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คํานํา 
 
 

 ชุมชนใน 6 ตําบลของจังหวัดตราด  ซึ่งอยูในทองที่อําเภอเมือง  5  ตําบล  ไดแก  ชุมชนบาน 
เปร็ดในและบานคลองหลอด (อาวกรูด)  ในตําบลหวงน้ําขาว  ชุมชนบานอาวขาม  ในตําบลอาวใหญ  
ชุมชนบานทาระแนะในตําบลหนองคันทรง  ชุมชนบานทาตะเภาในตําบลหนองเสม็ด  และชุมชนพรง 
ลําบิดในตําบลหนองโสน  รวมทั้งชุมชนบานทายเขาในตําบลน้ําเชี่ยว  อําเภอแหลมงอบ  ไดมีการรวมตัวกัน 
จัดตั้งเปนเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงอยูกอนแลว  โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานสําคัญของ 
การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรชายฝงและปาชายเลนของทองถิ่น  ที่มุงไปสูการจัดการระบบนิเวศ 
ชายฝงอยางยั่งยืน  อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  รวมทั้งการมีสภาพแวดลอมที่ดี 
ของทองถิ่นและประเทศชาติเปนการสืบเนื่อง 
 การดําเนินงานของเครือขายในเบื้องตนประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง  แตยังคงตอง 
ไดรับการสนับสนุน  เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากชุมชนเองมีศักยภาพจํากัด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรที่จําเปนตองใชดําเนินงาน  ทางศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาค 
เอเซียแปซิฟค (RECOFTC : Regional  Community  Forestry  Center  for  Asia  and  the  pacific) 
ภายใตการรวมมือในดานงบประมาณบางสวนจากโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต (MFF : Mangroves  For 
the  Future)  จึงไดสนับสนุนเครือขายใหดําเนินงาน “โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการ 
จัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผานศูนยเรียนรูสูชุมชนในพื้นที่  6  ตําบล  จังหวัดตราด”  เพื่อมุงในการ 
เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการการจัดการทรัพยากรชายฝง  โดยใชกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ โดยเฉพาะ 
การพัฒนาศูนยเรียนรูใหเกิดความเขมแข็งและขยายผลสูชุมชนขางเคียง  รวมทั้งชุมชนอื่นๆ ตอไป  โดยไดดํา 
เนินการในชวงเดือนกรกฎาคม  2554  จนถึงเดือนมีนาคม  2556   
 บัดนี้โครงการดังกลาวไดสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานตามที่กําหนดไว  จึงจําเปนตองมีการ 
ประเมินผลการดําเนินงานในดานประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของโครงการ  การประเมินปจจัยตางๆ ที่ 
มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพและการเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน  การประเมินผลกระทบที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการ  รวมทั้งการสํารวจความพึงพอใจและขอคิดเห็นจากชุมชนและภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อการ 
นําไปใชในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในโอกาสตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อันจักสงผลตอ 
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน  รวมทั้งความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงและปาชายเลน  ที่มีผลทั้ง 
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชน  ทองถิ่นและประเทศชาติเปนการตอเนื่องตอไป 
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วิธีการประเมินผล 
 

 การประเมินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผา
นศูนยเรียนรูชุมชนในพื้นที่ 6 ตําบล จังหวัดตราด ครั้งนี้ ไดใชรูปแบบการประเมินและการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1.  รูปแบบการประเมิน ไดใชรูปแบบการประเมินที่ประยุกตมาจากแนวคิดของ Stufflebeam 
(1971)  ที่เรียกวา CIPP Model  ซึ่งเปนการวิเคราะหระบบของการดําเนินโครงการ (System  Approach) 
ไดแก 
  1.1  C ไดแก Context Evaluation เปนการประเมินบริบทกอนและหลังดําเนินการโครงการ  
สําหรับบริบทกอนดําเนินการโครงการ ไดแก สภาพแวดลอมที่มีผลตอการกําหนดใหมีโครงการเกิดขึ้น  
อันนําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน 
  สําหรับบริบทหรือสภาพแวดลอมหลังการดําเนินการโครงการ ไดแก ผลกระทบ (Impact) 
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ  
ซึ่งอาจอยูในความคาดหวังหรือนอกเหนือจากความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของก็ได 
  1.2  I  ไดแก Input Evaluation 
เปนการประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานอันมีผลตอความราบรื่นของกระบวนการและ
ความสําเร็จของการดําเนินงานและวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว  ทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก คน วัสด ุ
อุปกรณ งบประมาณ เวลา เปนตน 
  1.3  P ไดแก Process Evaluation 
เปนการประเมินกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการที่กําหนดและปฏิบัติจริงในชวงเวลาตั้งแ
ตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ  ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ หลายกิจกรรมทั้งที่ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบโครงการ  
รวมทั้งภาคีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  1.4  P ไดแก Product Evaluation  
เปนการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค 
และเปาหมายของโครงการที่ไดกําหนดเอาไวมากนอยเพียงใด  
โดยการเปรียบเทียบกับคาดัชนีชี้วัดที่กําหนดไวในขอเสนอ โครงการที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ 
  การประเมินโดยใช CIPP  Model  ทําใหไดขอมูลทั้งในเชิงสนับสนุน(ดานบวก) 
และขอมูลในเชิงอุปสรรค (ดานลบ) ตอการดําเนินงาน  ซึ่งองคประกอบทั้งหมดมีผลเกี่ยวของถึงกัน  
รวมทั้งสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานโครงการในโอกาสตอไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 1 และภาคผนวก ก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5"
"

 
  

 
 
 
 

ภาพที่ 1  แนวคิดการประเมินโครงการโดยใช CIPP Model 
 

  2.  การรวบรวมขอมูลการประเมิน 
  การประเมินโครงการครั้งนี้ไดกําหนดใหมีการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้ 
  2.1  การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  
ไดทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก ขอเสนอการดําเนินงานโครงการที่ 
RECOFTC ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานจากโครงการ MFF รายงานฉบับสมบูรณโครงการเสริมสราง 
ความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุมชนในพื้นที ่6 ตําบล 
จังหวัดตราด  ขอมูลและเอกสารเผยแพรของศูนยการเรียนรูชุมชนบาน เปร็ดใน   
  2.2  การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 
ไดทําการสัมภาษณอยางเปนทางการเกี่ยวกับรายละเอียดการดําเนินงานโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการของ 
RECOFTC และผูนําชุมชนที่รวมรับผิดชอบการดําเนินงานของเครือขายทั้ง 6 ตําบล  และตัวแทนของโครงการ 
MFF  รวมทั้งการสัมภาษณอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับความคิดเห็นตอกระบวนการผลผลิตและผลกระทบ 
จากการดําเนินงานโครงการจากประชาชนที่เกี่ยวของ 
  2.3  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ไดทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญภาคสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ ไดแก ผูนําเครือขาย 
ทั้ง 6 ตําบลที่ดําเนนงานโครงการ  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการของ RECOFTC ผูแทนของโครงการ MFF  
ผูแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยว 
ของ จํานวน 26 คน  โดยจัดในวันที่ 3-4  สิงหาคม  2556  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนอง 
เสม็ด อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  ตามเอกสารภาคผนวก ข  และ ค    เพื่อใหความคิดเห็นตอการดําเนินงาน 
โครงการตามกรอบแนวคิดของ CIPP  Model  ประเมินทั้งในดานปจจัยที่สงเสริมการดําเนินงาน (ดานบวก)  
และปจจัยที่เปนอุปสรรค (ดานลบ)  ตอการดําเนินงาน  รวมทั้งปญหาอุปสรรคในภาพรวมที่สําคัญตอการ 
ดําเนินงานโครงการที่ผานมา  ตลอดจนขอเสนอแนะตอการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ยังไดนําการประเมินความพึงพอใจตอผลผลิตโครงการที่เกิดขึ้น  
เพื่อใชประกอบการดําเนินงานโครงการในโอกาสตอไปอีกดวย 
  2.4  การสํารวจพื้นที่โครงการ ไดออกทําการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานโครงการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของผลผลิต (Product) ไดทําการตรวจสอบในพี้นที่และจากรายละเอียดผลการ 
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค ผลลัพธและผลผลิต ตลอดจนกิจกรรมตางๆ โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น  74,000 
US.$ (ภาคผนวก ง) ตามเอกสารที่ RECOFTC ไดสรุปไวตามภาคผนวก จ (ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชน 
แหงภูมิภาคเอเซียแปซิฟค 2556)  แลวทําการสัมภาษณผูนําและเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
ใหความเห็นเพิ่มเติมอีกดวย 
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ที่ใชใน 
โครงการ 

Process 
กระบวนการดําเนิ
นโครงการ 

Product 

ผลผลิตของโ
ครงการ 

Context 
บริบทหลัง 
โครงการ 

Feedback (ขอมูลยอนกลับ) 
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ผลการประเมินผล 
 
 

1.  การประเมินวัตถุประสงค ผลลัพธและผลผลิต 
 RECOFTC  ไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝง  
โดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุมชนในพื้นที่ 6 ตําบล จังหวัดตราด  ในชวงเดือนกรกฎาคม 2554-มีนาคม 2556   
ปรากฎผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ  
โดยมีผลลัพธและผลผลิตของแตละวัตถุประสงคดังแสดงไวในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  การประเมินวัตถุประสงค ผลลัพธและผลผลิตโครงการ 

วัตถุประสงค ผลลัพธ ผลผลิต 
1.  
ศักยภาพของชุมชนนํารองใน
การจัดการทรัพยากรชายฝงใ
นพื้นที่ 6 ตําบลของอําเภอ 
เมือง และอําเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด  เกิดการพัฒนา 
เพิ่มขึ้น 

1.1  ทรัพยากรที่จําเปนในการสนับ 
สนุน การเพิ่มศักยภาพชุมชนในการ 
จัดการทรัพยากรชายฝงไดรับการพัฒ
นา 
 
 
 
 
 
 
1.2  องคความรูประสบการณและบท 
เรียนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยา
กรชายฝงและปาชายเลน 
ไดรับการพัฒนา รวบรวม 
และเผยแพร 

1.1.1  การปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชน 
บานเปร็ดใน  จํานวน 2 กิจกรรม 
ดังนี้ 
     1)  ปรับปรุงสถานที่เพื่อเปนศูนย 
เรียนรูบานเปร็ดในแลวเสร็จในเดือนธั
นวาคม 2554 
     2)  จัดซื้ออุปกรณและจัดทํานิ 
ทรรศ การสําหรับศูนยเรียนรูแลว 
เสร็จในเดือนธันวาคม 2554 
 
1.2.1  การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 
และบทเรียนของชุมชน ดังนี้ 
     1)  รวบรวมขอมูลชุมชนเปร็ดใน 
และชุมชนนํารองไดรับการเผยแพรแล
วเสร็จในเดือนธันวาคม 2554 
     2)  รวบรวมและจัดทําชุด ความรู 
และรายชื่อผูรูเกี่ยวกับการ 
จัดการทรัพยากรชายฝงแลวเสร็จในเ
ดือนธันวาคม 2554 
1.2.2  การผลิตสื่อและเผยแพร  
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
วัตถุประสงค ผลลัพธ ผลผลิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ศักยภาพขององคกรชุมชนในการ 
จัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนเพิ่
มขึ้น 

องคความรูทางดานการจัดการทรัพยา
กรชายฝงที่รวบรวมไวในรูปแบบตางๆ 
ไดแก แผนพับ  
โรลอัพ การจัดนิทรรศการ 
การออกอากาศทางโทรทัศนและวิทยุ
กระจายเสียง  การจัดทําอัลบั้มรูป 
การจัดทําคูมือและเอกสาร 
และการใช facebook 
1.2.3  
การสรางองคความรูใหมผานกระบวน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเ
กี่ยวกับการจัดการทรัพยากรปาชายเ
ลน จํานวน 3 เรื่อง 
1.3.1  
มีการฝกอบรมและการถายทอดความ
รูประสบการณและบทเรียนที่เกี่ยวขอ
งกับการจัดการทรัพยากรชายฝงและ
ปาชายเลน ดังนี้ 
     1)  
การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมวิทย
ากรกระบวนการจํานวน 4 หลักสูตร 
โดยมีสื่อประกอบการฝกอบรมที่เหมา
ะสมสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ 
     2)  การพัฒนาวิทยากรทองถิ่น 
จํานวน 20 คน 
และสนับสนุนใหวิทยากรทองถิ่นดําเนิ
นการโครงการรวมกับชุมชน 
     3) การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 
นักเรียนและผูที่เกี่ยวของในการวางแ
ผนการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่
งยืนของชุมชนนํา 

