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กิตติกรรมประกาศ
โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ภายใต้การ
บริหารจัดการของมูลนิธิสงิ่ แวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) - FEED ในรอบปีท่ผ
ี ่านมา
สาเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่กาหนดด้วยดี ด้วยแรงสนับสนุน เอื้ออานวยและความร่วมมืออย่างดี จาก
1. กองทั พบก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง พลโท กิ ต ติ ชั ย วงศ์ ห าญ เจ้ า กรมพลาธิ ก ารทหารบก และพั น
เอกศุภฤกษ์ ผลฉาย ผู้อานวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก
2. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ที่สนับสนุนงบประมาณทาให้กิจกรรมของศูนย์ ฯ
สามารถดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ฯ (บางปู) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ดังกล่าวข้างต้นต่อไป เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ฯ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ขอขอบคุณ ดร. ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ที่มีส่วนช่วยวิเคราะห์ชนิด/taxa ของแมลงและให้คาแนะนาใน
การเขียนรายงานประจาปี 2564 ฉบับนี้

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู)
มีนาคม 2565
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ผลสะท้อนจาก COVID-19 ต่อทิศทางการทางาน
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ข้ อ จ ากั ด ต่ อ การด าเนิ น งานของศู น ย์ ศึก ษา
ธรรมชาติต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศ
ไทย) ทาให้ มูลนิ ธิ ฯ ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง บทบาทหลั ก ของมู ลนิ ธิ ฯ ที่ มุ่ง มั่ น ในการดาเนิ น งานผ่ า นกระบวนการ
“สิ่งแวดล้อมศึกษา” ให้เป็นไปตามชื่อ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
ในคาเกริน
่ นาของ “บันทึกความเข้าใจ” ที่ทาขึ้นระหว่างมูลนิธิฯ และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน ได้เขียนไว้ชัดเจนถึงบทบาทและ
ภารกิจอันสาคัญที่ท้งั สองฝ่ายตกลงกัน ดังนี้
The Foundation for Environmental Education for Sustainable Development ( Thailand) ,
herein FEED, and Toyota Motor Thailand Co. , Ltd. , herein TMT, both recognise and appreciate the
importance of natural resource conservation in Thailand, and that natural resources and
environment are important factors for human and society living. The parties further agree that
“ Environmental Education” is one of the best measures to ensure that others too can come to
appreciate these values.
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อความข้างต้นที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักการและทิศทางที่จะปฏิบัติ ที่จะ
สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” จะยังคงกลับไปดาเนินการได้
ตามปกติเหมือนในอดีต เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

FEED: Bangpu Nature Education Centre 2021

6

FEED: Bangpu Nature Education Centre 2021

รายงาน

7

รายงานสาหรับผู้บริหาร
ศู น ย์ ศึก ษาธรรมชาติ ก องทั พบก (บางปู) เฉลิ มพระเกี ย รติ 72 พรรษา มหาราชิ นี จั ดตั้ ง ขึ้ น ภายใต้
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติกองทัพบกเพื่อเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น (ประเทศไทย) หรื อ FEED ร่ ว มกั บ กองทั พ บก พั ฒ นาพื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการอนุ รั ก ษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมที่ เ ชื่อ มโยงการศึ กษาธรรมชาติ ใกล้ เมื อ งใหญ่ ด้านสิ่ งแวดล้ อมสาหรับ
การศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จากัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาพื้น ที่ให้เหมาะสมต่อการใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติด้าน
สิง่ แวดล้อมศึกษา ตลอดจนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนและเยาวชน
ในปี 2564 ศูนย์ฯบางปู ได้ให้บริการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จานวนทั้งสิ้น 1,864 คน เป็นนักเรียน
และนักศึกษา จานวน 692 คน (รวมรู ปแบบออนไลน์ 425 คน) เป็นประชาชนทั่วไปที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
จานวน 50 คน โดยทั้งสองกลุ่มได้ปลูกต้นไม้ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งสิ้น 832 ต้น นอกจากนี้ ได้
เก็บขยะตามแนวชายฝั่ งทะเลผ่าน “กิจกรรมอาสาร่วมใจที่บางปู” จานวนทั้งสิ้น 24,502 กิโลกรัม และยังมี
ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่กลุ่มอื่น ๆ อีกจานวน 1,122 คน
การส ารวจและติ ด ตามสถานการณ์ ส่ิ ง แวดล้ อ มในพื้ นที่ ชุ่ ม น้ า บางปู ได้ พ บชนิ ด พั น ธ์ ุ/ taxa ของ
สิง่ มีชีวิตใหม่เพิม
่ ขึ้น ดังนี้ สัตว์ 267 ชนิด/taxa พืช 6 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน 1 ชนิด มีการติดตามและแก้ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานตากอากาศบางปู รวมทั้ ง ศู น ย์ ฯ บางปู ยั ง ให้ ก ารสนั บสนุ น
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้ามาการทาโครงการวิจัยในพื้นที่อีกด้วย
ด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯบางปู ได้ผลิตงานประชาสัมพันธ์ใ นรู ปแบบต่าง ๆ ผ่านโพสต์เฟซบุ๊ก
ทั้งสิ้น 124 โพสต์ ที่มีผู้ติดตาม 6,706 ราย เพิ่มขึ้นกว่า 600 ราย (≈ 10.3%) จากปี 2563 จัดทาคลิปวิดีโ อ
ภายใต้โครงการ Captain Seagull โพสต์ขึ้น YouTube จานวน 2 ตอน และ “รายการที่นี่บางปู” Facebook
Live จานวน 12 ครั้ง Instagram จานวน 281 ครั้ง
(รายละเอียดตาม higlights หน้า 7)
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บทนา
ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ ก องทั พ บก (บางปู ) เฉลิ ม พระเกี ย รติ 72 พรรษา มหาราชิ นี ได้ ด าเนิ น การ
ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าสู่ปีท่ี 18 แม้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะเป็นอุปสรรค
แต่ผลการดาเนินการในปีท่ีผ่านมานับว่าเป็นปีท่ีประสบความสาเร็จอีกปีหนึ่ง ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของ
3 หน่วยงาน คือ กองทัพบก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด และมูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ อีกจานวนมาก (โรงเรียน อาสาสมัคร
ผู้ทากิจกรรมเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป) ที่ได้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
“รายงานประจาปี 2564” เป็นผลการดาเนินงานในช่วง 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดย
ยึดถือตามระยะเวลาปีงบประมาณหลักจากผู้สนับสนุนงบประมาณหลักคือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย จากัด
การฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อม การเฝ้าติดตาม สังเกตสิ่งแวดล้อม และการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็น
ภารกิจหลักในการดาเนินงานโดยใช้พ้ ืนที่ชุ่มน้าป่าชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนการทางาน ดังนี้
1. เพิ่มแหล่งสถานีเรียนรู้สาหรับทากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้อาคารโดมอเนกประสงค์ของ
กองทัพบก
2. เพิ่ มกิ จ กรรมการให้ บริ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาสาหรั บชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต้ น และต้ อ นปลาย
(ในรูปแบบออนไลน์)
3. เพิ่ม “กิจกรรมอาสาร่วมใจที่บางปู” โดยเน้นการเก็บขยะตามแนวชายฝั่ งทะเล
4. ดูแลและสนับสนุนกับนักศึกษาทางานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของบางปู
ขอบเขตของรายงาน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาของรายงานประจาปี 2564 สรุ ปผลงานการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ
(บางปู) แบ่งออก เป็น 2 เรื่องหลัก คือ
1. ผู้มาใช้บริการ สรุ ปจานวนผู้มาใช้บริการในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
2. สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนของการฟื้ นฟูป่าชายเลน ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่พบในสถานตาก
อากาศบางปู
นอกจากการรายงานประจาปี 2564 นี้แล้ว ยังมีรายงานประจาเดือน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
และรายงานประจา 5 เดือน (ภาษาไทย)
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4. ผู้มาใช้บริการ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เปิดให้บริการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาแก่นักเรียนและผู้มาเยี่ยมชมพื้นที่ 2 รู ปแบบ คือ ให้บริการแก่โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง
ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักโดยการใช้พ้ ืนที่ป่าชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ และการให้บริการแก่ผู้มาทาประโยชน์
เพื่ อ สั ง คม นอกจากนี้ ศู น ย์ ฯ บางปู ยั ง ต้ อ นรั บผู้ เ ยี่ ย มชมที่ เ ป็ น บุ คคลทั่ ว ไป กลุ่ มนั ก ดู น ก (ในประเทศและ
ต่างประเทศ) นักถ่ายภาพธรรมชาติและการศึกษาดูงานจากหน่วยงานจากภาครัฐ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไป
ที่มาดูนกนางนวลธรรมดาอันเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้
อีกทั้ง ศูนย์ฯ ยังเพิ่มช่องการการเรียนรู้ในรู ปแบบออนไลน์ เพื่อนาร่องกับกลุ่มนักเรียนช่วงชั้นที่ 1, 2
(ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) ทั้งหมด 2 โปรแกรมๆ ละ 1 ชัว
่ โมง

Figure 1: BNEC staff and students from Rangsit University examining an aerial root pf a Rhizophora [L]; a
CSR-V visitor (Toho Industry) planting a mangrove sapling into the Toyota Mangrove Rehabilitation
Forest

