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REPORT OF 

ON-SITE TRAINING AND NATIONAL WORKSHOP ON  

CAPACITY BUILDING FOR COASTAL RESOURCES MANAGEMENT 

M.P. RESORT HOTEL, TRANG PROVINCE, 14-16 MARCH 2006 

 

 

INTRODUCTION 

 

1. The “On-site Training and National Workshop on Capacity Building for Coastal Resources 

Management” was organized at Trang Province, Thailand from 14-16 March 2006 by Association 

of Southeast Asian Nations (ASEAN) and Southeast Asian Fisheries Development Center 

(SEAFDEC), in collaboration with the Department of Fisheries (DOF), and Coastal Habitats and 

Resources Management Project (CHARM), Department of Marine and Coastal Resources 

(DMCR). The Workshop/Training was a sequence of the “Pilot Process” implementing with the 

support of Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under project entitled 

“Human Resource Development (HRD) on the Support to the Implementation of the Code of 

Conduct for Responsible Fisheries in the ASEAN Region”. 

 

2. The Training was attended by representative from DOF, CHARM, DMCR, Coastal 

Resources Institute (CORIN), Mangrove Action Project, Yad-fon Association, and representatives 

from three provinces of Trat, Satul and Trang Provinces, Provincial Fisheries Office (PFO), 

Provincial Administrative Organization (PAO), Tambol Administrative Organization (TAO) and 

Fishers, as well as SEAFDEC Secretariat (SEC) and Training Department (TD). The List of 

Participants appears as Annex 1. 

 

3. Objective of the Training is to promote human capacity building for coastal resources 

management by mobilizing the lessons learned from projects/initiatives based on the experiences 

in Trang Province and others related provinces, and to provide a forum to address the important 

role of HRD in promoting responsible fisheries management. Specific objective of the 

Workshop/Training was to facilitate the development of clearer management framework, 

directions and strategies for coastal resources and fisheries, not only for SEAFDEC related 

initiatives/programs but also for other related agencies for future HRD planning, by clarifying the 

linkage of agencies concerned such as PFOs, PAOs, TAOs, DOF, CHARM, DMCR, to provide 

an overall framework for sectoral support and contribution; and to facilitate the formulation and 

development of human resource development supporting materials by mobilizing local 

knowledge, expertise, initiatives/programs and networking of relevance organizations. The 

Agenda and arrangement of the Training appeared as Annex 2.  

 

ISSUES AND PROBLEMS RELATED TO COASTAL RESOURCES MANAGEMENT 

 

4. The Training recognized the issues and problems encountered in management of coastal 

resources
1
, which lead to further conflict between resources users and conservative people. The 

major issues are: 

                                                 
1
 The meeting agreed that “management of coastal resource” mentioned here (and after) in this report could be 

referred to “management, conservation, stock enhancement, and utilization of resources”. 
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- Governmental organization, especially PAOs and TAOs, require supporting 

information for instance data and information about abundance of coastal resources in 

their coastal fishing areas, and results of research/study carried out by related 

governmental and/or private sectors, or by academic. Such kind of information could 

be used as a basis for further development and/or improvement of management of 

coastal resources by groups of people or villagers. It was then clarified that, TAOs 

have limited capacity in terms of budget, knowledge and tools to carry out such 

research in their areas. 

- Actual stakeholders did not involve in the process of formulating the policy for co-

management of the coastal resources, even sometimes such policy formulated by 

involvement of the real stake could not be put into the real actions. 

- Group(s) of local villagers, especially the resource outside-users, are lacking of 

awareness to look after and to utilize the use of the coastal resources. Furthermore, 

they are also lacking of scope of their authority, responsibility and function. 

 

 

RESPONSIBILITY AND FUNCTION OF THE AGENCIES CONCERNED IN 

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE HUMAN RESOURCES TO SUPPORT 

THE COASTAL RESOURCES MANAGEMENT 

 

5. The Training placed important of the agencies concerned – such as central and local 

government and groups of villagers – in strengthening the human resource capacity to support the 

coastal resource management including their responsibility. The Training also stressed the 

important of increasing effectiveness of mechanism for improving their coordination and 

collaboration between the concerned agencies for reduction of programs/initiatives duplication. 

 

6. The Training was informed by DOF, TAOs and local villagers on their role, function and 

responsibility in management, stock enhancement, and utilization of coastal resources. The 

Minutes of the plenary discussion and its summary appeared as Annex 3. 

 

 

STRENGTHENING LOCAL CAPACITY TO SUPPORT COASTAL RESOURCES 

MANAGEMENT 

 

7. The Training brainstormed and provided suggestions for strengthening local capacity to 

support coastal resources management as shown in the following. It was considered that these 

suggestions could be used as a basis for further formulation/development of the HRD supporting 

materials, also useful for future training/workshop, by the SEAFDEC-Sida Project.  

- Improve capacity (skill and knowledge) of the local villagers/community leader to 

facilitate/cooperate locally coastal resource management with all stakeholders. 

- Improve capacity of communication and coordination skill. 

- Improve capacity of Multi Criteria Analysis (MCA). 

- Improve capacity of local data collection and Participatory Rural Appraisal (PRA). 
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- Improve knowledge understanding and awareness in the areas of laws, rights, and 

responsibility of the local villagers/communities related to that of coastal resources 

management. 

- Improve capacity in writing proposal and technique for project proposal in achieving 

budget support. 

- Capacity to negotiate in the consultation process. 

- Capacity to analyse that who are the actual stakeholders in coastal resources 

management, and skill for them to work together with the stakeholders. 

- Capacity to improve people’s characteristics to act as the leader and being coordinator 

among the stakeholders at the same time in the villagers/communities. 

- Strengthen capacity to understand the idea of local resource conservation in their 

village, and 

- Capacity to integrate new knowledge into their local knowledge for resources 

conservation and enhancement. 

 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE FUTURE PLANNING FOR 

STRENGTHEN HUMAN CAPACITY TO SUPPORT RESPONSIBLE FISHERIES 

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 

 

8. The Training recommended and suggested the directions for better planning and its 

improvement for human capacity building to support sustainable coastal resources management 

and development as follow: 

- Finding directives and working method/module that could support for the use of 

budget from the central government in addition with that of local budget. 

- Establish an association for improving coordination and information exchange among 

the agencies concerned who provides support in management of coastal resources that 

could help in reduction of duplication of initiatives/programs. 

- Support and/or provide a platform for villagers/communities to establish group of 

villagers/community by providing them proper knowledge, awareness, tools and rights 

in managing coastal resources. 

- Use of informal education to provide as an incentive for those local 

villagers/communities for improvement of skill and capacity in management of coastal 

resources by themselves. 

- Use of rehabilitation and/or resources enhancement programs as a core/center for 

improvement and better planning for human capacity building by integrating 

ecological management into the existing local knowledge. 