ตารางที่ 1 (ตอ) 
วัตถุประสงค ผลลัพธ ผลผลิต 

 
 
 

 
 
 

รอง 6 ชุมชน และถายทอดความรู 
จาก การดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 6 
กิจกรรม 
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2.  แนวคิดศูนยเรียนรูชุมชน 
ไดรับการพัฒนาสนับสนุนใหเ
กิดความเขมแข็งและเกิดการ
ขยายผล 

 
2.1  ความรวมมือระหวางชุมชนใน 
เครือขายศูนยเรียนรูชุมชนเพิ่มขึ้น 

 
2.1.1  การพัฒนาแผนการจัดการปา 
ชายเลนและทรัพยากรชายฝงในระดับ
ชุมชนของชุมชนเปร็ดในและชุมชนนํา
รอง 6 ชุมชน 
2.1.2  การจัดตั้งและกลไกการบริหาร 
จัดการกองทุนชุมชนเพื่อการจัดการป
าชายเลนในพื้นที่ 5 ชุมชน 
2.1.3  การพัฒนาศักยภาพของกรรม 
การ ผูนําชุมชน เยาวชนและบุคลากร 
ที่เกี่ยว ของกับการจัดการทรัพยากร 
ชายฝงและกองทุนจัดการปาชายเลน 
โดยรวมกิจกรรมในการศึกษาดูงาน 
การประชุมสัมมนา และการฝกอบรม 
จํานวน 12 กิจกรรม 
2.1.4  การปรับปรุงและพัฒนาศูนย 
ขอมูลชุมชนบานเปร็ดใน  เพื่อถาย 
ทอดองคความรูแกผูสนใจไดเรียนรูแล
ะแลกเปลี่ยนประสบการณทํางาน  
รวมทั้งมีการจัดสัมมนา 
เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางในการ
พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน 

 
  
 
2.  การประเมินตามกรอบ CIPP Model 
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผูนําที่เปนตัวแทนจากทั้ง 6 ตําบล  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ 
RECOFTC ผูแทนของโครงการ MFF และบุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน  26  คน  
ไดเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานโครงการ ทั้งในดาน C-
Context หรือบริบทกอนและหลังโครงการ ดาน I-Input หรือทรัพยากรที่ใชดําเนินงาน P-Process 
หรือกระบวนการดําเนินโครงและ P-Product  หรือผลผลิตจากโครงการ  สามารถสรุปไดในตารางที่ 2-6   
นอกจากนี้ยังไดรวบรวมปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่ไดเสนอไวในหัวขอ 3 และ 4 
รวมทั้งความคิดเห็นทางดานความพึงพอใจตอผลผลิตของโครงการ  ซึ่งไดแสดงไวในหัวขอที่ 5 และตารางที่ 7  
ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  การประเมินสภาพแวดลอม (Context) กอนการดําเนินการโครงการ 
เชิงบวก เชิงลบ 

1.  มีบทเรียนจากการจัดการทรัพยากรชายฝงและ 
กลุมตางๆ ที่ประสบผลสําเร็จอยูแลวในบางชมชน 
2.  
ตองการใหชุมชนมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณมากขึ้น 
3.  ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล 
ทรัพยากรปาชายเลนและรูจักใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
4.  การรวมพลังทําใหไดเครือขายที่เขมแข็งใน การจัด 
การทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนและเชื่อม 
โยงการอนุรักษทรัพยากรรวมกัน 
5.  ไดมีเวทีศึกษาเรียนรูในทรัพยากรและการ 
พัฒนาที่เปนรูปธรรมอยางยั่งยืน 
6.  คาดหวังเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูกับ 
ชุมชนอื่นๆ 
7.  เปนการตอยอดจากโครงการเครือขายหกตําบล 
โดยเนนการเปนศูนยเรียนรูเพื่อนํารองในตําบลอื่นตอ
ไป 

1.  สภาพแวดลอมของประเทศถูกทําลาย  
สมควรไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น 
2.  บทเรียนจากการทําลายสิ่งแวดลอมของชุมชนใน 
อดีตมีสวนสรางความเสียหายตอชุมชน 
3.  การจัดการปาชายเลนเพียงอยางเดียวไมสามารถ 
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได 
4.  ชุมชนขาดความรูและความเขาใจการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรในพื้นที่ 
5.  มีความขัดแยงระหวางชุมชนที่ตองการเวทีแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อหาขอสรุปรวมกัน 
6.  ขาดหลักสูตรการจัดการปาชายเลนที่เปนภาค 
ปฏิบัติใหแกเยาวชนในพื้นที่ 
7.  องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ 
ทรัพยากรของชุมชนยังไมมีการรวบรวมอยางเปนรูปธร
รม 
8.  การดําเนินงานของกลุมและเครือขายยังขาดการ 
ขับเคลื่อนที่ชัดเจนและขาดอํานาจการตอรองกับภาคส
วนที่เกี่ยวของ 
9.  ขาดกลไกในการสนันสนุนการดําเนินงานของ 
กลุมในชุมชน 

 
 
ตารางที่ 3  การประเมินทรัพยากร (Input) ที่ใชในโครงการ 

เชิงบวก เชิงลบ 
1.  มี RECOFTC 
เปนหนวยงานใหการสนับสนุนที่เขมแข็ง 
2.  มีหลายหนวยงานเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน 
เชน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กรมการพัฒนาชุมชน 
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  
มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิอุทกพัฒน ม.เกษตรศาสตร 
ม.บูรพา 
3.  ทรัพยากรชายฝงและปาชายเลนของชุมชนมี 
ความอุดมสมบูรณ 
4.  ชาวบานสวนใหญใหความรวมมือในการดูแล 
รักษาปาชายเลน 

1.  องคการปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมใหการ 
สนับสนุนและไมใหความสําคัญตอโครงการ 
2.  คนในชุมชนบางสวนยังไมใหความรวมมือ 
ไมเสียสละในการดําเนินงานและรอคอยการสนับสนุนจ
ากหนวยงานภายนอก 
3.  ชุมชนขาดความรูเรื่องสื่อ 
4.  องคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในบางดาน 
ยังไมเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน 
5.  เจาหนาที่ภาคสนามยังไมเพียงพอ 
6.  งบประมาณที่สนับสนุนมีจํานวนนอย 
7. อุปกรณในการดําเนินการบางดานยังไมเพียงพอเชน 
GPS  คอมพิวเตอร 
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5.  เยาวชนสวนใหญมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
6.  คนในตําบลสวนใหญมีความสามัคคีกันดี 
7.  ผูนําชุมชนมีความเสียสละตอการดําเนินงาน 
8.  มีงบประมาณสนับสนุนกองทุนปาชายเลน 
9.  คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดตราดเปนประธาน  
ชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 

8.  ระยะเวลาในการดําเนินการโครงการนอยเกิน 
ไปและขาดความตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 การประเมินกระบวนการ (Process) ของการดําเนินโครงการ 

เชิงบวก เชิงลบ 
1.  มีกระบวนการดําเนินการของโครงการที่ 
เปนขั้นตอน และมีความชัดเจนเปนอยางดี 
2.  มีการดําเนินการกิจกรรมที่สอดคลองความ 
ตองการ ของชุมชนและมีความตอเนื่อง 
3.  มีการจัดการใหความรูในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ 
การศึกษาดูงานนอกพื้นที่  การวิจัยทองถิ่น 
การอบรมสัมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ทําใหเกิดแเนวคิดในการนํามาปรับใชในชุมชน 
4.  มีการอบรมการเปนวิทยาการที่เปนการ 
เพิ่มศักยภาพ ใหกับชุมชน 
5.  มีกระบวนการอบรมที่ทําใหเขาใจงาย 
โดยมีการบรรยาย การจัดกิจกรรมและใชวิทยากร 
ที่เหมาะสม กับแตละกิจกรรม 
6.  มีการจัดการฝกอบรมทําใหไดรับความรูเพิ่มเติม 
และนํามาใชจัดการบริหารทรัพยากรซุมขนที่มีอยูอยา
งมีประสิทธิภาพ 
7.  มีการดําเนินงานโครงการรวมกับเจาหนาที่ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนอยางดี 

1.  การดําเนินงานบางชวง ยังขาดความตอเนื่อง 
เจาหนาที่ควรมีการติดตามและประสานงาน 
พรอมทั้งใหคําแนะนําแกชุมชน 
2.  กระบวนการในการจัดการทรัพยากรชุมชน 
และกลไกในการดําเนินการบางดานยังไมชัดเจน 
เทาที่ควร  
3.  มีการดําเนินงานของหนวยงานอื่นที่มีลักษณะ 
คลายคลึงและทับซอนกับโครงการในพื้นที่  
4.  มีการขัดแยงกันในชุมชนเกี่ยวกับการหาประโยชน 
จากการตัดไมยืนตนเพื่อจําหนายของคนบางสวน 
5. ชุมชนไมสามารถใหความรวมมือกับโครงการ 
ไดในบางฤดูกาล เนื่องจากตองประกอบอาชีพ 
ของตนเอง 
6.  การบริหารจัดการงบประมาณในชวงเริ่มตนของ 
โครงการคอนขางลาชา  เนื่องจากขาดความ 
เขาใจในระบบของหนวยงานใหทุน 
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ตารางที่ 5  การประเมินผลผลิต (Product) ตามวัตถุประสงคและผลผลิตของโครงการ 

เชิงบวก เชิงลบ 
1.  มีกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการปาชายเลน 
และชายฝงของชุมชน 
2.  ชุมชนมีองคความรูในการจัดการทรัพยากรและ 
บริหารกองทุนในชุมชนมากขึ้น 
3.  แกนนําไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ 
เปนที่ยอมรับของชุมชน 
4.  ประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจโครงการ 
และเขารวมโครงการมากขึ้น 
5.  มีแหลงเรียนรูที่มีการถอดบทเรียนเรื่องพืชและ 
สัตวในปาชายเลน รวมทั้งดานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
6.  มีหลักสูตรทองถิ่นเกิดขึ้นในชุมชน 
7.  เยาวชนไดรับการปลูกฝงใหรูจักคุณคาของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและปาไม 
8.  มีผลการวิจัยชุมชนในดานการจัดการทรัพยากร 
ปาชายเลนและชายฝง 
9.  มีกฎและกติกาที่ชุมชนตั้งขึ้นเพื่อการจัดการ 
ทรัพยากรชุมชน 
10.  ทรัพยากรชุมชนไดรับการอนุรักษ ไดแก 
สัตวน้ําชายฝง หอยพันธุพื้นเมือง  ปูดํา ปาจาก 
ธนาคารปูมา ฯลฯ 
11.  มีแหลงรวบรวมพันธุไมปาชายเลนของ 
จังหวัดตราด 
12.  ทรัพยากรปาชายเลนของชุมชนได 
รับการสํารวจ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยน 
แปลงของพื้นที่ในชวงเวลาตางๆ 
13.  มีองคความรูจากแหลงเรียนรูที่เชื่อมโยงกับ 
การดําเนินงานในวิถีชีวิตจริงและสภาพธรรมชาติของ
ชุมชน 

