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Introduction

“...Build Back Better…”

In response to the vision of the UN tsunami special envoy, 
Bill Clinton, International Union for Conservation of 
Nature (IUCN) and United Nations Development 
Programme (UNDP) developed Mangroves for the Future 
(MFF) as a unique platform for collaboration among the 
many different agencies, sectors and countries which are 
addressing challenges to coastal ecosystems and 
livelihood issues. It was launched in December 2006 in 
Hin Look Dieu village, Phuket, Thailand by the former 
president of the United States, Bill Clinton.

In 2006, MFF initiated its programs with financial support 
from NORAD and SIDA, by engaging the countries worst-
affected by the Indian Ocean tsunami: India, Indonesia, 
Maldives, Seychelles, Sri Lanka and Thailand. Subsequently 
in 2010, MFF expanded to include Pakistan and Viet Nam. 
In 2012, Bangladesh, Myanmar and Cambodia joined as 
the latest member countries with additional funding from 
DANIDA. 

บทน�า 

 “...สร้างขึน้ใหม่ให้ดีกว่าเดิม...”

โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต (MFF) ถือก�าเนิดขึ้นภายใต้
ความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของอดีต
ประธานาธิบดีสหรัฐ บิล คลินตัน ระหว่างที่ด�ารงต�าแหน่งทูต
พิเศษองค์กรสหประชาติเพ่ือการฟื้ นฟูภัยพิบัติสึนามึ 
ที่ต้องการให้มีการประสานความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน
เพ่ืออนุรักษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศชายฝ่ังเพ่ือตอบสนองความ
ท้าทายในการจัดการระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนชายฝ่ัง  
เสริมสร้างความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้มาร่วมเปิดตัวโครงการปา่ชายเลน
เพ่ืออนาคตด้วยตนเองในเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ณ บ้านหิน
ลูกเดียว จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเริ่มต้นโครงการมีประเทศที่ได้
รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิใน
คาบมหาสมุทรอินเดียเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการปา่ชายเลน
เพ่ืออนาคตทั้งหมดหกประเทศ คือ อินเดีย  อินโดนีเชีย  
มัลดีฟส์ เซเชลส์ ศรีลังกา และไทย โดยมีส�านักงานความ
ร่วมมือในการพัฒนาแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ (NORAD) 
หน่วยงานพัฒนาระหว่างประเทศสวีเดน (SIDA) ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ต่อมาในปี ๒๕๕๓  ปากีสถาน 
เวียดนาม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ล่าสุดในปี ๒๕๕๕ บังคลาเทศ 
พม่าและกัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยการสนับสนุนงบ
ประมาณจากส�านักงานเพ่ือพัฒนาระหว่างประเทศแห่ง
เดนมาร์ก (DANIDA)

PART I: About Mangroves for the Future

ส่วนที ่๑ เกีย่วกับโครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต

Map of MFF’s projects in Thailand

แผนทีแ่สดงพ้ืนทีโ่ครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุน
จากโครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต
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MFF program is supported by 15 Programmes of Work (PoWs), grouped under the three “pillars” 
of Knowledge Enrichment, Stakeholders Empowerment and Governance Enhancement.
MFF invests directly in coastal ecosystems through on the ground projects that are relevant to 
the PoWs and National Strategy and Awction Plan (NSAP). Since 2008, over one million USD was 
funded directly to support projects in Thailand through MFF grant facilities (Small, Medium and 
Large grants).  The small grant modality (<25,000 USD) is an important element in creating the 
horizontal linkage from the grassroots level to the policy level.  The large grant modality (100,000 
- 300,000 USD) is more effective in advocating at the provincial and national level. 