- Make use of local knowledge and experiences of the villagers/communities together 

with new technology for improvement and development of curriculum for training in 

human capacity building for coastal resources management. 
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- Organize a training that could change the attitude of the various resource users by 

proving them knowledge on sustainable use of natural coastal resources, resource 

conservation. And there is a need to build capacity of those trained 

villagers/communities to transfer their knowledge into actions. 

 

 

DIRECTIONS FOR INCREASING EFFICIENCY/EFFECTIVENESS FOR 

STRENGTHEN AND IMPROVEMENT OF COORDIANTION AMONG AGENCIES 

CONCERNED FOR COASTAL RESOURCES MANAGMENT 

 

9. The Training recommended, through plenary discussion, as follow: 

- Target goal and strategy for management of coastal resources of the agencies 

concerned should be connected and streamlined. 

- There is a need to have a “structure” to work as coordinating body for both central and 

local government (this “structure” can be referred to the “Co-management Manual” 

published by the CHARM Project, and its actual example was already established in 

Trang Province initiated and supported by CHARM Project). 

- There is a need to have clear program/activity after such coordination and coordination 

among the agencies concerned. 

- All importance stakeholders have clearly co-responsible that could be lead to joint 

allocation of their budget taking consideration to avoid replication of activities. 

- Coordinator needs to have these following characteristics: leadership, flexible, 

transparent, and high level of acceptance in the villagers/communities. These could 

lead to the success and improvement of the effectiveness of the coordination. 

- Strengthen capacity for group of villagers/communities for being a center of 

cooperation for effective continuation of collaboration among all agencies concerned. 

- Make use of outside budget for sustainable implementation of the activities. 

- Arrangement of the area-based planning that DMCR could play an important role in 

coordinating among the agencies, and make use of tools such as GIS for the planning. 

- Make use of the success case for better planning and improvement of others initiatives. 

 

 

RECOMMENDATION FOR FOLLOW-UP ACTIVITIES  

 

10. The Training suggested that future activities for SEAFDEC-Sida Project in supporting 

locally based coastal resource management could be organized in Satul province in collaboration 

and coordination relevance agencies by mobilizing the modern technology and integration of 

local knowledge. 

 

11. The Training also suggested that future activities for human capacity building to support 

sustainable development and management of coastal resources should consider the following: 
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- Training/workshop could be organized in the actual local area where organizers, co-

organizers, resource persons, participants and real stakeholders could involved in the 

activities in the sense that this could reach to the real target participants of the activity. 

- Coordination among projects both in- and outside country for co-organizing 

event/training/field trip and build-up network for the local villagers/communities. 
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Annex 2 

 

AGENDA AND ARRANGEMENT OF THE TRAINING 

 

Day 1 (14 March 2006) 

Timetable Topics and Programs Moderators Panelists 

0830-0900 1. Registration 
  

0900-0930 2. Introduction and Adoption of the 

agenda and its arrangement 

2.1 Welcome Address 

 

 

Dr Wimol 

Jantrarotai and Dr 

Magnus Torell 

 

 2.2 Opening Speech Dr Siri Ekmaharaj, 

SEAFDEC 

Secretary General 

 

 2.3 On-site Training and National 

Workshop on Capacity Building for 

Coastal Resources Management
2
. 

Dr Worawit 

Wanchana 

 

0930-1000 Ice breaking activity Ms  Arpaporn 

Eiamsa-ard 

 

1000-1015 Refreshment break   

1015-1115 2.4 Presentation “Current status and 

problems in coastal 

resources/fisheries management in 

Thailand”
3
 

Dr Somsak 

Boromthanarat  

 

1115-1200 3. Plenary Discussion “Involvement 

and Responsibility of central and 

local organizations in managing 

coastal resource/fisheries” 

Dr Somsak B. Representatives from 

Central: 

(1) DOF Dr Wimol, 

(2) DMRC 

 

Representative from 

Province/Local 

(3) PFO Trang 

(4) PAO/TAO Trang  

(5) Fishers Trang 

1200-1300 Lunch break   

1300-1400 3. Plenary Discussion “Involvement 

and Responsibility of central and 

local organizations in managing 

coastal resource/fisheries” 

(continued) 

Dr Somsak B. Representatives from 

Central: 

(1) DOF Dr Wimol, 

(2) DMRC 

 

Representative from 

Province/Local 

(3) PFO Trang 

                                                 
2
As appeared in Annex 4 

3
As appeared in Annex 5  
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(4) PAO/TAO Trang  

(5) Fishers Trang 

1400-1415 Refreshment break   

1415-1515 Group dynamic activity  Ms  Arpaporn 

Eiamsa-ard  

 

1415-1515 Prepared discussion points based on 

the plenary discussion during agenda 

3, for being a basis for discussion 

during agenda 4. 

Worawit and team
4
  

1515-1630 4. Plenary Discussion “Strengthening 

of Local Fisheries Management 

Capacity – Resources Users 

Perspective”. 

Dr Somsak B. Representative of 

Fishers from Trat, 

Trang and Satun. 

1630-1700 Day 1 Wrap-up session Worawit  

1800-2030 Dinner reception   

    

Day 2 (15 March 2006, Wednesday) 

0900-0930 5. Presentation “Lessons learnt of 

human capacity building to support 

the sustainable coastal 

resource/fisheries management” from 

the experiences in Trang. 

 

5.1 CORIN 

Dr Kanit Naksung  

 

 

 

 

 

Representative from 

Fishers in Trang who 

worked with CORIN 

0930-1000 5.2 CHARM Project Mr Jate Pimoljinda 

and Mr Pokpong 
1000-1030 5.3 Mangrove Action Project Mr Jim Enright / Ms 

Jaruwan 

1030-1045 Refreshment Break   

1045-1115 5.4 Coastal resource conservation 

center 

Dr Kanit Naksung Mr Paitoon 

1115-1145 5.5 Case study “Management of Shell 

in Ban-hin-koak-kuay, Tambol Ban-

na, Aumphur Palean, Trang”
5
 

Yad-fon Association 

1200-1300 Lunch break   

1300-1400 Prepared discussion points based on 

the plenary discussion during agenda 

5, for being a basis for discussion 

during agenda 6 and 7. 

  

1300-1400 Group dynamic activity Ms  Arpaporn 

Eiamsa-ard 

 

1400-1500 6. Plenary Discussion “Future 

direction for better planning and 

Mr Somsak 

Chullasorn 

(1) Dr Kanit 

(2) Dr Bamroongsak, 

                                                 
4
 Dr Magnus, Dr Somsak, Mr Somsak, Dr Kanit and Mr Bamroongsak. 

5
 As appeared in Annex 6 
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improvement of HRD 

program/activity to support 

sustainable and responsible coastal 

resource/fisheries management” – 

based on experiences and lessons 

learnt in Trang 

(3) Dr Somsak B. 

(4) CHARM 

(5) Yad-fon 

Association 

1500-1515 Refreshment break   

1515-1630 7. Plenary Discussion “Direction and 

enhancement of mechanism among 

organizations concerned for 

sustainable coastal resource/fisheries 

management” 

Mr Somsak 

Chullasorn 

(1) DOF Dr Wimol 

(2) DMRC Dr 

Bamrungsak 

(3) Dr Somsak B. 