1.  ขาดแผนที่ปาชุมชนสําหรับบางหมูบาน 
2.  ขาดแผนที่การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรชุมชน 
จากอดีต จนถึงปจจุบัน 
3.  วัสดุอุปกรณในศูนยเรียนรูยังไมครบถวน เชน 
ตูเก็บเอกสาร โปรเจคเตอร และเครื่องฉาย LCD 
4.  อุปกรณในการสื่อสารใหความรูของบาง 
ชุมชนยังไมเพียงพอ เชน คอมพิวเตอร เครื่องฉายLCD 
และโปรเจคเตอร 
5.  แผนยุทธศาสตรในการสนับสนุนแนวคิดศูนย 
เรียนรูชุมชนยังไมมีการจัดทําใหเปนรูปธรรม 
อยางแทจริง 
6.  กองทุนการจัดการปาชายเลนชุมชนของบาง 
หมูบานยังมีจํานวนเงินไมสูงเทาที่ควร 
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ตารางที่ 6  การประเมินสภาพแวดลอม (Context) หลังการดําเนินงานโครงการ 
เชิงบวก เชิงลบ 

1.  ชุมชนมีความตื่นตัวและตระหนักในคุณคาของ 
ทรัพยากรชุมชน รวมทั้งใหความรวมมือกับ 
โครงการมากขึ้น 
2.  มีการนําความรูประสบการณไปตอยอดและ 
ประยุกตใชในชุมชน เชน การทองเที่ยว 
การจัดตั้งเครือขายในและนอกชุมชน 
การจัดตั้งศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ  
โดยการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ 
3.  มีการสรางขอตกลงในชุมชนในการอนุรักษ 
ทรัพยากรชายฝง 
4.  คนในชุมชนทั้งผูใหญและเยาวชนใหความรวมมือ 
กบัชุมชนมากขึ้นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน 
5.  มีแนวรวมในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
มากขึ้น 
6.  มีการนําบทเรียนของโครงการไปใชในการพัฒนา 
ชุมชนอื่น 
7.  มีแนวคิดในการเชื่อมโยงการจัดการปาชุมชน 
ระดับทองถิ่นสูระดับภูมิภาค และระดับโลก 
8.  เยาวชนในชุมชนรักและผูกพันกับชุมชนมากยิ่งขึ้น 
9.  การรวมตัวของคนในหกตําบลมีการขยายฐาน 
ความคิดสูการตอรองและเสนอนโยบาย 
ภาคประชาชนตอภาครัฐ 
10.  ทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ําของชุมชน 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นกวาในอดีต 
11.  ชุมชนมีการขยายแนวคิดในการอนุรักษที่ยั่งยืน 
เชน โครงการหยุดจับรอยคอยจับลาน 
12.  ชุมชนมีแนวคิดในการนําทรัพยากรจากปา 
ชายเลนมาแปรรูปเพื่อใหเกิดประโยชนและมูลคา 
ผลผลิต 

1.  คนที่ไมไดเขารวมกิจกรรมโครงการยังขาดความ 
เขาใจและมีความคิดเชิงลบตอโครงการ 
2.  ผูเขารวมโครงการบางสวนถูกมองในทางลบวา 
ตองการผลประโยชนสวนตัวจากการมีสวนรวม 
โครงการ 
3.  ผูนําชุมชนตองเสียสละการทํางานโครงการ 
ทําใหมีเวลาสวนตัวนอยลง 
4.  ชาวประมงบางคนไมใหความรวมมือในการปลอย 
สัตวน้ําที่มีขนาดเล็กเกินไปตามขอกําหนด 
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3.  ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
3.1  ผูนําบางคนมีงานรับผิดชอบการดําเนินงานพัฒนาชุมชนหลายดาน 

ทําใหไมมีเวลาทุมเทในการดําเนินงานโครงการเทาที่ควร 
3.2  การเปลี่ยนแปลงผูนําทางการเมืองระดับทองถิ่นของบางชุมชน 

มีผลตอการใหความรวมมือของคนบางกลุม 
  3.3  องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงยังไมใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ 

3.4  ชุมชนยังไมมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรชายฝง 
3.5  คนในชุมชนบางสวนไมสามารถใหความรวมมือกับกิจกรรมบางดานของโครงการไดอยางเต็มที ่ 

เนื่องจากตองประกอบอาชีพสวนตัว  และการประสานงานจากโครงการในระยะเวลาที่กระชั้นชิด 
  3.6  คนในชุมชนบางสวนยังขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกในการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ปาชายเลนตามหลักวิชาการ  และกฎระเบียบที่ชุมชนกําหนด 
 3.7  ขาดความปลอดภัยใหแกอาสาสมัครของชุมชนในการปองกันดูแลและอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
 3.8  การมีสวนรวมของเยาวชนตอการดําเนินงานของกิจกรรมมีขอจํากัด เนื่องจากติดภาระกิจเรื่องการเรียน 
 3.9  สถานศึกษาในชุมชนบางแหงไมใหความสําคัญและไมสนับสนุนนักเรียนเขามารวมกับโครงการ 
 3.10  ขาดความชัดเจนในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ถูกคลื่นและลมทะเลกัดเซาะจนชายฝง 
พังเสียหาย และไมมีการใชประโยชนในพื้นที่อีกแลว 
 3.11  การดําเนินกิจกรรมบางดานของโครงการ ยังไมสอดคลองและตรงกับความตองการ 
ของชุมชนเทาที่ควร 
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4.  ขอเสนอแนะ 
4.1 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรพิจารณาสนับสนุนแผนงานงบประมาณและทรัพยากรแกชุมชน 

ในการจัดการทรัพยากรชายฝง 
  4.2  ควรสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองที่ ทองถิ่น และชุมชน ไดรวมมือกันในการจัดการ 
ทรัพยากรชายฝงอยางเปนรูปธรรม 
 4.3  ผูบริหารสวนทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของควรใหความสนใจและศึกษาดูงานชุมชนที่ 
ประสบความสําเร็จ เพื่อเปนบทเรียนตอการออกขอบัญญัติทองถิ่นในดานการจัดการทรัพยากรชายฝง 
  4.4  ควรมีชองทางในการติตตอสื่อสารระหวางชุมชน ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในการจัดการทรัพยากรชายฝงใหทันกับสถานการณที่เปนจริง 
 4.5  ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานดานการประกอบอาชีพและจุดนาสนใจ 
ของชุมชน ใหสาธารณชนรูจักอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น  เพื่อสรางโอกาสบางดานใหชุมชน เชน การทองเที่ยว 
เชิงนิเวศ Homestay การแลกเปลี่ยนความรู 
  4.6  ศูนยเรียนรูชุมชนควรมีวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องมือตางๆ ที่ครบถวนเหมาะสมกับภารกิจ 
ของศูนยที่กําหนดไว 
 4.7  ควรนําบทเรียนและความรูจากการดําเนินงานโครงการมาจัดทําเปนหลักสูตรทองถิ่นและ 
สถานศึกษาในพื้นที่ของเครือขาย  และขยายผลสูระดับจังหวัดในโอกาสตอไป 
 4.8  ควรตอยอดความรูและประสบการณที่เกิดขึ้น สูการปฏิบัติและการประกอบอาชีพ 
ของคนในชุมชนและเครือขาย ตามศักยภาพของแตละทองถิ่นใหยั่งยืนตอไป 
 4.9  การดําเนินงานโครงการควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปในอีก 
ชวงเวลาหนึ่ง  เนื่องจากกิจกรรมบางดานยังตองการความตอเนื่องใหประสบผลสําเร็จและเปน 
รูปธรรมที่ชัดเจน 
        4.10  หนวยงานราชการสวนกลาง จังหวัดตราด องคการบริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ควรมีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเกี่ยว 
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน ในทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
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5.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
 
ตารางที่ 7  การประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ 

ผลการดําเนินงาน คาเฉลี่ย แปลผล 
1.  การพัฒนาศูนยการเรียนรู 
2.  การรวบรวมขอมูลพื้นฐานและบทเรียนชุมชน 
3.  การรวบรวมประสบการณและความรูดานการจัดการทรัพยากรชายฝง 
4.  การจัดทําสื่อเผยแพรความรู 
5.  การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
6.  การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมวิทยากรในทองถิ่น 
7.  การฝกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชุมชน  และ 
     ชายฝงอยางยั่งยืน 
8.  การจัดตั้งกองทุนชุมชน 
9.  การพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการกองทุนชุมชน 
10.  การจัดตั้งเครือขายชุมชน 

4.12 
3.71 
4.06 
3.76 
4.06 
3.82 

 
4.53 
3.94 
3.82 
4.41 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ 4.36 มากที่สุด 
หมายเหต ุ    1.  ระดับความพึงพอใจ 
  ระดับ  5  = มากที่สุด 
  ระดับ  4  = มาก 

ระดับ  3  = ปานกลาง 
ระดับ  2  = นอย 
ระดับ  1  = นอยที่สุด 

       2.  เกณฑการแปลผล 
  > 4.2 – 5.0 = มากที่สุด 
  > 3.4 – 4.2 = มาก 

> 2.6 – 3.4 = ปานกลาง 
> 1.8 – 2.6 = นอย 
   1.0 – 1.8 = นอยที่สุด 
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

1.  วัตถุประสงคและพื้นที่ดําเนินการ 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุ

มชนในพื้นที่ 6 ตําบล จังหวัดตราด  ซึ่งดําเนินงานโดยศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟค  
โดยการสนับสนุนของโครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต ( Mangroves  For the Future หรือ MFF)  
และมีองคกรภาคีดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก  เครือขายจัดการทรัพยากรชายฝง 6 ตําบล จังหวัดตราด   
กลุมอนุรักษและพัฒนาปาชายเลน บานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด   
องกการปกครองสวนทองถิ่น 6 ตําบล จังหวัตตราด   ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (น้ําเชี่ยว ตราด)  มูลนิธิกองทุนไทย   
และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งเเวดลอม  ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนกรฎาคม 
2554 – มีนาคม 2556  
มีสาระสําคัญของการดําเนินงานตามที่ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (2556) 
ไดสรุปไวดังนี้ 

โครงการเสริมสรางความเขมเเข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุ
มชน ในพื้นที่ 6 ตําบล จังหวัดตราด มีวัตถุประสงคเชิงพัฒนา 
“เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝง  โดยชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นแลว 
ในดานการถานทอดความรูและการพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการทรัพยากร  
เพื่อใหแนใจวาจะมีการจัดการระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน  และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ชายฝง  
ไดรับการคุมครองและมีการพัฒนาปรับปรุง” และวัตถุประสงคโครงการ 2 ขอ ไดแก 
  1.1  ศักยภาพของชุมชนนํารองในการจัดการทรัพยากรชายฝง ในพื้นที่ 6 ตําบล  
ของอําเภอเมืองและอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
  1.2  แนวคิดศูนยเรียนรูชุมชน ไดรับการพัฒนา สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็ง เเละเกิดการขยายผล 

โครงการมีการดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง เดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 21  เดือน 
โดยมีพื้นที่เปาหมายในชุมชนนํารอง 7 เเหง ไดแก บานเปร็ดใน บานคลองหลอด (อาวกรูด) บานอาวขาม  
บานทาระแนะ บานทาตะเภา บานพรงลําบิด(ปากคลองน้ําเชี่ยว) และบานทายเขา  
โดยมีภาคีในการดําเนินงาน  คือ เครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝง 6 ตําบล จังหวัดตราด 
กลุมอนุรักษและพัฒนา 
ปาชายเลนบานเปร็ดใน  องคการปกครองสวนทองถิ่นตําบล 6 ตําบล ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 4 (น้ําเชี่ยว ตราด) 
เเละมูลนิธิกองทุนไทย 
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2.  ผลการดําเนินงานโครงการ 
2.1  กิจกรรมตามวัตถุประสงคโครงการ มีกิจกรรมและกอใหเกิดผลลัพธดังนี้ 

