
Annex E (เอกสารแนบ E) 
 

แบบฟอรม์รายงานปิดโครงการ (Final Report) 

 

ชือ่โครงการ 
Community based knowledge for sustainable coastal and marine 
resources management 

สถานทีต่ัง้โครงการ Mairood and Laemkkad District, Trat Province 

แผนงานทีเ่กีย่วขอ้ง 1, 2, 9 

ชือ่องคก์รด าเนนิงาน  

ผูรั้บผดิชอบโครงการและทีอ่ยู่ 

 

Sustainable Development Foundation [SDF]: 

Mrs. Ravadee Prasertcharoensuk, Chairperson, 86 Soi Ladprao 110 
(Yaek 2) Plabpla Sub-District, Plabpla District, Bangkok 10310 

ระยะเวลาของโครงการ: 
วนัเริม่ด าเนนิการ:   

วนัสิน้สดุโครงการ:                     

วนัประเมนิปิดโครงการ: 

12 เดอืน 
1 Mar 2016_ 

__28 February 2017 

__________________________ 

งบประมาณทีไ่ดรั้บจาก MFF ___796,450 _____บาท 

1. ใหส้รุปกจิกรรมทีไ่ดด้ าเนนิการไปแลว้ตลอดอายุโครงการ และบรรยายผลทีไ่ดรั้บและผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้กับ

ชมุชนเป้าหมาย ชมุชนขา้งเคยีง และเครอืขา่ย ตลอดจนผลประโยชน์ตอ่ทรัพยากรและระบบนเิวศทะเลและชายฝ่ัง 

ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบัโลก พรอ้มแนบเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้กระดาษไมพ่อก็ขอใหเ้พิม่) 

กจิกรรม ผลทีไ่ดร้บั   ประเมนิเป็นตวัเลขได้1 

 
กจิกรรมที1่. รวบรวมและพัฒนาฐานขอ้มลูองค์

ความรูส้ าหรับในการใชแ้ละอนุรักษ์ทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ังบรเิวณรอบอา่วตราด 
1.1 จัดเวทแีลกเปลีย่นและปรกึษาหารอื

เรือ่งพัฒนาฐานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละการพัฒนา
สือ่ การใชแ้ละการจัดการทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ่ัง ระหวา่งคณะกรรมการและทีป่รกึษา
โครงการทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากโครงการ MFF 

และแกนน าชมุชนรอบอา่วตราด หน่วยงาน

ทอ้งถิน่และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.2 รวบรวมและพัฒนาฐานขอ้มูลทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ังและกจิกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรรอบอา่วตราดร่วมกับภาคคีวามร่วมมอื

และหน่วยงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
1.3 จัดฝึกอบรมการเก็บขอ้มลูองคค์วามรู ้

ร่วมกบัคณะประสานงานโครงการ MFF  ใหก้บั
คณะท างานจากแตล่ะโครงการและต าบลรอบ

อา่ว และสนับสนุนกระบวนการถอดบทเรยีนแต่

ละโครงการ 
 

 
1.4 คณะท างานของแตล่ะชมุชน และ

คณะท างานของแตล่ะโครงการ ปฏบิตักิาร
รวบรวมองคค์วามรูแ้ละสรุปบทเรยีนจากการ

 
 

1. เยาวชนไดเ้รยีนรูอ้งคค์วามรูใ้นการจัดการทรัพยากร

ฯ ของคนในชมุชนและพัฒนาทกัษะการสือ่สารผ่าน
การเขยีนและสือ่รณรงคก์ารดแูลทรัพยากรทะเล

และชายฝ่ัง เกดิการเชือ่มรอ้ยระหวา่งคนรุ่นใหมก่ับ
แกนน าชาวบา้นในการสง่ผ่านความรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ังในพืน้ทีข่อง 6 ต าบลไดแ้ก ่ต าบลหนอง

คนัทรง ต าบลทา่พรกิ ต าบลตะกาง ต าบลไมรู้ด 

ต าบลแหลมกลดั ต าบลช าราก ไดแ้กนน าเยาวชน
จ านวน 20 คนในการสบืสานและเผยแพร่องค์

ความรูใ้นการจัดการทรัพยากร เป็นเครอืขา่ยคนรุ่น
ใหม ่ 

2. ไดส้ือ่รณรงคเ์ผยแพร่องคค์วามรูใ้นการอนุรักษ์

ฟ้ืนฟทูรัพยากรของในรูปแบบสือ่วดิโีอ ใน 3 ต าบล
คอื ต าบลหนองคนัทรง ต าบลตะกาง ต าบลไมรู้ด 

สือ่แผน่พับและป้ายรณรงคใ์นต าบลทา่พรกิ และ
ต าบลแหลมกลดัผลติสือ่เป็นป้ายรณรงค ์สว่นต าบล

ช าราก สือ่การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมของเยาวชน ทัง้

เยาวชนไดส้ะทอ้นวา่กระบวนการท าใหเ้ยาวชนเห็น
คณุคา่ทรัพยากรตนเอง และภูมใิจในผลงานสือ่ของ