4.1 ปัจจัยที่มผ
ี ลต่อผู้มาใช้บริการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปี 2564 เป็น
ระยะเวลากว่า 2 ปี ทาให้ศูนย์ฯ บางปู ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการของจังหวัดสมุทรปราการและ
สถานตากอากาศบางปู ดั ง นั้น ใน 1 ปี ท่ี ผ่ า นมาสามารถรั บคณะโรงเรียนและสถานศึ กษาต่าง ๆ เข้ า มาทา
กิจกรรมตามหลักสูตรของห้องเรียนธรรมชาติได้เพียงระยะเวลา 3 เดือน คือ เมษายน 2564 และ กุมภาพันธ์
ถึง มีนาคม 2565 เท่านัน
้
พนักงานประจาศูนย์ฯ บางปู ทุกคนได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มและได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
อย่ า งเข้ มงวด และมี มาตรการสาหรั บผู้เ ข้ า รับบริ ก าร คื อ สวมหน้ า กากอนามั ย ตลอดเวลาการทากิ จกรรม
ตรวจวั ดอุ ณหภูมิร่า งกาย และล้ า งมื อ ด้ ว ยแอลกอฮอล์ก่ อ น ระหว่ าง เข้ า รับบริก าร และเมื่ อ สิ้ น สุ ดกิจกรรม
พนักงานทาการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในห้องกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ทุกครั้ง และยังได้รับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จังหวัดสมุทรปราการ เข้าดาเนินการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัส COVID19 ในอาคารของศูนย์ฯ บางปูเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
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4.2 โปรแกรมและกิจกรรม
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) ให้บริการด้านธรรมชาติศึกษาที่บางปู ปัจจุบันได้ให้บริการ
กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา (ต้น-ปลาย) ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ต้นปลาย) ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ระยะเวลาในการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง หรือค่าย 2 วัน 1 คืน
โดยแบ่งตามเนื้อหาโปรแกรมการเรียนรู้ออกเป็น 8 โปรแกรม ดังนี้
1. ความรู้ท่ว
ั ไปของป่าชายเลนที่บางปู
2. นก นกน้า และนกนางนวลที่บางปู
3. หาดโคลนและโลกของสัตว์หน้าดิน
4. ความหลากหลายทางชีวภาพของบางปู
5. พรรณไม้ในป่าชายเลน
6. ขยะทะเลและการอนุรักษ์ชายฝั่ งทะเล
7. ค่ายสิ่งแวดล้อมและการอนุรก
ั ษ์
ในกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละช่วงของการให้บริการ ศูนย์ฯ ทาการร้อยเรียงและเชื่อมโยงทุกกิจกรรม
เข้าด้วยกันอย่างราบรื่นส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดความรู้สึกถูกขัดจังหวะตลอดกระบวนการให้ผู้เรียนสนุกสนาน
พร้อมทั้งได้ความรู้ควบคู่ไปด้วยกัน โดยอาศัยทรัพยากรระบบนิเวศป่าชายเลนพื้นที่ชุ่มน้าบางปูเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติ ให้ลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้จากของจริง มีการใช้ STEAM ศึกษา คือ ชุดองค์
ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ในการ
จั ดการเรียนการสอนทุ กครั้ง เพื่อ กระตุ้นและปลูก จิต สานึก ให้กับเยาวชนก่ อให้เกิ ดความตระหนักการรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มและน าความรู้ ความเข้ า ใจกลั บ ไปปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมาก
ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ศู น ย์ ฯ บางปู ยั ง สามารถให้ บ ริ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาภาคภาษาอั ง กฤษ ส าหรั บ กลุ่ ม
ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วย
ในระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2564 (5 เดือน) มีการเพิ่มโปรแกรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
ในรู ปแบบออนไลน์ สาหรับกลุ่มนักเรียนช่วงชั้นที่ 1, 2 (ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย) ศูนย์ฯ ได้
ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาโปรแกรมเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษาที่บางปูให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา เพื่อพัฒนาเป็น
โปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์ท่เี หมาะสมเป็นการทดแทนการบริการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ไม่สามารถดาเนินการ
ในพื้น ที่ ไ ด้ และได้ สกั ดข้ อ มู ลตามเนื้ อ หาตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ ทาฐานข้อมูล
จานวน 587 รายการ

4.2.1 กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาออนไลน์ (Virtual Environmental Education)
ในปี ท่ี ผ่ า นมานี้ ศู น ย์ ฯ บางปู มี ก ารเพิ่ ม โปรแกรมการเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาออนไลน์ ส าหรั บ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ในเรื่องราวของป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ของ
พืชและสัตว์ท่ีน่าสนใจของป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้าบางปู ประโยชน์ของป่าชายเลนเพื่ อนาไปสู่แนวทางการ
อนุ รั ก ษ์ (Figure 2) โดยเป็น การให้บริก ารแก่ 29 จั ง หวั ดสี แดงเข้ มตามการแบ่ ง เขตระดั บความรุ นแรงของ
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และจังหวัดห่างไกล ซึ่งสอดคล้องกับการปรับรู ปแบบการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาต่าง ๆ ในเวลาดังกล่าว
อีกทั้งในช่วงกิจกรรมศูนย์ฯ มีของรางวัลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และส่งตรงไปถึงโรงเรียน โดยโปรแกรม
การเรีนยรู้นใี้ ห้บริการแล้วทั้งหมด 8 โรงเรียน ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ 1. ปทุมธานี 2. ระยอง 3. สมุทรปราการ
4. อ่างทอง รวมทั้งหมด 425 คน
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Figure 2: Virtual Environmental Education via the Zoom Meeting platform: students participating
from their home of classroom [L]; BNEC staff hosting in front of a "green screen" [R]

4.2.2 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
จากการเพิ่ ม โปรแกรมเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาในรู ป แบบออนไลน์ (Virtual Environmental
Education) ถือว่าประสบความสาเร็จ และเริ่มได้รับความสนใจจากโรงเรียนที่ติดต่อเข้ามา ศูนย์ฯ บางปูจึงได้
ขยายผลเพิ่มเติม ด้วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยผ่านสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จาก 55 เขต จานวน 29 จังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (COVID-19)
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดการเรียนได้และยังใช้รูปแบบการเรียนรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก

4.3 กลุ่มผู้ใช้ห้องเรียนธรรมชาติ
สรุปจานวนผู้เข้ารับบริการในศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน
2564 – มีนาคม 2565 รวมมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 15 คณะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่มาใช้ห้องเรียนธรรมชาติโดยตรง กับ กลุ่มที่เข้าโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษารูปแบบออนไลน์ รวมทั้งหมด
692 คน โดยนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ท่ี เ ข้ า รั บ บริ ก ารตามโปรแกรมสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษารู ป แบบออนไลน์ ส าหรั บ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 1-2 ) โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษารู ปแบบออนไลน์
ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 เนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนยังคงการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ส่วนกลุ่มที่มาใช้ห้องเรียนธรรมชาติโดยตรงเริม
่ เข้ามาใช้บริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคม 2565 สรุปจานวนผู้เข้าใช้บริการของศูนย์ฯ บางปู ทั้งหมด 287 คณะ จานวน 1,864 คน (Figure 3)
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Figure 3: Visitor numbers (hatched areas indicate periods when BNEC was closed due to COVID19 restrictions)

นักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าร่วมเรียนรู้และใช้ห้องเรียนธรรมชาติในปีนี้มาจาก 4 จังหวัด (Figure 4) คือ
1. กรุ งเทพมหานครฯ 2. สมุทรปราการ 3. ปทุมธานี และ 4. ระยอง โดยอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก
และเป็น จังหวัดที่ อยู่ใกล้ เคี ยงกั บศูนย์ ฯ บางปู ส่ ว นจั ง หวัดจากภาคอื่น ๆ ในประเทศ ปีนี้ ไ ม่ ไ ด้ มาใช้บริการ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงเรียนไม่สามารถพากลุ่มนักเรียนออกนอก
พื้นที่ได้ ปีนี้มีโรงเรียนจากจังหวัดที่ไม่เคยมาใช้บริการของศูนย์ฯ บางปู ซึ่งเป็นปีแรก คือ จังหวัดระยอง
รวมจังหวัดที่มาเข้าร่วมในปีนี้ทาให้ยอดรวมของจังหวัดที่มาใช้บริการของศูนย์ฯบางปู ตั้งแต่ปีท่ก
ี ่อตั้ง
ศูนย์ฯบางปู (2548) จนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2563) มียอดรวมเป็น 36 จังหวัด (Figure 5)
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Figure 4: “Catchment” of student visitors to
BNEC during RY2021 [including 4 provinces]

Figure 5: Cumulative “catchment” of
educational visitors to BNEC, 36 provinces in
total
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4.4 กลุ่มอาสาสมัครทาประโยชน์เพื่อสังคม
ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ ก องทั พ บกฯ (บางปู ) ให้ บ ริ ก ารโปรแกรมการเรี ย นรู้ ธ รรมชาติ ศึ ก ษาให้ แ ก่
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และอาสาสมัครทั่วไป ที่สนใจร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ตอ
่ พื้นที่ชุ่มน้าบางปู เนื่องจากในปีนเี้ กิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้บริษัทและจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ลดลง กลุ่มจิตอาสาในปีนี้มีท้ังหมด 50 คน จาก 2 หน่วยงาน และกิจกรรมที่ส่งเสริมการฟื้ นฟูธรรมชาติ มีดังนี้
1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ชายเลน จานวน 160 ต้น 2. กิจกรรมร่วมเก็บขยะตามแนวชายฝั่ งทะเล จานวน 206
กิโลกรัม

4.5 กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน
ในปีท่ี ผ่านมาศู นย์ฯ บางปู รั บนั ก ศึ กษาฝึกประสบการณ์ การทางาน 1 คน จากวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจสมุทรปราการ สาขาการท่องเที่ยว และร่วมทาโครงการนาร่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใน
พื้นที่ โดยฝึกประสบการณ์การเป็นระยะเวลา 8 เดือน และขอยุติการฝึกประสบการณ์การต่อ เนื่องจากความ
ปลอดภัยจากสถานการณ์ COVID-19

4.6 นักดูนกและนักถ่ายภาพธรรมชาติ
จากกรณีปัญหาการแย่งใช้พ้ ืนที่ระหว่างผู้มาใช้บริการเพื่อสารวจนกและถ่ายภาพธรรมชาติ ศูนย์ฯ
บางปูเเละเจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อนจึงปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าใช้พ้ น
ื ที่ “เขตอนุรักษ์” โดยผู้เข้าใช้พ้ น
ื ที่
จาเป็นต้องลงทะเบียนเข้า -ออก และปฏิบัติตามข้อกาหนดการใช้พ้ ืนที่ทุกครั้ง และเพิ่มความเข้มงวดในการ
ลาดตระเวนพื้นที่ต้งั เเต่เดือนตุลาคม 2564 ทาให้มีจานวนผู้มาใช้พ้ น
ื ที่มากถึง 201 ราย

4.7 ความพึงพอใจของผูม
้ าใช้บริการ
เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาในช่วงการทากิจกรรมการเรียนรู้ ศูนย์ฯ บางปูจึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทา
แบบประเมินความพึงพอใจผ่านในรู ปแบบเกม และแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนการพูดคุยเพื่อ
สัมภาษณ์คุณครู หลังจบกิจกรรม โดยความคิดเห็นของผู้เยี่ยมชมจะเป็นประโยชน์ในการนาไปพิจารณาใน
กิจกรรมต่อไป

