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1. ให ้สรุปกิจกรรมทีไ่ ด ้ดาเนินการไปแล ้วตลอดอายุโครงการ และบรรยายผลทีไ่ ด ้รับและผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ กับ
ชุมชนเป้ าหมาย ชุมชนข ้างเคียง และเครือข่าย ตลอดจนผลประโยชน์ตอ
่ ทรัพยากรและระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ ง
ทัง้ ในระดับท ้องถิน
่ ระดับประเทศ และระดับโลก พร ้อมแนบเอกสารอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง (ถ ้ากระดาษไม่พอก็ขอให ้เพิม
่ )
กิจกรรม

กิจกรรมที1
่ . รวบรวมและพัฒนาฐานข ้อมูลองค์
ความรู ้สาหรับในการใช ้และอนุรักษ์ ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ งบริเวณรอบอ่าวตราด
1.1
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นและปรึกษาหารือ
เรือ
่ งพัฒนาฐานข ้อมูลองค์ความรู ้และการพัฒนา
่ การใช ้และการจัดการทรัพยากรทะเลและ
สือ
ชายฝั่ ง ระหว่างคณะกรรมการและทีป
่ รึกษา
โครงการทีไ่ ด ้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ MFF
และแกนนาชุมชนรอบอ่าวตราด หน่วยงาน
ท ้องถิน
่ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย
่ วข ้อง
1.2
รวบรวมและพัฒนาฐานข ้อมูลทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ งและกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรรอบอ่าวตราดร่วมกับภาคีความร่วมมือ
และหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
1.3
จัดฝึ กอบรมการเก็บข ้อมูลองค์ความรู ้
ร่วมกับคณะประสานงานโครงการ MFF ให ้กับ
คณะทางานจากแต่ละโครงการและตาบลรอบ
อ่าว และสนั บสนุนกระบวนการถอดบทเรียนแต่
ละโครงการ
1.4
คณะทางานของแต่ละชุมชน และ
คณะทางานของแต่ละโครงการ ปฏิบต
ั ก
ิ าร
รวบรวมองค์ความรู ้และสรุปบทเรียนจากการ
1

ผลทีไ่ ด้ร ับ ประเมินเป็นต ัวเลขได้1

1. เยาวชนได ้เรียนรู ้องค์ความรู ้ในการจัดการทรัพยากร
่ สารผ่าน
ฯ ของคนในชุมชนและพัฒนาทักษะการสือ
่ รณรงค์การดูแลทรัพยากรทะเล
การเขียนและสือ
่ มร ้อยระหว่างคนรุ่นใหม่กับ
และชายฝั่ ง เกิดการเชือ
แกนนาชาวบ ้านในการส่งผ่านความรู ้และ
ประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ งในพืน
้ ทีข
่ อง 6 ตาบลได ้แก่ ตาบลหนอง
คันทรง ตาบลท่าพริก ตาบลตะกาง ตาบลไม ้รูด
ตาบลแหลมกลัด ตาบลชาราก ได ้แกนนาเยาวชน
จานวน 20 คนในการสืบสานและเผยแพร่องค์
ความรู ้ในการจัดการทรัพยากร เป็ นเครือข่ายคนรุ่น
ใหม่
่ รณรงค์เผยแพร่องค์ความรู ้ในการอนุรักษ์
2. ได ้สือ
่ วิดโี อ ใน 3 ตาบล
ฟื้ นฟูทรัพยากรของในรูปแบบสือ
คือ ตาบลหนองคันทรง ตาบลตะกาง ตาบลไม ้รูด
่ แผ่นพับและป้ ายรณรงค์ในตาบลท่าพริก และ
สือ
่ เป็ นป้ ายรณรงค์ ส่วนตาบล
ตาบลแหลมกลัดผลิตสือ
่ การเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมของเยาวชน ทัง้
ชาราก สือ
เยาวชนได ้สะท ้อนว่ากระบวนการทาให ้เยาวชนเห็น
่ ของ
คุณค่าทรัพยากรตนเอง และภูมใิ จในผลงานสือ
ตนเองทีเ่ ป็ นส่วนหนึง่ ในการสร ้างประโยชน์เพือ
่
ชุมชน ส่วนใหญ่สนใจดูแลทรัพยากรของชุมชน
ต่อไป

ในด ้านต่างๆ ทีโ่ ครงการตัง้ เป้ าหมายไว ้ อย่างเช่น ปริมาณพืน
้ ทีป
่ ่ าชายเลนหรือ ทรัพยากรชายฝั่ งและทะเล เพิม
่ ขึน
้ และดีขน
ึ้
อย่างไร หรือมีการลดการบุกรุกป่ าชายเลนลงอย่างไร หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพในพืน
้ ที่ (พืช สัตว์ป่าชายเลน สัตว์น้ า
ฯลฯ) มีจานวนเพิม
่ ขึน
้ อย่างไร มีข ้อมูลจากการตรวจวัดทีเ่ ป็ นตัวเลขสนับสนุนหรือไม่ อย่างไร หรือมีการจัดการระบบนิเวศทีด
่ ข
ี น
ึ้
หรือไม่ มีอะไรเป็ นตัวบ่งชี้