ตนเองทีเ่ป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งประโยชนเ์พือ่
ชมุชน สว่นใหญส่นใจดแูลทรัพยากรของชมุชน

ตอ่ไป 

                                                           
1 ในดา้นต่างๆ ทีโ่ครงการตัง้เป้าหมายไว ้อย่างเช่น ปรมิาณพืน้ทีป่่าชายเลนหรอืทรัพยากรชายฝ่ังและทะเล เพิม่ขึน้และดขีึน้
อยา่งไร หรอืมกีารลดการบกุรุกป่าชายเลนลงอย่างไร หรอืมคีวามหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ที ่(พชื  สัตวป่์าชายเลน สัตวน์ ้า 
ฯลฯ) มจี านวนเพิม่ขึน้อยา่งไร มขีอ้มลูจากการตรวจวัดทีเ่ป็นตัวเลขสนับสนุนหรอืไม ่อยา่งไร  หรอืมกีารจัดการระบบนเิวศทีด่ขี ึน้
หรอืไม ่มอีะไรเป็นตัวบง่ชี ้   



ด าเนนิการโครงการทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจาก 

MFFและชมุชนรอบอา่วตราด 
 

 

 

3. คนในชมุชนน าผลงานทีแ่กนน าและเยาวชนได ้

ด าเนนิการไวไ้ปใชป้ระโยชน์ตอ่ในหลายต าบลม ี
ไดแ้ก ่ต าบลแหลมกลดั มกีารวางแผนรณรงคใ์น

การดแูลป่าชายเลน มแีผนท าป้ายรณรงคเ์พิม่เตมิ

จากทีเ่ยาวชนท า ต าบลทา่พรกิ น าสือ่แผน่พับไป
ใชป้ระโยชนใ์นการท ากจิกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน

ใหก้บัเยาวชนและประชาชนในต าบลจ านวน 200 
คนและน าขอ้มูลใชป้ระกอบการท าแผนของ

เทศบาลต าบลทา่พรกิ-เนนิทราย สว่นต าบลช าราก 
แกนน าเยาวชน ไดน้ าสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปเผยแพร่ใน

โรงเรยีนครีเีวสฯ เพือ่สรา้งแกนน าอนุรักษ์ป่าชาย

เลนต าบลช ารากเพิม่จ านวน 40 คน รวมทัง้
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนจะบรูณาการการจัดการเรยีนรู ้

ในการดแูลทรัพยากรใหก้ับเด็กในโรงเรยีนใน
อนาคต สว่นต าบลหนองคนัทรงและต าบลตะกาง

น าสือ่ทีเ่ยาวชนท าไปใชใ้นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วในต าบลตนเอง 
 

 
กจิกรรมที ่2 ยกระดบัความรูค้วามสามารถแกน

น าและสมาชกิชมุชนชายฝ่ังในการมสีว่นร่วม

อนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรทะลและชายฝ่ัง 
2.1 เวทแีลกเปลีย่นองคค์วามรูร้ะหวา่งคณะ 

กรรมการ คณะทีป่รกึษาโครงการ ระหวา่ง
โครงการทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจาก MFF และ

ชมุชนประมงรอบอา่วตราด กลุม่ชาวประมงขนาด

เล็ก หน่วยงานภาครัฐ องคก์รพัฒนาเอกชน ภาค
วชิาการและองคก์รบรหิารสว่นทอ้งถิน่  

 
2.2 จัดเวทแีลกเปลีย่นความคดิเห็นตอ่ชดุ

องคค์วามรู ้ระหวา่งคณะกรรมการ คณะทีป่รกึษา 
แกนน าชมุชนประมงรอบอา่วตราด และตวัแทน

โครงการทีไ่ดรั้บทนุ MFF 

2.3 จัดเวทสีาธารณะเพือ่เผยแพร่องค์
ความรูใ้หแ้กค่ณะกรรมการ ผูไ้ดรั้บการสนับสนุน

งบประมาณ ชาวประมงในพืน้ทีร่อบอา่วตราด 
และพหภุาคทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. มกีารน าชดุความรูใ้นการจัดการทรัพยากรมา

แลกเปลีย่นบทเรยีนเพือ่พัฒนาและตอ่ยอดในการ
จัดการทรัพยากรบนฐานระบบนเิวศอา่วตราดใหก้บั

แกนน าและชาวประมง 11 ต าบลรอบอา่วตราด ใน 

3 ประเด็น  คอื  
- ธนาคารปมูา้ของหมู ่2 ต าบลแหลมกลัด หมู ่1 

ต าบลไมรู้ดและ หมู ่2 ต าบลอา่วใหญ่ จากบทเรยีน
น าไปสูก่ารปรับรูปแบบและรอืฟ้ืนการท าธนาคารปู

มา้ของต าบลไมรู้ดใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับวถิี
ชาวประมง รวมถงึการกระตุน้ใหช้มุชนประมงรอบ