การลงทุนเพ่ืออนาคต

กองทุนโครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต ให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาเพ่ือด�าเนินโครงการด้านการจัดการชายฝ่ังและกิจกรรมที่หนุนเสริมการบูรณาการการจัดการพ้ืนที่
ชายฝ่ังโดยมีเปา้หมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนที่พ่ึงพิงทรัพยากรชายฝ่ังให้มีความสามารถในการรับมือ
กับนโยบายการพัฒนาและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

โครงการ MFF ด�าเนินการภายใต้ Programmes of Work หรือ PoW จ�านวน ๑๕ แผนงาน แผนงานดังกล่าว
ถูกจ�าแนกออกเป็นสามกลุ่มหลักคือ การส่งเสริมองค์ความรู้ การสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย และการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ภายใต้กรอบแผนงานดังกล่าว กองทุนของโครงการ MFF ได้สนับสนุนทางการเงินให้กับ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์และแผนงานสอดคล้องกับ PoW ของ MFF และเป็นไปตามหลักการของของแผนยุทธ์
ศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ (NSAP)  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกว่า
สามสิบห้าล้านบาทในด�าเนินการโครงการในรูปแบบต่างๆ ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  โดย
โครงการขนาดเล็ก ให้ทุนโครงการๆ ละ ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐและมีความส�าคัญในการสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างชุมชนระดับรากหญ้าและระดับนโยบายโดยตรง ในขณะที่โครงการขนาดใหญ่ที่มีกรอบงบประมาณ
ด�าเนินงานระหว่าง ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ จะมีศักยภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่าในการขับ
เคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดและระดับประเทศ

Janab, a village member of Pu Dam explains, 
“Mangrove forests are very important to us. 

They protected our life from the Tsunami in 2004. 
We rely on coastal resources for our livelihood... 

our foods are in the ocean and forest, we collect mud 
crabs to make a living. Mangroves are our life.” 

จ๊ะนาบ จากชุมชนปูด�า เล่าว่า

ปา่ชายเลนมีความส�าคัญต่อพวกเรามาก ตอนเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ
ก็มีปา่ชายเลนปกปอ้งหมู่บ้านของพวกเราไว้ และพวกเราก็หา

อาหารและมีอาชีพจากทรัพยากรจากปา่ชายเลนและทะเล 
พวกเราจับปูด�าขาย ปา่ชายเลนคือชีวิตของพวกเรา

Investing the future

MFF offers grants facility to support local NGOs, Community Based Organisations (CBOs), Government 
Agencies and academia to implement coastal management in action, in order to promote integrated 
coastal zone management and to build the resilience of ecosystem-dependent coastal communities 
against future natural disasters and development policies.
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In Laem Klad, Trat, Mr. Titi Thawontanont, 
Chairperson of Ao Rawa Artisan Fishery Group  
and MFF grant recipient believes, “the integration 
of coastal conservation should be promoted 
with eco-tourism side by side. MFF’s investment 
is timely and essential for our community. 
We want to see people more aware about the 
importance of coastal resources and sustainability.” 

คุณธิติ ถาวรธนท์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงชายฝ่ัง
บ้านปากคลองอ่าวระวะ ต�าบลแหลมกลัด จังหวัดตราด 
ผู้รับทุนโครงการขนาดเล็กของ MFF กล่าวว่า 
การบูรณาการการจัดการชายฝ่ังนั้นควรมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปด้วย ทางกลุ่มได้รับงบ
ประมาณจากโครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตมาในช่วง
เวลาที่เหมาะสมและมีความส�าคัญอย่างมากต่อชุมชน 
พวกเราอยากให้ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรชายฝ่ังและความยั่งยืน  
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National Coordinating Body (NCB) - The national mechanism

In 2006, Thai government delegated The Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) as 
a national focal point to Mangroves for the Future Initiative. DMCR through administration supports 
from the International Union for Conservation of Nature Thailand Program (IUCN-TH), established a 
National Coordinating Body (NCB). The NCB decides on priorities of MFF activities in the country 
level. Moreover, the NCB oversees and provides policy guidance to the operation of MFF 
implementations.  The NCB members are multi-stakeholder composing of government and non-
government sectors. 