(4) CHARM 

(5) Yad-fon 

(6) Fisher Trang 

1630-1645 Day 2 Wrap-up Session Worawit  

1800-2000 Dinner   

 

Day3 (16 March, Thursday) 

0900-1000 8. Proposed Draft 

8.1 Strengthening local fisheries 

management capacity  through HRD 

programs/activities 

 

Worawit 

 

1000-1030 8.2 HRD supporting materials Dr Somsak B.  

1030-1045 Refreshment break   

1045-1145 8.3 Future direction and possibility 

for establishment of mechanism 

among organization concerned for 

sustainable coastal resource/fisheries 

management. 

Worawit  

1145 Closing and Lunch Dr Wimol and Dr 

Magnus 
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Annex 3a 

Minutes of the Plenary Discussion on 

“Involvement and responsibility of central and local organizations 

 in managing coastal resource/fisheries” 

 

1. Moderator: Dr Somsak Boromthanarat 

 

2. Panelists: (1) Mr. Pirochana (DoF), (2) Mr. Parkphum (NGO/Local Villager), and (3) Mr. 

Yongyut (TAO) 

 

3. Plenary discussion concluded by Dr. Somsak 

 

a. Conclusion from the TAO’s presentation 

 Conflict resolution – In the process of conservation, there are sometimes the conflicts 

occurred. e.g., conflicts between community and community as well as conflicts 

between government/organizations and community, etc.  

 People awareness – There is a need to raise people awareness about understanding of 

importance of fishery and coastal resources. People also should realize that the 

resources are their own properties and the government sector is the facilitator helping 

the people to conserve or maintain the resources. 

 

b. Conclusion from the NGO/people’s presentation 

 Facilitators – There is a need to develop mechanisms and tools in order to find out the 

proper facilitator. 

 Lesson learned from Tsunami – It is observed that the strengthened communities can 

solve/adjust/reduce the problems occurred in the area by themselves. 

 Participation -  in consultation process with a proper mechanism, there is a need of 

participation in the consultation process. 

 

c. Conclusion from the DOF’s presentation 

 Policy setting – The process of transformation the policy into implementation is very 

important. Therefore, when setting the policy there is a need to consider the 

mechanism for the transformation.  

 Overlapping of the responsibilities – When managing the fishery and coastal resources, 

the overlapping of the responsibilities between or among the organizations or 

stakeholders is always found. Such overlapping causes the conflicts later on. Thus 

again the participation is needed to solve such conflicts. 

 

d. Conclusion from discussion with all 3 representatives 

 

 Considering the economic/commercial resources in project plan - e.g., when there is a 

development of aquaculture especially, the economic/commercial species, the problem 

related to the environment/ecological balance is always created later. (e.g. soft-shell 

crab culture) 

 External factors – External factors creating the problems are common found on the 

coastal zone. 

 Community’s right – The community has no legal right to manage the coastal 

resources.  
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4. In conclusion, there is a need of development of consultation process and mechanism as well 

as tools to solve the conflicts occurred in the area. The mechanism that is needed in order to 

set up the committee/core team is very important. Usually, in coastal zone management three 

elements should be concerned; 1) scientific information, 2) policy, and 3) politics. Geographic 

Information System (GIS) can be used as a tool in consultation process. The spatial 

information, which is the result of the GIS, can be easily understood for the decision maker 

and stakeholders in the consultation process. 
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Annex 3b 

 

Summary of the role and responsibility of the relevance agencies in human capacity 

building for coastal resource management (based on the Plenary Discussion above) 

 

Agency Role and 

Responsibility 

Issues and Problems 

Central 

Government    
(DOF) 

Central policy 

making 

Capacity in transferring the central policy into actions, balance 

making between abundance, sustainable use of coastal resources 

and better living condition of local villagers/communities and 

economic of the country. 

Local 

Government 
(TAO) 

Local policy 

making 

- Limited budget to support management of coastal resources 

- Need to improve capacity for management of conflict 

between conservations and resource users 

- Need to have involvement of central policy making personnel 

in the process of local policy making. 

- Need more technical information support, such as status of 

coastal resources 

Local 

Villagers 

Locally 

Coastal 

Resource 

Management 

- Improve knowledge of the villagers and all stakeholders about 

understanding, role, function and responsibility in managing 

coastal resources 

- In some village, they started to co-manage “support of 

outsiders”, and recognized the importance of all stakeholders 

- Improve the consultation process which could really resolve 

the conflicts and problems 

- Impact from various activities on the declination of coastal 

resources 

- Improve knowledge about existing mechanism or establish 

mechanism (in case there is no such existing mechanism) 

through learning process and make it in systematic way (or 

structure) for sustainable management and development of 

coastal resources 
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การประชุมเชิงปฏิบัตกิารและฝึกอบรม 

การเสริมสร้างศักยกาพเพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
ณ โรงแรมเรือ จังหวดัตรัง วันที ่14-16 มีนาคม 2549 

................................................................................................................................................................... 
รายงานการประชุม 

บทน า 

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีไดจ้ดัข้ึนโดยความร่วมมือระหวา่ง ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC)  สมาคมสหประชาชาติแห่งอาเซียน กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง และโครงการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง (CHARM) การประชุมน้ีนบัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการน า
ร่องภายใตโ้ครงการความร่วมมือของ SEAFDEC–Sida ภายใตโ้ครงการ “การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อ
สนบัสนุนการท าประมงอยา่งรับผดิชอบ”  

2. ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โครงการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ัง (CHARM) สถาบนัทรัพยากรชายฝ่ัง (CORIN) โครงการ Mangrove Action สมาคมหยาด
ฝน และตวัแทนจาก จงัหวดั ตราด ตรัง และสตูล ไดแ้ก่ ประมงจงัหวดั ประมงอ าเภอ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล และชาวประมง และ ผูแ้ทนจากส านกัเลขาธิการและส านกัฝ่ายฝึกอบรม  
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้(ส านกังานเลขาธิการ และส านกังานฝ่ายฝึกอบรม) 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมดูใน ภาคผนวก 1 

3. วตัถุประสงคข์องการจดัประชุมและอบรมในคร้ังน้ี เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัท่ีสามารถจะ
น าไปช่วยในการวางกรอบ แนวทางและยทุธศาสตร์ ท่ีจะน ามาใชเ้พื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บักลไกการประสานงานเพื่อความเช่ือมโยงระหวา่งองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการทรัพยากรฯ จ าแนกประเด็นปัญหา วางยทุธศาสตร์และทิศทาง เพื่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ส าหรับการดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ัง และเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ี
เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาและวางแผนส าหรับกิจกรรมเพื่อการพฒันาบุคลากรในอนาคต รวมทั้งเป็น
แนวทางการด าเนินงานให้โครงการ SEAFDEC –Sida ดว้ย วาระการประชุมและอบรมคร้ังน้ีแสดงไวใ้น
ภาคผนวก 2 
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ประเด็นปัญหา และมุมมองที่มีความสัมพนัธ์กับการดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ัง 