อา่วตราดหันมาชว่ยกนัท าการฟ้ืนฟธูนาคารปมูา้อกี

ครัง้ 
- ซัง้เชอืก ต าบลหาดเล็กและหมู ่5 ต าบลไมรู้ด

และหญา้ทะเลเทยีมหมู ่1 ต าบลแหลมกลดั  
- การฟ้ืนฟอูนุรักษ์ป่าชายเลน ในต าบลทา่พรกิ 

ต าบลตะกาง และบา้นเปร็ดใน ต าบลหว้งน ้าขาว  

ท าใหห้น่วยงานภาครับทัง้กรมประมงและกรม
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง หน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ 

และกลุม่อนุรักษ์ไดม้พีืน้ทีแ่ลกเปลีย่นสือ่สารปัญหา
และความตอ้งการระหวา่งกนั  ประมงจังหวดัตราด

และทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังไดพ้ืน้ทีส่นับสนุน

การฟ้ืนฟอูนุรักษ์ทรัพยกรฯ และไดต้รงกบัความ
ตอ้งการของชมุชน และชมุชนไดเ้ชือ่มตอ่กบั

เจา้หนา้ทีรั่ฐไดโ้ดยตรงในการร่วมกนัฟ้ืนฟู
ทรัพยากรฯ ทัง้ไดส้ะทอ้นถงึปัญหาและอปุสรรค

ส าคัญในการฟ้ืนฟทูรัพยากรคอื ปัญหาการใช ้

เครือ่งมอืประมงท าลายลา้งในเขตชายฝ่ัง ซึง่น าไป

การหารอืในการสบืคน้ตน้ตอของปัญหาเพือ่ร่วมกนั

วางแผนแกไ้ขปัญหาไดถู้กจดุ 
2. ท าใหเ้กดิแผนการจัดการทรัพยากรทะเลฯและ

ประมงร่วมกนับนฐานระบบนเิวศอา่วตราดของหลาย
ภาคสว่น ไดแ้ก ่หน่วยงานรัฐ ไดแ้กก่รมประมง กรม

ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง อปท. ชมุชนรอบอา่ว

ตราด 11 ต าบล โดยมกีารก าหนดเป้าหมาย และ
วสิยัทศันใ์นการจัดการอา่วตราด ใน 4 ดา้น คอื  



 1) ประมง มเีป้าหมายลดเครือ่งมอืประมงผดิ

กฏหมาย  2) ระบบนเิวศ มเีป้าหมาย ลดขยะในอา่ว
ตราด 3) ความอยูด่กีนิด ีมเีป้าหมาย สรา้งความ

เขม้แขง้ชมุชน 4)ธรรมาภบิาล มเีป้าหมาย สรา้ง

การมสีว่นร่วมอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมในการ
จัดการทรัพยากรฯ ซึง่ประเด็นทีเ่ริม่มกีารขบัเคลือ่น

ร่วมกนัตอ่เนือ่ง คอืการลดเครือ่งมอืประมงผดิ
กฏหมาย และการจัดการปัญหาขยะมกีรมทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ังฯ เป็นคณะท างานหลกัร่วมกบัแกน
น าอา่วตราด  

3. เกดิคณะท างานในการจัดการทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ่ังรอบอา่วตราด ประกอบดว้ย หน่วยงานรัฐ 
เชน่ ประมงจังหวดัตราด ส านักงานบรหิารจัดการ

ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ที ่1 องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่และแกนน าชมุชน 11 ต าบลรอบอา่ว

ตราด องคก์รพัฒนาเอกชน มหาวทิยาลัยบรูพา 

เป็นตน้ 
4. ในระดบัต าบลมกีารพัฒนาขอ้ตกลงในการจัดการ

ทรัพยากรฯในต าบลแหลมกลัด ช าราก ในการใช ้

ทรัพยากรร่วมกนั ซึง่มแีผนจะพัฒนาเป็นขอ้บัญญัติ

ทอ้งถิน่ 
 

 

 

 

2. อะไรหรอืวธิกีารใดทีท่ าใหโ้ครงการประสบความส าเร็จ ระบวุธิปีฏบิัตหิรอืกรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเร็จ (Best 

Practice) ของโครงการ 

 
 

1. มกีระบวนการใหช้มุชนทัง้ผูใ้หญแ่ละเยาวชนมสีว่นร่วมในการคดิและตดัสนิใจในการก าหนดประเด็นทีช่มุชน

สนใจรวบรวมและเผยแพร่ดว้ยตนเอง 
2.การเปลีย่นปัญหาและอปุสรรคโดยการรอโอกาสและจังหวะทีเ่หมาะสม โดยหยดืหยุน่และเอือ้ใหแ้กนน าและ

เยาวชนไดม้เีวลาพัฒนาตนเอง ความสม า่เสมอในลงพืน้ทีพู่ดคยุสรา้งความมั่นใจและหาวธิกีารทีแ่ตกตา่งเอือ้ให ้
ทมีรวบรวมองคค์วามรูส้ามารถขา้มผา่นขอ้จ ากดัและด าเนนิการตามเป้าหมาย 