คณะกรรมการประสานความร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต (NCB) 
กลไกระดับประเทศ

ในปี ๒๕๔๙ รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต โดยมีองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แผนงาน
ประเทศไทยอ�านวยการด้านการบริหารจัดการโครงการ ต่อมาได้มีด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความ
ร่วมมือระดับชาติด้านนิเวศปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต หรือ NCB ขึ้น โดยคณะกรรมการ NCB ประกอบด้วยผู้แทนจาก
หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม มีบทบาทในการให้ความเห็นเชิงนโยบายและมอบแนวทางการปฏิบัติ
งานของโครงการปาชายเลนเพ่ืออนาคตในระดับประเทศ ทั้งนี้ NCB ยังมีอ�านาจในการตัดสินใจว่ากิจกรรมใดมี
ความส�าคัญเร่งด่วนต่อการด�าเนินงานของโครงการ 

Thailand National Strategy and Action Plan (NSAP)

National Strategy and Action Plan (NSAP) is developed by specifying MFF frameworks to the nation context 
of Thailand. NSAP is endorsed by the NCB as a guide for MFF implementation in the country including 
project screening and selection. 
Vision “Good governance for coastal ecosystem management for sustainability and security of communities 
and natural resources” 
Mission “To strengthen all partners and being a mobilized cooperative mechanism for effective practice 
and learning to develop policy and good governance in sustainable coastal ecosystem management”.  

แผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ (NSAP)

แผนยุทธ์ศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับชาติได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยด้วยการกลั่นกรองขอบข่ายงานโครงการ MFF ที่
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย โดย NSAP ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ NCB เพ่ือน�ามาใช้เป็นแนวทางใน
การด�าเนินกิจกรรมในระดับประเทศ และเป็นเครื่องมือในการพิจารณาและคัดเลือกโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนโครงการ MFF
วิสัยทัศน ์“ธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดการนิเวศชายฝ่ังเพ่ือความยั่งยืนและมั่นคงของชุมชนและทรัพยากร”
พันธกิจ “เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายและเป็นกลไกในการประสานที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนานโยบาย
และธรรมาภิบาลที่ดีในการจัดการนิเวศชายฝ่ังอย่างความยั่งยืน”
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MFF Key Objectives

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต
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Part II: MFF Key Objectives 

Reflecting the growing concern about natural disasters and 
climate change in the MFF region, Programme of Works 
(PoWs) have been consolidated into three focus areas 
(objectives) in order to mainstream resilience-building and 
climate change adaptation as follows:

Outcome Objective: Resilience of ecosystem-

dependent coastal communities strengthened

Output Objective 1: Knowledge generated, applied 

and disseminated for sustainable management of 

coastal ecosystems

•  Strengthening information base

•  Enhancing access to and sharing of knowledge at national  
   and regional levels 

•  Promoting effective use of knowledge including best practices

Output Objective 2: Key stakeholders empowered to 

engage in decision-making in support of sustainable 

management of coastal ecosystems

•   Building awareness and capacity of civil society and private sector

•   Supporting multi-stakeholder fora

•  Promoting sustainable livelihoods

Output Objective 3: Coastal governance enhanced to 

promote integrated and inclusive management

 
•  Strengthening capacity of national and regional governance
    institutions for integrated coastal management 
 
•   Engaging with key business sectors to promote sustainable 
    business practices
 
•   Promoting co-management and similar participatory
    natural resource management mechanisms

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์หลักของโครงการปา่ชายเลน
เพ่ืออนาคต

นับวันภัยพิบัติจากธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศที่อยู่
ตามแนวชายฝ่ัง แผนงาน PoW ของ MFF จึงได้ถูกแบ่งออกเป็น
สามหมวด ภายใต้วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับเปา้หมายที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งและเสริมศักยภาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ MFF ต้องการคือ ชุมชนชายฝั่ งที่พ่ึงพิงระบบนิเวศได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค์ที่ ๑ 
มีการผลิตองค์ความรู้เผยแพร่และน�าประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือจัดการ
ระบบนิเวศชายฝ่ังทีย่ัง่ยืน
•  พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ
•  การเสริมสร้างการเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน      
ระดับชาติและระดับภูมิภาค
•  การเผยแพร่การจัดการองค์ความรู้รวมถึงต้นแบบที่ดี