ดาเนินการโครงการทีไ่ ด ้รับทุนสนับสนุนจาก
MFFและชุมชนรอบอ่าวตราด

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับความรู ้ความสามารถแกน
นาและสมาชิกชุมชนชายฝั่ งในการมีสว่ นร่วม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทะลและชายฝั่ ง
2.1
เวทีแลกเปลีย
่ นองค์ความรู ้ระหว่างคณะ
กรรมการ คณะทีป
่ รึกษาโครงการ ระหว่าง
โครงการทีไ่ ด ้รับทุนสนับสนุนจาก MFF และ
ชุมชนประมงรอบอ่าวตราด กลุม
่ ชาวประมงขนาด
เล็ก หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค
วิชาการและองค์กรบริหารส่วนท ้องถิน
่
2.2
จัดเวทีแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นต่อชุด
องค์ความรู ้ ระหว่างคณะกรรมการ คณะทีป
่ รึกษา
แกนนาชุมชนประมงรอบอ่าวตราด และตัวแทน
โครงการทีไ่ ด ้รับทุน MFF
2.3
จัดเวทีสาธารณะเพือ
่ เผยแพร่องค์
ความรู ้ให ้แก่คณะกรรมการ ผู ้ได ้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ชาวประมงในพืน
้ ทีร่ อบอ่าวตราด
และพหุภาคีทเี่ กีย
่ วข ้อง

3. คนในชุมชนนาผลงานทีแ
่ กนนาและเยาวชนได ้
ดาเนินการไว ้ไปใช ้ประโยชน์ตอ
่ ในหลายตาบลมี
ได ้แก่ ตาบลแหลมกลัด มีการวางแผนรณรงค์ใน
การดูแลป่ าชายเลน มีแผนทาป้ ายรณรงค์เพิม
่ เติม
่ แผ่นพับไป
จากทีเ่ ยาวชนทา ตาบลท่าพริก นาสือ
ใช ้ประโยชน์ในการทากิจกรรมอนุรักษ์ ป่าชายเลน
ให ้กับเยาวชนและประชาชนในตาบลจานวน 200
คนและนาข ้อมูลใช ้ประกอบการทาแผนของ
เทศบาลตาบลท่าพริก-เนินทราย ส่วนตาบลชาราก
แกนนาเยาวชน ได ้นาสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้ไปเผยแพร่ใน
โรงเรียนคีรเี วสฯ เพือ
่ สร ้างแกนนาอนุรักษ์ ป่าชาย
เลนตาบลชารากเพิม
่ จานวน 40 คน รวมทัง้
ผู ้อานวยการโรงเรียนจะบูรณาการการจัดการเรียนรู ้
ในการดูแลทรัพยากรให ้กับเด็กในโรงเรียนใน
อนาคต ส่วนตาบลหนองคันทรงและตาบลตะกาง
่ ทีเ่ ยาวชนทาไปใช ้ในการส่งเสริมการ
นาสือ
ท่องเทีย
่ วในตาบลตนเอง