3.การปรกึษาหารอืสรา้งความคุน้เคยกบัหน่วยงานและกลุม่ตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึเป็นภาระกจิร่วมกนัในการ
ท างานจัดการทรัพยากรฯ ส าหรับเยาวชนเชน่กนั การลงพืน้ทีพู่ดคยุและสนับสนุนการด าเนนิการของเยาวชนและ

แกนน า การใหเ้ยาวชนฝึกท าซ ้าๆ เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดแ้สดงความคดิเห็นและทดลองท าตามความถนัดและ

ความสนใจ ปรับวธิกีารเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแกนน าและเยาวชนในพืน้ที ่
4. การท างานกบัแกนน าชมุชนมคีวามเสยีสละและเห็นความส าคญัของการสรา้งคนรุ่นใหมใ่นการเขา้มามสีว่น

ร่วมในการดแูลทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังท าใหม้กีารท างานทีต่อ่เนือ่งแมจ้ะจบโครงการแลว้ 
5. การมพีืน้ทีใ่หม้กีารแลกเปลีย่นในระดบักลุม่ ชมุชนและระดับเครอืขา่ยอย่างตอ่เนือ่งกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เป็นแรงกระตุน้ใหช้มุชนมพีลงัในการขบัเคลือ่นการจัดการทรัพยากรฯในระดับชมุชนและระดบัเครอืขา่ย เป็นการ

สรา้งความเขม้แข็งใหเ้ครอืขา่ยอา่วตราดใหม้สีว่นร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างมคีวามหมาย 
6. มกีารถอดบทเรยีนองคค์วามรูแ้ละน าบทเรยีนในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังมาแลกเปลีย่นระหวา่ง

ต าบลเพือ่ใหช้มุชนมกีารพัฒนาและยกระดบัการจัดการทรัพยากรฯ 
 

 

 

3. อะไรคอืจุดอ่อนของการท างาน มขีอ้ผดิพลาดหรืออุปสรรคปัญหาอันใดเกดิขึน้หรือไม่ แลว้แกไ้ขปัญหาดว้ย

วธิกีารใด 

 
ขอ้จ ากดัดา้นเวลาของแกนน าและเยาวชน เนือ่งจากเยาวชนสว่นใหญเ่รยีนหนังสอืท าใหก้ารท ากจิกรรมได ้

เฉพาะวนัหยดุ และเด็กมกีจิกรรมโรงเรยีนคอ่นขา้งมาก ประกอบกับแกนน ามภีาระกจิหลายอย่าง ท าใหเ้วลาใน

การด าเนนิโครงการจงึคอ่นขา้งจ ากัด งานลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนด แกปั้ญหาโดยโดยหยดืหยุน่และเอือ้ใหแ้กนน าและ
เยาวชนไดม้เีวลาพัฒนาตนเอง ความสม า่เสมอในลงพืน้ทีพู่ดคยุสรา้งความมั่นใจและหาวธิกีารทีแ่ตกตา่งเอือ้ให ้

ทมีรวบรวมองคค์วามรูส้ามารถขา้มผา่นขอ้จ ากดัและด าเนนิการตามเป้าหมาย 



 

4. โปรดระบกุารผลติสือ่ สิง่พมิพห์รอืผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นการประชาสมัพันธแ์ละเผยแพร่ความรู ้(เชน่ หนังสอื เพลง 

หนังสอืพมิพ ์หรอื โปสเตอร ์เป็นตน้)    

ชือ่งาน 
ชนดิของสือ่/

ผลติภัณฑ ์

บรรยาย

ลกัษณะงาน 
ผูแ้ตง่/ผูผ้ลติ 

เครอืขา่ย/ 

ผูม้สีว่นร่วม 
วธิกีารเผยแพร่ 

องคค์วามรู ้

การจัดการ
ทรัพยากร

ทะเลและ
ชายฝ่ัง ของ

ชมุชนรอบอา่ว

ตราด 

หนังสอื 

พมิพส์ีส่แีละ
ขาวด า จ านวน 

54 หนา้ เป็น

การรวบรวม
องคค์วามรูก้าร

จัดการ
ทรัพยากรฯทัง้ 

6 ต าบล 

ผูเ้ขยีน :เยาวชน
และแกนน าต าบล

ไมรู้ด แหลมกลดั 
ตะกาง ช าราก ทา่

พรกิ และหนอง
คนัทรง 

บรรณาธกิาร : 

มลูนธิเิพือ่การ
พัฒนาทีย่ั่งยนื 

เยาวชนและ

แกนน าต าบล
ไมรู้ด แหลม

กลดั ตะกาง 
ช าราก ทา่พรกิ 

และหนอง

คนัทรง  

ผา่นเวที

สาธารณะและ
การประชมุกลุม่

ของชมุชน 

การทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรักษ์ ป่า
ชายเลนหนอง

คนัทรง 

VDO 

เป็นซดีแีละ

ไฟลย์่อขนาด
เพือ่ใชใ้นการ

เผยแพร่ผ่าน 
Social Media  

แกน า,เยาวชน

ต าบลหนอง
คนัทรงและมลูนธิิ

เพือ่การพัฒนาที่
ยั่งยนื 

แกนน าและ

เยาวชนต าบล
หนองคนัทรง 

 