วัตถุประสงค์ที่ ๒ 
ภาคีผู้มีส่วนเกีย่วข้องหลักได้เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการ
ตัดสินใจเพ่ือการจัดการระบบนิเวศชายฝ่ังทีย่ัง่ยืน
•  การสร้างจิตส�านึกและศักยภาพของภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
•  สนับสนุนความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ
•  สนับสนุนวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ที่ ๓ 
สร้างเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ 
• ร่วมมือกับภาคธุรกิจในการสร้างแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินธุรกิจแบบบยั่งยืน
• การส่งเสริมการจัดการร่วมกันและกลไกการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร
• การพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคในด้านการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการ



27 28

MFF supports the establishment of learning centers and local 
curriculum in mangrove and coastal ecosystems management by 
sharing a natural database and bridging knowledge in science, 
socio-economics and local wisdom to improve livelihood of the people.   

โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตสนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้ หลักสูตรท้อง
ถิ่นเรื่องปา่ชายเลนและการจัดการระบบนิเวศชายฝ่ัง และเผยแพร่ฐานข้อมูล
ทางธรรมชาติและเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เศรฐกิจและสังคม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

[on right]
Elder woman from Surin Island, home of the Moken village. 
The Sea Nomads are supported by Andaman Discovery, a social 
enterprise and former recipient of MFF Grant (2012-2013).

[ภาพขวา]
หญิงชาวมอแกนแห่งหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนจากหมู่บ้านมอแกนได้ร่วมงานกับ
อันดามันดิสคอฟเวอรี่ กลุ่มกิจการเพ่ือสังคม หนึ่งในผู้รับทุนจากโครงการ
ขนาดเล็กระหว่างปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖

[page 29-30]
Andaman Discovery (AD) promotes eco-tourism, has been 
working on community-based tourism with the indigenous 
Moken, sea nomads, in Surin Islands National Park, Phang Nga. 

[หน้า ๒๙]
อันดามันดิสคอฟเวอรี่ เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
และยังท�างานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับชนเผ่ามอแกน ยิบซีแห่งท้อง
ทะเล ที่หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา

[หน้า ๓๐]
มัคคุเทศก์ชาวมอแกนได้พาเจ้าหน้าที่จากอันดามันดิสคอฟเวอรี่ดูเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติช่อกมาด๊ะห์  และให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และการใช้ประโยชน์
จากพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มอแกนใช้เป็นอาหาร ท�าเครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงสร้าง
เรือเพ่ือออกหาปลาในทะเล
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On Surin Island as part of an eco-tourism initiative, a Moken guide shows the AD team 
the Chok Madah Nature and Culture Trail, which highlights medicinal, edible plants and 
the different trees used for constructing homes and building sea-worthy vessels.
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Encroachment in mangrove forest in Ao Kung, Phuket where Conservation 
group established a mangrove nursery to raise conservation awareness.

ปา่ชายเลนบริเวณอ่าวกุ้งบางส่วนถูกบุกรุก กลุ่มอนุรักษ์ฯ จึงได้สร้างแปลงเพาะกล้าไม้
โกงกาง เพ่ือท�าการรณรงค์การอนุรักษ์ปา่ชายเลน บ้านอ่าวกุ้ง ภูเก็ต

Three communities in Bang La-Paklok, Phuket worked together to monitor, 
rehabilitate and manage Bang La mangroves in the last intact forest with an 
area of 1,920,000 square kilometers (1,200 rais) as a community forest. Animals 
that had disappeared from this area for almost 20 years, such as otters and 
a few types of rare birds, are once again being seen in their natural habitat.

กลุ่มอนุรักษ์ปา่ชายเลนบางลา-ปา่คลอก จากสามชุมชนได้ท�าการอนุรักษ์ปา่ชายเลนปา่
คลอกมีพ้ืนที่กว่า ๑,๒๐๐ ไร่ ซึ่งถือเป็นปา่ผืนใหญ่ที่เหลืออยู่ในไม่กี่แห่งในจังหวัดภูเก็ต 
ชุมชนได้การติดตามและฟื้ นฟูปา่ชุมชนแห่งนี้มาโดยตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี 
ปัจจุบันสัตว์ปา่หายากหลายทั้งนกและนากทะเลได้กลับมาอยู่ปา่อนุรักษ์ผืนนี้อีกครั้ง
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For many years, this fisherman has used a traditional surf 
board as his fishing boat, to work for his daily catch. He told us 
that in the past,  he drove a taxi in Bangkok, but decided to 
come back to Phuket and live a simple life by the sea.