1. มีการนาชุดความรู ้ในการจัดการทรัพยากรมา
แลกเปลีย
่ นบทเรียนเพือ
่ พัฒนาและต่อยอดในการ
จัดการทรัพยากรบนฐานระบบนิเวศอ่าวตราดให ้กับ
แกนนาและชาวประมง 11 ตาบลรอบอ่าวตราด ใน
3 ประเด็น คือ
- ธนาคารปูม ้าของหมู่ 2 ตาบลแหลมกลัด หมู่ 1
ตาบลไม ้รูดและ หมู่ 2 ตาบลอ่าวใหญ่ จากบทเรียน
่ ารปรับรูปแบบและรือฟื้ นการทาธนาคารปู
นาไปสูก
ม ้าของตาบลไม ้รูดให ้สอดคล ้องเหมาะสมกับวิถ ี
ชาวประมง รวมถึงการกระตุ ้นให ้ชุมชนประมงรอบ
อ่าวตราดหันมาช่วยกันทาการฟื้ นฟูธนาคารปูม ้าอีก
ครัง้
- ซัง้ เชือก ตาบลหาดเล็กและหมู่ 5 ตาบลไม ้รูด
และหญ ้าทะเลเทียมหมู่ 1 ตาบลแหลมกลัด
- การฟื้ นฟูอนุรักษ์ ป่าชายเลน ในตาบลท่าพริก
ตาบลตะกาง และบ ้านเปร็ดใน ตาบลห ้วงน้ าขาว
ทาให ้หน่วยงานภาครับทัง้ กรมประมงและกรม
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง หน่วยงานส่วนท ้องถิน
่
่ สารปั ญหา
และกลุม
่ อนุรักษ์ ได ้มีพน
ื้ ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นสือ
และความต ้องการระหว่างกัน ประมงจังหวัดตราด
และทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งได ้พืน
้ ทีส
่ นั บสนุน
การฟื้ นฟูอนุรักษ์ ทรัพยกรฯ และได ้ตรงกับความ
่ มต่อกับ
ต ้องการของชุมชน และชุมชนได ้เชือ
เจ ้าหน ้าทีร่ ัฐได ้โดยตรงในการร่วมกันฟื้ นฟู
ทรัพยากรฯ ทัง้ ได ้สะท ้อนถึงปั ญหาและอุปสรรค
สาคัญในการฟื้ นฟูทรัพยากรคือ ปั ญหาการใช ้
เครือ
่ งมือประมงทาลายล ้างในเขตชายฝั่ ง ซึง่ นาไป
การหารือในการสืบค ้นต ้นตอของปั ญหาเพือ
่ ร่วมกัน
วางแผนแก ้ไขปั ญหาได ้ถูกจุด
2. ทาให ้เกิดแผนการจัดการทรัพยากรทะเลฯและ
ประมงร่วมกันบนฐานระบบนิเวศอ่าวตราดของหลาย
ภาคส่วน ได ้แก่ หน่วยงานรัฐ ได ้แก่กรมประมง กรม
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง อปท. ชุมชนรอบอ่าว
ตราด 11 ตาบล โดยมีการกาหนดเป้ าหมาย และ
ั ทัศน์ในการจัดการอ่าวตราด ใน 4 ด ้าน คือ
วิสย

1) ประมง มีเป้ าหมายลดเครือ
่ งมือประมงผิด
กฏหมาย 2) ระบบนิเวศ มีเป้ าหมาย ลดขยะในอ่าว
ตราด 3) ความอยูด
่ ก
ี น
ิ ดี มีเป้ าหมาย สร ้างความ
เข ้มแข ้งชุมชน 4)ธรรมาภิบาล มีเป้ าหมาย สร ้าง
การมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมในการ
จัดการทรัพยากรฯ ซึง่ ประเด็นทีเ่ ริม
่ มีการขับเคลือ
่ น
ร่วมกันต่อเนือ
่ ง คือการลดเครือ
่ งมือประมงผิด
กฏหมาย และการจัดการปั ญหาขยะมีกรมทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ งฯ เป็ นคณะทางานหลักร่วมกับแกน
นาอ่าวตราด
3. เกิดคณะทางานในการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ งรอบอ่าวตราด ประกอบด ้วย หน่วยงานรัฐ
เช่น ประมงจังหวัดตราด สานั กงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง ที่ 1 องค์กรปกครอง
ส่วนท ้องถิน
่ และแกนนาชุมชน 11 ตาบลรอบอ่าว
ตราด องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็ นต ้น
4. ในระดับตาบลมีการพัฒนาข ้อตกลงในการจัดการ
ทรัพยากรฯในตาบลแหลมกลัด ชาราก ในการใช ้
ทรัพยากรร่วมกัน ซึง่ มีแผนจะพัฒนาเป็ นข ้อบัญญัต ิ
ท ้องถิน
่

ึ ษาทีป
2. อะไรหรือวิธก
ี ารใดทีท
่ าให ้โครงการประสบความสาเร็จ ระบุวธิ ป
ี ฏิบัตห
ิ รือกรณีศก
่ ระสบความสาเร็ จ (Best
Practice) ของโครงการ