ผา่นเวทปีระชมุฯ 

และผา่น you 
tube และ 

Facebook 

การทอ่งเทีย่ว

เชงิอนุรักษ์
จากภูผาสูม่หา

นท ีกับการ
จัดการป่าตน้

น ้าถงึปลายน ้า 

VDO 

เป็นซดีแีละ

ไฟลย์่อขนาด

เพือ่ใชใ้นการ

เผยแพร่ผ่าน 

Social Media  

แกนน า,เยาวชน
ต าบลตะกางและ 

มลูนธิเิพือ่การ
พัฒนาทีย่ั่งยนื 

แกนน าและ
เยาวชนต าบล

ตะกาง 
 

ผา่นเวทปีระชมุฯ 
และผา่น you 

tube และ 
Facebook 

วถิชีวีติประมง
ชายฝ่ังต าบล

ไมรู้ด กับการ

ประมงแบบ
ยั่งยนื 

VDO 

เป็นซดีแีละ

ไฟลย์่อขนาด

เพือ่ใชใ้นการ

เผยแพร่ผ่าน 

Social Media  

เยาวชนต าบลไม ้
รูด 

แกนน ากลุม่
อนุรักษ์และ

ชาวประมง

ต าบลไมรู้ด 
 

ผา่นเวทปีระชมุฯ 

และผา่น you 
tube และ 

Facebook 

องคค์วารูใ้น
การฟ้ืนฟปู่า

ชายเลน 

ป้าย,แผน่พับ 
แผน่พับพมิพส์ี่

ส ีและป้ายอคี

ลคิ 

เยาวชนต าบลทา่

พรกิ 

แกนน ากลุม่

อนุรักษ์ต าบล
ทา่พรกิ และ

ส านักป่าชาย

เลน 

กจิกรรมรณรงค์

ในต าบล,เวที
ประชมุและตดิ

ป้ายรมิถนนตราด

หาดเล็ก 

ไมซ่ือ้ไมจั่บปู

ไมไ่ดข้นาด 

ป้ายรณรงค ์ ป้ายสงักะสสีีส่ ี

5 ป้าย ขนาด 
2 x1.5 เมตร 

เยาวชนต าบล

แหลมกลัด 

ชาวประมงและ

แกนน ากลุม่
อนุรักษ์ต าบล

แหลมกลัด 

ตดิในศาลาหมู ่

และบรเิวณป่า
ชายเลน 

การฟ้ืนฟแูละ

การอนุรักษ์ ป่า

ชายเลน 

บอรด์
ประชาสมัพันธ ์

บอรด์
เคลือ่นยา้ยได ้

เยาวชนต าบลช า
ราก 

แกนน าเยาวชน
ต าบลช าราก 

โรงเรยีนครีเีวส

รัตนเพยีร
อปุถัมป์ 

ตัง้ในโรงเรยีน 
เวทปีระชมุ  

 

5. ความเทา่เทยีมของบทบาทหญงิชาย: ชว่ยบรรยายวา่โครงการไดส้ง่เสรมิการมสีว่นร่วมของกลุม่หญงิ-ชาย 

อยา่งไร บทบาทของกลุม่หญงิท าอะไร และแตกตา่งจากบทบาทของกลุม่ชายอย่างไร  

 

 
สง่เสรมิใหเ้ยาวชนหญงิชายไดม้โีอกาสเขา้ร่วมทกุกจิกรรมอย่างเทา่เทยีม ไมใ่หเ้พศเป็นอปุสรรคโดยสรา้งปัจจัย

ทีเ่อือ้ตอ่การเขา้ร่วมกจิกรรมของเยาวชนหญงิ ในการประชมุทกุเวทสีรา้งโอกาสใหผู้ห้ญงิไดแ้สดงความคดิเห็น  
 

 

 
 



6. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ: โครงการมแีนวคดิ กจิกรรม หรอืวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกับการปรับตวัตอ่การ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอืไม ่อยา่งไร  

(การปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หมายถงึ การปรับตวัและสิง่รอบๆตวัรวมถงึชมุชน ใหม้ี

ความสามารถในการรับมอืและสรา้งภมูคิุม้กนัตอ่สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการสรา้งโครงสรา้ง

พืน้ฐานตา่งๆเพือ่รับมอืตอ่สถานการณ์และสภาพปัญหา) 

ในกระบวนการจัดการองคค์วามรู ้มกีารน าเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นประเด็นแทรกอยูใ่น
กระบวนการพัฒนาศกัยภาพแกนน าและเยาวชนรอบอา่วตราดเพือ่สรา้งรากฐานใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มและ