4.7.1 การประเมินระดับความพึงพอใจ กิจกรรมสิง่ แวดล้อมศึกษาออนไลน์ (EEV)
ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในรู ปแบบออนไลน์ ศูนย์ฯ บางปู ได้ประเมิน
ความพึ ง พอใจผ่ า นแบบสอบถาม ซึ่ ง สามารถท าผ่ า น Google Forms โดยผู้ ป ระเมิ น ไม่ ไ ด้ จ ากั ด เฉพาะ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย 9 ข้อ และมีเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ถึง 5
ระดับ คือ 1. น้อยที่สุด 2. น้อย 3. ปานกลาง 4. มาก และ5. มากที่สุด
มีผู้กรอกแบบประเมิน จานวน 276 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. นักเรียน 167 คน
2. ผู้ปกครอง 99 คน
3. คุณครู 10 คน
ในหั วข้อ แบบประเมิ นพบว่ามี ความสอดคล้ องกั น ยกเว้ นคาถามเดี ย ว คื อ เนื้ อ หามี ความเหมาะสม
เพียงใด (เนื้อหาเหมาะกับระดับชั้นและสามารถเชื่อมโยงกับบทเรียนได้) ด้วยเหตุนี้ จึงนาเสนอการตอบกลับ
จากคาถามข้อดังกล่าว โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ 4 (พอใจมาก) และคุณครู มีความพึงพอใจใน
ระดับ 5 (พอใจมากที่สุด) Figure 6
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Figure 6: EEV respondent ratings on Question

4.7.2 การประเมินจากข้อเสนอแนะ
นอกจากการประเมิ นระดั บความพึงพอใจแล้ว ศู น ย์ ฯ บางปู ได้ ร วบรวมความคิ ดเห็นจากกิจกรรม
สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาในรู ปแบบออนไลน์ จ ากคุ ณครู ท่ี น านัก เรียนเข้า ร่ว มกิ จกรรม (Figure 7) การแสดงความ
คิดเห็นของคุณครู ส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่ดีอย่างชัดเจน

Figure 7: Word cloud displaying “sentiments” from teachers responses
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5. สิ่งแวดล้อม
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) ติดตามเก็บข้อมูล ความชุกชุมของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
เน้ น สิ่ ง ที่ พ บใหม่ แ ละสั ง เกตุ ส ถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ พ บในสถานตากอากาศบางปู และน าข้ อ มู ล พื้ น
ฐานความรู้เหล่านี้ไปใช้สาหรับโปรแกรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามีการ
ฟื้ นฟูป่าชายเลน ด้วยการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน เก็บขยะออกจากป่าชายเลนและบริเวณชายฝั่ งทะเล

5.1 ความชุกชุมของชนิดพันธุ์
Taxa

Taxa additions

Total ชนิด/taxa

1.

พืช

6

72

2.

นก

102

367

3.

ปลา

0

21

4.

สัตว์เลื้อยคลาน

1

18

5.

สัตว์ขาปล้องบก (รายงานเป็นปีท่ส
ี าม)

156

381

ในรายงานปี 2564 พบสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 274 ชนิด/taxa (Figure 8) อาจจะมีความซ้าซ้อนอยู่บ้าง
เมื่อตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มแมลงจัดว่าเป็นกลุ่มหลักในจานวนสิ่งมีชีวิตที่ พบใหม่ รวมถึงระดับ อันดับและวงศ์ ก็มีจานวน
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
อันดับผีเสื้อ (Lepidoptera - ผีเสื้อกลางวัน และกลางคืน) เป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดอีกปี สาเหตุจากมีการ
ติดตั้งกับดักแสงไฟที่ใช้ท้งั แสงสีม่วงและแสงสีขาว โดยมีผ้าขาวเป็นฉาก และเปิดไฟสัปดาห์ละ 5 วัน (อังคารเสาร์) เวลาของการตรวจสอบแมลงบนผ้าขาวอยู่ระหว่าง เวลา 03.00 น. จนถึงพระอาทิตย์ขึ้น
มี ก ารเพิ่ ม สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมชนิ ด พั น ธุ์ ใ หม่ [Callosciurus finlaysonii] ลงในรายการบั น ทึ ก ของ
ศูนย์ฯ บางปู นอกจากนี้ ในปีนี้มีการเพิ่ม taxa พืชใหม่ 6 ชนิด ซึ่งมากกว่าปีท่ผ
ี ่านมา
เช่นเดียวกับรายงานประจาปีท่ีผ่านมา (Anon., 2020, 2021) จาเป็นต้องทาให้ชัดเจนว่าการเพิ่มขึ้น
ของ taxa อย่างมาก ถูกบันทึกข้อมูลภายในของศูนย์ฯ บางปู และสถานตากอากาศบางปูนั้น เป็นผลมาจาก
ความพยายามในการสุ่มตัวอย่างที่เพิ่มขึ้น มากกว่าตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยใดๆ และการเพิ่มขึ้นใน
ปีนี้ก็คล้ายกับปีท่แ
ี ล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าจาเป็นต้องมีความพยายามมากขึ้นเพื่อให้สามารถประมาณการความสมบูรณ์
ของสายพันธุ์ท่เี ป็นประโยชน์ได้
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Figure 8: Frequency histogram of newly reported taxa by class

จานวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบใหม่ท่น
ี ่าสนใจในพื้นที่ชุ่มน้าบางปูของปีนี้ คือ
1. แหน (Wolffia) ได้รับการยอมรับว่าเป็นไม้ดอกที่เล็กที่สุดในโลก taxa นี้ เป็นสายพันธุ์ท่อ
ี าจรุกราน
ได้ และพบเห็นการกระจายตัวในพื้นที่ของสถานตากอากาศบางปู นั้นน่าเป็นห่วง (ดู 5.10) สาหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม (Figure 9-1)
2. ต้นหมันทะเล [Cordia subcordata] พบต้นไม้ชนิดใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2564 (Figure 9-2)
3. ดอกไม้ทะเล [Paracondylactis sinensis] เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลที่น่า สนใจบริ เ วณ
หาดโคลน (Figure 9-3)
4. ไรน้า Trombidiformes ไรน้าที่เป็นตัวเบียนของแมลงปอ (Figure 9-4)
5. นกอีแร้งหิมาลัย [Gyps himalayensis] (Figure 9-5) ที่มา: พงศกร ห่อรุ่งโรจน์
6. ผีเสื้อ [Labanda saturalis] (Figure 9-6) พบผีเสื้อกลางคืนตัวเมียตัวหนึ่งอาศัยอยู่ตามเปลือกต้น
โกงกางใบใหญ่
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Figure 9: A selection of highlight new taxa reported from BNEC during RY2021
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5.2 การฟื้นฟูป่า
พื้นที่ส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ บางปู เป็นป่าชายเลนในทะเลอ่าวไทยตอนบน งานหลักและงานสาคัญ คือ
การพัฒนา การฟื้ นฟู โดยการปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปในพื้นที่
ในปีนี้ บริษัท โตโยต้าฯ งดจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนประจาปี ภายใต้โครงการ “โตโยต้าฟื้ นฟูป่า”
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
แต่ช่วงเวลาปีท่ีผ่านมาศูนย์ฯ บางปู ยังมีการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนและโรงเรียน ปลูกต้นไม้
ชายเลน จานวน 832 ต้น เพื่อใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ท่ีใช้ปลูกในพื้นที่ปี 25642565 มีดังนี้
1. โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata)
2. โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata)

5.3 การปล่อยสัตว์น้า
ตลอดระยะเวลา 12 เดื อ น ไม่ มี ก ารปล่ อ ยสั ต ว์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ฯ บางปู อั น เป็ น ผลมาจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 และศู น ย์ ฯ ได้ ใ ห้ ค วามรู้ ถึ ง ด้ า นความเสี่ ย ง และความ
ปลอดภั ย ทางชีว ภาพของการนาสิ่ งมี ชีวิ ตที่ "แปลกใหม่" มาปล่ อ ยในพื้ นที่ และเมื่ อ ใดก็ต ามที่ศู นย์ฯ บางปู
ทราบถึงการปล่อย ก็แสดงความกังวลต่อเจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อน

การปล่อยปูทะเลจานวนมากในพื้นที่
ศูนย์ฯ บางปู ได้ประสานงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งจากข่าวเรื่องกิจกรรมปล่อยปูทะเล
เพื่อพิจารณาให้ข้อมูลด้านวิชาการ และวิธีการปฏิบัติท่ถ
ี ูกต้อง เพื่อแจ้งแก่ผู้ท่ด
ี าเนินกิจกรรมนี้ก่อนที่กิจกรรม
จะเริ่มในวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยสถานตากอากาศบางปู ร่วมกับ วั ดแสงธรรมวังน้าเขียว (พระอาจารย์
โสภาสมโณ) เทศบาลตาบลบางปู และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัด
กิจกรรม “ปล่อยปูทะเลสู่ธรรมชาติ ฟื้ นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน คืนทรัพยากรให้แผ่นดินไทย” มีการปล่อยปู
ทะเล (Scylla spp.) จ านวน 4,000 กิ โ ลกรั ม บริ เ วณพื้ น ที่ ป่ า ชายเลนถนนสาย 2 ตลอดสองข้ า งของถนน
ประมาณ 300 เมตร (รวมระยะทางในการปล่อย 600 เมตร) ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์

Figure 10: Crabs die after release.
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5.4 การติดตามตรวจสอบนกอพยพ
จานวนชนิดพันธุ์ของนกมากกว่า 50% ที่พบในพื้นที่ชุ่มน้าบางปูเป็นกลุ่มนกอพยพ และนกนางนวล
ธรรมดา (Brown-headed gull) [Chroicocephalus brunnicephalus] ที่อพยพมาในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีจานวน
มากที่สุด ศูนย์ฯ บางปูได้สารวจและเก็บข้อมูลของนกชนิดนี้เป็นประจาทุกปี มีรายละเอียดดังนี้
นกนางนวลธรรมดาเป็นนกอพยพในฤดูหนาว ในช่วงปี 2564 ศูนย์ฯบางปู ยังคงนับจานวนของนก
นางนวลธรรมดา [C. brunnicephalus] อย่างเป็นทางการ จานวนค่ามัธยฐานสูงสุดที่สังเกตพบคือ ในเดือน
มีนาคม 2565 โดยมีนก ≈2 700 ตัว ค่ามัธยฐานนี้คือ เท่ากับค่าสูงสุดของรอบระยะเวลารายงานครั้งก่อน
ในช่วงปี 2564 พบนกนางนวลธรรมดาตัวแรกในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 (เร็วกว่าปี 2563 เกือบ 1
เดือน) การมาถึงครั้งแรกนี้มาพร้อมกับนางนวลหางดา [Larus crassirostris]
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เริ่มพบเห็นการผลัดเปลี่ยนขนของนกนางนวลธรรมดาเพื่อเข้าสู่ฤดูผสม
พันธุ์ (เร็วกว่าปีท่ผ
ี ่านมา 1 เดือน) เตรียมพร้อมสาหรับอพยพกลับ
ส าหรั บนกที่ สาคั ญ ชนิ ด อื่ น ๆ เช่ น นกหายากและใกล้ สู ญ พัน ธุ์ ตามเกณฑ์ ข อง IUCN ได้ แ ยกการ
รายงานให้เห็นชัดขึ้นในข้อ 5.5