1. มีกระบวนการให ้ชุมชนทัง้ ผู ้ใหญ่และเยาวชนมีสว่ นร่วมในการคิดและตัดสินใจในการกาหนดประเด็นทีช
่ ม
ุ ชน
สนใจรวบรวมและเผยแพร่ด ้วยตนเอง
2.การเปลีย
่ นปั ญหาและอุปสรรคโดยการรอโอกาสและจังหวะทีเ่ หมาะสม โดยหยืดหยุน
่ และเอือ
้ ให ้แกนนาและ
เยาวชนได ้มีเวลาพัฒนาตนเอง ความสมา่ เสมอในลงพืน
้ ทีพ
่ ูดคุยสร ้างความมั่นใจและหาวิธก
ี ารทีแ
่ ตกต่างเอือ
้ ให ้
ทีมรวบรวมองค์ความรู ้สามารถข ้ามผ่านข ้อจากัดและดาเนินการตามเป้ าหมาย
3.การปรึกษาหารือสร ้างความคุ ้นเคยกับหน่วยงานและกลุม
่ ต่างๆ เพือ
่ ให ้เกิดความรู ้สึกเป็ นภาระกิจร่วมกันในการ
ทางานจัดการทรัพยากรฯ สาหรับเยาวชนเช่นกัน การลงพืน
้ ทีพ
่ ูดคุยและสนับสนุนการดาเนินการของเยาวชนและ
แกนนา การให ้เยาวชนฝึ กทาซ้าๆ เปิ ดโอกาสให ้เยาวชนได ้แสดงความคิดเห็นและทดลองทาตามความถนัดและ
ความสนใจ ปรับวิธก
ี ารเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับแกนนาและเยาวชนในพืน
้ ที่
4. การทางานกับแกนนาชุมชนมีความเสียสละและเห็นความสาคัญของการสร ้างคนรุ่นใหม่ในการเข ้ามามีสว่ น
ร่วมในการดูแลทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งทาให ้มีการทางานทีต
่ อ
่ เนือ
่ งแม ้จะจบโครงการแล ้ว
5. การมีพน
ื้ ทีใ่ ห ้มีการแลกเปลีย
่ นในระดับกลุม
่ ชุมชนและระดับเครือข่ายอย่างต่อเนือ
่ งกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เป็ นแรงกระตุ ้นให ้ชุมชนมีพลังในการขับเคลือ
่ นการจัดการทรัพยากรฯในระดับชุมชนและระดับเครือข่าย เป็ นการ
สร ้างความเข ้มแข็งให ้เครือข่ายอ่าวตราดให ้มีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมีความหมาย
6. มีการถอดบทเรียนองค์ความรู ้และนาบทเรียนในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งมาแลกเปลีย
่ นระหว่าง
ตาบลเพือ
่ ให ้ชุมชนมีการพัฒนาและยกระดับการจัดการทรัพยากรฯ

3. อะไรคือจุด อ่อ นของการทางาน มีข ้อผิด พลาดหรือ อุปสรรคปั ญ หาอันใดเกิดขึน
้ หรือไม่ แล ้วแก ้ไขปั ญหาด ้วย
วิธก
ี ารใด
ข ้อจากัดด ้านเวลาของแกนนาและเยาวชน เนือ
่ งจากเยาวชนส่วนใหญ่เรียนหนังสือทาให ้การทากิจกรรมได ้
เฉพาะวันหยุด และเด็กมีกจิ กรรมโรงเรียนค่อนข ้างมาก ประกอบกับแกนนามีภาระกิจหลายอย่าง ทาให ้เวลาใน
การดาเนินโครงการจึงค่อนข ้างจากัด งานล่าช ้ากว่าทีก
่ าหนด แก ้ปั ญหาโดยโดยหยืดหยุน
่ และเอือ
้ ให ้แกนนาและ
เยาวชนได ้มีเวลาพัฒนาตนเอง ความสมา่ เสมอในลงพืน
้ ทีพ
่ ูดคุยสร ้างความมั่นใจและหาวิธก
ี ารทีแ
่ ตกต่างเอือ
้ ให ้
ทีมรวบรวมองค์ความรู ้สามารถข ้ามผ่านข ้อจากัดและดาเนินการตามเป้ าหมาย