สรา้งความเขม้แข็งภาคประชาชนในการรับการเปลีย่นแปลงทัง้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและการ
เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิสงัคม  

 
 

 

 
 

 
 

7. จ านวนผูไ้ดรั้บผลประโยชน/์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

กลุม่ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์: จ านวน             > 2500 *          ครัวเรอืน 

หญงิ จ านวน                > 5,000 *             คน 

ชาย จ านวน                  > 5,000 *           คน 

เยาวชน จ านวน                110                    คน 

หมายเหต ุ: * การประเมนิผูรั้บประโยชน ์จากต าบลทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 7 ต าบลรอบอา่วตราด 

8. การเชือ่มโยงเครอืขา่ยและงบสมทบ  

ชือ่เครอืขา่ยทีม่สีว่นร่วมใน
โครงการ 

งบสมทบแบบเงนิสด 

(In-Cash) 

งบสมทบแบบไมใ่ชเ่งนิสด (In-

Kind) 

แรงงาน/เครือ่งใช/้ส านักงาน  

เครอืขา่ยอา่วตราด  สถานทีป่ระชมุ 

ส านักงานประมงจังหวัด  วทิยากร 

ส านักพัฒนาป่าชายเลนที ่45 (ดา่น

เกา่) 

 สถานทีป่ระชมุ วทิยากร 

ส านักงานบรหิารจัดการ ทรัพยากร

ทะเลและชายฝ่ังที ่1 (ระยอง) 

 วทิยากร 

หน่วยอนุรักษ์ทรพ้ยากรทะเลและ

ชายฝ่ังจังหวดัตราด 

 วทิยากร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนอง

คนัทรง 

 สถานทีป่ระชมุ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมรู้ด  สถานทีป่ระชมุ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมกลดั  วทิยากร สถานทีป่ระชมุ 

เทศบาลต าบลทา่พรกิ เนนิทราย,ช า

ราก,ตะกาง 

 วทิยากรและสถานทีป่ระชมุ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองสโน  สถานทีป่ระชมุ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มจังหวดัตราด 

 วทิยากร 

กลุม่รักษ์ทะเลนอ้มเกลา้ ต าบลแหลม

กลดั 

 วทิยากร 

กลุม่ประมงพืน้บา้นบา้นปากคลองอา่ว

ระวะ ต าลแหลมกลัด 

 วทิยากร 

กลุม่อนุรักษ์ไมพ้ยงุ ต าบลตะกาง  วทิยากร สถานทีป่ระชมุ 



กลุม่นักอนุรกษ์ัป่าชายเลนต าบลช า

ราก 

 วทิยากร สถานทีป่ระชมุ 

ชมรมรักษ์ป่าชายเลน รักทอ้งถิน่

ต าบลหนองคนัทรง 

 วทิยากร สถานทีป่ระชมุ 

กลุม่อาสาสมัครพทิักษ์สิง่แวดลอ้ม 

ต าบลทา่พรกิ 

 วทิยากร สถานทีป่ระชมุ 

กลุม่อนุรักษ์ต าบลอา่วใหญ่  วทิยากร 

กลุม่อนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน

บา้นเปร็ดใน ต าบลหว้งน ้าขาว 

 วทิยากร 

กลุม่องคก์รชมุชนประมงทอ้งถิน่ต าบล

หาดเล็ก 

 วทิยากรและอปุกรณ์แสดง

นทิรรศการ 

มหาวทิยากรเกษตรศาสตร ์  วทิยากร 

มหาวทิยาลัยบรูพา วทิยาเขตจันทบรุี  วทิยากร 

โรงเรยีนครีเีวสรัตนเพยีรอปุถัมถ ์  สถานที ่วัสดอุปุกรณ์ 

SEAFDEC  คา่ใชจ้่ายกจิกรรม 2.1และ 2.3 

จ านวน 22,818 บาท 

วทิยากร 

 

 

9. ประสบการณ์และขอ้แนะน า เพือ่การน าไปปรับใชใ้นพืน้ทีอ่ ืน่ๆ หรอืปรับปรุงตอ่ไปในอนาคต 

(วธิทีีท่ าใหป้ระสบความส าเร็จ  อะไรทีค่วรน าไปสานต่อ อะไรทีค่วรหลกีเลีย่ง โครงการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติหรือ

สรา้งรายไดแ้ละโอกาสใหช้มุชนอย่างไร โครงการสรา้งความยั่งยนืของกจิกรรมไดอ้ย่างไร มกีารสนับสนุนจาก

หน่วยงานทอ้งถิน่ ภาครัฐหรือเอกชนหรือไม่ โครงการไดส้รา้งแรงบันดาลใจหรอืเผยแพร่การด าเนินงานใหพ้ื้นที่

อืน่ๆ อยา่งไร เชน่ เป็นพืน้ทีด่งูานใหแ้กโ่ครงการอืน่ๆ เป็นตน้)  

   