Figure 11: BHG counts [red lines indicate median monthly counts]

5.5 การติดตานกหายากและใกล้สูญพันธุ์
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) ในพื้นที่ของสถานตากอากาศบางปู มีโอกาสพบชนิดพันธุ์
นกหายากและนกที่ใกล้สูญพันธุ์ ที่มาอาศัยพักพิงและหากินในช่วงฤดูกาลอพยพของกลุ่มนก ดังนั้นศูนย์ฯ บาง
ปู จึงมีความตั้งใจว่าเฝ้าติดตามการมาปรากฎตัวของนกเหล่านี้ (Table 1) ในปีนี้พบนกหายากและใกล้สูญ
พันธุ์ 9 ชนิดพันธุ์ และหนึ่งในนั้นคือ นกอีแร้งสีน้าตาลหิมาลัย [Gyps himalayensis] จานวน 7 ตัว พบในวันที่
31 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. บินวนร่อนลมร้อนบนท้องฟ้าเหนือเรือนสกุณา ประมาณ 5 -10
นาที (ตามหมายเลข 27)
IUCN status codes are explained at:
https://www.iucnredlist.org/about/faqs#What%20are%20the%20Red%20List%20Categories%20and%20Criteria
และเอกสารที่แชร์ภายในหน่วยงานที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QwgpT0yOYT2N3M_eybEPLnSUXL4lxaJTsuEhLNpVJnE/edit#gid=1476549724
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Table 1 Rare and endangered birds known from BNEC-BPRA (species marked in bold were
observed during the reporting year)
No

Thai name

Common name

Binomial

Status

1

นกโจรสลัดเกาคริสต์มาส

Christmas Frigatebird

Fregata andrewsi

CR

2

นกน๊อทใหญ่

Great Knot

Calidris tenuirostris

EN

3

นกตะกราม

Greater Adjutant

Leptoptilos dubius

EN

4

นกปากช้อนหน้าดา

Black-faced Spoonbill

Platalea minor

EN

5

นกทะเลขาเขียวลายจุด

Nordmann's Greenshank

Tringa guttifer

EN

6

นกยางจีน

Chinese Egret

Egretta eulophotes

VU

7

นกคิตติเวคขาดา

Black-legged Kittiwake

Rissa tridactyla

VU

8

นกกรีดน้า

Indian Skimmer

Rynchops albicollis

VU

9

นกอ้ายงั่ว

Oriental Darter

Anhinga melanogaster

NT

10

นกชายเลนปากโค้ง

Curlew Sandpiper

Calidris feruginea

NT

11

นกปากแอ่นหางดา

Black-tailed godwit

Limosa limosa

NT

12

นกกาบบัว

Painted stork

Mycteria leucocephala

NT

13

นกกระจาบทอง

Asian Golden Weaver

Ploceus hypoxanthus

NT

14

นกน็อทเล็ก

Red Knot

Calidris canutus

NT

15

นกจมูกหลอดลาย

Streaked Shearwater

Calonectris leucomelas

NT

16

นกกระแตผีใหญ่

Great Thick-knee

Esacus recurvirostris

NT

17

นกตีนเหลือง

Grey-tailed Tattler

Heteroscelus brevipes

NT

18

นกซ่อมทะเลอกแดง

Asian Dowitcher

Limnodromus semipalmatus NT

19

นกปากแอ่นหางลาย

Bar-tailed Godwit

Limosa lapponica

NT

20

นกอีก๋อยใหญ่

Eurasian Curlew

Numenius arquata

NT

21

นกกระทุง

Spot-billed Pelican

Pelecanus philippensis

NT

22

นกแขกเต้า

Red-breasted Parakeet

Psittacula alexandri

NT

23

นกแก้วหัวแพร

Blossom-headed Parakeet

Psittacula roseata

NT

24

นกนางนวลแกลบแม่น้า

River Tern

Sterna aurantia

NT

25

นกแซวสวรรค์หางดา

Japanese Paradise-flycatcher

Terpisiphone atrocaudata

NT

26

นกชอนหอยขาว (กุลา)

Black-headed Ibis

Threskiornis melanocephalus NT

27

นกอีแร้งสีน้าตาลหิมาลัย

Himalayan Vulture

Gyps himalayensis

NT

หมายเหตุ: รายชื่อที่เป็นตัวเข้ม คือ ชนิดที่พบในช่วงระยะเวลาของรายงานฉบับนี้ (1 เมษายน 2564- 31 มีนาคม 2565)
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5.6 การช่วยเหลือสัตว์
พนักงานของศูนย์ฯ บางปู ได้ช่วยเหลือสัตว์ท่ีได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจะเป็นกลุ่มนก ปู และเต่าทะเล ฯลฯ
การช่ ว ยเหลื อ สั ต ว์ ดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ สั ต วแพทย์ ใ นพื้ น ที่ สั ต วแพทย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และเจ้ า หน้ า ที่ ก รม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง (DMCR) ในระหว่างปี 2564 โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์สามารถดูแลสัตว์ท่ี
เข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการ "การดูแลสัตว์ป่า" สาหรับผู้ท่ี
นาส่งสัตว์ท่บ
ี าดเจ็บมีท้งั เจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อน และผู้ท่ไี ด้รับคาแนะนาจากกองสถานพักผ่อน

5.7 การเก็บขยะตามแนวชายฝั่ งทะเลและในพื้นที่
ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งนักเรียนและหน่วยงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ ได้ร่วมกันเก็บขยะตามแนวชายฝั่ งทะเลและดาเนินโครงการ “อาสาร่วมใจที่บางปู” (ดูในหัวข้อ 7.4)
โดยการเก็บขยะทางทะเลทั้งหมด 24,502 กิโลกรัม (ภาพที่ 12) ซึ่งมากกว่าปีท่ีแล้ว เนื่องจากมีการใช้รถแบค
โฮช่วยตักขยะด้วย

Figure 12: Accumulation plot of marine waste collections
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Figure 13: Accumulation plot of marine waste collections and ”whale” recyclable waste collections

5.8 ต้นแสมทะเลตายเป็นผืน
การรายงานการตายของแสมทะเล (Avicennia marina) เป็นจานวนมากในปี 2563 (Anon., 2021)
และจากการสังเกตการณ์ตลอดปี 2564 ไม่พบการตายเพิ่มขึ้น สถานการณ์ยังคงคล้ายกับปี 2563 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ
จะยังคงสังเกตการณ์ต่อไป

5.9 การระบาดของหนอนผีเสื้อกินใบสัก Hyblaea puera ในป่าแสม
ภาพรวมของการแพร่ระบาดในปี 2564 พื้นที่ป่าชายเลนของบางปูและอ่าวกรุ งเทพ เผชิญกับการ
แพร่ระบาดหรือการบุกรุ กของหนอนผีเสื้อกินใบสัก (H. puera) ซึ่งพบตัวเต็มวัยเป็นจานวนมากในวันที่ 16–
17 พฤศจิกายน 2564 จากการสารวจแมลงด้วยการเปิดไฟ (light-trap) และพบตัวอ่อนของหนอนผี้เสื้อกินใบ
สักกลุ่มนี้ในพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่ งทะเล ทาให้เกิดการร่วงของใบแสมทะเล (Avicennia marina) และแสม
ขาว (Avicennia alba) โดยแสมขาวได้รับผลกระทบมากกว่าแสมทะเล ทั้งนี้ความรุ นแรงของการร่วงของใบ
เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปลายเดือนธันวาคม 2564 และเริ่มมีการแตกของใบใหม่

5.9.1 มาตราส่วน ความรุนแรง และช่วงเวลา
มาตราส่วน เหตุการณ์การร่วงของใบครั้งใหญ่นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่บางปูเท่านั้น ซึ่ง
สามารถยื น ยันจากภาพถ่ ายดาวเที ยมแสดงให้เห็น ถึ งการร่ว งของใบตามแนวชายฝั่ งทะเล อย่ า งน้ อ ย 130
กิโลเมตร จากตั้งแต่อ่าวบางโปรง (ชลบุรี) ทางทิศตะวันออก ไล่ไปจนถึงปากแม่น้าแม่กลอง (สมุทรสงคราม)
ทางทิศตะวันตก (Pers. Comms. Michael Jenke, Kasetsart University)
ความรุ นแรง จากภาพถ่ายดาวเที ยม (Sentinel-2) ทาให้ สามารถระบุ การร่ว งของใบไม้ได้
อย่างชัดเจน จากการดูเรือนยอดของต้นแสม (Avicennia spp.) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของเรือนยอดป่าชาย
เลนมีการร่วงของใบ โดยเฉพาะแสมขาว (A. alba) ในพื้นที่แนวชายฝั่ งมีการร่วงของใบเกือบทั้งหมด (Figure
14) ทั้งนี้การประเมินในเชิงคุณภาพการร่วงของใบไม่สามารถทาได้ แต่สามารถดูได้จาก (Figure 15)
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Figure 14: Supervised classification of a Sentinel-2 image from December RY2021 [green shows areas of
normal canopy; red shows areas of defoliated canopy; some pixels were unclassified]

Figure 15: A typical scene of an Avicennia spp. canopy during the major defoliation event during RY2021
[A: silk threads, as a result of caterpillar ”abseiling”; B: even sapling A. marina were subject to defoliation]
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ช่วงเวลา เหตุการณ์การร่วงของใบครั้งใหญ่ท่ีบางปู เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2560 แต่ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา รวมถึงต้นปี 2564 ได้รับความเสียหายจาก (H. puera) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

5.9.2 ความเสียหายระยะยาว
ยั ง ไม่ เ ห็นความเสี ยหายในระยะยาวที่ ปรากฎชัดเจน และยั ง ไม่ เห็นอั ตราการตายที่เกิดขึ้น
อย่างผิดปกติ