่ สิง่ พิมพ์หรือผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู ้ (เช่น หนั งสือ เพลง
4. โปรดระบุการผลิตสือ
หนังสือพิมพ์ หรือ โปสเตอร์ เป็ นต ้น)
่ /
ชนิดของสือ
บรรยาย
เครือข่าย/
่ งาน
ชือ
ผู ้แต่ง/ผู ้ผลิต
วิธก
ี ารเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์
ลักษณะงาน
ผู ้มีสว่ นร่วม
ผู ้เขียน :เยาวชน
ี่ แ
ี ละ
พิมพ์สส
องค์ความรู ้
และแกนนาตาบล เยาวชนและ
ขาวดา จานวน
การจัดการ
ไม ้รูด แหลมกลัด
แกนนาตาบล
54 หน ้า เป็ น
ผ่านเวที
ทรัพยากร
ตะกาง ชาราก ท่า ไม ้รูด แหลม
การรวบรวม
สาธารณะและ
ทะเลและ
หนังสือ
พริก และหนอง
กลัด ตะกาง
องค์ความรู ้การ
การประชุมกลุม
่
ชายฝั่ ง ของ
คันทรง
ชาราก ท่าพริก
จัดการ
ของชุมชน
ชุมชนรอบอ่าว
บรรณาธิการ :
และหนอง
ทรัพยากรฯทัง้
ตราด
มูลนิธเิ พือ
่ การ
คันทรง
6 ตาบล
พัฒนาทีย
่ ั่งยืน
เป็ นซีดแ
ี ละ
แกนา,เยาวชน
การท่องเทีย
่ ว
แกนนาและ
ผ่านเวทีประชุมฯ
ไฟล์ย่อขนาด
ตาบลหนอง
เชิงอนุรักษ์ ป่ า
เยาวชนตาบล
และผ่าน you
VDO
เพือ
่ ใช ้ในการ
คันทรงและมูลนิธ ิ
ชายเลนหนอง
หนองคันทรง
tube และ
เผยแพร่ผ่าน
เพือ
่ การพัฒนาที่
คันทรง
Facebook
Social Media
ยั่งยืน
เป็ นซีดแ
ี ละ
การท่องเทีย
่ ว
เชิงอนุรักษ์
แกนนา,เยาวชน
แกนนาและ
ผ่านเวทีประชุมฯ
ไฟล์ย่อขนาด
่ หา
จากภูผาสูม
ต
าบลตะกางและ
เยาวชนต
าบล
และผ่าน you
เพือ
่ ใช ้ในการ
VDO
นที กับการ
มู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
พื
อ
่
การ
ตะกาง
tube และ
เผยแพร่ผ่าน
จัดการป่ าต ้น
พั
ฒ
นาที
ย
่
ง
่
ั
ยื
น
Facebook
Social Media
น้ าถึงปลายน้ า
เป็ นซีดแ
ี ละ
วิถช
ี วี ต
ิ ประมง
แกนนากลุม
่
ผ่านเวทีประชุมฯ
ไฟล์ย่อขนาด
ชายฝั่ งต าบล
อนุรักษ์ และ
เยาวชนตาบลไม ้
และผ่าน you
้ในการ
เพื
อ
่
ใช
ไม ้รูด กับการ
VDO
ชาวประมง
รูด
tube และ
เผยแพร่
ผ
า
่
น
ประมงแบบ
ตาบลไม ้รูด
Facebook
Social Media
ยั่งยืน
องค์ควารู ้ใน
การฟื้ นฟูป่า
ชายเลน
ื้ ไม่จับปู
ไม่ซอ
ไม่ได ้ขนาด

การฟื้ นฟูและ
การอนุรักษ์ ป่ า
ชายเลน

ป้ าย,แผ่นพับ

แผ่นพับพิมพ์ส ี่
สี และป้ ายอคี
ลิค

เยาวชนตาบลท่า
พริก

ป้ ายรณรงค์

ี่ ี
ป้ ายสังกะสีสส
5 ป้ าย ขนาด
2 x1.5 เมตร

เยาวชนตาบล
แหลมกลัด

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

บอร์ด
เคลือ
่ นย ้ายได ้

เยาวชนตาบลชา
ราก

แกนนากลุม
่
อนุรักษ์ ตาบล
ท่าพริก และ
สานั กป่ าชาย
เลน
ชาวประมงและ
แกนนากลุม
่
อนุรักษ์ ตาบล
แหลมกลัด
แกนนาเยาวชน
ตาบลชาราก
โรงเรียนคีรเี วส
รัตนเพียร
อุปถัมป์

กิจกรรมรณรงค์
ในตาบล,เวที
ประชุมและติด
ป้ ายริมถนนตราด
หาดเล็ก
ติดในศาลาหมู่
และบริเวณป่ า
ชายเลน

ตัง้ ในโรงเรียน
เวทีประชุม

5. ความเท่าเทียมของบทบาทหญิงชาย: ช่วยบรรยายว่าโครงการได ้ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของกลุม
่ หญิง-ชาย
อย่างไร บทบาทของกลุม
่ หญิงทาอะไร และแตกต่างจากบทบาทของกลุม
่ ชายอย่างไร

ส่งเสริมให ้เยาวชนหญิงชายได ้มีโอกาสเข ้าร่วมทุกกิจกรรมอย่างเท่าเทียม ไม่ให ้เพศเป็ นอุปสรรคโดยสร ้างปั จจัย
ทีเ่ อือ
้ ต่อการเข ้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนหญิง ในการประชุมทุกเวทีสร ้างโอกาสให ้ผู ้หญิงได ้แสดงความคิดเห็น

6. การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ: โครงการมีแนวคิด กิจกรรม หรือวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านเกีย
่ วกับการปรับตัวต่อการ
เปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ หรือไม่ อย่างไร
(การปรับตัวต่อการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ หมายถึง การปรับตัวและสิง่ รอบๆตัวรวมถึงชุมชน ให ้มี
ความสามารถในการรับมือและสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันต่อสภาพภูมอ
ิ ากาศทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป รวมถึงการสร ้างโครงสร ้าง
พืน
้ ฐานต่างๆเพือ
่ รับมือต่อสถานการณ์และสภาพปั ญหา)
ในกระบวนการจัดการองค์ความรู ้ มีการนาเรือ
่ งการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศเป็ นประเด็นแทรกอยูใ่ น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนาและเยาวชนรอบอ่าวตราดเพือ
่ สร ้างรากฐานให ้มีการเตรียมความพร ้อมและ
สร ้างความเข ้มแข็งภาคประชาชนในการรับการเปลีย
่ นแปลงทัง้ จากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศและการ
เปลีย
่ นแปลงเศรษฐกิจสังคม