อดีตคนขับแทกซี่ที่กรุงเทพหวนกลับมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านเกิดที่ภูเก็ต เขาใช้วิธีการ
จับสัตว์น�้าแบบง่ายๆ ด้วยการหว่านแหโดยอาศัยเรือโฟมเป็นพาหนะคู่ใจ
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MFF supports local organizations to under-
stand the importance of mangroves and 
coastal resources management. 
MFF engages with number of Tambon 
Administrative Organizations (TAOs) and 
key stakeholders to promote sustainable 
livelihoods and raise awareness among the 
civil society and private sectors. 

โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตท�างานร่วมกับ
องค์กรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�าบลและหน่วย
การที่เกี่ยวข้องหลักเพ่ือสร้างจิตส�านักให้กับภาค
ประชาสังคมและภาคธุรกิจให้เข้าใจถึงความส�าคัญ
ของระบบนิเวศปา่ชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ังและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

[page 34] Guardians of Mangrove Forests in 
Phuket.

[left] Mr. Pradit Puangket, head of Ao Kung 
Bay Conservation Group and his daughter, 
with [right] Mr. Taleb Wongkla, Imam, Islam 
village leader and member of Ao Kung Bay 
Conservation Group. They have fought to 
protect mangrove forests in Phuket from 
unsuntainable development.

[หน้า ๓๔] ผู้พิทักษ์ปา่ชายเลน พวกเขาได้ต่อสู้และ
ปกปอ้งปา่ชายเลนในภูเก็ตจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

ภาพ นายประดิษฐ์ พวงเกษ ประธานกลุ่มอนุรักษ์
อ่าวกุ้ง (ซ้าย) และลูกสาว (กลาง) และนายตะเหลบ 
วงกล้า อิหม่าม ผู้น�าทางศาสนา และสมาชิกกลุ่ม
อนุรักษ์ฯ (ขวา)  



37 38

Mr. Win has been a fisherman for 40 years. Here, he shows only two shrimp caught in the early morning hours. 
These days he spends twice as many hours fishing to bring in the same amount of catch as in years past.  

คุณวินท�าอาชีพประมงมากว่าสี่สิบปี เช้านี้เขาจับกุ้งตัวใหญ่ได้แค่สองตัว ทุกวันนี้เขาต้องใช้เวลาในการออกเรือมากขึ้นถึงสองเท่าเพ่ือที่
จะจับกุ้ง ปลา ในบริมาณที่เท่าเดิม 

Mr. Jinda, a part-time fisherman, said that compared to the past 30 years, there are now more fishing boats and an 
increased demand from buyers. As seafood price continues to rise, the catch rates are declining and the catch sizes 
are notably smaller. Overfishing and unregulated practices are causing alarming declines in fish stock. 
He added, he has never seen the sea’s temperature get this warm.  

คุณจินดา ท�าอาชีพรับจ้างทั่วไปและบางครั้งก็ออกเรือหาปลา เขากล่าวว่าเมื่อเทียบกับสามสิบปีที่ผ่านมามีเรือประมงมากขึ้นเพราะมีความ
การอาหารทะเลมากขึ้น ราคาอาหารก็เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสวนทางกับปริมาณที่ได้จากการจับสัตว์น�้าลดลงอย่างมาก สาเหตุหลักก็มา
จากการท�าการประมงเกินขนาดและใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายท�าให้ทรัพยากรลดลงอย่างรวดเร็ว เขากล่าวทิ้งท้ายอีกว่าตั้งแต่เกิดมาเขา
ไม่เคยสัมผัสน�้าทะเลที่มีอุณหภูมิสูงมากขนาดนี้มาก่อน 
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The J W Marriot Mai Khao Hotel and IUCN launched a livelihood 
program to support income generating for local communities. 
Each month, Mai Khao handicraft group is commissioned to produce 
one thousand handmade welcome bracelets for hotel guests.  