5.9.3 ความน่าสนใจและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
1. รายงานจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยว พบผีเสื้อกลางคืนในช่วงเย็น บริเวณรอบ ๆ
ดวงไฟ
2. เมื่อมีการร่วงของใบแสม (Avicennia spp.) ในระยะรุ นแรง มักเกิดข้อกังวลและข้อ
คาถามจากกรมพลาธิการทหารบก และได้หารือร่วมกับเกี่ยวกับเหตุการณ์ โอกาส
เกิดความเสียหายระยะยาว และมาตราการควบคุมที่สามารถทาได้ โดยศูนย์ฯ บางปู
ยืนยันว่าจะไม่เกิดความเสียหายในระยะยาว และยั งเป็นเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นใน
อดีต
3. นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามกั ง วลว่ า ป่ า ชายเลนก าลั ง จะตาย ศู น ย์ ฯ บางปู จึ ง ท าป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว ไว้ บ ริ เ วณทางเดิ น สะพานสุ ข ตา และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อสั ง คมออนไลน์ เพื่ อคลายความกั ง วลและข้ อ สงสั ย กั บ
นักท่องเที่ยว
4. คณะทางานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยาและป่าไม้) และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง เข้ า เยี่ ยมศู นย์ ฯบางปู เพื่ อ ตรวจสอบสถานการณ์ การระบาด
รวมทั้งข้อความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูล

5.10 การติดตามการเพิ่มขึ้นของแหน (Wolffia)
จากการสังเกตและข้อกังวลในเบื้องต้น ในเดือนตุลาคม 2564 พนักงานศูนย์ฯบางปู จานวน 1 ราย
และเจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อน ได้ทบทวนความทรงจาที่ได้พบเห็นแหนในพื้นที่ ซึ่งเคยถูกพบบริเวณต้นไม้
ในหลายพื้นที่
แหน (Wolffia sp.) สามารถพบได้ท่ัวไปหลายพื้นที่ในประเทศไทย ในแต่ละครั้งจัดว่าเป็นพืชรบกวน
หรือมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพื้นที่ แต่สาหรับพื้นที่ชุ่มน้าบางปูจะต้องพิจารณาไปในทิศทางลบ
เนื่ อ งจากมี อั ตราการเติ บโตที่ รวดเร็ว ซึ่ ง จะเป็น ที่ ยอมรับว่ าเป็นชนิดพันธุ์ ท่ี รุกราน (Anon., 2022a,b) จาก
ข้ อ เท็ จจริ ง เหล่ านี้ จึง เป็น เหตุผลถึ ง ความกั งวลของการแพร่ก ระจายของแหนและอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศในพื้นที่บางปู

5.10.1 การเฝ้าติดตามสถานการณ์ จนสิ้นปี พ.ศ. 2564

จากความกังวลดังกล่าวเกี่ย วกับแหนที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่ อนุรักษ์ ศูนย์ฯบางปู จึงเริ่มโครงการติดตาม
อย่างเป็นทางการ โดยวางจุดสารวจกระจายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติของพื้นที่อนุรักษ์ จานวน 28 จุด และ
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564 พบว่ามีการตายของแหน จนไม่สามารถพบได้ในพื้นที่อนุรักษ์
แต่ยังสามารถพบได้ตามแหล่งน้า ในพื้นที่ทิศตะวันตกของบางปู

5.10.2 ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

“ทาไมพบการรุ กรานครั้งแรกของแหนในปี 2564” นอกเหนือจากเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากความ
บั ง เอิ ญคื อ ความกั ง วลที่ อ าจเกิ ดจากสภาพแวดล้ อมที่ มีความเหมาะสมต่ อ การเกิ ดของแหน เนื่ อ งจากการ
จัดการ การไหลเวียนของน้าในพื้นที่อนุรก
ั ษ์ ไม่เป็นไปตามการขึ้น-ลงของน้าทะเล ส่งผลกระทบต่อระดับความ
เค็มและแร่ธาตุ ซึ่งปัจจัยทั้งสองมีแนวโน้มส่งผลต่อการอยู่รอดของแหน
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มีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมว่าการบุกรุ กของแหนในพื้นที่อนุรักษ์ เริ่มมาจากพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของ
บางปูใช่หรือไม่ ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน เนื่องจากการระบายน้าที่เชื่อมระหว่าง
ป่ า ชายเลนทั้ ง สองด้ า นมี เฉพาะบางจุดเท่ านั้ น และแหนในพื้ น ที่ เขตอนุรัก ษ์ ตายลงให้ร ะยะเวลาไม่ ก่ีเดือน
หลั ง จากที่เริ่มพบ ในขณะที่ป่าชายเลนด้ านทิ ศตะวันตกไม่ พบการตายของแหน ซึ่ ง อาจบ่ งชี้ถึงคุณภาพน้า
(กร่อย) ที่ต่ากว่าเขตพื้นที่อนุรักษ์
ทั้งนี้ ในปี 2563 สารวจพบ “สาหร่ายสีแดง” บางจุดในพื้นที่อนุรักษ์ และอาจบ่งบอกถึงปรากฎการณ์
น้าเปลี่ยนสี (eutrophication)

5.10.3 ความรูเ้ กีย
่ วกับคุณค่าของแหนต่อระบบนิเวศ
แม้ว่าการพบแหนในพื้นที่บางปูจะสร้างความกังวล แต่ยังมีโอกาสในการให้ความรู้ เกี่ยวกับคุณค่าของ
แหนในด้านอื่น เช่น
1. แหน (Wolffia sp.) จัดเป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุด
2. การบุกรุกของแหนในพื้นที่จะเป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์
3. เป็นพืชที่มีประโยชน์ในด้านการทดลอง
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6. โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
6.1 การประชาสัมพันธ์
ในช่วงปี 2564 ศูนย์ฯบางปู เริ่มติดตามการเผยแพร่โดย "การกล่าวถึง" ของ "องค์กร/หน่วยงาน"ที่มี
ส่ วนช่ วยในการสนั บสนุ น ศู น ย์ ฯบางปู มี เ พีย ง 3 องค์ ก ร/หน่ ว ยงาน ที่ ไ ด้ รั บการกล่ า วถึ ง ทุ ก ครั้ ง ที่ มีก ารทา
กิจกรรมในพื้นที่ รวมเป็น 206 ครั้ง ดังนี้:
1. กองทัพบก: กล่าวถึง จานวน 104 ครัง้ (คิดเป็น 50%)
2. บริษัทโตโยต้าฯ: กล่าวถึง จานวน 100 ครั้ง (คิดเป็น 49%)
3. บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก (UPI): กล่าวถึง จานวน 2 ครั้ง (คิดเป็น 1%)
นับเป็นปีแรกของการตรวจสอบของศูนย์ฯบางปู ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประเมินต่ากว่า
ความเป็นจริง แต่ก็เป็นตัวบ่งชี้ท่ด
ี ีในอนาคต

6.2 เหตุการณ์พิเศษ
ศูนย์ฯบางปู มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกิจกรรมพิเศษมากมายในช่วงปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.2.1 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนประจาปีของบริษัท โตโยต้าฯ
ในช่วงปี 2564 เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน สาหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจาปีของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด และกิจกรรมอื่นๆ งดการจัดกิจกรรมอันเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 หวังว่างานสาคัญนี้จะกลับมาอีกครั้งในปี 2565 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความตระหนักของ
การอนุรักษ์ป่าชายเลน และการเพิ่มต้นไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ฟื้นฟูป่าชายเลนที่บริษัทโตโยต้าฯ ดูแลและให้
การสนับสนุนอยู่อย่างดียิ่ง

6.3 การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้านานาชาติ
พื้นที่ชุ่มน้าบางปู เป็นแหล่งที่อยู่ ที่อาศัยสาคัญของสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ รวมทั้งเป็น จุดพักพิง
ของกลุ่มนกอพยพ ศูนย์ฯบางปู กองทัพบก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด และสานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ร่วมกันผลักดัน จัดทาเอกสาร และจัดการพื้นที่ในการ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ Ramsar site สรุปขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ดาเนินในช่วงปี 2564 ดังนี้
1. กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) จั ด ท าหนั ง สื อ ไปยั ง กองทั พ บก
เพื่อติดตามในเดือนตุลาคม 2564
2. คณะกรรมการมู ลนิธิฯ ได้ ใ ห้ คาแนะนาในการประสานงานกั บสานัก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (สผ.) ในฐานะที่ เ คยเป็ น หน่ ว ยประสานงานกลาง
เรื่องพื้นที่ชุ่มน้าของประเทศ
3. คณะทางานจากมณฑลทหารบกที่ 11 ได้ขอข้อมูล เกี่ยวกับการเสนอพื้นที่สถานตากอากาศ
บางปู เป็นแรมซาร์ไซต์

6.4 กิจกรรม “ชวนหนูน้อยทาดี อาสาร่วมใจที่บางปู”
สาหรั บกิ จกรรม “ชวนหนู น้อ ยทาดี อาสาร่ ว มใจที่ บางปู” เนื่ อ งในวั นเด็ ก แห่งชาติ ประจ าปี 2565
ศูนย์ฯ บางปู ได้ยกเลิกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ท่ี 8 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงนั้นรุ นเเรงขึ้นมาก ศูนย์ฯบางปู จึงได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็น
กิ จกรรมออนไลน์ ในชื่ อกิ จกรรมว่า “ชวนหนูน้อยทาดี อาสาร่วมใจที่ บางปู (ที่ บ้า น)” ขึ้ น มาแทน ให้น้องๆ
ถ่ายภาพที่ส่ อ
ื ถึงการรักษ์ธรรมชาติ แล้วลุ้นรับรองรางวัล ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
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6.5 วาฬ และโลมา
ศูนย์ฯ บางปู ให้ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นขยะทะเล และผลกระทบที่มีต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ในทะเล (และสัตว์อ่ น
ื ๆ) รวมถึงเรื่องซากสัตว์ทะเลที่มาเกยตื้นอยู่ใกล้ ๆ พื้นที่ของศูนย์ฯ บางปู
ในปี 2564 พบซากโลมาตายเกยตื้นที่พ้ น
ื ที่บางปู จานวน 2 ตัว คือโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)
และโลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides) จากการชันสูตรซากไม่พบพลาสติกในกระเพาะ
อาหาร และยังไม่ทราบสาเหตุการตายของสัตว์ท้งั สองชนิด

