุชมพนูทุ	ชว่งโชติ	 	 ส�ำนกัวำงแผนกำรเกษตร	ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม
31.	 คณุรุง่ลลันำ	กรีตกิลุธนำวฒัน ์	 กรมกำรทอ่งเทีย่ว



100

ล�าดบั  ชือ่   องคก์ร 
32.	 คณุพนูสนิ	ศรสีงัคม	 	 UNDP
33.	 คณุสวุมิล	เสรเีผำ่วงษ ์	 	 UNDP
34.	 คณุฉลอง	ดษิสี	 	 UNDP
35.	 คณุศริพิร		ศรอีรำ่ม		 	 โครงกำรปำ่ชำยเลนเพือ่อนำคต	(MFF-Thailand),	IUCN
36.	 คณุศริพิร	กลุพฒันสวุรรณ	 IUCN	
37.	 คณุสรุวทิย ์	ขนุช�ำนำญ	 	 กองทนุสตัวป์ำ่โลก	(WWF)
38.	 คณุสำยสนุยี ์	จกัษอุนิทร ์	 	 กองทนุสตัวป์ำ่โลก	(WWF)
39.	 คณุสมบรูณ ์	จงึเปรมปรดีิ์		 INEB
40.	 คณุวลิำวรรณ	นอ้ยภำ	 	 สถำบนัสิง่แวดลอ้มไทย

