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กิตติกรรมประกาศ
ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ งบประมาณ ตลอดจน
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชน สังคม ในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
นอกจากผู้สนับสนุนหลักข้างต้นแล้วขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:
1. องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับตำบล ระดับจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการศึกษา
2. ดร.อัญชนา ท่านเจริญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ที่ให้คำแนะนำ และติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้นแบบสร้างสวนหิ่งห้อย
อย่างต่อเนื่อง
3. ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ที่ให้คำแนะนำการเขียนรายงานประจำปี 2563 ฉบับนี้
อย่างไรก็ดถี ึงแม้คณะผูจ้ ัดทำจะได้รับคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ จากผู้สนับสนุนทีก่ ล่าวถึงข้างต้นก็ตาม แต่ความรับผิดชอบในเนื้อหายังคง
เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ และผู้เขียนรายงานฉบับนี้ทั้งหมด
ศูนย์การเรียนรู้ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของ
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ เป็นประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมต่อไป

คณะเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”
มีนาคม 2564
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รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน (เมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564) ของศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีว
ภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การใช้พื้นที่โรงงานโตโยต้า (บ้านโพธิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้านการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ผู้มาใช้บริการ
ผูม้ าใช้บริการในปีทผี่ ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 1,412 คน จาก 60 คณะ ซึ่งลดลงจากปีทผี่ ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาสภาวะการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศงดให้บริการชั่วคราว
2. สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันพบพันธุ์พืชบริเวณป่านิเวศทั้งหมด 92 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 ชนิด และสัตว์ 431 ชนิด/taxa เพิ่มขึ้น 33 ชนิด/taxa
การติดตามพฤติกรรมการทำรังของนกกระจาบทองพบ 19 รัง โดยในปีนี้พบรังทีป่ ระสบความสำเร็จในการทำรังครั้งเเรก จำนวน 2 รัง
เเละพบลูกนก จำนวน 4 ตัว
มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือภาคสนามและในปีนี้มกี ารเพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิ
เครื่องตรวจวัด ที่ติดตั้งภายในป่านิเวศ และไบโอโทป

และความชื้นสัมพันทธ์ด้วย

3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ฯ ผ่าน Facebook จำนวน 81 โพสต์ ณ วันทีร่ ายงานมีจำนวนผู้กดถูกใจเพจรวม 1,797
ราย เพิ่มขึ้น 325 ราย (≈ 22%) จากปีที่แล้ว
4. เรื่องอื่นๆ
โครงการหิ่งห้อยน้ำจืด
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บทนำ
ความเป็นมา
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่ง
เป็นผูส้ นับสนุน ด้านงบประมาณ และสถานที่ ให้ เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ”
ต่อจากนีจ้ ะใช้คำย่อว่า “ศูนย์การเรียนรูฯ้ ชีวพนาเวศ” ซึ่งจะหมายถึง ทั้งตัวศูนย์เองและเจ้าหน้าที่ทเี่ ป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ประจำอยูท่ ศี่ ูนย์การ
เรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ
ภาระกิจหลักของ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ คือ ใช้พื้นทีป่ ่านิเวศ ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ผู้
สนใจ โดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง การถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการสร้างป่า ตามแนวคิดของ ศ. ดร.อาคิระ มิยาวากิ และการ
ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าทีผ่ ่านมานี้จะเน้นหนักในเรื่องกิจกรรม ติดตามและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมด้วย

เหตุการณ์พิเศษของปีที่รายงาน
ปีทผี่ ่านมานี้มเี หตุการณ์พิเศษทีไ่ ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ คือ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ส่งผลต่อรูปแบบการทำงานและ
จำนวนผูเ้ ข้าใช้บริการ แต่ผลการดำเนินงานทีเ่ กิดขึ้น ยังมีความก้าวหน้า และดำเนินงานไปได้ด้วยดี รายงานการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดังนี้

ขอบเขต และโครงสร้างของรายงาน
รายงานของผลการดำเนินงานฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “รายงานประจำปี 2563” เนื้อหาครอบคลุมในช่วง 1 เมษายน 2563– 31
มีนาคม 2564 โดยยึดถือตามปีงบประมาณของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
เนื้อหาในรายงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ผู้มาใช้บริการ: จำนวนผู้มาใช้บริการในรูปแบบต่าง ๆ
2. สิ่งแวดล้อม: เป็นเรื่องความชุกชุมของชนิดพันธ์ุ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์: กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
4. เรื่องอื่น ๆ: รายงานกิจกรรมและโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงงบประมาณ
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1.