4. ท่ีประชุมไดร้ะบุประเด็น และปัญหาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการร่วมกนัดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์ ซ่ึงประเด็น
เหล่าน้ีน าไปสู่ขอ้พิพาทระหวา่งผูใ้ชท้รัพยากรเองและกบักลุ่มอนุรักษต่์างๆ ไดแ้ก่ 

- ในส่วนองคก์ารบริหารส่วนภูมิภาคและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลการใชท้รัพยากร ยงัขาด
ขอ้มูลสนบัสนุน เช่นการส ารวจความชุกชุมของทรัพยากร ขอ้มูลผลวจิยัโดยหน่วยงานรัฐ เอกชน 
หรือสถาบนัศึกษา เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชป้ระกอบในวางแผนเพื่อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังโดยกลุ่มชาวบา้น อีกทั้งมีขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจะน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการและขาดศกัยภาพและเคร่ืองมือท่ีจะ
ช่วยในการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีตนเอง 

- ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเพื่อจดัท านโยบายร่วมกนัดูแล รักษาและ
ใชป้ระโยชน์ ถึงจะมีก็ไม่ไดน้ ามาใชใ้นทางปฏิบติัไดจ้ริง 

- กลุ่มชาวบา้น หรือ ผูใ้ชท้รัพยากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นคนจากภายนอก ยงัขาดความ
ตระหนกัในการร่วมกนัดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์ทรัพยากร อีกทั้งก็ยงัขาดความรู้ในเร่ืองขอบเขต
ของอ านาจและความรับผิดชอบของตน 

 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 

5. ท่ีประชุมไดใ้หค้วามส าคญัต่อหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สนบัสนุนร่วมกนัดูแล รักษาและใชป้ระโยชน์ รวมถึงเร่ืองบทบาทและหนา้ท่ีของหน่วยงานส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ของภาครัฐ ทั้งองคก์ารบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและทอ้งถ่ิน รวมทั้งกลุ่มชุมชน และท่ีประชุมยงัเนน้ถึง
ความส าคญัของการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกเพื่อความเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆท่ีมีอยูแ่ลว้มากมายใน
ทอ้งถ่ิน เพื่อลดความซ ้ าซอ้นในการท ากิจกรรม 

6. ท่ีประชุมไดรั้บรู้ถึงแนวทาง บทบาท หนา้ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานหลกัทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเสริมศกัยภาพใหก้บัชุมชนเพื่อสนบัสนุนการดูแล ฟ้ืนฟู และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ัง 
จากผูแ้ทนของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง (กรมประมง) ส่วนทอ้งถ่ิน (อบต) และชุมชน ดงัแสดงใน ภาคผนวก2 

 

การเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 

7. ท่ีประชุมไดร้ะดมความคิดเห็นและมีขอ้เสนอแนะส าหรับการเสริมสร้างศกัยภาพของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นขอ้ควร
ค านึงเพื่อพิจารณาจดัท าส่ือส าหรับการฝึกอบรมหรือจดักิจกรรม ไดแ้ก่ 
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- การเสริมทกัษะการเป็นผูน้ าตามธรรมชาติเพื่อเป็นวทิยากรกระบวนการกลุ่ม (Facilitator) 

- ส่ือสารและติดตามขอ้มูล รวมทั้งการประสานงาน (Communication Skill) 

- เทคนิคการวิเคราะห์และกลัน่กรองขอ้มูล (Multi Criteria Analysis : MCA) 

- เทคนิคเก็บขอ้มูล วเิคราะห์และจดัท าขอ้มูลของชุมชน (Participatory Rural Appraisal : PRA) 

- ความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั ในดา้นกฏหมายและสิทธิหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของกลุ่มของชุมชน
ในร่วมกนัดูแลรักษา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 

- วธีิการวางแผน การเขียน และเทคนิคการน าเสนอโครงการในการของบประมาณสนบัสนุน 

- เทคนิคการเจรจาต่อรอง  

- การคดัเลือกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อการท างานเป็นทีม6 

- ภาวะผูน้ าและการประสานงาน 

- การสร้างศกัยภาพและท าความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรของทอ้งถ่ิน 

- การน าความรู้สมยัใหม่มาผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร 

 

แนวทางการปรับปรุงเพือ่การวางแผนส าหรับการเพิม่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรชายฝ่ังอย่างยัง่ยนืและรับผดิชอบ 

8. ท่ีประชุมไดน้ าเสนอค าแนะน าและขอ้คิดเห็นส าหรับแนวทางการปรับปรุงเพื่อการวางแผนฯ ไดแ้ก่ 

- การหาแนวทางและวธีิการท างานใหเ้อ้ือต่อการใชง้บประมาณจากส่วนกลางเขา้ไปเสริมกบั
งบประมาณส่วนทอ้งถ่ิน 

- การสร้างภาคีความร่วมมือขององคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง เพื่อเพิ่มความ
เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั เพื่อการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานและส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากข้ึน เป็นการลดความซ ้ าซอ้นในการท างาน  

- สนบัสนุนการจดัตั้งเวทีชาวบา้น เพื่อจดัตั้งกลุ่มชุมชน โดยการใหค้วามรู้ สร้างจิตส านึก เคร่ืองมือ
และอ านาจหนา้ท่ีตามความเหมาะสมแก่กลุ่มชุมชนในการดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
ชายฝ่ัง 

- ใชก้ารศึกษานอกระบบเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นการเพิ่มทกัษะและศกัยภาพของบุคคลากร
ในชุมชนฯ 

                                                 
6
 เพื่อเป็นการประสานงาน ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกนั 
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- ใชก้ารบูรณะและฟ้ืนฟูทรัพยากรเป็นแกนหลกัในการช่วยกนัเพื่อปรับปรุงการวางแผนฯ น าการ
จดัการระบบนิเวศน์แบบองคร์วมมาใชโ้ดยการผสมผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่

- น าความรู้และประสบการณ์ของชาวบา้นหรือชุมชนมาใชร่้วมกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเพื่อการฝึกอบรมเสริมสร้างศกัยภาพ 

- จดัใหมี้การฝึกอบรมท่ีสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนทศันคติของผูใ้ชท้รัพยากร โดยใหค้วามรู้เร่ือง
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมๆกบัการใหค้วามรู้เร่ืองอนุรักษท์รัพยากร และ
ตอ้งเสริมสร้างศกัยภาพใหก้บัชุมชนเพื่อท่ีจะน าทศันคติท่ีเปล่ียนไปแลว้นั้นน าไปใชป้ระโยชน์
ในทางปฏิบติัไดจ้ริง 

 

แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพของกลไกเพือ่เพิม่ความเช่ือมโยงและประสานความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรทีเ่กีย่วข้องเพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 

9. ท่ีประชุมไดน้ าเสนอขอ้คิดเห็นในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 