หนว่ยงาน จงัหวดัตราด
41.	 คณุสรุะเดน่	สญัญอำจ	 	 ผูอ้�ำนวยกำร	ส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัตรำด
42.	 คณุวชัระ	สนุำภกัดี	 	 ส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัตรำด
43.	 คณุกญัญำรตัน ์	กลำงบรุมัย ์	 ส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัตรำด
44.	 คณุณฐัฐอ์ร	ประสทิธภิำนำวำ	 ส�ำนกังำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัตรำด
45.	 ร.ท.หญงิปำนทพิย ์	อยูด่ี	 	 เลขำนกุำรฯ	นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดัตรำด
46.	 ร.ต.ต.	รำเชน	ศรเีมฆ	 	 ต�ำรวจภธูรจงัหวดัตรำด
47.	 คณุพชิยั	วสิทุธแิพทย ์	 	 นำยกเทศมนตรี	เทศบำล�ำบลหนองเสมด็
48.	 คณุวสิทุธิ์	อำสนส์ถติย ์	 	 รองนำยกเทศมนตรี	เทศบำลต�ำบลหนองเสมด็
49.	 คณุอ�ำพร	แพทยศ์ำสตร ์	 	 นำยก	องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลหว้งน�ำ้ขำว
50.	 คณุธญัญำ	ขำวเกลีย้ง	 	 รองนำยก	องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลอำ่วใหญ่
51.	 คณุโชคชยักำณน์นท์	วสิทุธแิพทย ์	 องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลอำ่วใหญ่
52.	 คณุสทุธำสณิี	นชุนอ้ย	 	 ส�ำนกังำนเทศบำลต�ำบลน�ำ้เชีย่ว
53.	 คณุพมิพ ์ใจ	บญุเลศิ	 	 ส�ำนกังำนเทศบำลต�ำบลน�ำ้เชีย่ว
54.	 คณุอนนัต์	มงคล	 	 ผูช้ว่ยผู ้ใหญบ่ำ้นแลมคอ้	ต�ำบลเนนิทรำย	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัตรำด
55.	 คณุพชัร	เอบิพบ	 	 กรรมกำรสภำเดก็และเยำวชนเนนิทรำย
56.	 คณุสภุำกำญจน ์	พรหมนอ้ย	 วทิยำลยัชมุชนตรำด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ัง่
57.	 คณุธนติ	แสงวสิทุธิ์	 	 หวัหนำ้ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	1	(ตรำด)
58.	 คณุสมบตัิ	กำญจนไพหำร		 หวัหนำ้ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	2	(สมทุรสำคร)	
59.	 คณุตะวนั	แตงเอีย่ม	 	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	2	(สมทุรสำคร)
60.	 คณุขวญัตำ	จนิดำอปุถมัภ์	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	2	(สมทุรสำคร)
61.	 คณุดรณุี	เจยีมจ�ำรสัศลิป ์		 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	3	(นครศรธีรรมรำช)
62.	 คณุสกัรยีำ	สนัหละ	 	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	3	(นครศรธีรรมรำช)
63.	 คณุกฤษฐำ	สทุธนิุน่	 	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	4	(พงังำ)
64.	 คณุกรรณกิำร ์	โชคชญำกติต์	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	4	(พงังำ)
65.	 คณุประนอม	ชมุเรยีง	 	 หวัหนำ้ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	5	(สตลู)
66.	 คณุกอลยีะ๊	แมน่�ำ้	 	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	5	(สตลู)
67.	 คณุจนิตนำ	เจะ๊งะ๊	 	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	5	(สตลู)
68.	 คณุรอฝ อีะ๊	ตำวำโต	 	 ศนูยส์ง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	5	(สตลู)
69.	 คณุกฤตยชญ์	ช�ำนำญชำ่ง		 ศนูยอ์นรุกัษท์รพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ ัง่	1
70.	 คณุชำตรี	เอีย่มสวุรรณ	 	 ศนูยอ์นรุกัษท์รพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ ัง่	1
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71.	 คณุสมทรง	ดริะทศัน ์	 	 ศนูยอ์นรุกัษท์รพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ ัง่	1
72.	 คณุวรำภรณ์	จีโ๋ปทำ	 	 สว่นบรหิำรจดักำรทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	1	(ชลบรุ)ี
73.	 คณุพรทพิย ์	ฝอยวงษ ์	 	 สว่นบรหิำรจดักำรทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	1	(ชลบรุ)ี
74.	 คณุวชริศกัดิ์	วฒันำธรณศ์กัดิ์	 สว่นบรหิำรจดักำรทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	1	(ชลบรุ)ี
75.	 คณุไตรรตัน ์	เรอืนงำม	 	 หวัหนำ้สถำนพีฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	4	(น�ำ้เชีย่ว,	ตรำด)
76.	 คณุสมบตัิ	ไทรใหญ่	 	 สถำนพีฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	4	(น�ำ้เชีย่ว,	ตรำด)
77.	 คณุนพดล	นพมำศ	 	 สถำนพีฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	4	(น�ำ้เชีย่ว,	ตรำด)	
78.	 คณุวนิยั	บญุลอ้ม	 	 หวัหนำ้สถำนพีฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	45	(ดำ่นเกำ่,	ตรำด)
79.	 คณุวนัชยั	ภูม่ณี	 	 สถำนพีฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	45	(ดำ่นเกำ่,	ตรำด)
80.	 คณุทวี	จนัทรข์นุทด	 	 สถำนพีฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	45	(ดำ่นเกำ่,	ตรำด)
81.	 คณุอมรำพร	ศรพีวัเจรญิ	 	 สว่นสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลน
82.	 คณุอตภิำคย ์	พรหมสวุรรณ	 สว่นสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลน
83.	 คณุศภุฤกษ ์	รนิใหม่	 	 สว่นสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลน
84.	 คณุสวุมิล	เทีย่งตรง	 	 สว่นสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลน
85.	 คณุรตันพ์งษ ์	นนัทรตัน ์	 	 สว่นสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลน
86.	 คณุนฤมล	คุม้วงษ ์	 	 สว่นสง่เสรมิและพฒันำทรพัยำกรปำ่ชำยเลน
87.	 คณุวชัระ	ฆอ้งกร	 	 สว่นบรหิำรจดักำรทรพัยำกรปำ่ชำยเลน
88.	 คณุไพโรจน ์	นำครกัษำ	 	 ผูอ้�ำนวยกำรสว่นบรหิำรจดักำรทรพัยำกรปำ่ชำยเลนที่	5	(เพชรบรุ)ี
89.	 คณุชำตรี	ฤำกจิ	 	 ส�ำนกังำนผูเ้ชีย่วชำญ
90.	 คณุชยัวฒัน ์	ทำ่พรกิ	 	 ศนูยว์จิยัปำ่ชำยเลน	ตรำด
91.	 คณุอนชุติ	ใจเกือ้	 	 ศนูยว์จิยัปำ่ชำยเลน	ตรำด

บา้นทา่ตะเภา
92.	 คณุสพุจน ์	ปำนดี	 	 ผู ้ใหญบ่ำ้น
93.	 คณุธรกร	จนัทรห์อม	 	 ผูช้ว่ยฯ	ฝำ่ยปกครอง
94.	 คณุสำระ	แพทยพ์ทิกัษ ์	 	 ผูช้ว่ยฯ	ฝำ่ยรกัษำควำมสงบ
95.	 คณุเสวี	ใจเทีย่ง	 	 ประธำนกลุม่อนรุกัษ ์	
96.	 คณุวำสนำ	นำรถอดุม	 	 กลุม่อนรุกัษ ์
97.	 คณุวนัทนำ	แขถนอม	 	 กลุม่อนรุกัษ ์
98.	 คณุปญัญำ	ทกัษค์รีี	 	 กลุม่อนรุกัษ ์
99.	 คณุสมัฤทธิ์	ข�ำวงษ ์	 	 กลุม่อนรุกัษ ์
100.	 คณุสำคร	สถำกำร	 	 ประธำน	อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ่ำ้น	(อสม.)
101.	 คณุพยอม	เวศยำ	 	 อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ่ำ้น	(อสม.)
102.	 คณุดรณุี	เดชกลัยำ	 	 อำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ่ำ้น	(อสม.)
103.	 คณุบงัอร	อิด้แสง	 	 หนองเสมด็	ตรำด