       1)  เกิดศูนยเรียนรูชุมชนตนแบบขึ้นที่บานเปร็ดใน 
ที่อาคารที่จัดแสดงซากปลาวาฬใกลกับที่ตั้งกลุมออมทรัพยบานเปร็ดใน  โดยจัดพิธีเปดอยางเปนทางการ 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 มีทานอธิบดี 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนประธานในพิธี 
       2)  ชุมชนมีขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการวางแผนจัดการการทรัพยากรและพัฒนาชุมชน  
โดยขอมูลพื้นฐานของชุนชนนํารองทั้ง  7  แหง  ขณะนี้อยูระหวางออกแบบจัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณ 
       3)  เกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน มีการรวบรวมบทเรียน องคความรู และรายชื่อผูรู  
รวมถึงมีการทํางานวิจัยในรูปแบบกรณีศึกษา จํานวน 11 
เรื่องซึ่งไดจัดทําเปนเอกสารเผยแพรในงานสัมมนาตางๆ  แลว 
       4)  มีการผลิตสี่อเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการ ไดแก  แผนพับ โรลอัพ 
อัลบั้มรูปกิจกรรม มีการเผยแพรกิจกรรมตางๆ ผานเคเบิ้ลทีวีของจังหวัดตราด 
การออกอากาศรายการสาระดีดีกับรีคอฟ  ผานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประทศไทยจังหวัดตราด 
สื่อสารผานทางเฟสบุค (FACEBOOK) มีการจัดทําหนังสือแนวทางในติดตามการฟนฟูปาชายเลนในนากุงราง 
และการสํารวจปา เพื่อประเมินการกักเก็บคารบอน 

     5)  เกิดองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 
ไดแกการฟนฟูปาชายเลนใน 
นากุงราง โดยใชองคความรูของชุมชน และการประยุกตเครื่องมือในทองถิ่น เพื่อใชในการเก็บขอมูล  
โดยมีการเก็บขอมูลภาคสนาม รวม 6 ครั้ง ความรูดานการสํารวจปา เพื่อประเมินการกักเก็บคารบอน 
รวมถึงประเด็นความเขาใจเรี่องปาชายเลนและความมั่นคงทางอาหาร 

     6)  เกิดความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งในจังหวัดและองคกรภายนอก 
โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางศักยภาพใหกับชุมชนในเครือขาย จากสํานักงานศาลจังหวัดตราด 
เชน  การอบรมกฎหมายและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร   
การประชุมเครือขายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด   
การประชุมเครือขายเฝาระวังและรายงานสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดลอมจังหวัดตราด   
การประชุมเครือขาย 6 ตําบลในการดูแลทรัพยากรปาชายเลน   เวทีทะเลไทยกับสิทธิชุมชน   First Annual 
CoastaI Forum on Building CoastaI Resilience in Vietnam, Cambodia, and Thailand   
และเวทีสนทนาเชิงนโยบาย การปฎิรูปการจัดการที่ดิน-ปาไม 

     7)  เกิดกระบวนการพัฒนากลไกกองทุน พรอมทั้งใหการสนับสนุนงบประมาณกองทุนรวมทั้งสิ้น  
250,000  บาท  ในชุมชนนํารอง 5  แหง ไดแก อาวขาม ทาระแนะ ทาตะเภา พรงลําบิด และทายเขา 

     8)  เกิดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัด ภายใตชื่อ “คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ” 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  โดยผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งแตงตั้ง  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555 
พรอมทั้งจัดประชุมเพื่อแนะนําโครงการ  ตลอดจนรับฟงความเห็น  
ใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 
ตลอดจนรับฟงความเห็น และขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 

     9)  เกิดแนวคิดในการพัฒนาสถาบันชุมชนเปร็ดใน 
     10)  สรางหลักสูตรทองถิ่น รวมกับชุมชนและโรงเรียนบานเปร็ดใน 
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     11)  รวมรวมบทเรียนในการพัพนาศูนยเรียนรูชุมชน 
 

2.2  การบริหารงานโครงการ  
     1)  จัดจางทีมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ ไดแก ทีมสํารวจขอมูลพื้นฐานกอนเริ่มดําเนินงาน 

โครงการ ผูชี่ยวชาญ ผูชวยนักวิจัย เเละวิทยากรอบรม 
     2)  จัดจางและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่โครงการ 
     3)  จัดหาและเชาสํานัก 
     4)  การประสานความรวมมือในการทํางานกับภาค ีและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
     5)  การติดตามประเมินผลโครงการจากเเหลงทุน  เพื่อใหขอเสนอเเนะตอการดําเนินงานโครงการ 
     6)  จัดเวทีพัฒนาแผนการดําเนินงานโครงการระยะที่ 2 รวมกับตัวแทนชุมชนนํารองโครงการทั้ง  

7  แหง  และนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการประสานความรวมมือ 
ระดับชาติดานนิเวศปาชายเลนเพื่ออนาคต (NCB) 
 
3.  ปญหาอุปสรรค   
  ปญหาอุปสรรค ที่พบระหวางการดําเนินงานโครงการ คือ 

3.1  การเริ่มดําเนินงานและจัดจางเจาหนาที่โครงการลาชา สงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรม  
และการบริหารงบประมาณโครงการ 
  3.2  การสงตอขอมูลระหวางทีมสํารวจขอมูลกับเจาหนาที่โครงการลาชา 
ทําใหขาดฐานขอมูลในการดําเนินงาน 
  3.3  การสรางความคุนเคยกับชุมชนในชวงเริ่มตนทํางานของเจาหนาที่โครงการ 
เนี่องจากชุมชนในพื้นที่ยังไมรูจักและคุนเคยกับเจาหนาที่โครงการชึ่งเขามาดําเนินงานในพื้นที่ใหม  
จึงตองอาศัยระยะเวลาในการสรางความคุนเคย เเละไวเนื้อเชื่อใจ โดยเฉพาะใน 6 ชุมชนนํารองที่รีคอฟพึ่งเริ่ม 
  3.4  การมีหนวยงานที่ทํางานซ้ําซอนกันในพื้นที่โครงการ 
สงผลใหเกิดความสับสนในชุมชนในการเขา 
มาดําเนินงานโครงการขององกกรภายนอก 
  3.5  สถานการณที่สงผลกระทบตอการอนุรักษทรัพยากรในชุมชน เชน 
ความตองการใชเนื้อไมมีมากและราคาสูง กอใหเกิดความขัดแยงภายในชุมชนที่ชุมชน  
การที่มีกลุมทุนนําเรือเขามาคราดหอยบริเวณ 
อาวตราด สงผลกระทบตอประมงพื้นบานเเละทรัพยากรชายฝง เปนตน 
 
 
  3.6  ฤดูกาลและการประกอบอาชีพของชุมชน 
เนื่องจากชุมชนสวนใหญในพื้นที่โครงการประกอบอาชีพหลักดานการเกษตร เเละการประมง 
รวมทั้งจังหวัดตราดฝนตกคอนขางชุก สงผลทําใหกิจกรรมบางอยางลาชาเเละไมเปนไปตามแผน 
 
4.  ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน   
  ปจจัยที่สงผลเชิงบวกตอการดําเนินงานโครงการ ไดแก 
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  4.1  การใหการสนับสนุนแนวคิดการดําเนินงานโครงการจากทานผูวาราชการจังหวัดตราด 
สงผลใหการทํางานในพื้นที่รวมกับชุมชน  และหนวยงานที่เกี่ยวของมีความราบรื่นยิ่งขึ้น 
  4.2  การประสานการดําเนินงานรวมกับโครงการอื่นของรีคอฟในพื้นที ่ไดแก 
การเขามาดําเนินกิจกรรมของโครงการตนกลาในปาใหญกับเด็กเเละเยาวชนในพื้นที่ชุมชนเปร็ดในและทายเขา  
และโครงการ วืจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม เรื่อง 
“เสริมศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการจัดการภูมินิเวศปาไมเพื่อการแกไขและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภู
มิอากาศ” ในพื้นที่ชุมชนอาวกรูด(คลองหลอด) ชวยสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ  
และครอบคลุมกลุมเปาหมายมากขึ้น 
 4.3  การจัดจางผูชวยนักวิจัยและที่ปรึกษาเพื่อชวยสนับสนุนการดําเนินงาน 
ดานการพัฒนากองทุนเพื่อการจัดการปาชายเลน การเก็บขอมูลงานวิจัย รวบรวมองคความรู 
และบทเรียนที่มีอยูแลวในชุมชน  ซึ่งเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของเจาหนาที่โครงการฯ ไดเปนอยางดี 
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สรุปและขอเสนอจากการประเมินผล 
 

 การดําเนินงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝง  
โดยชุมชนผานศูนยการเรียนรู ในพื้นที่ 6 ตําบล จังหวัดตราด  ซึ่งดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม 2554 – 
มีนาคม 2556 โดย RECOFTC ภายใตการสนับสนุนจาจโครงการ MFf ที่ผานมาพบวา  
ประสบผลสําเร็จเปนอยางดีในดานผลผลิตและผลลัพธของวัตถุประสงคที่กําหนดไว 2 ประการ  ไดแก 
ศักยภาพของชุมชนนํารองในการจัดการทรัพยากรชายฝงในพื้นที่ 6 ตําบล  
ของอําเภอเมืองและอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  
เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นและแนวคิดศูนยเรียนรูชุมชนไดรับการพัฒนาสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งและเกิดการข
ยายผล 
 สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของผูนําชุมชนและผูแทนจากหนวยงานตางๆตอผลผลิตการดําเ
นินงานอยูในเกณฑระดับมาก – มากที่สุด  โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจที่มากที่สุด คือ 
การฝกอบรมและศึกษางานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชุมชนและชายฝงอยางยั่งยืน  
และการจัดตั้งเครือขายชุมชน  ทั้งนี้การดําเนินงานอาจมีปญหาอุปสรรคอยูบาง ไดแก 
ผูนําบางคนมีภาระรับผิดชอบหลายดาน  
เยาวชนและชาวบานบางคนยังไมใหความรวมมือกับโครงการไดมากเทาที่ควร  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมเหน็ความสําคัญและไมใหการสนับสนุนโครงการ ฯลฯ  
แตปญหาอุปสรรคเหลานี้ไมสูมีผลตอการดําเนินงานโครงการมากนัก    
นอกจากนี้ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นวา ควรขยายการดําเนินงานโครงการออกไปอีก  
เนื่องจากตองการใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ  
อันจะเปนประโยชนตอคุณภาพชีวิตของภายในชุมชนและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงและปาชายเ
ลนเปนการตอเนื่อง 
 ในการประเมินผลครั้งนี้มีขอเสนอตอ RECOFTC โครงการ MFF และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินโครงการ  
โดยการบรรจุในแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณและสนับสนุนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 2.  ควรมีผูนํารุนใหมโดยเนนเยาวชนใหเขามามีสวนรวมและรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการมาก 
ยิ่งขึ้น  เพื่อความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 3.  ควรมีการสรางจิตสํานึกใหแกคนในชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการทรัพยากร 
ชุมชน และทรัพยากรชายฝงรวมกัน 
 4.  ควรสนับสนุนใหกองทุนการจัดการปาชายเลนชุมชนใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  ทั้งในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ  โดยมีกลไกการบริหารจัดการกองทุนที่โปรงใสและตรวจสอบได 
 5.  ควรรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เขามาดําเนินงานในลักษณะเดียวกันหรือเชื่อมโยงกันในชุมชน  
เพื่อลดความซ้ําซอนและทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 6.  ชุมชนควรรวมมือกับองคการบริหารสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลักดันใหมีการ  
ออกขอบัญญัติทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝง 
 7.  ศูนยเรียนรูชุมชนควรมีวัสดุอุปกรณ  การดําเนินงานใหครบถวนและสอดคลอง 
กับศักยภาพของศูนย  โดยมีการจัดทําฐานขอมูลและรวบรวมองคความรูใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 
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 8.  หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําบทเรียนความสําเร็จจากการดําเนินงานในการขยายผลไปสูชุมชนอื่นๆ 
เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝงและชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  9.  ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการใหสาธารณะชนไดรูจักอยางกวางขวาง 
มากยิ่งขึ้น  เพื่อเพิ่มโอกาสใหชุมชนในดานตางๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
รวมทั้งการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ เชน แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ Homestay การจําหนายของที่ระลึก ฯลฯ 
 10.  ควรมีการสงเสริมเครือขายใหดําเนินการโครงการตอไปในระยะที่ 2  เพื่อใหการดําเนินงานมี 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้น  
รวมทั้งความอุดมสมบูรณมากขึ้นของทรัพยากรชายฝงและปาชายเลน  ซึ่งควรไดรับการจัดการ 
ไปสูความยั่งยืนที่เปนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 
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เอกสารอางอิง 
 