6.6 กิจกรรมเกี่ยวข้องกับกองทัพบก
1. 30 เมษายน 2564 พนักงานศูนย์ฯบางปู ร่วมแสดงความยินดีกับ พันเอกทรงรัฐ วุฒิวัฒน์ รอง
ผู้ อ านวยการกองสถานพั ก ผ่ อ น (สถานตากอากาศบางปู ) ได้ ป รั บ ย้ า ยไปรั บ ราชการใน
ตาแหน่งใหม่ คือ หัวหน้ากองเทคโนโลยีฯ กรมพลาธิการทหารบก
2. 26 พฤษภาคม 2564 ศู น ย์ อ านวยการใหญ่จิ ต อาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย จัดทาโครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องใน
วันต้นไม้ประจาปีของชาติ 2564 ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก โดยมี
นาย
วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน
3. เดือนตุลาคม 2564 พนักงานศูนย์ฯบางปู สังเกตว่าสะพานแขวนที่ทอดยาวไปยังบริเวณหอ
สู ง ที่ ไ ด้ รั บการซ่ อ มแซมปรั บปรุ ง จากกองทั พ บกเมื่ อ ครั้ ง ก่ อ น ที่ บริ เ วณพื้ น ไม้ ข องสะพาน
แขวนได้เริ่มผุพังเป็นช่วง ๆ พนักงานศูนย์ฯบางปูจึงได้รายงานเรื่องนี้ต่อเจ้าหน้าที่กองสถาน
พักผ่อนในพื้นที่แล้ว และได้มีการหารือกันเกี่ยวกับทางเลือกในการซ่อมแซม
4. 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อนเกี่ยวกับการเรื่อง
การระบาดของผีเสื้อหนอนกินใบสัก เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้
5. ในเดื อนธันวาคม 2564 เจ้ า หน้าที่ กองสถานพัก ผ่อนขอให้ศูนย์ฯ บั น ทึ ก เสี ยงเรื่อ ง กฏและ
กติกาของการเข้ามาท่องเที่ยวให้กับสถานตากอากาศบางปู เพื่อใช้ในการกระจายเสียงแจ้ง
นักท่องเที่ยว โดยจัดทาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. 17 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อนของสถานตากอากาศบางปู ร่วมกับพนักงาน
ศูนย์ฯ เข้ารับฟังนโยบายจากเสนาธิการทหารบก เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่สถานตากอากาศบางปู
7. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อนร่วมกับพนักงานของศูนย์ฯบางปู ช่วยกัน
ดูแลพื้นที่ในสถานตากอากาศบางปูโดยการเก็บขยะตามแนวชายฝั่ งทะเลหลายครั้ง

6.7 ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในช่วงปีท่ผ
ี ่านมาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่ น
ื ๆ ดังนี้

1. 28 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฯบางปูร่วมกับหน่วยงาน IUCN และ Nature Plearn ในการ ถ่าย
ท าคลิ ป วิ ดี โ อสอนการใช้ iNaturalist เพื่ อ ให้ เ ยาวชนและบุ ค คลทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ ง
เครื่องมือ และร่วมกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพอื่น ๆ โดยใช้พ้ ืนที่ป่าชาย
เลนและอาคารของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เป็นสถานที่ถ่ายทา
2. 13 กันยายน 2564 ได้เอื้อเฟื้ อสถานที่และอานวยความสะดวก ในการถ่ายทารายการ “
Class One ทางฉัน -ฝันเธอ”ผลิตโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (ThaiPBS) เพื่อ ให้ ความรู้ แนะแนวทางสาหรั บนัก เรี ยนมั ธ ยม เพื่อ เลื อก
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3.
4.

5.

6.

ศึกษาต่อด้านการถ่ายภาพธรรมชาติ โดยใช้พ้ ืนที่ป่าชายเลนของศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ
เป็นสถานที่ถ่ายทา
9 ตุลาคม 2564 ได้เอื้อเฟื้ อสถานที่และอานวยความสะดวก พื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
และหอดูนก ในการจัดกิจกรรม bird walk สัญจร
15-16 ตุลาคม 2564 ได้อนุเคราะห์สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และพนักงานศูนย์ 1
คน ในการถ่ายทารายการ “The Camp ค่ายหรรษา” ของบริษัท เฮดแอน์ฮาร์ท ครีเอทีฟ
แอนด์สตราทีจิคโซลูช่ัน เพื่อใช้ออกอากาศช่อง ALTV
ธั น วาคม 2564 - มกราคม 2565 ศู น ย์ ฯ บางปู ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรม รวมทั้ ง
ข้ อ เสนอแนะ ในการผลิ ต วิดีโ อสาหรับประชาสั มพัน ธ์ ของนั ก ศึ กษาจากมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
18 ธั น วาคม 2564 ศู น ย์ ฯ บางปู ประชุ มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และความเห็ น ร่ ว มกั บคณะ
อาจารย์และนิสิตจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ ง เรื่อง การระบาดของหนอนกินใบสักในอ่าวไทย
7. 12 มกราคม 2565 ศูนย์ฯบางปูได้ให้ข้อมูลและร่วมสารวจพื้น ที่สาหรับเก็บตัวอย่า งใน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย “ Microplastics in Mangrove forest, Thailand” ข อ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. 28 มกราคม 2565 อานวยความสะดวกการบันทึกภาพและเก็บข้อมูลต้นไม้ท่ีปลูกโดย
พระบรมวงศานุวงศ์ ให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
9. 10 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ฯบางปูร่วมประชุมผ่านโปรแกรมออนไลน์ ในการเสนอแนะ
และสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล โครงการ “Helping Bangpu Together” ส าหรั บ การผลิ ต วิ ดี โ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ของนั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร สาขา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
10. 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ฯ อานวยความสะดวกด้านสถานที่ในการเก็บตัวอย่างตาม
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย “ Microplastics in Mangrove forest, Thailand” ใ ห้ แ ก่ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากการให้ ความร่ วมมื อ กั บหน่ ว ยงานอื่ น แล้ ว ในวั น ที่ 15 มี น าคม 2565 ศู น ย์ ฯบางปู ได้ ร่ วม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรธรรมชาติศึกษาศูนย์การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเเละความยัง่ ยืน “ชีวพนาเวศ” จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วยงานของมูลนิธิฯ

6.8 ประชุมและสัมมนา
1. 29 เมษายน 2564 ศู น ย์ ฯ บางปู เ ข้ า ร่ ว มน าเสนอผลงานวิ ช าการ ในการประชุ ม การป่า ไม้
ประจาปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “การตายของเรือนยอดต่อการเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้
แสมบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ”
2. 24-25 สิ ง หาคม 2564 พนั ก งานศู น ย์ ฯ บางปู 2 ราย เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ออนไลน์ ผ่ า น
โปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้: การบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์ในประเทศ
ไทย” จั ด ขึ้ น โดยกองจั ด การความหลากหลายทางชี ว ภาพ ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พยากรทางธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อ ม(สผ.) เพื่ อ ติ ดตามสถานการณ์ และถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการแรมซาร์ไซต์ใน 15 แห่งของประเทศไทย
3. 12 กั น ยายน 2564 พนั ก งานศู น ย์ ฯ บางปู 1 ราย เข้ า ร่ ว มประชุ ม ออนไลน์ ผ่ า นโปรแกรม
Webex meeting หัวข้อ “แนะนาการใช้งานและการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์คณะกรรมการ
สิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ” จั ด ขึ้ น โดย ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
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4.
5.

6.

7.
8.

สิง่ แวดล้อม
26 ตุ ล าคม 2565 ศู น ย์ ฯ บางปู ร่ ว มประชุ ม ออนไลน์ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงการ Thailand Mangrove Alliance
20 ธั น วาคม 2564 ศู น ย์ ฯ บางปู เข้ า ร่ ว มประชุ ม ออนไลน์ ติ ด ตามการดาเนิ น กิ จ กรรม ใน
โครงการ Earth Hour 2021 ตามที่ได้ประกาศแสดงเจตจานงรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน
26 มกราคม 2565 พนักงานศูนย์ฯ บางปู 2 ราย กับ เจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อน 1 นาย เข้า
ร่ ว มประชุ ม ออนไลน์ กั บ ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามโรคจากสั ต ว์ ป่า สั ต ว์ ต่ า งถิ่ น และสั ต ว์
อพยพ (MoZWE) ติดตามการดาเนินกิจกรรม ในโครงการ การเฝ้าระวังโรคในนกนางนวล
23 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานศูนย์ฯ 2 ราย เข้าร่วมประชุมออนไลน์ สรุปการดาเนินกิจกรรม
Earth Hour ประจาปี 2564
25 กุ มภาพัน ธ์ 2565 พนั ก งานศู น ย์ ฯ 2 ราย เข้ า ร่ ว มประชุ มออนไลน์ เพื่อ ฟัง รายละเอี ยด
กิจกรรม Earth Hour ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในปี 2565

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมทางไกลกับบริษัทโตโยต้าฯ เพื่อรายงานการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน
และมูลนิธิฯ ยังใช้สถานที่ศน
ู ย์ฯบางปู เพื่อประชุมติดตามการดาเนินงานอีกจานวนหลายครัง้

6.9 งานวิจัย
พื้นที่ชุ่มน้าบางปู เป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะแก่การเป็น
พื้นที่สาหรับการเรียนรู้และงานศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ มีการทาโครงการวิจัยร่วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ ในปีท่ี
ผ่านมา ได้แก่
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ฯบางปู ได้ร่วมสนับสนุน ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์
ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สุ่มตรวจสุขภาพและตรวจโรคของนก
นางนวลธรรมดา ประจาปี 2565 โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กองสถานพักผ่อน
นอกจากนี้อานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเข้าพื้นที่เก็บตัวอย่างทรัพยากร ดังนี้
1. การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. การเก็บตัวอย่าง น้า ดิน เพื่อศึกษาผลกระทบนิคมอุตสาหรกรรม: มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาหรับโครงการอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เรายังอานวยความสะดวกให้กับสถาบันอื่น ในการทางานวิจย
ั
ในพื้นที่ด้วย (Table 2)
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Table 2: Research Projects conducted at BNEC
No

Institution

Project

Current status
(update March
2021)

1

Mahidol University

Microplastics in Mangrove forest, Thailand

in process

2

Rajabhat Thonburi
University

Types and volumes of marine waste at
Bangpu

Completed

3

Kasetsart University

Impacts of ”mangrove dieback” at Bangpu

Completed

4

Chulalongkorn University

Assessing the success of mangrove
rehabilitation planting in the ”Toyota
Mangrove Planting project”

Completed

6.10 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โดยปกติ ศูนย์ฯ บางปู มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4 ช่องทาง คือ
1. เอกสารสิ่งพิมพ์
2. สื่อสังคมออนไลน์
3. เว็บไซต์ของมูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษาฯ
4. สื่อสารมวลชน