ผู้มาใช้บริการ
1.1 การให้บริการ

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ ดำเนินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ในด้านการเรียนรูต้ ามหลักการปลูกป่าของ ศ.ดร.อากิระ
มิยาวากิ การสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เรียนรู้ระบบนิเวศต่าง ๆ ในพื้นทีป่ ่านิเวศและป่าไบโอโทป รวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดทำสื่อการ
เรียนการสอนในห้องเรียนธรรมชาติ ในพื้นที่ 60 ไร่ ทีส่ อดคล้องกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
2. กลุ่มเยี่ยมชมสถานที่ และศึกษาดูงาน
3. กลุ่มอื่น ๆ
ผู้มาใช้บริการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในห้องเรียนธรรมชาติ มีทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยผ่าน
โปรแกรมการเรียนรู้ มีหลักสูตรระยะเวลา 3, 6 ชั่วโมง ดังนี้
1. หลักการปลูกป่าของศ.ดร.อากิระ มิยาวากิ
2. แนวคิดโรงงานแห่งความยั่งยืน
3. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชีวพนาเวศ
4. ตัวชี้วัดทางชีวภาพ คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ
5. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังให้บริการกับกลุ่มที่มาเยี่ยมชมสถานทีแ่ ละศึกษาดูงาน มีทั้งหน่วยงาน/องค์กร เพื่อให้ได้เห็นวิธีการสร้าง
ป่านิเวศและการใช้ประโยชน์จากป่านิเวศในการให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษา นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังเอื้อประโยชน์และสนับสนุนต่อกลุ่มงานวิจัย นักดู
นก และกลุ่มอื่น ๆ ที่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ
การดำเนินงานการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายในปีทผี่ ่านมานี้ได้มกี ารดึงศักยภาพแหล่งเรียนรู้ในพื้นทีป่ ่านิเวศและป่าไบโอโทป
มาใช้มากขึ้น โดยเพิ่มจุดการเรียนรูป้ ระสาทสัมผัสทั้ง 5 สัมผัส คือ ดู ฟัง ดม ชิม (รับรส) และสัมผัส เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนให้มีความ
น่าสนใจ ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้มากที่สุด และสนุกสนานกับการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ดังเช่น
ตาดู: การฝึกสังเกตและเปรียบเทียบความแตกต่างของจอมปลวกใน 2 พื้นที่ พร้อมทั้งสอดเเทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ดิน ประเภทของดิน และหน้าที่ของปลวกในระบบนิเวศ, การสังเกตลักษณะรูปร่างแผ่นพื้นฐานของไลเคนและบอกถึงประโยชน์คุณสมบัตติ ัวชี้วัด
คุณภาพอากาศ
จมูกดม: การนำพืชที่มีอยูใ่ นพื้นทีท่ มี่ ีคุณสมบัตเิ ป็นสารหอมระเหยหรือมีกลิ่นหอม มาดมและอธิบายถึงลักษณะพิเศษนี้เกิดจาก
อะไร โดยให้ผู้เข้ารับกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ และจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

1.2 จำนวนผู้มาใช้บริการ
สรุปจำนวนผูเ้ ข้ารับบริการในศูนย์การเรียนรูฯ้ ชีวพนาเวศ ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564 มีผู้เข้าใช้บริการ
ทั้งหมด 1,412 คน รวม 60 คณะ (Figure 1) แยกออกเป็น ดังนี้
1. กลุ่มกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 402 คน (9 คณะ)
2. กลุ่มเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงาน จำนวน 809 คน (24 คณะ)
3. กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 201 คน (27 คณะ)
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Figure 1. Cumulative visitor numbers over the reporting period