คณะกรรมการประสานความรวมมือระดับชาติดานนิเวศปาชายเลนเพื่ออนาคต (2555)  รายงานการสัมมนา 
  แลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติเรื่องการฟนฟแูละอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง    
  กรุงเทพมหานคร  โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต (ประเทศไทย) 
พงษพันธุ  เธียรหิรัญและคณะ 2556  รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรการศึกษาทางไกล  
  เรื่องการดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รัตนติกา  เพชรทองมาและลัดดา  วิไลศรี (2556)  ตนกลาแหงการเติบโตกวาจะเปนพลังตนกลาในปาใหญ   
  กรุงเทพมหานคร  บริษัทดูมายาเบส จํากัด 
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค (2555)  ศูนยเรียนรูชุมชน : การจัดการองคความรู   
  เพื่อการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและชายฝงอยางยั่งยืน  กรณีศึกษา : โครงการเสริมสราง 
  ความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุมชนในพื้นที่ 6  
  ตําบล จังหวัดตราด  กรุงเทพมหานคร  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  โครงการปาชายเลน 
  เพื่ออนาคตและศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 
________  (2556)  รายงานฉบับสมบูรณโครงการเสริมสราง  
  ความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุมชนในพื้นที่ 6  
  ตําบล จังหวัดตราด  กรุงเทพมหานคร  ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 
Stufflebeam , D.L. (1971)  The Relevance of the CIPP Evaluation  Model  for  Educational   
  Accountability U.S.A., Ohio State Univ., Columbus Evaliation Center. 
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ภาคผนวก  ก 
 

แนวทางการประเมินผลโครงการ 
1.  สรุปการดําเนินงานโครงการศูนยเรียนรูหกตําบล 
2.  ประเมินโครงการโดยใช CIPP  Model ในหกดาน  ดังนี้ 
 2.1  ประเมินความสําเร็จในเชิงปริมาณตามวัตถุประสงคและผลผลิตของโครงการ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคที่ 1 
     ผลผลิตที่ 1 
     ผลผลิตที่ 2 
     ผลผลิตที่ 3 
 

  

วัตถุประสงคที่ 2 
     ผลผลิตที่ 1 
     ผลผลิตที่ 2 
     ผลผลิตที่ 3 
 

  

  
2.2  ประเมินเชิงคุณภาพของ C-Context สภาพแวดลอมกอนดําเนินโครงการ 

เชิงบวก(แข็ง) เชิงลบ(ออน) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 2.3  ประเมินเชิงคุณภาพ I-Input ทรัพยากรที่ใชดําเนินการ 

เชิงบวก(แข็ง) เชิงลบ(ออน) 
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ภาคผนวก  ก (ตอ) 
 

 2.4  ประเมินเชิงคุณภาพของ P-Process กระบวนการดําเนินงานโครงการ 
เชิงบวก(แข็ง) เชิงลบ(ออน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 2.5  ประเมินเชิงคุณภาพของ P-Product ผลผลิตตามวัตถุประสงคของโครงการ 

เชิงบวก(แข็ง) เชิงลบ(ออน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
2.6  ประเมินเชิงคุณภาพ C-Context สภาพแวดลอมหลังดําเนินโครงการ หรือ Impact ที่เกิดขึ้น 

เชิงบวก(แข็ง) เชิงลบ(ออน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3.  ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
4.  ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานตอไป 
5.  การประเมินความพึงพอใจตอผลผลิตของโครงการ 
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ภาคผนวก  ข 
 

กําหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน ติดตามผลและเรียนรู 
โครงการศูนยเรียนรูชุมชนหกตําบล จังหวัดตราด : 

การจัดการองคความรู เพื่อการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและชายฝงอยางยั่งยืน 
วันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองเสม็ด จังหวัดตราด 

วันที่ 3  สิงหาคม พ.ศ.2556 
08.45 – 09.45 น. ออกเดินทางดวยสายการบิน Bangkok Airway จากกรุงเทพ ฯ ไปตราด (PG301) 
10.00 – 13.00 o. ดูงานในพื้นที่ตัวอยางของโครงการศูนยเรียนรูหกตําบล และรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. กลาวตอนรับผูเขารวมอบรมโดยผูแทนจากเครือขายหกตําบลและ RPECOFTC 

เปดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงคโดย คุณสมศักดิ์  พิริยโยธา  
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

14.00 – 15.00 น. รายงานผลการดําเนินงานโดย PECOFTC และเครือขายหกตําบล 
15.00 – 15.20 น. บรรยายวัตถุประสงคในการอบรม การประเมินแบบ CIPP Model 

เรื่องเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 6 ขั้นตอน  ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย 
ดร.ดุสิต  เวชกิจ  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

15.30 – 17.00 น. เริ่มกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการดวยการใช CIPP 
Model ในการประเมินผลโครงการ  ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ 6 ขั้นตอน 

วันอาทิตยที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
09.00 – 12.00 น. ประเมินโครงการแบบ CIPP Model (ตอ) 
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การระดมความคิดเหนเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค 

ขอเสนอแนะและความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ 
16.00 – 17.00 น. นําเสนอผลการประเมินและสรุปบทเรียน 
17.30 น. เดินทางกลับ 
18.40 – 19.40 น. เดินทางดวยสายการบิน Bangkok Airway จากตราด ไปกรุงเทพ (PG308) 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายนามผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลโครงการ 
ชื่อ – สกุล เครือขาย / ที่อยูสําหรับติดตอ เลขหมายโทรศัพท 

นายศุภกิจ  หวงน้ํา 16 ม.2 ต.หวงน้ําขาว  อ.เมือง จ.ตราด  
นายสมพงษ  หวงน้ํา 31 ม.3 ต.หวงน้ําขาว  อ.เมือง จ.ตราด 086-153-5012 
นายมาโนช  ผึ้งรั้ง 1/2 ม.2 ต.หวงน้ําขาว  อ.เมือง จ.ตราด 086-149-7827 
นายมานิตย  ฉายศิริ 84 ม.5 อ.อาวใหญ อ.เมือง จ.ตราด 089-933-7872 
นายสายชล  สุเนตร 60 ม.2 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 081-161-6694 
นายสัญชัย  เกาะลอย 17/5 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 089-753-2793 
นายประเมิน  ภูมิมาโนช บานทายเขา ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด  
นางสาวเยาวภา  ภูมินาโนช บานทายเขา ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด  
นายประทีป  ถนอมชาติ บานทาตะเภา ต.หนองเสม็ด จ.ตราด  
นายเสว ี ใจเที่ยง บานทาตะเภา ต.หนองเสม็ด จ.ตราด  
นางนวลนภา  ศรประดิษฐ บานทาระแนะ  ต.หนองคันทรง จ.ตราด  
นายสมชาย  ศรประดิษฐ บานทาระแนะ  ต.หนองคันทรง จ.ตราด  
นายวินัย  บุยลอม สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 45 084-781-7337 
นางสาวสมพร  ไกรสมุทร บานอาวขาม ต.อาวใหญ  จ.ตราด 089-931-2439 
นายอธิรัตน  การตายจันทร กรรมการหมูบานอาวกรูด   จ.ตราด  
นายอํานวย  ชูมณ ี กลุมอนุรักษเปร็ดใน  จ.ตราด   089-248-7813 
นางสาวดวงรัตน  ถนอมวงษ กลุมอนุรักษบานทายเขาน้ําเชี่ยว  จ.ตราด 089-543-0470 
นายรักเลห  ภูมิมาโนช กลุมอนุรักษบานทายเขาน้ําเชี่ยว  จ.ตราด 089-932-5623 
นายไตรรัตน  เรือนนาม สถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ 4  จ.ตราด 084-868-3033 
นายวิธร  จันทุมา กลุมอนุรักษบานปากคลองน้ําเชี่ยว  จ.ตราด 085-3267966 
นางสาวสมหญิง  สุนทรวงษ RECOFTC  Thailand 089-788-6913 
นายรัตนกวี  บุญเมฆ RECOFTC  Thailand 081-751-1278 
นางสาวศิริพร  ศรีอราม โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต (MFF) 088-635-4449 
นางสาวภัสสรกาญจน  วรผลึก โครงการปาชายเลนเพื่ออนาคต(MFF) 

/Chapman University, USA 
(+1)917-972-0072 

นามสมศักดิ ์พิริยโยธา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 081-173-1154 
รศ.ดร.ดุสิต  เวชกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 081-815-4566 
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ภาคผนวก  ง 
 

งบประมาณดําเนินการตามกิจกรรมโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
การจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุมชนในพื้นที ่6 ตําบล จังหวัดตราด 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ (U.S.$) 
MFF RECOF

TC 
ทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรชา
ยฝงไดรับการพัฒนา 
     1. การปรับปรุงสถานที่เพื่อเปนศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน 
     2.  องคความรู 
ประสบการณและบทเรียนที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรชายฝงและปาชายเลนไ
ดรับการพัฒนาและรวบรวมและเผยแพร 

 
 

3,000 
 
 

24,500 

 
 
 
 
 

6,500 
ศักยภาพขององคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
     1.  การอบรมใหความรูและเผยแพรองคความรู ประสบการณและบทเรียน 

 
 
 

15,500 

 
 
 

3,500 
ความรวมมือระหวางชุมชนในเครือขายศูนยเรียนรูชุมชนเพิ่มขึ้น 
     1.  การจัดตั้งกองทุนการจัดการปาชายเลนชุมชน 
ไดรับการจัดตั้งและมีกลไกในการบริหารจัดการ 
     2.  แผนการจัดการปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงในชุมชน  
ไดรับการพัฒนาและมีการดําเนินการ 

 
 
 

11,500 
 

3,500 

 
 
 

3,000 
 

3,000 
รวมคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม 58,000 16,000 

คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ 
1. การติดตอประสานงาน 
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
3. สํานักงานและวัสดุ 
4. การเดินทาง น้ํามันเชื้อเพลิงและการบริหารจัดการ 
5. บุคลากร 

 
1,500 
7,200 
7,000 
18,000 
43,000 

 
 
 
 

1,000 

รวมคาใชจายในการบริหารโครงการ 76,700 1,000 
รวมคาใชจายทุกกิจกรรม 

คาใชจายอื่นๆ 
134,700 
 13,470 

 

รวมทั้งสิ้น 148,170 17,000 
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ภาคผนวก จ 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคโครงการ 
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชน 
         ผานศูนยเรียนรูชุมชน ในพื้นที่ 6 ตําบล จังหวัดตราด 
ระยะเวลา : ระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 ถึง มีนาคม 2556 (21 เดือน) 
วัตถุประสงคเชิงพัฒนา 
  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝงโดยชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นแลว 
ในดานการถายทอดความรูและการพัฒนาปรับปรุงวิธีการจัดการทรัพยากร 
เพื่อใหแนใจวาจะมีการจัดการระบบนิเวศชายฝงอยางยั่งยืน 
และวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ชายฝงไดรับการคุมครองและมีการพัฒนาปรับปรุง 
วัตถุประสงคที่ 1 : ศักยภาพของชุมชนนา รองในการจัดการทรัพยากรชายฝง ในพื้นที่ 6 
ตําบลของอําเภอเมือง และอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
ผลลัพธที ่1 ทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝง 
ไดรับการพัฒนา 
 
ผลผลิต 1.1 มีการปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน 
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ผลผลิต 1.2  องคความรู, ประสบการณ และ บทเรียน ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรชายฝงและ 
                 ปาชายเลนไดรับการรวบรวมและพัฒนาเพิ่มเติม 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
1.2.1 
รวบรวมขอมูลพื้นฐานแล
ะ 
บทเรียนของชุมชน 