- เช่ือมโยงเป้าหมายและก าหนดยทุธศาสตร์ขององคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั  

- ตอ้งมีโครงสร้างท่ีเป็นฐานรองรับใหก้บัการประสานงานระหวา่งหน่วยงานทั้งระบบ ทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (โครงสร้างและบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งน้ีสามารถอา้งอิงไดจ้าก “คู่มือการ
จดัการร่วม” และมีตวัอยา่งจริงท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้ท่ีจงัหวดัตรัง ซ่ึงด าเนินการและจดัท าโดยโครงการ
จดัการชายฝ่ัง) 

- ตอ้งมีกิจกรรมต่อเน่ืองท่ีชดัเจนหลงัจากท่ีมีการประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงาน 

- ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบร่วมกนัท่ีชดัเจน ท่ีน าไปสู่การจดัสรรงบประมาณร่วมกนั 
โดยหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีซ ้ าซ้อน 

- ผูป้ระสานงานตอ้งมีภาวะผูน้ า ยดืหยุน่ โปร่งใสและเป็นท่ียอมรับของชุมชน เพื่อความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพในการท างาน  

- สร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มชุมชน เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางท่ีจะเร่ิมใหทุ้กภาคส่วนเขา้มาร่วมมือกนัและ
ประสานงานกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

- ใชป้ระโยชน์จากแหล่งงบประมาณภายนอก เพื่อช่วยด าเนินกิจกรรมอยา่งย ัง่ยนื 

- จดัใหมี้การวางแผนเชิงพื้นท่ี โดยอาจจะใหก้รมทรัพยากรฯเป็นจุดศูนยก์ลางเพื่อท่ีจะน าไปสู่การ
เช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานอ่ืนๆ และใชเ้คร่ืองมือไดแ้ก่ GIS มาใชป้ระโยชน์ 



 28 

- ใชโ้ครงการท่ีประสบความส าเร็จเป็นแบบอยา่งท่ีจะใหแ้ต่ละหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
ด าเนินการเพื่อใหเ้กิดหรือเพิ่มประสิทธิภาพ  

 

ค าแนะน าส าหรับกจิกรรมต่อเน่ือง 

10. ท่ีประชุมเสนอแนะน าใหมี้การจดักิจกรรมต่อเน่ืองในจงัหวดัสตูล เพื่อเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน
ทอ้งถ่ินในการดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ังทะเล โดยใหมี้การประสานงานระหวา่งภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและใชก้ารผสมผสานประสบการณ์ของชุมชนกบัความรู้สมยัใหม่ 

11. ท่ีประชุมเสนอวา่ควรจะมีกิจกรรมต่อเน่ืองส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการจดัการประมงชายฝ่ัง 
โดยการสนบัสนุนจากโครงการ SEAFDEC-Sida ไดแ้ก่ 

- ในการจดักิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนน่าจะท าในพื้นท่ีเพื่อท่ีจะไดเ้ห็นสถานท่ีจริงและจะได้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

- ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและโครงการจากต่างประเทศ ในการจดัการ
อบรม สัมมนา การดูงาน และสร้างเครือข่ายใหก้บัทอ้งถ่ิน  
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ภาคผนวก1 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยกาพเพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
ณ โรงแรมเรือ จังหวดัตรัง วันที ่14-16 มีนาคม 2549 

..................................................................................................................... 

กรมประมง 

 
ดร วมิล จนัทโรทยั    กรมประมง  
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาการประมงต่างประเทศ เกษตรกลาง 

เขตจตุจกัร กทม. 10900  
โทร. 0-5070-6465 
อีเมลล ์: jantrarotai@yahoo.com 

 
ดร คณิศร์ นาคสังข ์    ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประมง  
นกัพฒันาทรัพยากรบุคคล 7 ว    อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง  

เขตจตุจกัร กทม. 10900    
      โทร. 0-2558-0231, 0-5162-0050 

แฟกซ์. 0-2558-0232 
อีเมลล ์: k_naksung@yahoo.com 

 
นายไพโรจน์ ซา้ยเกล้ียง    ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงทะเล อ่าวไทยตอนกลาง 
นกัวชิาการประมง 8ว    (ศพท. ชุมพร ) 

408 หมู่ 8 ต. ปากน ้า อ. เมือง จ. ชุมพร 86120 
โทร. 0-7752-2006, 0-1843-9887 
แฟกซ์. 0-7752-2007 
อีเมลล ์: pirochas@hotmail.com 

 
นาย สุภาพ ไพรพนาพงศ ์    ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงกุง้ทะเล จ . ตรัง 
ผอ. ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียง  200 หมู่ท่ี 4 ต. ไมฝ้าด อ. สิเกา 
กุง้ทะเล จ . ตรัง      จ. ตรัง  92150 
      โทร. 0-7527-4077, 0-6951-9089 

mailto:jantrarotai@yahoo.com
mailto:k_naksung@yahoo.com
mailto:pirochas@hotmail.com


 30 

      แฟกซ์. 0-7527-4078 

นาย  เรวตัร เปรมปิยะวฒัน์   สถานีเพาะเล้ียงสัตวช์ายฝ่ังจงัหวดัตรัง 

นกัวชิาการประมง    200 หมู่ท่ี 4 ต.ไมฝ้าด  อ. สิเกา 
      จ. ตรัง  92150 
      โทร. 0-7527-4077, 0-9831-2776 
      แฟกซ์. 0-7527-4078 
       

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
 
ดร บ ารุงศกัด์ิ ฉตัรอนนัทเวช   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ผอ. ส่วนส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากร  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ทางทะเลและชายฝ่ัง    92 ซ.พหลโยธิน 7   ถ.พหลโยธิน 

สามเสนใน  พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2298-2143, 0-1173-1159 
แฟ็กซ์. 0-2298-2143 

      อีเมลล ์: bamroonc@yahoo.com 
 
นายไพทูล แพนชยัภูมิ    ศูนยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 4  
หวัหนา้ศูนยอ์นุรักษท์รัพยากร   51 ต. วริิต อ. เมือง จ.ภูเก็ต 
ทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 4    โทร. 0-1537-0047 

แฟกซ์. 0-7639-3566-7 

โครงการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง (CHARM) 

 
ดร จงกลณี แช่มชา้ง กรมประมง 
นกัวชิาการประมง 8 ว ตึกปลอดประสพ เขตจตุจกัร  กรุงเทพ 

โทร.  0-2579-8200, 0-1173-1942 
แฟ็กซ์.  0-2579-8200 

      อีเมลล ์: chamchang@yahoo.com 
 

mailto:bamroonc@yahoo.com
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UNEP/GEF/SCS 
 

นาย สมศกัด์ิ จุลละศร    45 วฒันานิเวศน์ 4  
ผูเ้ช่ียวชาญประมงภูมิภาค    ถ.สุทธิสาร สามเสนนอก หว้ยขวาง กทม. 10320   
      โทร. 0-2277-5015, 0-9398-2375 