ผูม้ าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ ในปีนี้มาจาก 9 จังหวัด ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง
กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดทีเ่ ข้ามาใช้บริการมากที่สุด (Figure 2) เมื่อรวมผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่เปิดศูนย์ ฯ มีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 22 จังหวัด
(Figure 3) จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสระบุรี มาปีนี้เป็นปีแรก
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Figure 2. TBSLC visitor 'catchment' for the past year

Figure 3. TBSLC lifetime visitors accumulated 'catchment'
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1.3 ผลกระทบจาก COVID-19
ในระหว่างเดือน เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 ทีผ่ ่านมา เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศงดให้บริการชั่วคราว 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม - 1 กันยายน 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มกราคม 2564
และจะมีการเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อยู่ในสถานการณ์ดีขึ้น

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าทีจ่ ึงได้เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์
Facebook และ Instagram แทน
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2.

สิ่งแวดล้อม
2.1 ความชุกชุมของชนิดพันธุ์

ในรอบปีทผี่ ่านมา ได้มีสำรวจติดตามชนิดพืชและสัตว์ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ พบสิ่งมีชีวิตใหม่เพิ่มเติมจาก
รายงานปี 2562 พบพืชชนิดใหม่ 18 ชนิด และสัตว์ชนิดใหม่ 33 ชนิด/taxa เช่น ผีเสื้อถุงทอง (Figure 4L) และเหยี่ยวเคสเตรล (Figure 4R)
เป็นต้น รวมสิ่งมีชีวิตของศูนย์ฯ ทั้งหมดมีพืช 92 ชนิด สัตว์ 431 ชนิด/taxa (Table 1)
Table 1. Current species richness at TBSLC for assorted taxa [note some species are taxa, as species cannot always be
determined, these cases are underlined]
species

Δ species

5

0

Birds

133

14

Reptiles

16

0

Amphibians

8

0

Fish

14

0

Aquatic arthropods

6

0

242

19

7

0

431

33

92

18

523

51

taxa
Mammal

Terrestrial arthropods
Molluscs
Total animals
Plants
Total plants and animals

Figure 4. Troides aeacus (L) and Falco tinnunculus (R)
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2.2 การติดตามพฤติกรรมการทำรังของนกกระจาบทอง
การติดตามพฤติกรรมการทำรังของนกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus) [AGW] ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 (ข้อมูลการสำรวจอิงตามช่วงฤดูกาลการจับคู่ผสมพันธุ์ของนกกระจาบทองในธรรมชาติ)
จากการสำรวจประชากรนกกระจาบทองในพื้นที่พบทั้งสิ้น 303 ตัว ซึ่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกกระจาบทอง (Breeding
season) เริ่มตั้งเเต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2563 จึงทำให้สามารถเเยกเพศของนกได้โดยดูจากสีขนที่เเตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจำเเนกได้เป็น
ตัวผู้ตัวเต็มวัย 157 ตัว ตัวเมียตัวเต็มวัย 131 ตัว ตัวเต็มวัยนอกฤดูผสมพันธุ์ 11 ตัว เเละลูกนก 4 ตัว (Figure 5)