- 
ขอมูลของชุมชนเปร็ดในและ
ชุมชนนํารองไดรับการเผยแ
พรในชวง 6 
เดือนแรกของการดําเนินโคร
งการ 
- 
รายการของชุดความรูและร
ายชื่อผูรูเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน
ไดรับการรวบรวมในชวง 6 
เดือนแรกของการดําเนินโคร
งการ 
 

31 ธ.ค. 2554      2)  
ทีมสํารวจขอมูลวิเคราะหผลศึกษาขอมูลพื้นฐา
นของชุมชนนํารอง 7 ชุมชน 
ซึ่งประกอบดวยขอมูลทางสังคม เศรษฐกิจ 
การจัดการและการใชทรัพยากร 
รวมถึงองคความรูชุมชนแลวเสร็จ 
อยูในขั้นตอนการออกแบบเพื่อจัดพิมพในรูปแ
บบขอมูลพื้นฐานชมุชนนํารองทั้ง 7 แหง 

1.2.2 
ออกแบบกระบวนการใน
การ 
รวบรวมประสบ 
การณและบทเรียน 
ของชุมชนเกี่ยวกับ 

- 
ชุดความรูและบทเรียนอยาง
นอย 5 ประเด็น 
ไดรับการรวบรวมในชวงเฟส
แรกของโครงการ(รายงานอง
คความรูที่ม ี

- 31 ธ.ค. 
2555 

โครงการไดรวบรวมองค ความรู 
และรายชื่อผูรูของชุมชนเปร็ดใน 
ผานกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมี
สวนรวม และจัดนิทรรศการแสดงไวที่ศูนย 
เรียนรูชุมชน  
ซึ่งโครงการไดสรุปองคความรูที่มีอยูแลวในชุม

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
1.1.1 
ปรับปรุงสถานที่ที่ชุมชนเ
ลือกเปนสํานักงานของศูน
ยเรียนรูบานเปร็ดใน 

การปรับปรุงสถานที่เพื่อเปนศู
นยเรียนรูบานเปร็ดในเสร็จสิ้น
ในปที่หนึ่งของการดําเนินโครง
การ 

31 ธ.ค. 
2554 

     1) 
ดําเนินการปรับปรุงศูนยเรียนรูชุมชนเปร็ดในรวมกับตัว
แทนชุมชนและเยาวชนตามแผนที่ไดออกแบบรวมกับที
มโอเพนสเปซ และดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที ่2 
กุมภาพันธ 2555 
     2)  
จัดพิธีเปดศูนยเรียนรูชุมชนเปร็ดในอยางเปนทางการ 
เมือ่วันที ่8 พฤษภาคม 2555 
โดยทานอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
     3)  มีการใชศูนยในกิจกรรมของชุมชน 
และการตอนรับผูมาศึกษาดูงาน ในรอบปพ.ศ. 2555 
มากกวา 20 คณะ จํานวนรวมประมาณ 1,000 คน 

1.1.2 
จัดซื้ออุปกรณที่จําเปน 
เชน  
เฟอรนิเจอร เครื่อง 
เขียน และนิทรรศการ 

อุปกรณและนิทรรศการสําหรั
บศูนยเรียนรูไดรับการจัดหาแ
ละติดตั้งในป 
แรกของการดําเนินโครงการ 

31 ธ.ค. 
2554 

     1) จัดซื้อเครื่องฉายแอลซีด ีจอรับภาพ Laptop 
และอื่นๆ 
โดยชุมชนไดใชวัสดุอุปกรณดังกลาวในกิจกรรมสาธารณ
ะ และการบริการของศูนยเรียนรูชุมชน 
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การจดัการ 
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่ง
ยืน รวมทั้ง 
รวบรวมรายชื่อของ ผูรู 
ผานกระบวน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

อยูแลว 5 ประเด็น) 
- นํา 6 
บทเรียนจากชุมชนนํารองไป
ใช 
เปนเครื่องมอืในการฝกอบร
ม 

ชนทั้งหมด 11 ประเด็น ไดแก 
     1) การจัดการน้ําโดยชุมชน (เปร็ดใน) 
     2) เครือขายเยาวชนตนกลาในปาใหญ 
(กลุมลูกไมปาเลน-เปร็ดใน และ ฅ คนตนน้ํา -
ทายเขา) 
     3) สมุนไพรจากปาชายเลน (เปร็ดใน) 
     4) 
การประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นและความรูท
างวิทยาศาสตรในการพัฒนาระบบเกษตร 
(เปร็ดใน) 
     5) เครื่องมือประมงพื้นบาน (พรงลําบิด) 
     6) การฟนฟูปาหนาทะเล (อาวขาม) 
     7) การจัดการธนาคารปูมา (อาวกรูด) 
     8) มูลคาทางเศรษฐกิจของจาก 
(ทาตะเภา) 
     9) มูลคาทางเศรษฐกิจของหอยพอก 
(ทาระแนะ) 
     10) การจัดการจากรวมกัน 
(พรงลําบิดและทาตะเภา) และ 
     11) บทบาท 
อบต.ในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรชา
ยฝง (หนองคันทรง) 
 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
1.2.3 ผลิตและเผย 
แพรองคความรูที ่
ไดรับการรวบรวม 
ผานสื่อประเภท 
ตางๆ เชน โปสเตอรคูมือ 
และหนังสือ 
เปนตน 

- 
มีการผลิตสื่อเพื่อเผยแพรคว
ามรูอยาง 
นอย 2 ประเภท  
 - 
ประวัติศาสตรชุมชนเปร็ดใน   
  - เอกสารขอมูลพื้นฐาน 
และองคความรู 

- 31 ธ.ค. 
2555 

โครงการมีการผลิตสื่อตางๆ ไดแก 
     1) 
รวมรวบขอมูลประวัติศาสตรชุมชนเปร็ดใน 
พัฒนาการจัดการปาชายเลน ฯลฯ 
และจัดทํานิทรรศการเผยแพร 
พรอมทั้งจัดทําแผนที่จําลอง 
ภูมิประเทศ เพื่อจัดแสดงไวที่ศูนยเรียนรูชุมชน 
     2) ผลิตแผนพับ 
และโรลอัพเพื่อแนะนําโครงการและชุมชนนําร
องทั้ง 7 แหง 
     3) 
ออกอากาศการประชุมแนะนําและปรึกษาหารื
อโครงการทางเคเบิ้ลทีวีจังหวัดตราด 
(เมื่อวันที ่10 ตุลาคม 2554) 
     4) ออกอากาศรายการ 
“สาระดีดีกับรีคอฟ” 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดตราด (สวท.ตราด) ทางคลื่น เอฟเอ็ม 
97.25 MHz. ทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 
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11.10-11.20 น. ตั้งแตเดือนมนีาคม-ธันวาคม 
2555 เพื่อแนะนําเกี่ยวกับรีคอฟ 
ความเปนมาของโครงการเสริมสรางความเขม
แข็งของเครือขายการจัดการทรัพยากรชายฝง  
โดยชุมชนผานศูนยเรียนรูชุมชน ในพื้นที ่6 
ตําบล จังหวัดตราด 
จุดเดนของชุมชนนํารองทั้ง 7 แหง 
ตลอดจนความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ชายฝง 
     5) 
จัดทําอัลบั้มรูปการดําเนินกิจกรรมโครงการ 
(Photo Album) 
     6) สื่อสารเกี่ยวกับโครงการผานทาง 
Facebook 
โดยมีผูสนใจเขามาเยี่ยมชมและเขามากดไลค 
(Like) จํานวน 288 คน (ขอมูล ณ มีนาคม 
2556) 
     7) 
เผยแพรประสบการณของชุมชนเปร็ดในในกา
รปรับตัวและแกไขตอสถานการณภูมิอากาศเป
ลี่ยนแปลงในเวท ี
และเอกสารประกอบการสัมมนา 
     8) จัดทําคูมือ 2 เรื่อง ไดแก แนวทาง 
“การประเมินและติดตามการฟนฟูระบบนิเวศ
ปาชายเลนบนพื้นที่นากุงรางอยางมีสวนรวม” 
และการประเมินสภาพปาและ 
การกักเก็บคารบอนในปาชายเลนอยางมีสวนร
วม” 
     9) จัดทําเอกสารรวบรวมบทเรียน 
องคความรูทั้ง 11 เรื่อง 
เพื่อใชประกอบการสัมมนาการจัดการองคควา
มรูทองถิ่นฯ 
 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
1.2.4 
สรางองคความรูใหมผาน 
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบั
ติการใน 
ประเด็นเฉพาะ ไดแก 
การประเมินและติดตามก
ารฟนฟูระบบนิเวศปาชาย
เลนบนพื้นที่นากุงราง 
และการประเมินการเก็บกั

- 
องคความรูและเครื่องมือให
มๆ ไดรับ 
การพัฒนาและทดสอบในชุม
ชนเปร็ดในและชุมชนนํารอง 
- แนวทาง/คูมือ 
การพัฒนาองคความรู 
ใหม 2 เรื่อง 

- 30 ก.ค. 
2555 
(รายงานการวิ
จัยเชิงปฏิบัติก
ารอยางมีสวน
รวม) 

- 31 ธ.ค. 
2555 

โครงการมีการสรางองคความรูใหมผานกระบว
นการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารอยางมีสวนรวม 3 
เรื่องไดแก 
     1) 
โครงการรวมกับทีมวิจัยจากมูลนิธิกองทุนไทย 
ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม เรื่อง 
“การประเมินและติดตามการฟนฟูระบบนิเวศ
ปาชายเลนบนพื้นที่นากุงราง” 
รวมกับตัวแทนนักวิจัยชุมชนบานเปร็ดในที่รว
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กคารบอน เปนตน 
เพื่อสรางเครื่องมือที่เหมา
ะสมและพฒันาคูมือในกา
ร 
ดําเนินงานประเด็นที่เกี่ยว
ของ 

มเปนทีมในการเก็บขอมูล ซึ่งประกอบดวย 
แกนนํา กลุมอนุรักษปาชายเลนและแกนนํา 
กลุมเยาวชนลูกไมปาเลน  
โดยมีการจัดทํารายงานการวิจัยหลังจากทํากา
รเก็บขอมูลภาคสนามครบรอบ 1 ป 
และจัดทําคูมือแนวทางการติดตามการฟนฟูฯ 
     2) โครงการรวมกับแผนงานประเทศไทย 
รีคอฟ ทําวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 
เรื่อง 
“เสริมศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการจัดการภูมิ
นิเวศปาไมเพื่อการแกไข 
และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก
าศ” 
เพื่อประเมินสภาพปาและการกักเก็บคารบอน 
ของปาชายเลนชุมชนบานอาวกรูด 
พรอมทั้งสรุปผลการประเมิน 
การกักเก็บคารบอนในปาชายเลน พื้นที ่461 
ไร ของบานอาวกรูด 
ซึ่งสามารถกักเก็บคารบอนไดประมาณ 9,000 
ตัน และ 
     3) 
โครงการและผูชวยนักวิจัยรวมกับชุมชน 
พรงลําบิด 
ศึกษาขอมูลเรื่องปาชายเลนและความมั่นคงท
างอาหาร กรณีศึกษาบานพรงลําบิด 
และจัดทํารายงานผลการศึกษา 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรณีศึกษาที่ไดบรรจุในเอ
กสารเผยแพรในการสัมมนาการจัดสัมมนาการ
จัดการองคความรูทองถิ่น “ศูนยเรียนรูชุมชน 
:  การ 
จัดการองคความรู 
เพื่อการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและชายฝ
งอยางยัง่ยืน” 
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ผลลัพธที ่2 ศักยภาพขององคกรชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝงเพิ่มขึ้น 
ผลผลิต 2.1 เกิดการฝ กอบรมและการถายทอดความรู, ประสบการณ และบทเรียน 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
2.1.1 พัฒนาหลัก 
สูตรการฝกอบรม, 
การอบรมวิทยากรกระบว
นการใน 
ทองถิ่น, 
และพัฒนาสื่อประกอบกา
ร 
ฝกอบรม (โปสเตอรคูมือ, 
เอกสาร 
เปนตน) 
สําหรับกลุมเปาหมายตาง
ๆ 
เชน 
ผูใชทรัพยากรเยาวชน 
เปนตน 