โรงแรมแมริออทไม้ขาวและ IUCN ได้เปิดตัวโครงการเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับ
ชุมชนเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในแต่ละเดือนกลุ่มจักสานไม้ขาวได้ถักทอสร้อย
ข้อมือหลายพันเส้นเพ่ือเป็นต้อนรับผู้เข้าพักของโรงแรม  
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MFF enhances coastal governance by 
promoting integrated and inclusive 
management. MFF invests in projects that 
create mechanisms to mitigate conflicts over 
fisheries resources, while building capacity 
and enhancing knowledge sharing on 
sustainable fishery management/legislation 
to restore marine resources. 

โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตหนุนเสริม
ธรรมาภิบาลในการจัดการชายฝ่ังด้วยการส่งเสริม
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการแบบองค์รวม MFF 
สนับสนุนโครงการที่ท�าให้เกิดกลใกในการลดความ
ขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรประมง สร้าง
ศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ที่น�าไปสู่การจัดการที่
ยั่งยืนและสร้างกฏระเบียบเพ่ือน�าไปสู่การฟื้ นฟู
ทรัพยากรทางทะเล
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Thailand is the world’s third-largest seafood exporter. The Thai seafood industry relies heavily on migrant labour. 
MFF Thailand is engaging with key business sectors including Marriott and Thai Union Group to promote 
sustainable use of business, coastal resources and fishery practices.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้ส่งออกอาหารทะเลใหญ่เป็นล�าดับที่สามของโลก โดยธุรกิจการประมงทะเลและอุตสาหกรรมประมงมีการ
พ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างมาก โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตในประเทศไทยยังได้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�างานร่วมกับภาคธุรกิจ 
เช่น กลุ่มโรงแรมมาริออท และกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน เพ่ือส่งเสริมการท�าธุรกิจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ังและทรัพยากร
ประมงอย่างยั่งยืน

[Page 41-42] Commercial fishing vessels dock at Phuket Fish Marketing Organization (FMO) Port.
[Page 43-44] Burmese workers sort marine products at Phuket FMO Port.  

ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต
[หน้า ๔๑- ๔๒] เรือประมงพานิชย์เข้าเทียบฝ่ัง [หน้า ๔๓-๔๔] แรงงานพม่าคัดแยกสัตว์ทะเล 
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The making of dried anchovy by cambodian migrant 
workers, Trat, Thailand. 

แรงงานจากประเทศกัมพูชาก�าลังท�าปลากะตักตากแห้ง ตราด 
ประเทศไทย
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MFF Cross-Cutting Issues

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องในบริบทของ
โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต
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Part III: MFF Cross-Cutting Issues

ส่วนที ่๓ ประเด็นทีเ่กีย่วข้องกับหลายเรือ่ง

Climate Resilience

Recognising that climate change has a global impact 
with coastal communities amongst the most vulnerable, 
the MFF initiative is designed to take a long-term, 
holistic view of the importance of maintaining a healthy 
coastal environment for the health, security, economy 
and overall well-being of coastal dwellers. MFF focuses 
on building resilience of coastal communities in order to 
address climate change adaptation.

การฟื้ นตัวต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปทั่ว
โลก โดยเฉพาะต่อชุมชนชายฝั่ งที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาตินี้ MFF ให้ความส�าคัญด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนชายฝั่ งให้สามารถตั้งรับปรับตัวต่อผล กระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้  โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตจึงได้
ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการในระยะยาวแบบองค์รวม
เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมชายฝั่ งที่ให้อุดมสมบูรณ์เพ่ือให้ผู้คนที่พ่ึงพิง
ทรัพยากรทางชายฝั่ งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย มีความมั่นคงทาง
รายได้และมีสุขภาวะที่ดี
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The traditional livelihood of the coastal fishers is under 
threat by unpredictable climate, overfishing and warm 
seas. Many fishers are forced to change occupations as 
the income from fishing are not stable. 