7. จานวนผู ้ได ้รับผลประโยชน์/ผู ้เข ้าร่วมโครงการ
กลุม
่ ผู ้ได ้รับผลประโยชน์:
จานวน
> 2500 *
ครัวเรือน
หญิง
จานวน
> 5,000 *
คน
ชาย
จานวน
> 5,000 *
คน
เยาวชน
จานวน
110
คน
หมายเหตุ : * การประเมินผู ้รับประโยชน์ จากตาบลทีเ่ ข ้าร่วมโครงการจานวน 7 ตาบลรอบอ่าวตราด
่ มโยงเครือข่ายและงบสมทบ
8. การเชือ
งบสมทบแบบไม่ใช่เงินสด (Inงบสมทบแบบเงินสด
่ เครือข่ายทีม
ชือ
่ ส
ี ว่ นร่วมใน
Kind)
โครงการ
(In-Cash)
แรงงาน/เครือ
่ งใช ้/สานักงาน
เครือข่ายอ่าวตราด
สถานทีป
่ ระชุม
สานั กงานประมงจังหวัด

วิทยากร

สานั กพัฒนาป่ าชายเลนที่ 45 (ด่าน
เก่า)
สานั กงานบริหารจัดการ ทรัพยากร
ทะเลและชายฝั่ งที่ 1 (ระยอง)
หน่วยอนุรักษ์ ทร ้พยากรทะเลและ
ชายฝั่ งจังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
คันทรง
องค์การบริหารส่วนตาบลไม ้รูด

สถานทีป
่ ระชุม วิทยากร

องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมกลัด

วิทยากร สถานทีป
่ ระชุม

เทศบาลตาบลท่าพริก เนินทราย,ชา
ราก,ตะกาง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสโน

วิทยากรและสถานทีป
่ ระชุม

สานั กงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อมจังหวัดตราด

วิทยากร

กลุม
่ รักษ์ ทะเลน ้อมเกล ้า ตาบลแหลม
กลัด

วิทยากร

กลุม
่ ประมงพืน
้ บ ้านบ ้านปากคลองอ่าว
ระวะ ตาลแหลมกลัด

วิทยากร

กลุม
่ อนุรักษ์ ไม ้พยุง ตาบลตะกาง

วิทยากร สถานทีป
่ ระชุม

วิทยากร
วิทยากร
สถานทีป
่ ระชุม
สถานทีป
่ ระชุม

สถานทีป
่ ระชุม

กลุม
่ นักอนุรกัษ์ป่าชายเลนตาบลชา
ราก
ชมรมรักษ์ ป่าชายเลน รักท ้องถิน
่
ตาบลหนองคันทรง
กลุม
่ อาสาสมัครพิทักษ์ สงิ่ แวดล ้อม
ตาบลท่าพริก
กลุม
่ อนุรักษ์ ตาบลอ่าวใหญ่