         โครงการสรา้งโอกาสใหก้บัชมุชนในการเสรมิสรา้งศักยภาพคนในชมุชนในการใชแ้ละอนุรักษ์ทรัพยากรฯ
อยา่งยั่งยนืเป็นการรักษาแหลง่อาหารและสรา้งความมั่นคงอาชพีในระยะยาว ไมเ่ฉพาะในต าบลไมรู้ดและต าบล

แหลมกลัด โครงการไดส้รา้งฐานการเชือ่มโยงเครอืขา่ยเป็นระบบนเิวศอา่วตราด เนือ่งจากมกีารใชท้รัพยากร
ร่วมกนัหลายต าบล การฟ้ืนฟอูนุรักษ์ทรัพยากรจงึควรท าร่วมกันทัง้อา่ว นอกจากนีโ้ครงการยังมุง่เนน้ใหช้มุชน

รอบอา่วตราดไดม้กีารวางแผนการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานภาครัฐ อปท.และสถาบนัวชิาการท าใหก้ารท างาน

ไดส้อดคลอ้งกับปัญหาและความตอ้งการของชมุชน ท าใหม้ทีศิทางการท างานร่วมกนัทัง้อา่วตราด และมกีาร
ขบัเคลือ่นแผนกนัตอ่แมห้มดโครงการแลว้  

        ประเด็นทีค่วรใสใ่จท างานสานตอ่คอืการเชือ่มรอ้ยเยาวชนกบัแกนน าในชมุชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให ้
มบีทบาทในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังทัง้ระบบนเิวศอา่วตราด   

 
 

 

10. ใหบ้อกแผนการในอนาคตวา่โครงการและชมุชน จะท าอะไรตอ่ไปเพือ่ความตอ่เนือ่งและยั่งยนืของโครงการ 

 
ขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังทีเ่ครอืขา่ยอา่วตราดไดว้างแผนร่วมกนัน าไปสูก่าร

ปฏบิตัจิรงิร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ชมุชนและเยาวชน โดยใชช้ดุความรูแ้ละบทเรยีน
ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังของชมุชนเป็นทนุในการขบัเคลือ่นงาน รวมทัง้การพัฒนาขอ้มลูทีจ่ าเป็น

เพิม่เติม่เพือ่ใชป้ระกอบในการตดัสนิใจในการจัดการอา่วตราดร่วมกนั 
 

 

 

11. ขอ้ความ ขอ้คดิเห็นหรอืความรูส้กึทีอ่ยากพรรณาเกีย่วกบัการด าเนนิโครงการนี้ 

 

อยากใหม้กีารขยายการด าเนนิโครงการสูต่ าบลอืน่ๆ รอบอา่วตราด 

 
 



12. รูปภาพกจิกรรม 

- โปรดเขยีนขอ้ความบรรยายรูปภาพวา่ก าลงัท ากจิกรรมอะไร อยา่งไร 

- ระบชุือ่บคุคลหรอืองคก์ร/หน่วยงาน ทีอ่ยูใ่นรูป 

-  

กจิกรรมที ่1  
        1.เวทแีลกเปลีย่นและปรกึษาหารอืเรือ่งการพัฒนาฐานขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละการพัฒนาสือ่ การใชแ้ละการจัดการ
ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 
         สถานที ่  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด 
        ผูถ้า่ยภาพ   วรันธรณ์ แกว้ทันค า 
        วันทีถ่า่ยภาพ  21 มนีาคม 2559 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. ประชมุเพือ่พัฒนาฐานขอ้มลูการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง ร่วมกับมหาวทิยาลัยบรูพาและกลุม่องคก์รตา่งๆ ที่

ท างานในพืน้ทีอ่า่วตราด  
        สถานที ่  โรงแรมตราดซติี ้โฮเทล อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด 
        ผูถ้า่ยภาพ   วราภรณ์ เกตจนิดา 
        วันทีถ่า่ยภาพ  28-29 กรกฏาคม 2559 

 

  
 

3.สัมภาษณ์แกนน าและประชมุกลุม่ยอ่ยชาวประมงประเด็นการใชแ้ละจัดการทรัพยากรในต าบลรอบอา่วตราด 

 
   ผูถ้า่ยภาพ  วรันธรณ์ แกว้ทันค า 
   ต าบลคลองใหญ ่21 กรกฏาคม   ต าบลหาดเล็ก  15 สงิหาคม     ต าบลไมร้ดู 17 สงิหาคม 
     

 

หมู ่3 ต าบลแหลมกลัด  วันทีถ่า่ย 12 สงิหาคม เทศบาลตะกาง วันที ่20 กรกฏาคม             หมู ่1 ต าบลช าราก 17 
สงิหาคม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 4.ปฏบัิตกิารรวบรวมองคค์วามรูแ้ละสรปุบทเรยีนจากการด าเนนิการโครงการทีไ่ดร้ับทนุสนับสนุนจาก MFFและชมุชนรอบอา่ว
ตราด 
 