Mr. Bao is another person who grew up as a fisherman but 
later left his fishing gears behind and started working in 
the tourism industry. Today, he works as a tour guide and  
boat driver bringing tourists on island hopping and sight 
seeing tours as shown here on Coconut Island, Phuket.

วถิีชวีิตแบบดั้งเดิมของชาวประมงชายฝ่ังก�าลังถูกคุกคามจากสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวน การท�าประมงเกินขนาดและอุณหภูมิของน�้า
ทะเลที่เพ่ิมขึ้น ชาวประมงหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพ เนื่องจากราย
ได้จากการหาสัตว์น�้าไม่แน่นอน

ซึ่งบังบาวก็ก็หนึ่งในคนที่ต้องละทิ้งเครื่องมือประมงแล้วหันมาขับ
เรือรับจ้างพานักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในรูป
หน้า ๕๒ บังบ่าวขับรถพานักท่องเที่ยวดูธรรมชาติ ณ เกาะมะพร้าว 
จังหวัดภูเก็ต
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In the past, women’s groups prepared food for all kinds of meetings in their villages. Using women’s traditional 
knowledge on cooking, MFF supported Ao Phang Nga Bay Food Security network that promoted the making of food 
using ingredients from mangrove forests. Women were tasked to mentor youth groups and taught them about 
mangrove species and their medicinal benefits. Women gained more confidence to share ideas in meetings and 
capacity building sessions. 

สมัยก่อน ในการประชุมต่างๆ ผู้หญิงมีหน้าที่ท�าอาหารเพียงอย่างเดียว โครงการความมั่นคงทางอาหารอ่าวพังงาเห็นว่าควรจะให้กลุ่ม
ผู้หญิงมามีบทบาทในการอนุรักษ์มากขึ้น จึงได้ขอโครงการเพ่ือสนับสนุนการท�าอาหารจากปา่ชายเลน มีการรวมตัวกลุ่มผู้หญิงมา
ถ่ายทอดความรู้และฟื้ นฟูอาหารมีมีส่วนผสมจากปา่ชายเลน และมีการให้บทบาทผู้หญิงเป็นผู้น�าสอนกลุ่มเยาวชนเกี่ยวชนิดพันธุ์ไม้ใน
ปา่ชายเลนและประโยชน์ในด้านสมุนไพร กิจกรรมดังกล่าวท�าให้กลุ่มผู้หญิงมีความมั่นใจการแสดงออกและให้ความเห็นในการร่วม
กิจกรรม และการประชุมต่างๆ มากขึ้น 

The women’s group of Baan 
Thong Lan, Phang Nga, created 
this “Food from Mangrove” 
cookbook to celebrate their local 
heritage and pass on their 
knowledge for generations to 
come. 

กลุ่มสตรีบ้านทองหลางจังหวัดพังงา
ร่วมท�าหนังสืออาหารจากปา่ชายเลน
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกันการท�าอาหารและการอนุรักษ์
ทรัพยากรเพ่ือถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไป
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Gender Mainstreaming

MFF promotes Gender Mainstreaming as part of MFF’s people-centered and rights-based management principle. 
Through MFF governance structures, essential considerations of Gender Equity are applied in the design and 
implementation of coastal management projects, capacity development activities, and policy influence. MFF 
mainstreams gender equity to ensure that all groups benefit from MFF programs equally. MFF recognises that coastal 
community resilience cannot be promoted and implemented without the active participation of both men and women. 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชาย
MFF ให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วมกับคนเป็นหลัก โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการทรัพยากร และได้ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของหญิงชายมาโดยตลอด ในการกระบวนการออกแบบและด�าเนินโครงการจัดการชายฝ่ังต่างๆ จะต้องน�าบทบาทความส�าคัญ
ของหญิงและชายมาร่วมพิจารณาด้วย รวมไปถึงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายผ่านกลไก
ธรรมาภิบาลของ MFF โดยมีเปา้หมายเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าและให้กลุ่มเปา้หมายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน MFF ตระหนักดี
ว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจะไม่สามารถส�าเร็จได้โดยปราศจากจากมีส่วนร่วมจากทั้งหญิงและชาย

Ms. Ravadee Prasertcharoensuk, 
director of Sustainable Development Foundation, 

stated at this small grant project meeting, 
“We need to ensure a fair representation of 

men and women are selected for the 
project steering committee.”