แฟกซ์. 0-2693-1828 
อีเมลล ์: papasomsak@hotmail.com 

สถาบันทรัพยากรชายฝ่ังทะเล (CORIN) 

 
ดร สมศกัด์ิ บรมธนรัตน์    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
      สถาบนัทรัพยากรทางชายฝ่ังทะเล 

อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  90112   
      โทร. 0-7421-2800, 0-1840-4720 
      แฟกซ์. 074-212-782 

 
ดร วไิลวรรณ เจริญคุณานนท ์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
อาจารย ์     คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  90112   
โทร. 0-7428-2326, 0-4194-2855 
แฟกซ์. 0-7421-2845, 0-7421-2782 
อีเมลล ์: wilaiwan.cha@psu.ac.th 
 

นส ศิริสุดา จ านงทรง    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  90112   

      โทร. 0-1899-2365 
แฟกซ์. 074-212-782 
อีเมลล ์: sirisudayui@yahoo.com 

 
 
 

mailto:papasomsak@hotmail.com
mailto:sirisudayui@yahoo.com
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MANGROVE ACTION PROJECT 
 

Mr. Jim Enright     Mangrove Action Project 
South East Asia Coordinator   Taotuk Building B-206 
      31 Vienkapung Rd. 
      T.Tabtieng A.Muang  
      Trang 92000 

โทร.  0-7522-6258, 0-5134-9676 
อีเมล์: mapasia@loginfo.ac.th 

 
จังหวดัตราด 

 
นาย กุณสมบติั ศิริสมบติั    ส านกังานประมงจงัหวดัตราด 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานประมง 6   ถ. ชลประทาน  อ. เมือง  จ. ตราด   

โทร. 0-3951-1269, 0-9603-6589 
 
นส ลกัขณา ลีชา     ส านกังานประมงจงัหวดัตราด   
นกัวชิาการประมง 3    409/4 หมู่ 8 ต. วงักระแจะ 
      อ. เมือง   จ. ตราด  
      โทร. 0-3951-1269, 0-4097-5992 
 
นาย ไพวลัย ์สิอ้ิน    องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมกลดั   
ประธานสภา อ.บ.ต.    ต. แหลมกลดั  อ. เมือง   
      จ. ตราด  23000 

โทร. 0-3958-4233, 0-4703-7179 
แฟกซ์. 0-3958-4233 
 

นาย สมนึก หงษว์เิศษ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมกลดั   
รองนายก อ.บ.ต.     ต. แหลมกลดั  อ. เมือง   
      จ. ตราด  23000 

mailto:mapasia@loginfo.ac.th
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โทร. 0-3958-4233, 0-9095-1588 
แฟกซ์. 0-3958-4233 

จังหวดัตรัง 

 
นาง อาภรณ์ มีชูขนัธ์    ส านกังานประมงจงัหวดัตรัง 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 7    ศาลากลางจงัหวดัตรัง  ชั้น 5  
      ถ. พทัลุง  อ. เมือง  จ. ตรัง  92000 
      โทร. 0-7521-8541, 0-1896-4967 

แฟกซ์. 0-7521-8541 
อีเมลล ์: arporn_meechukant@yahoo.com 

 
นาย สมเดช ปลอ้งพนัธ์ุ    ส านกังานประมงอ าเภอปะเหลียน 
เจา้หนา้ท่ีประมง 5     อ. ปะเหลียน  จ. ตรัง 
                            โทร. 0-6955-5687 
 
นาย บุญคร้ืน พรเดชอนนัต ์  ส านกังานประมงอ าเภอสิเกา 
เจา้หนา้ท่ีบิหารงานประมง 7    ท่ีวา่การอ าเภอสิเกา 
      จ. ตรัง 
      โทร. 0-6985-3463 

 
นาย ยงยทุธ ขาวดี    องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม 
นายก อ.บ.ต. ท่าขา้ม    30/2 หมู่ 7 ต. ท่าขา้ม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 

โทร. 0-7528-8593 
 
พ.ต.ท.ปกป้อง ท่อแกว้    ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
หวัหนา้หน่วยจดัการทางทะเล   จ. ตรัง 
      โทร. 0-1597-8794 
 
นาย ภาคภูมิ วธิารติรวฒัน์   ชมรมชาวประมงพื้นบา้นจงัหวดัตรัง 
สมาชิกชมรมชาวประมงพื้นบา้น   โทร. 0-7522-0471 แฟกซ์. 0-7522-0471 

mailto:arporn_meechukant@yahoo.com
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นาย สมหมาย หมาดทิ้ง    87 หมู่ 5  
ถ. เขาไมแ้กว้ อ. สิเกา  

     
ดร สุวกิาล เพช็รประดบั    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
อาจารย ์     สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล 
      179 ถ. ตรัง-ปากเมง ต. ไมฝ้าด 

อ. ลิเกา  จ. ตรัง 92150 
โทร. 0-7527-4151-6  

                      แฟกซ์. 0-7527-4159 
  อีเมลล:์ Agelas2004@yahoo.com 
 
นาย อภิรักษ ์สงรักษ ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
หวัหนา้ภาควชิาการจดัการประมง   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 
      179 ถ. ตรัง-ปากเมง ต. ไมฝ้าด 
      อ. ลิเกา  จ. ตรัง 92150 

โทร. 0-7527-4151-6, 0-1536-1286 
แฟกซ์. 0-7527-4159 
อีเมลล ์: songrak@hotmail.com 

 
นาย ชาญยทุธ สุดคงทอง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
อาจารย ์1 ระดบั 5     179 ถ. ตรัง-ปากเมง ต. ไมฝ้าด 
      อ. ลิเกา  จ. ตรัง 92150 
                            โทร. 0-9971-7188 
  อีเมลล ์: chanyuts@gmail.com 
 
นาย สุวจัน์ ธญัรส    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์   179 ถ. ตรัง-ปากเมง ต. ไมฝ้าด 
      อ. ลิเกา  จ. ตรัง 92150 

โทร. 0-7527-4151-6, 0-6272-6434 
แฟกซ์. 0-7527-4159, อีเมลล์ : stanyaros@yahoo.com 

 

mailto:Agelas2004@yahoo.com
mailto:songrak@hotmail.com
mailto:chanyuts@gmail.com
mailto:stanyaros@yahoo.com
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นาย พิศิษฐ ์ชาญเสนาะ    สมาคมหยาดฝน 
นายกสมาคม     16/4 ถ. รักษจ์นัทร์ อ. เมือง จ. ตรัง 
      โทร. 0-7521-9737 

จังหวดัสตูล 

 
นาย ชนิตร์ ฉิมสะอาด     ส านกังานประมงจงัหวดัสตูล 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานประมง 7   จ. สตูล 
      443 หมู่ 6 ถ.ยนตรการก าธร ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล 
      โทร. 0-7471-1140, 0-7296-1360 