1) กจิกรรมถา่ยทอดความรูว้ถิปีระมงพืน้บา้นและสุม่ปดู าฟ้ืนใจต าบลแหลมกลัด 
สถานที ่  ศาลาหมู่ 10 ต าบลแหลมกลัด 
ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 

 วันทีถ่า่ยภาพ 3 กรกฏาคม 2559   
 

 

2) สนับสนุนการรวบรวมองคค์วามรูจั้ดท าสือ่เยาวชนต าบลแหลมกลัด 

สถานที ่  ศาลาหมู่ 10 ต าบลแหลมกลัด 
ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 
วันทีถ่า่ยภาพ 22 กรกฏาคม 2559 

3) ประชมุกลุม่ยอ่ยเพือ่การรวบรวมองคค์วามรูจั้ดการป่าชายเลนต าบลทา่พรกิ 

สถานที ่  ทีท่ าการกองทนุหมูบ่า้น ต าบลทา่พรกิ อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด 
ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 
วันทีถ่า่ยภาพ 4-6 มถินุายน 2559 



 

 

 

4) ส ารวจพืน้ทีป่่าชายเลนต าบลทา่พรกิ รว่มกบัเยาวชนและแกนน า 

สถานที ่  ศนูยก์ารเรยีนรูป่้าชายเลน ต าบลท่าพรกิ 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า และวราภรณ์ เกตจนิดา 

วันทีถ่า่ยภาพ 31 กรกฏาคม 2559 

 

 

 

5) ส ารวจพืน้ทีป่่าชายเลนต าบลหนองคนัทรง รว่มกบัเยาวชนและแกนน า 

สถานที ่  ศนูยก์ารเรยีนรูร้อ่งลานปืน หมู่ 1  ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า และวราภรณ์ เกตจนิดา 

วันทีถ่า่ยภาพ 31 กรกฏาคม 2559 

 

  

6) สมัภาษณผ์ูรู้แ้ละแกนน าในการจดัการทรพัยากรป่าชายเลนต าบลหนองคนัทรง 

สถานที ่  ต าบลหนองคันทรง อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า  

วันทีถ่า่ยภาพ 14 สงิหาคม 2559 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7) เวทถีอดบทเรยีนการจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝั่งต าบลหนองสโน 

สถานที ่  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองสโน อ าเภอเมอืง จังหวัดตราด 

ผูถ้า่ยภาพ มัทนา บญุนาค 

วันทีถ่า่ยภาพ 3 สงิหาคม 2559 

 

 

 

8) จดัท าสือ่เผยแพร ่

สถานที ่  ป่าชายเลนต าบลหนองคันทรง และอบต.หนองคันทรง 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 

วันทีถ่า่ยภาพ 17 ธันวาคม 2559 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



สถานที ่  ป่าหนิเพลงิทบืและป่าชายเลนต าบลตะกาง 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 

วันทีถ่า่ยภาพ 17 ธันวาคม 2559 

 

  

สถานที ่  โรงเรยีนครีเีวสรัตนเพยีรอปุถัมถแ์ละป่าชายเลนต าบลช าราก 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 

วันทีถ่า่ยภาพ 3,8,22 กมุภาพันธ ์2560 

 

 

สถานที ่  ศาลาหมู่ 10 ต.แหลมกลัด 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 

วันทีถ่า่ยภาพ 22 กรกฏาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปรกึษาหารอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการด าเนนิโครงการและการบรุณาการเขา้สูแ่ผนต าบล  

 

สถานที ่  เทศบาลต าบลทา่พรกิ-เนนิทราย  สถานที ่เทศบาลต าบลทา่พรกิ-เนนิทราย 

วันทีถ่า่ยภาพ 1 สงิหาคม 2559   วันทีถ่า่ยภาพ 20 กรกฏาคม 2559 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า   ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 

  

 

 

 

 

 

กจิกรรมที ่2 

1 เวทวีเิคราะหบ์ทเรยีนและประสบการณใ์นการจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝั่ง 

สถานที ่  บา้นป ูรสีอรท์ ต.หนองคันทรง อ.เมอืง จ.ตราด 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทันค า 

วันทีถ่า่ยภาพ 30 พฤศจกิายน 2559 

 

 

 

 

 

 
2 ประชุมกลุม่ยอ่ยแลกเปลีย่นขอ้มูลองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากร 

สถานที ่  บา้นแกนน า, อปท.,ศาลาหมูบ่า้น 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทนัค า 

วนัทีถ่า่ยภาพ      มกราคม- กมุภาพันธ ์2560  

 



 

3 เวทสีาธารณะการจดัการองคค์วามรูสู้แ่ผนปฏบิตักิารจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝั่งบนฐานระบบ

นเิวศอา่วตราด  

สถานที ่  บา้นป ูรสีอรท์ ต.หนองคนัทรง อ.เมอืง จ.ตราด 

ผูถ้า่ยภาพ วรันธรณ์ แกว้ทนัค า 

วนัทีถ่า่ยภาพ      วนัที ่27 กมุภาพันธ ์2560  
 

 