วิทยากร สถานทีป
่ ระชุม

กลุม
่ อนุรักษ์ และพัฒนาป่ าชายเลน
บ ้านเปร็ดใน ตาบลห ้วงน้ าขาว

วิทยากร

กลุม
่ องค์กรชุมชนประมงท ้องถิน
่ ตาบล
หาดเล็ก

วิทยากรและอุปกรณ์แสดง
นิทรรศการ

มหาวิทยากรเกษตรศาสตร์

วิทยากร

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วิทยากร

โรงเรียนคีรเี วสรัตนเพียรอุปถัมถ์

สถานที่ วัสดุอป
ุ กรณ์

SEAFDEC

วิทยากร สถานทีป
่ ระชุม
วิทยากร สถานทีป
่ ระชุม
วิทยากร

ค่าใช ้จ่ายกิจกรรม 2.1และ 2.3
จานวน 22,818 บาท

วิทยากร

9. ประสบการณ์และข ้อแนะนา เพือ
่ การนาไปปรับใช ้ในพืน
้ ทีอ
่ น
ื่ ๆ หรือปรับปรุงต่อไปในอนาคต
(วิธท
ี ท
ี่ าให ้ประสบความสาเร็ จ อะไรทีค
่ วรนาไปสานต่อ อะไรทีค
่ วรหลีกเลีย
่ ง โครงการเปลีย
่ นแปลงวิถช
ี วี ต
ิ หรือ
สร ้างรายได ้และโอกาสให ้ชุม ชนอย่า งไร โครงการสร ้างความยั่ง ยืน ของกิจ กรรมได ้อย่างไร มีก ารสนั บ สนุ นจาก
หน่ วยงานท ้องถิน
่ ภาครัฐหรือเอกชนหรือไม่ โครงการได ้สร ้างแรงบันดาลใจหรือเผยแพร่การดาเนินงานให ้พื้นที่
อืน
่ ๆ อย่างไร เช่น เป็ นพืน
้ ทีด
่ งู านให ้แก่โครงการอืน
่ ๆ เป็ นต ้น)
โครงการสร ้างโอกาสให ้กับชุมชนในการเสริม สร ้างศักยภาพคนในชุมชนในการใช ้และอนุรักษ์ ทรัพยากรฯ
อย่างยั่งยืนเป็ นการรักษาแหล่งอาหารและสร ้างความมั่นคงอาชีพในระยะยาว ไม่เฉพาะในตาบลไม ้รูดและตาบล
่ มโยงเครือข่ายเป็ นระบบนิเวศอ่าวตราด เนือ
แหลมกลัด โครงการได ้สร ้างฐานการเชือ
่ งจากมีการใช ้ทรัพยากร
ร่วมกันหลายตาบล การฟื้ นฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรจึงควรทาร่วมกันทัง้ อ่าว นอกจากนีโ้ ครงการยังมุง่ เน ้นให ้ชุมชน
รอบอ่าวตราดได ้มีการวางแผนการทางานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ อปท.และสถาบันวิชาการทาให ้การทางาน
ได ้สอดคล ้องกับปั ญหาและความต ้องการของชุมชน ทาให ้มีทศ
ิ ทางการทางานร่วมกันทัง้ อ่าวตราด และมีการ
ขับเคลือ
่ นแผนกันต่อแม ้หมดโครงการแล ้ว
่ มร ้อยเยาวชนกับแกนนาในชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย
ประเด็นทีค
่ วรใส่ใจทางานสานต่อคือการเชือ
่ วข ้องให ้
มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งทัง้ ระบบนิเวศอ่าวตราด

10. ให ้บอกแผนการในอนาคตว่าโครงการและชุมชน จะทาอะไรต่อไปเพือ
่ ความต่อเนือ
่ งและยั่งยืนของโครงการ
่ าร
ขับเคลือ
่ นแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งทีเ่ ครือข่ายอ่าวตราดได ้วางแผนร่วมกันนาไปสูก
ปฏิบต
ั จิ ริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
่ ชุมชนและเยาวชน โดยใช ้ชุดความรู ้และบทเรียน
ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ งของชุมชนเป็ นทุนในการขับเคลือ
่ นงาน รวมทัง้ การพัฒนาข ้อมูลทีจ
่ าเป็ น
เพิม
่ เติม
่ เพือ
่ ใช ้ประกอบในการตัดสินใจในการจัดการอ่าวตราดร่วมกัน

11. ข ้อความ ข ้อคิดเห็นหรือความรู ้สึกทีอ
่ ยากพรรณาเกีย
่ วกับการดาเนินโครงการนี้
่ าบลอืน
อยากให ้มีการขยายการดาเนินโครงการสูต
่ ๆ รอบอ่าวตราด

12. รูปภาพกิจกรรม
- โปรดเขียนข ้อความบรรยายรูปภาพว่ากาลังทากิจกรรมอะไร อย่างไร
- ระบุชอื่ บุคคลหรือองค์กร/หน่วยงาน ทีอ่ ยูใ่ นรูป

-

กิจกรรมที่ 1

่ การใช ้และการจัดการ
1.เวทีแลกเปลีย
่ นและปรึกษาหารือเรือ
่ งการพัฒนาฐานข ้อมูลองค์ความรู ้และการพัฒนาสือ
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง
สถานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมกลัด อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
21 มีนาคม 2559

2.

ประชุมเพือ
่ พัฒนาฐานข ้อมูลการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและกลุม
่ องค์กรต่างๆ ที่
ทางานในพืน
้ ทีอ
่ า่ วตราด
สถานที่
โรงแรมตราดซิต ี้ โฮเทล อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
วราภรณ์ เกตจินดา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
28-29 กรกฏาคม 2559

3.สัมภาษณ์แกนนาและประชุมกลุม
่ ย่อยชาวประมงประเด็นการใช ้และจัดการทรัพยากรในตาบลรอบอ่าวตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
ตาบลคลองใหญ่ 21 กรกฏาคม