- 
หลักสูตรการฝกอบรมและเอกส
ารประกอบ 
การฝกอบรมอยางนอย 4 
หลักสูตร ไดรับการ 
พัฒนาสาหรับกลุมเปาหมายที่ห
ลากหลาย 

- 30 ก.ย. 2555 
(พัฒนาหลักสูตร 
การอบรม 4 
หลักสูตร รวมถึง 
บทเรียนจากการ 
จัดการทรัพยาก
ร 
ชายฝงอยางนอ
ย 1 หลักสูตร) 

โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม 
และคูมือ รวม 4 หลักสูตร ไดแก 
     1) หลักสูตร 
“การวางแผนการจัดการทรัพยากรธ
รรมชาติอยางมีสวนรวม” 
     2) คูมือแนวทาง 
“การประเมินและติดตามการฟนฟูร
ะบบนิเวศป 
าชายเลนบนพื้นที่นากุงรางอยางมีส
วนรวม” 
     3) คูมือและหลักสูตร 
“การประเมินสภาพปาและการกักเก็
บคารบอนอยางมีสวนรวม” และ 
     4) แนวทาง “เรียนรูแผนที ่
และจีพีเอสเบื้องตน 
เพื่อสํารวจแนวเขตปาชายเลน 
และการใชที่ดินปจจุบันอยางมีสวนร
วม” 

2.1.2 
พัฒนาแนวทางสําหรับวิท
ยากรทองถิ่น 
และจดัการฝกอบรมใหกับ
วิทยากรทองถิ่น 

- 
มีการจัดการอบรมแกวิทยากรชุ
มชนขึ้น 
1 ครั้ง 
- มีระบบฐานขอมูลผูรูทองถิ่น 
หรือวิทยากรชุมชน 

31 ก.ค. 2555 
(จัดอบรมแกวิท
ยากรทองถิ่น 20 
คน 
และจัดทํารายงา
น 
การอบรม 2 
ครั้ง) 

     1)  โครงการจัดอบรม 
“วิทยากรกระบวนการ” 
โดยไดเชิญวิทยากรจากสถาบันการ
พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 28 คน 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิทยาก
รชุมชน โดยโครงการฯ 
รวมกับชุมชน 
และโรงเรียนเปร็ดในจัดกิจกรรม 
เรียนรูประวัติศาสตร ชุมชน 
และการจัดการปาชายเลนแกนักเรีย
นชั้นประถม 
ศึกษาปที ่4 - 6 จํานวน 2 ครั้ง 
เมื่อวันที ่29 กันยายน 2555 
และวันที ่26 ธันวาคม 2555 
โดยวิทยากรชุมชน 2 ทานไดแก 
นายศุภกิจ หวงนา และนายอํานวย 
ชูมณ ี
เนื่องจากกิจกรรมลาชาดวยขอจํากัด
ของชุมชนที่มีภารกิจดานการดูแลสว
นผลไมและสวนยาง จึงจัดไดเพียง 1 
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ครั้ง ทั้งนี้ไดวางแผนในการอบรม 
เพื่อทบทวนการเปนวิทยากรในแผน
งานโครงการระยะที ่2 ตอไป 
     2)  
โครงการไดรวบรวมรายชื่อผูรูทองถิ่
นไวในเอกสารขอมูลพื้นฐานชุมชน 

2.1.3 จัดการฝก 
อบรมในประเด็นที ่
เกี่ยวของกับการวางแผน
การจัดการ 
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่ง
ยืน และ 

- มีการจัดฝ กอบรม 4 ครั้ง 
สาหรับผูนา 
ชุมชน, ผูใชทรัพยากร, เยาวชน, 
และ 
สมาชิก อบต./เทศบาล 
จากชุมชนเปร็ดใน 

31 พ.ค. 2555 
(จัด 
อบรม 2 ครั้ง 
พร อมทั้ง จัดทา 
คูมือ) 

โครงการรวมกับภาคีที่เกี่ยวของจัดอ
บรมในประเด็นตางๆดังนี้ 
     1) 
จัดอบรมแกตัวแทนชุมชนนารองทั้ง 
7 แหง เรื่อง 
“การวางแผนการจัดการทรัพยากรธ
รรมชาติอยางมีสวนรวม” 
ระหวางวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นที่จําเปนอื่นๆ 
ใหกับผูนําชุมชน, 
เยาวชน, และ สมาชิก 
อบต. 
จากชุมชนเปร็ดในและชุม
ชนนํารองทั้ง 6 ชุมชน 
- 
การติดตามทรัพยากรชาย
ฝงอยางมีสวนรวม 
- 
การวางแผนการจัดการท
รัพยากร 
ชายฝงอยางยั่งยืน 
- การเขียนโครงการ 
- 
การระดมทุนและจัดการก
องทุน 
ชุมชน 31 ก.ค. 2555 
การประเมินการเก็บกักคา
รบอน 31 
ก.ค. 2555 

และชุมชนนํารองทั้ง 6 ชุมชน 
โดยมีวิทยากรชุมชนที่ผานการฝ
กอบรมเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
การถายทอดกระบวนการเรียนรู 

      2) 
โครงการรวมกับทีมวิจัยจากมูลนิธิก
องทุนไทย 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนร
วม เรื่อง 
“การประเมินและติดตามการฟนฟูร
ะบบนิเวศปาชายเลนบนพื้นที่นากุงร
าง” 
รวมกับตัวแทนนักวิจัยชุมชนบานเป
ร็ดในที่รวมเปนทีมในการเก็บขอมูล 
ซึ่งประกอบดวย  
แกนนํา กลุมอนุรักษปาชายเลน 
และแกนนํากลุมเยาวชนลูกไมปาเล
น 
     3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การสํารวจประเมินสภาพปาและค
ารบอนอยางงาย” 
ภายใตโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอ
ยางมีสวนรวม 
“เสริมศักยภาพชุมชนทองถิ่นในการ
จัดการภูมินิเวศปาไมเพื่อการแกไขแ
ละการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงส
ภาพภูมิอากาศ” 
แกแกนนําชุมชนบานอาวกรูด 
    4) 
โครงการรวมกับวิทยากรจากมูลนิธิก
องทุนไทย 
จัดอบรมแกตัวแทนชุมชนนํารองทั้ง 
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7 แหง เรื่อง “การพัฒนา 
บริหารจัดการ 
กลไกการเงินและการระดมทุน” 
เพื่อความยั่งยืนในการจัดการทรัพยา
กรชายฝง ระหวางวันที่ 3 – 4 
เมษายน 2555 
     5) จัดอบรมเรื่อง 
“การถายภาพเพื่อสื่อความหมาย” 
โดยวิทยากรจากทีมชางภาพมืออาชี
พจากหนวยงานตางๆจํานวน 10 
ทาน แกตัวแทนชุมชนนํารอง ณ 
ศูนยโอทอปเทศบาลตําบลนาเชี่ยว 
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
เมื่อวันที ่25-26 สิงหาคม 2555 
โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 46 คน 
     6) 
โครงการรวมกับสํานักงานอัยการจัง
หวัดตราด จัดอบรม เรื่อง 
“กฎหมายและสิทธิชุมชนในการจัด
การทรัพยากร” 
แกตัวแทนชุมชนนํารองและองคกรป
กครอง 
สวนทองถิ่น เมื่อวันที ่10 กันยายน 
2555 ณ บาน 
ปูรีสอรทแอนดสปา 
โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 45 คน 
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วัตถุประสงคที่ 2 : แนวคิดศูนยเรียนรูชุมชน ไดรับการพัฒนา สนับสนุนใหเกิดความเขมแข็ง และเกิดการขยายผล 
ผลลัพธที ่3 ความรวมมือระหวางชุมชนในเครือขายศูนยเรียนรูชุมชนเพิ่มขึ้น 
ผลผลิต 3.1 เกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการป าชายเลน (สาหรับชุมชนเปร็ดในและชุมชนนารองทั้ง  
                6 ชุมชน) และกลไกในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามแผนการจัดการ 
กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 

3.1.1 
สนับสนุนกระบวนการพั
ฒนา 
แผนการจัดการในระดับ
ชุมชน 

- 
ในชุมชนเปร็ดในแ
ผนการจัดการปาช
าย 
เลนและทรัพยากร
ชายฝงไดรับการ 
ทบทวนและปรับป
รุง 
- 
เกิดการพัฒนาแผ
นการจัดการทรัพ
ยากรชายฝงในชุม
ชนนํารองทั้ง 6 
ชุมชน 

31 ม.ค. 2555      1)  โครงการจัดอบรมแกตัวแทนชุมชนนํารองทั้ง 7 
แหง เรื่อง 
“การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวน
รวม” ระหวางวันที่ 8-9 มีนาคม 2555  
     2)  
โครงการไดวางแผนรวมกับชุมชนในทบทวนแผนการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเปร็ดใน และอาวกรูด 
และพัฒนาแผนการจัดการฯ ในชุมชนนํารองอีก 5 แหง 
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาแผนการจัดการตองใช 
ระยะเวลาในการสรางความเขาใจแกชุมชนถึงความสําคั
ญของการทําแผนฯ จึงยังไมเกิดแผนการจัดการฯ 
ในโครงการระยะแรก 
ทั้งนี้ไดถูกบรรจุไวในแผนการดําเนินงานในระยะที ่2 
ตอไป 

3.1.2 
พัฒนายุทธศาสตรในกา
รระดมทุนของชุมชนแล
ะกลไกในการบริหารจัด
การและใชประโยชนกอ
งทุน 

- 
มีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการจัดการปา
ชายเลนสําหรับชุม
ชนเปร็ดในและชุม
ชนนํารองอีก 6 
ชุมชน 
พรอมทั้งแผนในก
ารบริหารจัดการก
องทุน 

31 ม.ีค. 2555 
(พัฒนาแนวทาง 
การดําเนินการ 
ของกองทุนเพื่อ 
การจัดการปาชาย
เลน) 

     1)  โครงการรวมกับวิทยากรจากมูลนิธิกองทุนไทย 
จัดอบรมแกตัวแทนชุมชนนํารองทั้ง 7 แหง เรื่อง 
“การพัฒนา บริหารจัดการ 
กลไกการเงินและการระดมทุน” 
เพื่อความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรชายฝง 
ระหวางวันที่ 3 – 4 เมษายน 2555 
     2)  โครงการทบทวนกลไกกองทุนของชุมชนเปร็ดใน 
และอาวกรูด 
     3)  
โครงการรวมกับที่ปรึกษาพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
กองทุน และสนับสนุนงบประมาณกองทุน 
แกชุมชนนํารอง 5 แหง ชุมชนละ 50,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น250,000 บาท ทั้งนี้ชุมชนมีสวนสมทบรวม 
44,500 บาท 

3.1.3 พัฒนา 
ศักยภาพของคณะ 
กรรมการในการจัดการ
ทรัพยากร 
ชายฝง/ปาชายเลน 
และคณะกรรมการ 
กองทุน 
ในดานการจัดการกองทุ
นและ 

- 
คณะกรรมการจัด
การทรัพยากร 
และคณะ 
กรรมการกองทุนอ
ยางนอย 5 
คนในแตละชุม 
ชน 
ไดรับความรูจากก
าร 

31 ส.ค. 2555 
(จัดอบรม 4 
ประเด็น) 

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกชุมชนนํารองใน
ประเด็นตางๆ ไดแก 
     1) จัดการศึกษาดูงานแกแกนนําชุมชนบานเปร็ดใน 
จํานวน 8 คน 
ในประเด็นการจัดตั้งเครือขายและพัฒนาสถาบันในการ
จัดการทรัพยากร ณ สถาบันพัฒนา 
ทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแมทา ตําบลแมทา 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
และประเด็นการจัดการปาชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอา
หาร ณ ปาชุมชน 
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ศึกษาดูงานและเว
ทีแลกเปลี่ยนประ
สบ 
การณในระดับเครื
อขาย 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการตามแผน
การจัดการ 
- 
จัดการศึกษาดูงานเกี่ยว
กับเครือขาย 
และการจัดการทางสถา
บัน 
- 
จัดเวทีในการแลกเปลี่ย
นสําหรับ 
คณะกรรมการเครือขาย
ศูนยเรียนรูชุมชนจากทั้
ง 6 ตําบล 