บา้นอา่วกรูด
104.	 คณุอรรถพล	สบืสอน	 	 ก�ำนนัต�ำบลหว้งน�ำ้ขำว
105.	 คณุนกุลู	ชืน่ชอบกจิ	 	 สำรวตัรก�ำนนั
106.	 คณุอนนัต์	ถวลิวงษ ์	 	 สำรวตัรก�ำนนั
107.	 คณุบญุเรอืง	ทบัพลี	 	 ผูช้ว่ยผู ้ใหญบ่ำ้น
108.	 คณุสมศกัดิ์	คงประชำทรพัย ์	 ผูช้ว่ยผู ้ใหญบ่ำ้น
109.	 คณุสมพงษ ์	หว้งน�ำ้	 	 สมำชกิ	องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลหว้งน�ำ้ขำว
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110.	 คณุเตย	สเุกศ		 	 ผูช้ว่ยผู ้ใหญบ่ำ้น
111.	 คณุธนชำติ	คงโต	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
112.	 คณุสมบรูณ ์	เนนิสถำน	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	 	 	

บา้นพรงล�าบดิ
113.	 คณุนยิม	กอ้งสนัน่	 	 ผูช้ว่ยผู ้ใหญบ่ำ้น

บา้นเปรด็ใน
114.	 คณุมำโนช	ผึง้รัง้	 	 ผู ้ใหญบ่ำ้น
115.	 คณุเกยีรตสิกลุ	หว้งน�ำ้	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
116.	 คณุวริญั	พมิพอ์บุล	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
117.	 คณุฉงน	คงพลิว้	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
118.	 คณุบญุรอด	พน้ภยัพำล	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	

บา้นอา่วขาม
119.	 คณุมำนติย ์		ฉำยศริิ	 	 ผู ้ใหญบ่ำ้น
120.	 คณุสเุมธ		สวสัดี	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
121.	 คณุร�ำพงึ		ทองโชติ	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
122.	 คณุวรีพฒัน ์	อนนัต์	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
	
บา้นทา่ระแนะ
123.	 คณุสำยชล	สเุนตร	 	 ผู ้ใหญบ่ำ้น
124.	 คณุไสว	สเุนตร	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
125.	 คณุวรรณำ	สดุสงวน	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
126.	 คณุวลัลพ	ศลิำอำสน ์	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
127.	 คณุมำโนช	สมทุผำ	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
128.	 คณุสรุชยั	เลก็ก�ำพชุ	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์	
129.	 คณุนวลนภำ	ศรประดษิฐ ์		 กรรมกำรอนรุกัษ ์
130.	 คณุณรงค์	เพง่จนิดำ	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
131.	 คณุถนอม	อภบิำลศรี	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
132.	 คณุพนสั	เพง่จนิดำ	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
133.	 คณุสชุำติ	ฤทธเิดช	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
134.	 คณุแสง	วงคค์�ำ	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
135.	 คณุสนิ	ชใูจหำญ	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์

บา้นทา้ยเขา
136.	 คณุดวงรตัน ์	ถนอมวงษ ์	 	 ผู ้ใหญบ่ำ้น
137.	 คณุรกัเลห่ ์	ภมูมิำโนช	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
138.	 คณุจกัรนิทร ์	ภมูมิำโนช	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
139.	 คณุมำรตุ	วริญัโท	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
140.	 คณุภรูวิฒัน ์	ภมูมิำโนช	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
141.	 คณุรกัดี	ภมูมิำโนช	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
142.	 คณุประเมนิ	ภมูมิำโนช	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์
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143.	 คณุสชุำติ	ถนอมวงษ ์	 	 กรรมกำรอนรุกัษ ์

เครอืขา่ยเพือ่การอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัตราด (คอต.)
144.	 คณุส�ำรวย	ทัง่ทอง	 	 กลุม่อนรุกัษป์ำ่และน�ำ้	วงัปลำหมอ
145.	 คณุประเวช	พว่งกระสนิธุ ์		 กลุม่อนรุกัษป์ำ่และน�ำ้	วงัปลำหมอ
146.	 คณุประมวล	คมพดุซำ	 	 กลุม่อนรุกัษป์ำ่และน�ำ้	วงัปลำหมอ
147.	 คณุบญุพงิ	อิม่อุง่	 	 ต�ำบลหนองคนัทรง
148.	 คณุสมพร	สรุโิย	 	 ต�ำบลดำ่นชมุพล	อ�ำเภอบอ่ไร่
149.	 คณุล�ำใย	พลแพน	 	 กลุม่อนรุกัษแ์ละฟ ืน้ฟปูำ่คลองโอน
150.	 คณุบญุเหลอื	บญุรกัษำ	 	 ต�ำบลหนองเตยีน	อ�ำเภอแหลมงอบ
151.	 คณุโอฬำร	อ�ำพรรณ	 	 กลุม่อนรุกัษท์รพัยำกรสตัวน์�ำ้ชำยฝ ัง่และปำ่ไมบ้ำ้นหนองเตยีน