6.10.1 เอกสารสิ่งพิมพ์
ในปี 2564 นี้ศูนย์ฯ บางปู ดาเนินงานเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ ง ป้ า ยสื่ อความหมายเรื่ องนกนางนวล ติ ด ตั้ ง บริ เ วณกลางสะพานสุ ข ตา
จานวน 4 ป้าย
2. จัดทาป้ายเผยแพร่ความรู้ ของเหตุการณ์ป่าเเสมแสดงอาการผลัดใบจากการระบาด
ของหนอนกินใบสัก [Hyblaea puera] บริเวณทางขึ้นสะพานสุขตา จานวน 1 ป้าย

6.10.2 สื่อสังคมออนไลน์
Facebook: แ ฟ น แ พ จ ศู น ย์ ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ ก อ ง ทั พ บ ก บ า ง ปู ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ อั ง ก ฤ ษ
(https://www.facebook.com/FEEDbangpu/) มีผู้ติดตามรวม 6,706 [∆+625] คน เพิ่มขึ้น จากปี 2563 ≈
10.3%
มีโพสต์เพิ่มขึ้น 124 โพสต์ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้มาใช้บริการ เรื่องราวของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เรื่องราวของธรรมชาติเเละสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และวันพิเศษ
ต่าง ๆ
โพสต์ท่ีมีคนเข้าถึงมากที่สุดของปี คือ “ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบปกติและ
ออนไลน์” ยอดสูงถึง 40,056 คน
ศูนย์ฯบางปู ได้เพิ่ม กิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัล ในรูปแบบเกม คาถาม ที่สอดแทรกความรู้ป่าชาย
เลน สิ่งมีชีวิตและขยะทะเลเป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่มิถุนายน 2564 ถึง เมษายน 2565 ในช่วงการระบาด
ของโรคโควิด - 19 อย่างหนัก รวม 12 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,033 ราย รวมผู้เข้าถึงทั้งหมด 48,305
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ราย โดยมีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมสนุกและการเข้าถึงมากที่สุด ตามลาดับ ดังนี้
1. กิจกรรม “รหัสภาพปริศนา” มีผู้เข้าร่วม 219 ราย
2. กิจกรรม “ต้นไม้ประจาตัว” การเข้าถึง 13,859 ราย
และจากการโพสต์เฟสบุ๊คแฟนเพจภาษาอัง กฤษที่เ ป็นเรื่องของการให้ความรู้ และประชาสัมพัน ธ์
ศูนย์ฯบางปู ได้ทา word cloud จากข้อความที่ใช้ในโพสต์ จะเห็นว่า “Mangroves” คือ คาหลักที่ใช้มากที่สุด
(Figure 16)

Figure 16: A word cloud of terms [used > 10 times] from Facebook posts [English text]

Facebook live
ในปี 2564 ศูนย์ฯบางปู จัดทารายการสด “ที่นี่..บางปู” ผ่านทางเฟซบุ๊ก ในปีนี้มีการเพิ่มพิธีกรหน้า
ใหม่อีก 3 ท่าน มีการลองเปลี่ยนเวลาในการถ่ายทอดสด เพื่อเพิ่มความสนใจในการนาเสนอสาระความรู้ป่า
ชายเลนและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ บางปู เป็นจานวน 12 ตอน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ7-3)

Figure 17: This is BangPu new master of ceremonies
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Youtube: ช่อง BNEC Channel
(https://www.youtube.com/channel/UCz7wY1OouVPp2b7VcI-HKCg) เป็น ช่ องทางที่ สามารถ
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนบางปู เริ่มทาตั้งแต่ปี 2562 ถึง
ปัจจุบัน (มีนาคม 2565) ผลิตไปแล้ว 10 ตอน ในจานวนนี้ 8 ตอน เป็นรายการ Captain Seagull (นาเสนอตัว
ละครที่แสดงถึงสัญญลักษณ์ของบางปู) และการสอนทา seed balls หนึ่งตอน มีผู้ติดตามทั้งสิ้น 42 คน

QR Code Captain Seagull

Figure 18: Youtube channel of the BNEC

Instagram: โพสต์ภาพกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนที่น่าสนใจ ปัจจุบันมี
ทั้งหมด 281 โพสต์ มีผู้ติดตาม 202 คน (https://www.instagram.com/feed_bangpu/)

QR Code Instagram

Figure 19: Instagram channel of the BNEC
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6.10.3 เว็บไซต์ ของมูลนิธิฯ
ข้อมูลของศูนย์ฯ บางปู ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ประเทศไทย) www.feedthailand.org ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารจัดการ การทางานของศูนย์ฯ บางปู

QR Code web site

Figure 20: FEED website home page

6.10.4 สื่อสารมวลชน
ในปี 2564 ศูนย์ฯบางปู ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน

6.11 การพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่
ศูนย์ฯบางปู คานึงถึงความปลอดภัยและความรู้ท่ี จะได้รับของผู้เข้ารับบริการมากที่สุด มีภาระกิจ
ลาดตระเวนติ ด ตาม ดู แ ลพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ชายเลน สิ่ ง อ านวยความสะดวกและปรั บปรุ ง ซ่ อ มเเซ่ ม
พัฒนาให้พร้อมใช้งาน โดยพนักงานศูนย์ฯ บางปูร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของกองสถานพักผ่อนอย่างสม่าเสมอ

6.11.1 สะพานรุง่ อรุณพังเสียหาย
สะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันนออก (สะพานรุ่งอรุ ณ) ที่สร้างโดย
บริษัทโตโยต้าฯ ที่ยังคงชารุ ดอยู่ตามที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2563 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้พบแผ่น
คานคอนกรีดการชารุดเพิ่มเติมบริเวณเส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบัน และในเดือนมีนาคม 2565 เกิดการชารุด
ของราวสะพานมากขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้จะสูญเสียทางเดินศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลน จะกลายเป็นขยะชิน
้
ใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ในพื้นที่ และปัจจุบันยังประสบปัญหางบประมาณการซ่อม
เเซม ศูนย์ฯบางปูจึงได้จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อจัดหาแหล่งทุนเพื่อซ่อมสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้
กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติท่พ
ี ร้อมบริการ

6.11.2 สวนบรูด้าป่าชายเลน

ในช่วงปี 2564 ต้องหยุดชะงักอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเงินทุนไม่
เพียงพอ ไม่สามารถให้การบารุงรักษาที่เพียงพอสาหรับการพัฒนา "สวนบรูด้าป่าชายเลน" (Bruda Gardens)
และต้นไม้ท่ีปลูกจานวนมากถูกหญ้าและวัชพืชอื่น ๆ ปกคลุม ต้นไม้บางส่วนยังรอดชีวิตและยังคงหวังว่าจะ
พัฒนาพื้นที่แห่งนี้เมื่อสถานการณ์เอื้ออานวยต่อไป

FEED: Bangpu Nature Education Centre 2021

38

6.11.3 การจัดการระบบน้าในป่าชายเลน
การจัดการระบายน้ารวมทั้งการบารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการหมุดเวียนอย่างเป็นระบบใน
พื้ น ที่ ชุ่ มน้ า ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น ห้อ งเรี ยนธรรมชาติ ข นาดใหญ่ นั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ สาคั ญสาหรั บศู น ย์ฯ บางปู ใ นปี 2564 นี้
ศูนย์ฯ ดาเนินการบารุงพื้นที่ ดังนี้
1. ซ่อมเเซมประตูระบายน้าที่ 2 ให้เปิด-ปิดได้ตามปกติ
2. ขุดลอกคลองคู่ขนานทางเดินเรียบถนนปลาตีน เป็นระยะทาง 100 เมตร
3. ขุดลอกคลองระหว่างแยกหอสูงถึงประตูระบายน้าที่ 3 เป็นระยะทาง 150 เมตร
4. ขุดลอกคลองทั้งสองฝั่ งของสะพานทางเดินใหม่ รวมระยะทาง 150 เมตร
เพื่อให้พ้ น
ื ที่มีการระบายและหมุนเวียนน้าตามการขึ้น-ลงของน้าทะเลธรรมชาติ ซึ่งมีผลสาคัญต่อการ
รักษาระบบนิเวศน้ากร่อย ป่าชายเลน ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งกับการขึ้นทะเบียนแรม
ซาร์ไซต์

6.11.4 โครงสร้างหลังคาหอดูนกเรือนสกุณาผุกร่อน

จากการติดตามตรวจสอบสถานที่ท่ีใช้ในการบริการพบว่าจันทันและขื่อของหอดูนกเรือนสกุณา จุด
การเรียนรู้และจุดสังเกตนกน้านกอพยพที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง มีการผุกร่อนจากสนิมหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มี
การซ่อมแซม อาจเกิดอันตรายต่อ ผู้เข้าใช้บริการได้ และเกิ ดการสู ญเสี ยจุ ดเรียนรู้ท่ี สาคั ญ ศู น ย์ ฯบางปู จึง
คาดหวังว่าจะยังคงตั้งใจหาแหล่งทุนมาซ่อมแซมใหม่ได้ในเร็ววันนี้

6.11.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ในปีนี้ ศูน ย์ ฯบางปู ดาเนิ น การก าจั ดต้ น หนามพุง ดอและวั ช พืช อื่ น ๆ ตลอดสองข้ า งเส้ น ทางศึ ก ษา
ธรรมชาติท้งั หมด ตลอดระยะทาง 2.3 กิโลเมตร จานวน 8 ครั้ง

6.11.6 ปรับปรุงพื้นที่รองรับนกอพยพ

ในเดือนสิงหาคม 2564 ดาเนินการตัดแต่งและกาจัดต้นไม้ในพื้นที่ลุ่มน้าเค็ม บริเวณหน้าหอดูนกเรือน
สกุณา ขนาด 21 ไร่ ให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเตรียมพร้อมรองรับนกอพยพฝูงใหญ่และเป็นพื้นที่ในการสารวจนกใน
ฤดูกาลอพยพด้วย

6.11.7 การซ่อมฝ้าและหลังคา อาคารของศูนย์ฯ

ศู น ย์ ฯ บางปู ได้ ท าการซ่ อ มแซมหลั ง คาในส่ ว นอาคารที่ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกองสถานพัก ผ่อ นทางาน
ประจาอยู่ ตาแหน่งของห้องอยูร่ ะหว่างห้องนิทรรศการและห้องต้อนรับ เนื่องจากโครงสร้างและฝ้าหลังคาเดิม
มีการผุพังทาให้เกิดน้าฝนไหลซึมลงมาภายในห้อง จึงได้ทาการซ่อมแซมบูรณะฝ้าและหลังคาใหม่