คุณเรวดี ประเสริญเจริญสุข 
ผู้อ�านวยการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เน้นย�้าถึงความส�าคัญของการให้ผู้หญิงเข้ามีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการการแต่งตั้งคณะท�างานก�ากับโครงการ

ควรมีการให้โอกาสผู้หญิงได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการด้วย  
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ABOUT THE BOOK
 
The “Mangroves for the Future Thailand” book is a photo essay of a month long 
journey looking into 10 years of MFF’s investment in coastal ecosystems in three 
provinces of Thailand, Phuket, Phang Nga and Trat. Mangroves for the Future 
Thailand assigned a former MFF Thailand coordinator, Siriporn Sriaram and 
photographer, Ana Grillo to produce a photobook with high quality images that 
summarize MFF’s core Programme of Works, cross cutting issues and activities. 
The authors hope this book reveals the beauty and dedication of coastal communities 
who rely on mangrove forests and the people who dedicate their lives to save them.

เกีย่วกับหนังสือ

หนังสือ ปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต ประเทศไทย ถูกจัดท�าขึน้ในวาระทีโ่ครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต
ได้ให้การสนับสนุนการลงทุนด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในไทยและภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต ประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้อดีตผู้ประสานงาน 
โครงการ ศิริพร ศรีอร่าม และช่างภาพอิสระ อนา กริลโล่ ท�าหน้าทีใ่นการจัดท�าหนังสือเล่มนีข้ึน้ 
มีเนือ้หาเกีย่วกับภาพรวมและความส�าเร็จของโครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมา
และถ่ายทอดผ่านภาพประกอบทีไ่ด้รับการบันทึกเดินทางตลอดระยะเวลาหนึง่เดือนในพ้ืนที่
สามจังหวัด ภูเก็ต พังงาและตราด ผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิง่ว่าหนังสือเล่มนีจ้ะสะท้อนความ
งดงามและความทุ่มเทของชุมชนชายฝ่ังผู้ทีพ่ึ่งพิงทรัพยากรจากปา่ชายเลน และผู้คนทีทุ่่มเทชีวิต 
แรงกาย แรงใจของเพ่ือปกปอ้งปา่ชายเลนไทย
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The “Mangroves for the Future Thailand” book is a photo essay of a month long 
journey looking into 10 years of MFF’s investment in coastal ecosystems in three 
provinces of Thailand Phuket, Phang Nga and Trat. Mangroves for the Future 
Thailand assigned a former MFF Thailand coordinator, Siriporn Sriaram and 
photographer, Ana Grillo to produce a photobook with high quality images that 
summarize MFF’s core Programme of Works, cross cutting issues and activities. 
The authors hope this book reveals the beauty and dedication of coastal communities 
who rely on mangrove forests and the people who dedicate their lives to save them.

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ ปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต ประเทศไทย ถูกจัดท�าขึ้นในวาระที่โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต
ได้ให้การสนับสนุนการลงทุนด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในไทยและภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดีย โครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคต ประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้อดีตผู้ประสานงาน 
โครงการ ศิริพร ศรีอร่าม และช่างภาพอิสระ อนา กริลโล่ ท�าหน้าที่ในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้น
มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมและความส�าเร็จของโครงการปา่ชายเลนเพ่ืออนาคตในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
และถ่ายทอดผ่านภาพประกอบที่ได้รับการบันทึกการเดินทางตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนในพ้ืนที่
สามจังหวัด ภูเก็ต พังงา และตราด ผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะสะท้อนความ
งดงามและความทุ่มเทของชุมชนชายฝ่ังผู้ที่พ่ึงพิงทรัพยากรจากปา่ชายเลน และผู้คนที่ทุ่มเทชีวิต 
แรงกาย แรงใจเพ่ือปกปอ้งปา่ชายเลนไทย
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