เครอืขา่ยภาคใต ้
152.	 คณุกำนตำ	มลีำ่ม	 	 บำ้นเกำะกลำง	จ.กระบี่
153.	 คณุนนท์	มลีำ่ม	 	 บำ้นเกำะกลำง	จ.กระบี่
154.	 คณุบำ่ว	นำเมอืง	 	 บำ้นเกำะกลำง	จ.กระบี่
155.	 คณุยำเซด็	ชว่ยกำร	 	 บำ้นเกำะกลำง	จ.กระบี่
156.	 คณุสมพร	หมัน่คำ้	 	 บำ้นเกำะกลำง	จ.กระบี่
157.	 คณุเสำวลกัษณ์	มลีำ่ม	 	 บำ้นเกำะกลำง	จ.กระบี่
158.	 คณุเกษม	สภุำพ	 	 บำ้นบำงลำ	จ.ภเูกต็
159.	 คณุอรณุ	บ�ำรงุนำ	 	 บำ้นบำงลำ	จ.ภเูกต็
160.	 คณุออ้ย	บ�ำรงุนำ	 	 ภเูกต็
161.	 คณุอนริทุธิ์	บ�ำรงุนำ	 	 ภเูกต็

อืน่ ๆ 
162.	 ผ.ศ.ไพโรจน ์	แสงจนัทร ์	 	 ศนูยป์ระสำนงำนวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ตะวนัออก	(สกว.)
163.	 คณุกญัจนภ์สัร	สถลชันนัทรส์กลุ	 ศนูยศ์กึษำเรยีนรูร้ะบบนเิวศปำชำยเลนสรินิำถรำชนิี
164.	 คณุธวชัชยั	วงศก์นัตำ	 	 ศนูยศ์กึษำเรยีนรูร้ะบบนเิวศปำชำยเลนสรินิำถรำชนิี
165.	 คณุLean	Deieon	 	 มลูนธิเิพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	(SDF)
166.	 คณุโจนำธำน	ชอทท์	 	 มลูนธิเิพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	(SDF)
167.	 คณุเยำวลกัษณ์	จนัทมำศ		 มลูนธิเิพือ่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	(SDF)	
168.	 คณุนษิฎ์	เพยีรชพูฒัน ์	 	 มลูนธิแิมฟ่ำ้หลวง
169.	 คณุวสิษิฐอ์ร	รชัตะนำวนิ	 	 มลูนธิแิมฟ่ำ้หลวง
170.	 คณุคงศกัดิ์	ฤกษง์ำม	 	 ศนูยบ์รกิำรสำธำรณสขุ	42	สำขำพทิยำลงกรณ์
171.	 คณุบญุลอง	บญุปลอด	 	 บำ้นแหลมใหญ่
172.	 คณุสนุนัทำ	ปรำบศลิป ์	 	 จงัหวดัจนัทบรุี
173.	 คณุพรทพิย ์	ธนะประสพ	 	 บมจ.เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร
174.	 คณุสมุำลนิ	มุง่ชเูกยีรตสิกลุ	 อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัตรำด

คณะท�างาน
175.	 คณุสมหญงิ	สนุทรวงษ ์	 	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
176.	 คณุสรุรีตัน ์	กฤษณะรงัสรรค์	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
177.	 คณุFrances	Margaret	Kellogg		 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
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178.	 คณุกรกช	บญุรอด	 	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
179.	 คณุกำญจนำลกัษณ์	พพิฒันโกศยั	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
180.	 คณุปรชัญำ	ยงัพธันำ	 	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
181.	 คณุรตันก์วี		บญุเมฆ	 	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
182.	 คณุสภุำภรณ์	ป นัวำรี	 	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)	
183.	 คณุสพุรรณติำ	สวุรรณ	 	 ศนูยว์นศำสตรช์มุชนเพือ่คนกบัปำ่	(รคีอฟ)
184.	 คณุรตันตกิำ	เพชรทองมำ		 มลูนธิกิองทนุไทย
185.	 คณุอรณุ	พลิำชืน่	 	 เครอืขำ่ยอนรุกัษช์ำ้งกำญจนบรุี	(ECN)
186.	 คณุอจัลำ	รุง่วงษ ์	 	 Consultant