6.12 ภาพถ่าย/วิดีโอ
ปี2564 ศูนย์ฯบางปู ได้ถ่ายภาพและวิดีโอของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่และการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บศู น ย์ ฯบางปู เป็น จานวน 16,085 ภาพ บั น ทึ ก วิ ดีโ อ 584 ชั่ ว โมง เพื่ อ น าไปใช้ ใ นหลายโอกาส เช่ น ด้ า น
วิ ช าการ จั ด ท ารายงาน ให้ ค วามรู้ และประชาสั ม พัน ธ์ ท างเฟซบุ๊ ก อิ น สตาแกรมและยู ทูบ เป็ น ต้ น รวมถึ ง
สนับสนุนให้กับบริษัทโตโยต้าฯ หน่วยกองทัพบก สถานีโทรทัศน์
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6.13 เจ้าหน้าที่
6.13.1 จานวนบุคลากร

พนักงานของมูลนิธิฯ FEED ที่ประจาอยู่ศูนย์ฯบางปู ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ราย รวมทั้งแม่บ้านอีก 1
ราย นอกจากนี้ยังมีพนักงานของมูลนิธิฯ FEED เพิม
ี ่อ
ื สารได้ท้งั ภาษาไทย
่ อีก 3 ราย (1 ราย เป็นชาวต่างชาติท่ส
และภาษาอั ง กฤษ)ที่ ป ระจ าอยู่ ศู น ย์ ฯ บางปู ด้ ว ย แต่ มี บ ทบาทภาระกิ จ ทั้ ง ในและนอกเหนื อ ของศู น ย์ ฯ บาง
ปู พนั ก งานของมู ลนิ ธิ ฯ FEED พิเ ศษเหล่ า นี้ คอยสนั บสนุ น กิ จ กรรมของศู น ย์ ฯ บางปูอ ย่ า งเต็ ม ที่ ในช่ วงที่ มี
กิจกรรมจานวนมากและได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิฯFEED จากศูนย์การศึกษาธรรมชาติอ่ น
ื ๆ หรือ
สานักงานใหญ่ อีกด้วย

6.13.2 การเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
1-2 เมษายน 2565 พนักงานของศูนย์ฯบางปู จานวน 2 ราย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมช่วยชีวิตสัตว์
ทะเลหายากเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสาหรับบุคลากรภาคสนาม จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง และความร่วมมือจากโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ณ จังหวัดชลบุรี
และในปี 2564 พนักงานของศูนย์ฯบางปู จานวน 2 ราย ได้เรียนรู้เ กี่ยวกับโปรแกรมชื่อว่า “ภาษา R”
ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและวิจัย และอีก 4 รายได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม SQL เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการทุกข้อมูลของศูนย์ฯ ซึ่งสอนโดย นาย Robert Cunningham ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ใช้โปรแกรม ภาษา R และ SQL มากกว่า 20 ปี
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7. โครงการพิเศษ
ในช่วงปี 2564 ดาเนินโครงการพิเศษต่อไป 3 โครงการ คือ โครงการที่ 1-3 มาอย่างต่อเนื่อง และเริ่ม
โครงการใหม่คือ โครงการที่ 4 ได้แก่
1. โครงการกาจัดขยะทะเล
2. โครงการ Captain Seagull ผ่าน YouTube
3. กิจกรรม รายการ “ที่นี่...บางปู” ผ่าน Facebook Live
4. โครงการ “อาสาร่วมใจที่บางปู”
รายละเอียดเพิม
่ เติมของแต่ละโครงการ มีดังนี้

7.1 โครงการกาจัดขยะทะเล
ได้ทาการรณรงค์เรื่องปัญหาของขยะทะเลเพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่แนวชายฝั่ งทะเล
รักษาระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตและสร้างความตระหนัก ดังนั้นภายใต้โครงการเก็บขยะทะเล จึงมีกิจกรรมเพิ่มเติม
ดังนี้
1. การนารายละเอียดความรู้เกี่ยวกับขยะทะเลและผลกระทบผนวกเข้ากับการเรียนการสอนนักเรียน
และประชาชนทั่วไป
2. การใช้โครงกระดูกวาฬเป็นจุดสอนและตัวอย่างของผลกระทบจากขยะทะเลสู่สัตว์ทะเล
3. การเก็ บขยะทะเลโดยผู้เยี่ยมชมจากผู้เยี่ยมชมกลุ่ มโรงเรียน, กิ จ กรรมเพื่อสั งคม, พนั กงานของ
ศูนย์ฯบางปู (ดูในหัวข้อ 5.7)
4. การเก็บขยะจากถังขยะวาฬ (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
อีกทั้งปริมาณขยะทะเลที่ถูกเก็บภายใต้กิจกรรมของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ (บางปู) เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก Earth Hour 2021 (ในหัวข้อด้านจัดการขยะ)

7.1.1 การเก็บขยะ “ถังขยะวาฬบูรด้า”
ในส่วนของกิจกรรมสร้างจิตสานึกและการจัดหาวัสดุท่ีสามารถนากลับมาใช้ใหม่ ศูนย์ฯบางปู มีถัง
ขยะวาฬ 1 ถัง ที่บรรจุขวดพลาสติกไว้เพื่อเตือนผู้มาเยือนหรือมาพักผ่อนที่สถานตากอากาศบางปู ถึงปัญหา
ขยะพลาสติ ก ในทะเล และมี อี ก 1 ถั ง ที่ ใ ช้ เ ป็น ที่ เ ก็ บขวดพลาสติ ก ขวดแก้ ว และกระป๋อ งอลู มิเ นี ย ม มี ก าร
รวบรวมวัสดุรีไซเคิล ในช่วงปี 2564 ทั้งหมด 140 กิโลกรัม

Figure 21: Whale bin for plastic and glass bottles
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ทั้งนี้ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ถังขยะวาฬอีก 1 ถัง ถูกบรรจุขวดพลาสติกจนเต็ม จานวน 17 กิโลกรัม
(771 ขวด) และปิดลง เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะและผลกระทบจากขยะทะเล

7.1.2 เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นบุญ

ในปี 2564 ศูนย์ฯบางปู ได้รับถังขยะสาหรับขยะรีไซเคิล จานวน 2 ชุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือ
ของ FEED ในโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่ง 1 ชุดใช้รองรั บขยะรีไซเคิลจากศูนย์ฯบางปู
และอีกชุดสาหรับรองรับขยะรีไซเคิลจากกลุ่มผู้มาใช้บริการที่อาคารโดมในระหว่างปี 2564 ได้จานวนขยะรี
ไซเคิล รวมทั้งหมด 230 กิโลกรัม

7.2 โครงการ Captain Seagull
กิจกรรม Captain Seagull เข้าสู่ปีท่ี 3 ของตัวละครหนึ่งที่เกิดจากความคิด การออกแบบ และจัดทา
เป็นคลิปวิดีโอ โดยพนักงานของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เพื่อเป็น
การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารท างานของศู น ย์ ฯ บางปู ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากบริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด เป็นวิธีการให้ความรู้เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนที่สถานตากอากาศบางปูให้เป็น
ที่น่าสนใจอีกรู ปแบบหนึ่ง พนักงานของศูนย์ฯบางปู จึงมีการผลิตวิดีโอ เรื่อง Captain Seagull ที่ใช้ตัวละคร
ชื่อ Captain Seagull (Figure 22) เป็นผู้ส่ ือสารให้ความรู้กับผู้ชม โพสต์ขึ้ น YouTube ของศูนย์ฯ บางปู ในปี
2564 ได้ผลิตไปแล้ว 2 ตอน และตอนที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ตอน Captain Sea Gull “สัตว์ทะเลหน้าดิน
กลุ่มหอยฝาเดียว” (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565)

Figure 22: Logo Captain Seagull

7.3 กิจกรรม รายการ “ทีน
่ .ี่ ..บางปู” ผ่าน Facebook Live
ด้ ว ยปั จ จั ย การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 มาตราการควบคุ ม อย่ า งเข้ ม งวดของจัง หวัด
สมุทรปราการและของประเทศไทย ทาให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักกับ
กิจกรรมที่จะมาเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน
พนักงานของศูนย์ฯ บางปู ช่วยกันคิดเสริม เพิ่มเติมโครงการหลักในช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ความรู้
ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ตามปกติ จึงเกิดกิจกรรม รายการ “ที่นี่...บางปู” ขึ้นเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ
เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติได้ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คออนไลน์ กับรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
ในปี 2565 ได้ผลิตไปแล้ว 12 ตอน ในแต่ละตอนใช้เวลาอย่างน้ อย 20 นาที รวมเวลาที่ออกรายการ
ทั้งหมด ≈ 6.8 ชั่วโมง มีผู้เข้ามาชม 7,500 ราย ตอนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (1,200 ราย) คือ
ตอน “ลุยโคลนหาหอยหลอด” (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2565) และได้เพิ่มเวลาตอนออกอากาศ ให้หลากหลาย
ขึ้นเพื่อเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
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Figure 23: Viewing statistics for TIB. Red dashed line show cumulative viewers (red, left-axis); histogram
(grey, right-axis) shows views for each episode

7.4 โครงการ “อาสาร่วมใจที่บางปู”
ในเดือนมิถุนายน 2564 ศูนย์ฯบางปู ได้เริ่มโครงการที่มีจุดมุ่งหมาย ในการนาอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมช่วย ศูนย์ฯบางปู ในการทาให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่สถานตากอากาศบางปู ดีขึ้น สาหรับแขกผู้มาใช้
บริการที่บางปู โครงการนี้ช่ ือว่า “อาสาร่วมใจที่บางปู” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครได้ มีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ทาให้ต้อง
จากัดการรวมกลุ่มในการทากิจกรรมอาสาสมัครเก็บขยะทะเลที่ชายฝั่ ง
ใน 2564 เกิดกิจกรรมทั้งหมด 24 ครั้ง จานวนอาสาสมัคร 541 ราย และใช้เวลามากกว่า 35 ชั่วโมง
ได้ผลน้าหนักขยะทะเลทั้งหมด 24,296 กิโลกรัม

Figure 24 : Volunteers collecting coastal waste in Bang Pu

ในปี 2564 หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม อาสาร่วมใจที่บางปู นั้นมี 4 หน่วยงาน ได้แก่
1. กองทัพบก
2. เทศบาลตาบลบางปู
3. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
4. มูลนิธิส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย)
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8. งบประมาณ
งดเผยแพร่ข้อมูล
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