หมู่ 3 ตาบลแหลมกลัด วันทีถ
่ า่ ย 12 สิงหาคม
สิงหาคม

ตาบลหาดเล็ก 15 สิงหาคม

เทศบาลตะกาง วันที่ 20 กรกฏาคม

ตาบลไม ้รูด 17 สิงหาคม

หมู่ 1 ตาบลชาราก 17

4.ปฏิบัตก
ิ ารรวบรวมองค์ความรู ้และสรุปบทเรียนจากการดาเนินการโครงการทีไ่ ด ้รับทุนสนับสนุนจาก MFFและชุมชนรอบอ่าว
ตราด
่ ปูดาฟื้ นใจตาบลแหลมกลัด
1) กิจกรรมถ่ายทอดความรู ้วิถป
ี ระมงพืน
้ บ ้านและสุม
สถานที่
ศาลาหมู่ 10 ตาบลแหลมกลัด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
3 กรกฏาคม 2559

่ เยาวชนตาบลแหลมกลัด
2) สนับสนุนการรวบรวมองค์ความรู ้จัดทาสือ
สถานที่
ศาลาหมู่ 10 ตาบลแหลมกลัด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
22 กรกฏาคม 2559

3) ประชุมกลุม
่ ย่อยเพือ
่ การรวบรวมองค์ความรู ้จัดการป่ าชายเลนตาบลท่าพริก
สถานที่
ทีท
่ าการกองทุนหมูบ
่ ้าน ตาบลท่าพริก อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
4-6 มิถน
ุ ายน 2559

้ ทีป
4) สารวจพืน
่ ่ าชายเลนตาบลท่าพริก ร่วมก ับเยาวชนและแกนนา
สถานที่
ศูนย์การเรียนรู ้ป่ าชายเลน ตาบลท่าพริก
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา และวราภรณ์ เกตจินดา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
31 กรกฏาคม 2559

้ ทีป
5) สารวจพืน
่ ่ าชายเลนตาบลหนองค ันทรง ร่วมก ับเยาวชนและแกนนา
สถานที่
ศูนย์การเรียนรู ้ร่องลานปื น หมู่ 1 ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา และวราภรณ์ เกตจินดา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
31 กรกฏาคม 2559

ั
6) สมภาษณ์
ผร
ู้ แ
ู ้ ละแกนนาในการจ ัดการทร ัพยากรป่าชายเลนตาบลหนองค ันทรง
สถานที่
ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
14 สิงหาคม 2559

7) เวทีถอดบทเรียนการจ ัดการทร ัพยากรทะเลและชายฝั่งตาบลหนองสโน
สถานที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสโน อาเภอเมือง จังหวัดตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
มัทนา บุญนาค
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
3 สิงหาคม 2559

่ เผยแพร่
8) จ ัดทาสือ
สถานที่
ป่ าชายเลนตาบลหนองคันทรง และอบต.หนองคันทรง
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
17 ธันวาคม 2559

สถานที่
ผู ้ถ่ายภาพ
วันทีถ
่ า่ ยภาพ

ป่ าหินเพลิงทืบและป่ าชายเลนตาบลตะกาง
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
17 ธันวาคม 2559

สถานที่
ผู ้ถ่ายภาพ
วันทีถ
่ า่ ยภาพ

โรงเรียนคีรเี วสรัตนเพียรอุปถัมถ์และป่ าชายเลนตาบลชาราก
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
3,8,22 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่
ผู ้ถ่ายภาพ
วันทีถ
่ า่ ยภาพ

ศาลาหมู่ 10 ต.แหลมกลัด
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
22 กรกฏาคม 2559

่ ผนตาบล
ปรึกษาหารือก ับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ในการดาเนินโครงการและการบุรณาการเข้าสูแ
สถานที่
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
ผู ้ถ่ายภาพ

เทศบาลตาบลท่าพริก-เนินทราย
1 สิงหาคม 2559
วรันธรณ์ แก ้วทันคา

สถานที่ เทศบาลตาบลท่าพริก-เนินทราย
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
20 กรกฏาคม 2559
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา

กิจกรรมที่ 2
1 เวทีวเิ คราะห์บทเรียนและประสบการณ์ในการจ ัดการทร ัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สถานที่
ผู ้ถ่ายภาพ
วันทีถ
่ า่ ยภาพ

บ ้านปู รีสอร์ท ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
30 พฤศจิกายน 2559

2 ประชุมกลุม
่ ย่อยแลกเปลีย
่ นข้อมูลองค์ความรูใ้ นการจ ัดการทร ัพยากร
สถานที่
บ ้านแกนนา, อปท.,ศาลาหมูบ
่ ้าน
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
มกราคม- กุมภาพันธ์ 2560

3 เวทีสาธารณะการจ ัดการองค์ความรูส
้ แ
ู่ ผนปฏิบ ัติการจ ัดการทร ัพยากรทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบ
นิเวศอ่าวตราด
สถานที่
บ ้านปู รีสอร์ท ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
ผู ้ถ่ายภาพ
วรันธรณ์ แก ้วทันคา
วันทีถ
่ า่ ยภาพ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