  บานทุงยาว ตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ระหวางวันที่ 7-9  พฤศจิกายน 2554 
     2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เหลียวหลัง แลหนา 
บานเปร็ดใน” จํานวน 3 ครั้ง  
เพื่อทบทวนสถานการณชุมชนและกําหนดทิศทางการจั
ดการเพื่อพัฒนาสูความเปนสถาบันในการจัดการทรัพยา
กรปาเลนและชายฝงโดยชุมชนอยางมั่นคงและยั่งยืน 
     3) มีการพัฒนาและเชื่อมโยงชุมชนนํารองทั้ง 7 แหง 
กับเครือขายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมจังหวัดตราด (คอต.) เพื่อสรางความเขมแข็ง 
ของเครือขาย กลุมผูใชประโยชนทรัพยากร 
และกลุมอนุรักษ 
โดยการจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนในประเด็นสถานการณ 
และสภาพปญหาดานทรัพยากรและ 
สิ่งแวดลอมของจังหวัดตราด จํานวน 6 ครั้ง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 
และการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนืตอ
ไป 
     4) 
จัดศึกษาดูงานกระบวนการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง ระหวางวันที่ 1-5 
พฤศจิกายน 2555 โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 17 คน 
เปนหญิง 4 คน  นอกจากนี้โครงการฯ 
ไดสนับสนุนใหตัวแทนชุมชนและองคการบริหารสวนตํา
บลบางแหง ไดเขารวมเวทีสัมมนา อบรม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆ 
ที่องคกรอื่นเปนผูจัด ไดแก 
           4.1) 
การประชุมเครือขายเฝาระวังและรายงานสถานการณท
รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตราด 
โดยสํานักทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 
จังหวัดตราด (ทสจ.ตราด) 
           4.2)  การประชมุเครือขาย 6 
ตําบลในการดูแลทรัพยากรปาชายเลน 
โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรปา 
ชายเลนที ่4 (น้ําเชี่ยว ตราด) และ 45 (ดานเกา ตราด) 
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           4.3)  เวทีทะเลไทยกับสิทธิชุมชน และ First 
Annual Coastal Forum on Building  Coastal 
Resilience in Vietnam, Cambodia, and Thailand 
ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
               4.4)  ตัวแทนชุมชนเปร็ดใน 4 คน 

เขารวมเวทีสนทนาเชิงนโยบายการปฏิรูปการจัดการที่ดิ
น-ปาไม ครั้งที ่2 วันที ่8 สิงหาคม 2555 ณ 
โรงแรมเชียงใหมฮิลล จังหวัดเชียงใหม 
และศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการตนเองของตําลแมกิ ๊ 
อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ 9-11 
สิงหาคม 2555 
            4.5)  ตัวแทนชุมชนนํารองทั้ง 7 
แหงเขารวมเวทีสัมมนาปาชุมชนประจําป 2555 ณ 
ชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 13-14 
พฤศจิกายน 2555 
            4.6)  ตัวแทนชุมชนนํารองในพื้นที่โครงการ 
และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของรวมแลกเปลี่ยนประส
บการณดานการจัดการภูมินิเวศปาไมกับผูเขารวมอบรม
หลักสูตร Landscape Functions and People 
ระหวางวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2555 
            4.7)  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลอาวใหญ 
และผูใหญบานเปร็ดใน เขารวมเวทีสัมมนา 
“ชุมชนชายฝงรวมพลังฟนปา  
นวัตกรรมล้ําคาฝาวิกฤตโลกรอน” ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 13-14  ธันวาคม 
2555 
             4.8)  คายเยาวชนรักษปาชายเลน เมื่อ วันที ่
18 – 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบานเปร็ดใน 
ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนบานเปร็ด รวมกับชุมชนเปร็ดใน 
ภายใตการสนับสนุนจากสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมละสิ่งแวดลอม 

3.1.4 
จัดตั้งและเสริมสรางคว
าม 
เขมแข็งของคณะ 
กรรมการระดับ 
จังหวัดเพื่อสนับ 
สนุนความรวมมือใน 
การจัดการทรัพยากรชา
ยฝงอยางยั่งยืน 

- 
คณะกรรมการระ
ดับ 
จังหวัดเพื่อสนับส
นุนความรวมมือใน
การจัดการทรัพยา
กรชายฝงอยางยั่ง
ยืน ไดรับการ 
จัดตั้งและมีการปร

      1)  โครงการฯ 
ประสานงานกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว
ดลอมจังหวัดตราด เพื่อ 
เปนผูเสนอรายชื่อ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ 
ใหทานผูวาราชการจังหวัดตราดแตงตั้ง โดยทางผูวาฯ 
มีคําสั่งจังหวัดตราด ที ่235/2555 ลงวันที ่27 
กุมภาพันธ 2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
“โครงการ 
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการจัดการทรัพยา
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ะชุมรวมทุกๆ 2 
เดือน 

กรชายฝงโดยชุมชน ผานศูนยเรียนรูชุมชนในพื้นที ่6 
ตําบล จังหวัดตราด” โดยคณะกรรมการฯ 
ประกอบดวยตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดตรา
ด และเจาหนาที่โครงการรวม 19 คน 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
        2)  

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการในรอบ 6 เดือน 
ตลอดจนรับฟงความเห็น และขอเสนอแนะตอการดํา 
เนินงานโครงการที่ผานมา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ตัวแทนชุมชนนํารองทั้ง 7 ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อมวลชน 
และองคกรสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
 
 

3.2.1 
จัดการประชุมเพื่อปรึก
ษา 
หารือและวางแผนยุทธ
ศาสตรการดําเนินงานศู
นยเรียนรูชุมชนรวมกับ 
คณะกรรมการเครือขาย
ศูนยเรียนรูชุมชนและภ
าคีความรวมมือ 

เกิดกระบวนการใ
นการวางแผนยุทธ
ศาตรที่ม ี
ภาคีความรวมมือ
และ 
คณะกรรมการเครื
อขายศูนยเรียนรูชุ
มชน 
เขารวม 

31 ธ.ค. 2554      1)  
โครงการจัดประชุมแนะนําและปรึกษาหารือโครงการ 
เมื่อวันที ่10 ตุลาคม 2554  ณ โรงแรมบานปูรีสอรท 
ตําบลหนองคันทรง อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
เพื่อรับฟงความเห็น 
และขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงขอเสนอโครงการ
ครั้งสุดทาย  จากชุมชนนํารองทั้ง 7 ชุมชน 
หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดตราด 
องคกรสนับสนุนทุนในการดํานินงาน 
องคกรภาคีในการดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 51 คน 
     2)  โครงการจัดเวทีพัฒนาแผนงานโครงการระยะที ่
2 เมื่อวันที ่28 ตุลาคม 2555 ณ  บานปูรีสอรท 
แอนดสปา 
โดยมีตัวแทนจากชุมชนนํารองเขารวมทั้งหมด  
28 คน 
     3)  
โครงการนําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการระยะที ่2 
ตอ คณะกรรมการ 
ประสานความรวมมือระดับชาติดานนิเวศปาชายเลนเพื่
ออนาคต เมื่อวันที ่31 ตุลาคม 2555 ณ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และเมื่อวันที ่12 
ธันวาคม 2555 ณ องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา 
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการประชุมประชุมคณะกรรมการประสานความรวมมื
อระดับชาติดานนิเวศปาชายเลนเพื่ออนาคต (NCB) 
     4)  โครงการจัดประชุมเครือขายศูนยเรียนรู 6 
ตําบล เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการเครือขาย 
ซึ่งประกอบดวยคณะ 
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กรรมการและที่ปรึกษารวม 40 คน 
เพื่อเปนกลไกในการประสานการทางานรวมกัน 
การเจรจาตอรองในประเด็นตางๆ 
ตลอดจนการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอแหลงทุน 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
3.2.2 
รวบรวมบทเรียนและ 
ประสบการณในการพัฒ
นาศูนยเรียนรูชุมชน 

- 
บทเรียนการดําเนิ
นการตามแผนการ 
จัดการและการบริ
หารจัดการกองทุน
ไดรับการรวบรวม
และเผยแพรใหกับ
ชุมชนและผูสนใจ 

 จากการดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลชุมชน
บานเปร็ดใน 
และการแลกเปลี่ยนประสบการณทํางานในงานสัมมนา 
“ศูนยเรียนรูชุมชน: การจัดการองคความรู 
เพื่อการจัดการทรัพยากรปาชายเลนและชายฝงอยางยั่ง
ยืน” พบบทเรียน 
และแนวทางในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนดังนี ้
     1)  เปาหมายการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน คือ เพื่อ 
รวบรวมเผยแพร ตอยอดและขยายผลองคความรู 
ทั้งในระดับทองถิ่นและความรูทางวิทยาศาสตร 
ตลอดจนเปนเวทีแลกเปลี่ยนสรางความตระหนักรูและ
สํานึกในการจัดการทรัพยากรรวมกับภาคีหุนสวนที่เกี่ยว
ของ 
     2) ปญหาอุปสรรค และความทาทาย 
ในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนที่ผานมาคือ 
          2.1  ในระดับนโยบาย 
ระบบราชการมีระเบียบปฏิบัติหยุมหยิม 
ขาดความคลองตวั มีการบริหารจัดการ 
แบบรวมศูนย สั่งการจากสวนกลางไมสอดคลองกับ 
ความตองการทองถิ่น บุคลากรไมเพียงพอ 
การโยกยายเจาหนาที่ทําใหงานขาดความตอเนื่อง 
ความไมตอเนื่องของงบประมาณและนโยบายในการสนั
บสนุนงานของชุมชน 
          2.2 ในระดับชุมชน คนในชุมชนขาดความเขาใจ 
หรือตระหนักถึงความสําคญัของศูนยการเรียนรู มุงทํา 
มาหากินมากกวา คนในชุมชนบางชุมชน ขาดจิตสํานึก 
ไมจริงใจ รับแตปาก แตไมปฏิบัต ิ
     3) ปจจัยที่สนับสนุน ในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน 
คือ รัฐมีแผนและนโยบาย งบประมาณ บุคลากร 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ องคความรูงานวิจัย 
งานวิชาการที่เปนวิทยาศาสตร หนาที่ตามกฎหมาย 
และไดรับความเชื่อถือ ในสวนองคกรชุมชนและแกนนํา 
มีความเขมแข็ง มีความมุงมั่นตั้งใจ ชุมชนมีผูรู 
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาทองถิ่น 
การสืบทอดสูเยาวชน 
และองคความรูที่มาจากการปฏิบัติจริง 
     4)  แนวทาง 
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุ
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มชนเพื่อชุมชนและทรัพยากรชายฝง คือ 
 

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด กําหนดเสร็จ ผลการดําเนินงาน 
             4.1  รัฐ ทองถิ่น และชุมชน ควรมียุทธศาสตร 

เปาหมายและแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่ตอเ
นื่องมีการติดตาม ประเมินผลแผนงานในทุกระดับ 
          4.2  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู 
และสรางเครือขายความรวมมือจากหลากหลายภาคีขาม
เขตการปกครอง 
         4.3  การจัดการความรูระหวางศูนยฯ 
และสรางชองทางสื่อสารประชาสัมพันธเผยแพรบทบาท
และภารกิจงาน 
          4.4  สรางความตระหนัก 
จิตอาสาใหแกผูนําและชาวบาน 
          4.5  ประสานกับสถาบันการศึกษา 
เผื่อผลักดันหลักสูตรทองถิ่น 
          4.6  
ออกขอบัญญัติจัดทําโซนพื้นที่ตามศักยภาพและความเห
มาะสมของพื้นที่โดยชุมชน 
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