แฟกซ์. 0-7473-0618 
 
นาย เจริญ โอมณี     ส านกังานประมงอ าเภอละงู 
ประมงอ าเภอละงู    ต. คลองขดุ  อ. ละงู  จ.สตูล 91110 
      โทร. 0-7473-0618, 0-1856-9539 

แฟกซ์. 0-7473-0618 
 
นาย เสฏฐะวชิช์ หมวดจนัทร์    ส านกังานเทศบาลต าบลทุ่งหวา้ 
ปลดัเทศบาลต าบลทุ่งหวา้   อ. ทุ่งหวา้ จ.สตูล 
      โทร. 0-7478-9110, 0-1898-2938 

แฟกซ์. 0-7478-9111 
 
นาย เผด็จ โตะ๊ปลดั     กลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนชุมชน 
ประธานป่าชายเลนชุมชน   หมู่ท่ี 18   ต. ละงู อ. ละงู จ.สตูล 
      โทร. 0-7478-1875, 0-4194-8685 
 
คุณ ทวศีกัด์ิ หวงัสบู    ชมรมชาวประมงพื้นบา้น 
ประธานชมรมชาวประมงพื้นบา้น   1700 หมู่ 4   ต.ละงู 

อ.ละงู  จ. สตูล 91110  
      โทร. 0-7478-1414, 0-1095-0509 
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ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ส านักงานฝ่ายฝึกอบรม 

 
นาง สุมิตรา เรืองสิวะกุล    ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
หวัหนา้แผนกเศรษฐสังคม   ต. แหลมฟ้าผา่ อ. พระสมุทรเจดีย ์ 
      จ. สมุทรปราการ 

              โทร. 0-2425-6138, 0-1825-5014 
แฟกซ์. 0-2425-6111 
อีเมลล ์: sumittra@seafdec.org 

 
นส อาภาภรณ์ เอ่ียมสะอาด   แผนกส่งเสริมการประมง 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม  โทร. 0-2425-6122, 0-6013-46-6 
  อีเมลล ์: arpaporn@seafdec.org 

ศูนย์พฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ส านักงานเลขาธิการ 
 

ดร สิริ เอกมหาราช    ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
เลขาธิการ     อาคารสุรัสวดี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
      ตู ้ปณ.1046 ไปรษณียม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
      กรุงเทพฯ 10903 

            โทร. 0-2940-6326-9 
                 แฟกซ์. 0-2940-6336 

อีเมลล ์: sg@seafdec.org 
 
Dr Magnus Torell    โทร. 0-2940-6326-9 ต่อ 103 
ท่ีปรึกษาอาวุโส     อีเมลล:์ magnus@seafdec.org 
 
นาย สมนึก พรปฏิมากร    โทร. 0-2940-6326-9 
ผูป้ระสานงานธุรการและการเงิน   อีเมลล ์: somnuk@seafdec.org 
 
 
 

mailto:sumittra@seafdec.org
mailto:arpaporn@seafdec.org
mailto:sg@seafdec.org
mailto:somnuk@seafdec.org
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ดร วรวทิย ์วญัชนา    โครงการ SEAFDEC-Sida 
รักษาการผูจ้ดัการโครงการฯ   โทร 0-29406326 ต่อ 128, 0-9488-9644 

อีเมลล ์: worawit@seafdec.org 
 
Mr. Martin Bjerner    โทร 0-29406326 ต่อ 132 
Associate Expert     อีเมลล:์ martin@seafdec.org 
 
นส อนงคน์าฏ เด่นรัศมีเทพ   โครงการ SEAFDEC-Sida 
เลขานุการโครงการฯ    โทร. 0-29406326 ต่อ 130 

อีเมลล ์: danongnard@seafdec.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:worawit@seafdec.org
mailto:martin@seafdec.org
mailto:danongnard@seafdec.org
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ภาคผนวก 2 

วาระการประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรม 
การเสริมสร้างศักยกาพเพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง 
ณ โรงแรมเรือ จังหวดัตรัง วันที ่14-16 มีนาคม 2549 

 

วนัองัคารที ่14 มีนาคม 2549 

เวลา วาระและหัวข้อ 
ผู้ด าเนินรายการ 
หรือ ผู้อภิปราย 

ผู้ร่วมอภิปราย7 

0830-0900 1. ลงทะเบียน   
0900-0930 2. เปิดประชุมและช้ีแจงวาระและการจดัการ

ประชุมฯ 
  

2.1 กล่าวตอ้นรับ ดร วิมล จนัทโรทยั
และ  Dr Magnus 

 

2.2 เปิดการประชุม ดร สิริ เอกมหาราช  
2.3 ค าช้ีแจงเร่ืองก าหนดการประชุม8 ดร วรวิทย ์วญัชนา  

0930-1000 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ นส อาภาภรณ์ เอ่ียม
สอาด 

 

1000-1015 พกั   
1015-1115 2.4 การอภิปรายเปิดประเดน็เร่ืองการจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ัง “สภาวะและประเดน็ปัญหา”9 
ดร สมศกัด์ิ บรมธน
รัตน ์

 

1115-1200 3. เสวนาเร่ือง “ความเก่ียวขอ้งและบทบาทของ
หน่วยงานฯทั้งส่วนกลางและภูมิภาคกบัการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังฯ” 

ดร สมศกัด์ิ บรมธน
รัตน ์

ตัวแทนจากส่วนกลาง 
1.กรมประมง 
2.กรมทรัพยากรฯ 
ตัวแทนและองค์กรจาก
ส่วนภูมิภาค 
3.ประมงจงัหวดั  
4.อบจหรืออบตตรัง 
5.ชาวประมงตรัง 

1200-1300 พกัเท่ียง   

                                                 
7
 เป็นผูร่้วมอภิปรายบนเวที 

8
 แสดงในภาคผนวก 4 

9
 แสดงในภาคผนวก 5 
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1300-1400 3. เสวนาเร่ือง “ความเก่ียวขอ้งและบทบาทของ
หน่วยงานฯทั้งส่วนกลางและภูมิภาคกบัการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังฯ” (ต่อ) 

ดร สมศกัด์ิ บรมธน
รัตน ์

ตัวแทนจากส่วนกลาง 
1.กรมประมง 
2.กรมทรัพยากรฯ 
ตัวแทนและองค์กรจาก
ส่วนภูมิภาค 
3.ประมงจงัหวดั  
4.อบจหรืออบตตรัง 
5.ชาวประมงตรัง 

1400-1415 พกั   
1415-1515 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ นส อาภาภรณ์ เอ่ียม

สอาด 
 

1415-1515 เตรียมประเดน็ส าหรับการอภิปรายส าหรับวาระ 4
โดยใชพ้ื้นฐานและขอ้มูลจากการเสวนาในวาระท่ี 
3 

วรวิทย ์และคณะ10  

1515-1630 4. เสวนาเร่ือง “เพ่ืมความเขม้แขง็ใหก้บัการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังโดยชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน”  