Figure 5. Monthly and cumulative AGW counts [cumulative count includes birds which could not be sexed] during the past
year
จากการสำรวจรังของนกกระจาบทองในพื้นที่ ตั้งเเต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2563 พบการสร้างรังนกจำนวนทั้งหมด
19 รัง (เป็นรังทีส่ ำเร็จเเละไม่สำเร็จ) โดยเริ่มพบการสร้างรังช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม ในช่วงเวลาที่พบการสร้างรังนั้น พบรังนก
มากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม จำนวน 12 รัง รองลงมาคือเดือนมิถุนายน จำนวน 4 รัง เเละพบรังน้อยที่สุดในเดือนพฤษภาคม จำนวน 3 รัง
(Figure 6)
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Figure 6. Monthly number of AGW nest encountered during the past calendar year
จากการติดตามความสำเร็จในการทำรังของนกกระจาบทอง โดยพิจารณารังที่ประสบความสำเร็จในการทำรัง (Nest success)
จากการมีลูกนกอย่างน้อย 1 ตัว เจริญเติบโตเเละออกจากรังได้ พบรังที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 2 รัง (≈11%) เเละลูกนก จำนวน 4 ตัว ซึ่งเกิด
จากตัวผู้ 1 ตัว จับคู่กับตัวเมีย 2 ตัว (Polygyny) (Figure 7)
จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนกกระจาบทองตั้งเเต่ปี 2562 ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนรู้ตามช่วงฤดูกาล เเละ
ส่งเสริมกิจกรรมดูนกเชิงอนุรักษ์ในศูนย์การเรียนรู้ฯ
นอกจากนีม้ กี ารพัฒนาพื้นที่โดยการเพิ่มชนิดพันธุพ์ ืชทีเ่ อื้อประโยชน์ต่อการทำรังของนก
กระจาบทอง ทั้งที่เป็นพืชอาหารและพืชที่นกใช้เป็นวัสดุทำรังให้มีปริมาณที่เพียงพอเเละมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Figure 7. AGW nestlings awaiting the return of their parent (L); fledgling [R]

16

2.3 งานสำรวจพรรณไม้ในป่านิเวศ
การสำรวจพรรณไม้ที่เนินดินป่านิเวศ ระหว่างเดือน เมษายน 2563 - มีนาคม 2564 ได้ทำไปแล้ว 100 เนินดิน (จากทั้งหมด
244) พบพรรณไม้ 92 ชนิด (33 วงศ์) จำนวน 9,313 ต้น
ปัญหาทีพ่ บในระหว่างการสำรวจพรรณไม้ ต้นไม้ในพื้นที่ยืนต้นตายกระจายทั่วป่านิเวศ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีความ
แห้งแล้งเพราะฝนตกน้อยกว่าปกติและมีแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายเนื้อไม้ยืนต้น เช่น ตะเคียนทอง ยางนา ยมป่า สมอพิเภก สารภีทะเล และ
พิลังกาสา ปัจจุบันมีการวางระบบน้ำในบางจุดที่ได้รับผลกระทบแล้ว

2.4 การปลูกต้นไม้เพิ่ม
ในระหว่างปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม แต่มกี ารมอบกล้าไม้ให้กับผูท้ ี่เข้ามาศึกษาดูงานและกลุ่มลูกค้าของบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2.5 งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ
2.5.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำรายสัปดาห์
จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือภาคสนาม ในช่วงเวลา 10.00 น. ของทุกสัปดาห์ ตรวจวัด 6 ปัจจัย ได้แก่ ค่า
ออกซิเจนทีล่ ะลายน้ำ, อุณหภูมิ, ความเป็นกรด-ด่าง, ค่าการนำไฟฟ้า, ค่าของแข็งทีล่ ะลายน้ำทั้งหมด และแอมโมเนีย ทีม่ ีการตรวจแอมโมเนีย
เพิ่มเติมเพราะในแหล่งน้ำมีการสะสมของสารอินทรีย์ทยี่ ่อยสลายได้ในช่วงสัปดาห์ ในพื้นที่ 7 จุด แบ่งเป็นภายในศูนย์ ฯ 6 จุด (Figure 8) และ 1
จุดอยู่ภายนอกศูนย์ ฯ

Figure 8. Physicochemical sampling sites within TBSLC (Site numbers indicated in Table 2; site 5 is outside TBSLC at 47N
1507849 719818 [UTM grid overlay, EPSG:32647]
งดเผยแพร่ผลการตรวจคุณภาพน้ำ
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2.6 งานตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
การตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ด้วย data logger เพื่อเก็บข้อมูลภายในพื้นที่เชิงเปรียบเทียบระหว่างพื้นทีป่ ่านิเวศ
ไบโอโทป และพื้นทีโ่ ล่ง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563 - มีนาคม 2564 ด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื่นสัมพัทธ์ เริ่มตรวจวัดใน
พื้นที่ 8 จุด ได้แก่ ป่านิเวศจุดที่ 1, 2, และ 3, พื้นที่ชุ่มน้ำ, บ่อหิ่งห้อย, น้ำตกไบโอโทป, บ่อปลา และทางแยกป่านิเวศไบโอโทป มีการจัดเก็บข้อมูล
จากเครื่องตรวจวัดทุกเดือน
ในช่วงดำเนินงานทีผ่ ่านมาพบเครื่องทีต่ ิดตั้งบริเวณป่านิเวศจุดที่ 2 เสีย เนื่องจากเสาทีต่ ิดตั้งหัก และมีการนำเครื่องอื่น ๆ
มาตรวจเช็คด้วยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้

18

3.