ดร สมศกัด์ิ บรมธน
รัตน ์

ตวัแทนชาวประมงจาก
จงัหวดัตรัง สตูล และ
ตราด  

1630-1700 สรุปประชุมวนัแรก วรวิทย ์  
1800-2000 งานเล้ียงตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม   
วนัพุธที่ 15 มนีาคม 2549   
0900-0930 5. อภิปรายเร่ือง “บทเรียนและประสบการณ์ของ

โครงการและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือการจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ัง” เปิดประเดน็จากประสบการณ์ของจงัหวดั
ตรัง 

ดร คณิต  

0930-1000 5.1 โครงการ CHARM  ดร จงกลณี แช่มชา้ง 
1000-1030 5.2 โครงการ Mangrove Action  Mr Jim Enright 
1030-1045 พกั   
1045-1115 5.3 ศูนยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  คุณ ไพทูลย ์แพนชยัภูมิ 
1115-1145 5.4 กรณีศึกษาการจดัการท่ีอยูอ่าศยัทรัพยากรหอย

ปะ บา้นหินคอกควาย ต.บา้นนา อ.ปะเหลียน จ.
 คุณ สมาคมหยาดฝน 

                                                 
10

 ประกอบดว้ย Dr Magnus ดร สมศกัด์ิ คุณสมศกัด์ิ ดร คณิต ดร บ ารุงศกัด์ิ 
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ตรัง11 
1200-1300 พกัเท่ียง   
1300-1400 เตรียมประเดน็เพ่ือการเสวนาในวาระท่ี 6  และ 7

โดยใชพ้ื้นพ้ืนฐานและขอ้มลูจากการอภิปรายของ
วาระท่ี 5 

วรวิทย ์และคณะ12  

1300-1400 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ นส อาภาภรณ์ เอ่ียม
สอาด 

 

1400-1500 6. เสวนาเร่ือง “แนวทางการปรับปรุงเพ่ือวางแผน
ส าหรับการเพ่ิมศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือ
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยืน
และรับผิดชอบ” 

คุณ สมศกัด์ิ จุลศร 1. ดร คณิต 
2. ดร บ ารุงศกัด์ิ 
3. ดร สมศกัด์ิ (หรือ
ตวัแทน CORIN) 
4. ตวัแทนโครงการ 
CHARM 
5. ตวัแทนสมาคมหยาด
ฝน 
6. ตวัแทนชาวประมง
ตรัง 

1500-1515 พกั   
1515-1630 7. เสวนาเร่ือง “แนวทางการจดัตั้งกลไกเพ่ือความ

เช่ือมโยงและประสานความร่วมมือกนัระหวา่ง
หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ัง” 

คุณ สมศกัด์ิ จุลศร 1. ดร วิมล 
2. ดร บ ารุงศกัด์ิ 
3. ดร สมศกัด์ิ (หรือ
ตวัแทน CORIN) 
4. ตวัแทนโครงการ 
CHARM 
5. ตวัแทนสมาคมหยาด
ฝน 
6. ตวัแทนชาวประมง
ตรัง 

1630-1645 สรุปประชุมวนัท่ีสอง วรวิทย ์  
1800-2000 รัปประทานอาหารเยน็ร่วมกนั   

                                                 
11

 แสดงในภาคผนวก 6 
12

 ประกอบดว้ย Dr Magnus ดร สมศกัด์ิ คุณสมศกัด์ิ ดร คณิต ดร บ ารุงศกัด์ิ 



 41 

วนัพฤหัสบดทีี่ 16 มนีาคม    
0930-1000 8. น าเสนอร่างเพ่ือท่ีประชุมพิจารณา 

8.1 เร่ืองการเพ่ืมความเขม้แขง็ใหก้บัการจดัการ
ทรัพยากรโดยชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ิน 

วรวิทย ์  

1000-1030 8.2 ส่ือเพ่ือการฝึกอบรมส าหรับสนบัสนุนการเพ่ิม
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์

ดร สมศกัด์ิ  

1030-1045 พกั   
1045-1145 8.3 เร่ืองแนวทางการจดัตั้งกลไกเพ่ือความ

เช่ือมโยงและประสานความร่วมมือกนัระหวา่ง
หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ัง 

วรวิทย ์  

1145 ปิดประชุม และรับประทานอาหารร่วมกนั ดร วิมล และ Dr 
Magnus 
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ภาคผนวก 3 

บทบาทและหน้าทีข่องส่วนที่เกีย่วข้องในการเสริมสร้างศักยภาพ 

ส่วนที่
เกีย่วข้อง 

บทบาท 
หน้าที่

รับผดิชอบ 
ประเด็น 

ส่วนกลาง      
(กรมประมง) 

ก าหนด
นโยบาย 

ศกัยภาพในการแบ่งงานนโยบายไปสู่แผนปฏิบติัการ สร้างดุลภาพระหวา่ง
ความอุดมสมบูรณ์และย ัง่ยนืของทรัพยากรและความเป็นอยูท่ี่ดีของชาวประมง
และเศรษฐกิจของประเทศ 

ส่วนภูมิภาค 
(อบต) 

ก าหนด
นโยบาย
ทอ้งถ่ิน 

- งบประมาณจ ากดัท่ีจะน ามาใชใ้นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังฯ โดยอาจจะน าทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพในการเพิ่มประ
สิทธภาพเพื่อการเพิ่มงบประมาณ 

- ไม่มีศกัยภาพท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้(กลุ่มอนุรักษ ์และ
กลุ่มผูใ้ชท้รัพยากร) 

- การก าหนดนโยบายไม่มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายหลกัเขา้ร่วม
ขบวนการในการก าหนดนโยบายทอ้งถ่ิน 

- ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะการประมงของพื้นท่ีตวัเองมีนอ้ยและไม่เป็น
ระบบ 

ส่วนชุมชน 
(ชาวประมง) 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรโดย
ชุมชน 

- ชุมชนขาดความเขา้ใจในหนา้ท่ีและบทบาทของตนในส่วนการจดัการ
ทรัพยากร และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

- บางชุมชนเร่ิมท่ีจะสร้างกลไกเพื่อบริหารจดัการ”ความช่วยเหลือ” จาก
ภายนอก และเร่ิมใหค้วามส าคญัของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งฯ 

- ขาดขบวนการปรึกษาหารือท่ีดีอนัท่ีสามารถจะน าไปสู่การแกปั้ญหาไดจ้ริง 
(ละเอียดถ่ีถว้นและมีผูเ้ขา้ร่วมท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดจริงๆ) 

- มีกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมายท่ีมีผลกระทบต่อการลดจ านวนของทรัพยากร
ชายฝ่ัง 

- ศึกษากลไกท่ีมีอยูแ่ละเพิ่มหรือจดัใหมี้(ในกรณีท่ีไม่มี) เพื่อเสริมศกัยภาพ
โดยใหผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ และท าใหมี้ระบบ(หรือคณะแกนหลกั)ใน
การดูแลรักษาทะเลเพื่อการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
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Annex 4 ภาคผนวก 4 
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Annex 5 ภาคผนวก 5 
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Annex 6 ภาคผนวก 6 
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