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระหว่างเดือนเมษายน 2563 - มีนาคม 2564 ศูนย์การเรียนรูฯ้ “ชีวพนาเวศ” ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เเละการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ฯ กระจายข่าวสาร ความรู้ เเละสิ่งที่น่าสนใจต่อผู้พบเห็น สามารถสรุปได้ ดังนี้

3.1. สื่อออนไลน์เเละสิ่งพิมพ์
3.1.1. Facebook
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของ “ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ชี
วพนาเวศ” (www.facebook.com/CheewaPanavet) จำนวน 81 โพสต์ แบ่งเป็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 35 โพสต์ โรงเรียนทีร่ ับ
หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา 4 โพสต์ ผู้มาศึกษาดูงานทั่วไป 5 โพสต์ กิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัล 6 โพสต์ และอื่น ๆ 31 โพสต์ มีจำนวนผู้กด
ถูกใจเพจ 1,797 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 325 ราย (≈ 22%) เเละมีการเข้าถึงโพสต์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 30,287 ราย (Figure 9)

Figure 9. Facebook screen capture and QR code
3.1.2. Instagram
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยใช้ชื่อว่า “Cheewapanavet”
(www.instagram.com/cheewapanavet) รวมมีทั้งสิ้น 144 โพสต์ แบ่งเป็น ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 140 โพสต์ และโพสต์อื่น ๆ 4 โพสต์
มีจำนวนผู้ติดตาม 78 ราย เริ่มทำการเผยแพร่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 (Figure 10)

Figure 10. Instagram screen capture and QR code
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4.

เรื่องอื่น ๆ
4.1 กิจกรรมนักสืบติดปีก

โครงการสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “นักสืบติดปีก ปี 2” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28
มีนาคม 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4.2 โครงการต้นแบบสร้างสวนหิ่งห้อยฯ
งดเผยแพร่

4.3 โครงการจัดทำเนื้อหาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ
ด้วยหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษายังขาดเนื้อหาช่วงชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดทำ
หลักสูตรจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาในแต่ละ
ระดับชั้น ศูนย์การเรียนรูฯ้ ชีวพนาเวศ จึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับครูของโรงเรียนในพื้นทีจ่ ังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 18 - 20
มีนาคม 2563 โดยเชิญตัวแทนศึกษานิเทศก์ในสายงานทีเ่ กี่ยวข้องและตัวแทนครูในแต่ละหมวดวิชา รวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมทีจ่ ัดขึ้นในพื้นที่
ศูนย์การเรียนรู้ฯ แต่เนื่องด้วยการระบาดของ COVID-19 จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4.4 การปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย
อยู่ในระหว่างแปลข้อมูลพันธุไ์ ม้ จำนวน 36 ชนิด เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาญีป่ ุ่น นำข้อมูลลง QR code ใส่ลงในป้ายทีอ่ อก
แบบไว้แล้ว เพื่อติดตั้งป้ายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

4.5 การพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ ได้มีโอกาสไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์การเรียนรูฯ้ ชีวพนาเวศ 2 คน เข้าอบรมเรื่องการจำแนกงู การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และวิธีการจับงู ณ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (Figure 12L)
2. วันที่ 27-29 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ 2 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) (Figure 12R)

Figure 12. TBSLC staff learning snake handling techniques (L) and practicing speaking skills (R)
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4.6 บุคคลากร
เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหมด 5 คน (ในปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าทีล่ าออก 2 คน
และรับเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน 1 คน)

4.7 งบประมาณ
งดเผยแพร่
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