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I. INTRODUCTION
1.
The “On-site Training and National Workshop on Human Resource Development for
Responsible Coastal Resources Management was organized in Satun Province, Thailand from 1416 March 2006 by Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) in collaboration
with the Department of Fisheries (DOF) and local organizations in Satun Province. The Training
was a sequence of the “Pilot Process” implementing with the support of Swedish International
Development Cooperation Agency (Sida), under ASEAN-SEAFDEC Fisheries Consultative
Program as part of the project “Regionalization of the Code of Conduct for Responsible Fisheries,
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 Department of Fisheries Thailand,
Coastal Habitats and Resource Management Project (CHARM), Coastal Resources Institute
(CORIN), Prince of Songkhla University (PSU), and representatives from of Trat, Satul and
Trang Provinces, included Provincial Fisheries Office (PFO), Provincial Administrative
Organization (PAO), Tambol Administrative Organization (TAO) and Fishers, as well as
SEAFDEC Secretariat. 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 Satun Province and others coastal provinces, and to provide a forum to address the important
role of HRD in promoting responsible fisheries management. Background and introduction of the
Training appears as Annex 2. Specific objective of the Training was to facilitate the sustainable
development and management of coastal resources (habitats and fisheries) through the lessons
learned and sharing experiences from the establishment of well-organized local fisheries related
organizations in Satun province. In addition, it was expected that the participants could have
clearer future directions and way forward to improve and develop human resources in their
responsibility to support sustainable coastal resources management. The Agenda and arrangement
of the Training appeared as Annex 3.
II. POLICY IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR COASTAL RESOURCES
MANAGEMENT AND RESPONSIBLE FISHERIES: THE CASE OF SATUN PROVINCE
IN SOUTHERN THAILAND
4.
The provincial policy in supporting HRD programs/activities was presented by Satun
Governor, included the general status of coastal fisheries in Satun Province, provincial strategies,
framework and activities/programs to support sustainable coastal management and development
(Annex 4).
5.
The Training noted that the coastal area of Satun is exceptionally diverse and productive
ecological system with the large area of mangroves and other important coastal habitats. It
includes geographic conditions in terms of facilities and landscape that makes it the perfect place
in the Southern Thailand as tourist spots and in- and outsider fishers (especially for the anchovy
fishing/processing in the coastal area). He also stressed the important of HRD for sustainable
management and development of coastal resources as it is indicated during the last decade that
6

increased exploitation of the coastal resources has verified effects in dramatic deterioration of
coastal resources.
6.
The Training was informed on a three thematic policy to facilitate the sustainable
development and responsible management of resources in the Province through the HRD
activities/programs. The policy and its implementation are:
 Match-Maker: facilitate and support exhaustive matching of “local sector” with “private
sector” by comparing their demands and supplies.
 Facilitator: facilitate (make something easy/convenient for) opportunities for people in
earning one’s living under the law, and fine-tune the rules if there is something obstruct.
 Sponsor: provide budget support to facilitate/stimulate works to strengthen local/private
capacity.
7.
He also presented to the Training the strategies and current HRD programs/activities as
follow:
Strategy 1: Capacity for economical competition and poverty alleviation
HRD activities for Strategy 1
- Tsunami rehabilitation program
- Promotion and extension program for coastal fish farmers
- Certification of products from based on the GAP (good aquaculture practice)
- Sea food bank
Strategy 2: Peaceful society
HRD activities for Strategy 2
- Establishment of the voluntary group for coastal conservation
Strategy 3: Equity and sustainable development of natural resources and environment for and to
support local livelihood
HRD activities for Strategy 3
- Monitoring and surveillance for destruction of coastal resources
- Restocking program
- Monitoring and surveillance for coastal water quality and other coastal resources
Strategy 4: Good coastal fisheries governance and management system
HRD activities for Strategy 4
- Support the establishment of the local fisheries management organization
III. LESSONS LEARNED AND SHARING EXPERIENCES IN MANAGING COASTAL
FISHERIES RESOURCES: LOCALLY-BASED COASTAL RESOURCE
MANAGEMENT
3.1 Issues of Constraint in HRD for Sustainable Management and Development of Coastal
Fisheries Resources
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8.
A panel discussion comprised of representatives of the provincial/local fisheries
management organization of Trang, Satun and Trad Provinces brought together lessons learned
and experiences in managing coastal fisheries resources. The discussion focused on the issues and
constraints of HRD for sustainable management of coastal fisheries resources.
9.
There are numerous constraints in building up and strengthening local capacity to manage
their coastal resources, however, it seems that “lacking of knowledge on sustainable management
and development of their costal resources” is the key factor for future consideration for better
HRD plan and activity.
3.2 Case Study and Lessons Learned from FAO and other relevant projects/initiatives on
HRD for Coastal Fisheries Management in Andaman Sea.
10. An another panel discussion session comprised of people involved in the projects/initiatives
in HRD for fisheries management in Andaman Sea areas, mainly in FAO projects, including
representative from CHARM project Mr. Damrong Silpachai, Coastal Fisheries Management
Expert from Kasetsart University Campus Dr. Kangwan Chantarachote and from Ranong Campus
Mr. Somphote Nimsanticharearn, and two representatives from Save Andaman Project.
11. The Training noted that types of initiatives that have been implemented in the coastal area
of Andaman Sea could be categorized as initiatives to support (a) research activities and (b)
training/capacity building activities for local communities and/or for local government staff. It
was obviously noted that the outputs/outcomes from these two types of initiatives could support
to each other, for examples:
- Research-based knowledge would provide an useful information as a basis for
consideration in organizing the training or capacity building programs for the local
community or people involve in management of coastal resources
- Research-based knowledge carried out in the local areas would directly provide a real
solution to resolve the local problems
- Training/capacity building activities can be used eventually to confirm/evaluate the results
from such research activities in facilitating the integration of local research-based
knowledge into the local management plan and/or actions.
12. The Training also noted that most of the research focused on the important economical
species instead of exploitation of the other possible species. For this, overall balance of the ecosystem could be maintained and sustained. By doing so, it was recommended that more effort
should be given to the exploitation of other species that also available and having marketing
potential benefit.
IV. Experiences in Establishing the Fisherfolk Groups for Coastal Fisheries Management:
Representatives of Accredited Indigenous
13. Experience in establishing/organizing fisherfolk groups – Group1-Coastal resources
management and mangrove community-based management, Group2-Management of post-natural
disaster and agro-tourism (agriculture-based) management after the natural disaster, and Group3Coastal resources management and community-based fishing port management (as the results of
group study appeared as Annex 5, Annex6 and Annex7, respectively) – was presented to the
Training.
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14. It was clearly shown that the system of locally-based coastal resources management is wellorganized/managed by the representatives from the villagers, facilitators of the group/community
establishment by local NGO, with the aim to share common needs and mutual benefit. It was
observed that establishment of the fisherfolk groups were initiated by the following major causes:
- Deterioration of the natural coastal resources mainly caused by pollutions, destructive
fishing gear such as push net and trawlers that may lead to reduction of the household
income
- Existing of the local development organization
- Local culture that support locally-based management
- Conscious of the community leader and members
15. The result from the group study by interview the representative of each group indicated that
the process for group (s) establishment, management and function of the group, and major benefit
from the group, etc. as follow:
Group Establishment Process:
- Meeting among the local community people to talk/discuss on the problems
- NGO facilitate/suggest on the group establishment and management by integrating
livelihoods and local (of their) needs to management of their resources
- Carry out study trip/ training course
- Planning for group establishment, structure and management
- Establish the group
Management and Administration of the Group:
- Develop Strategic and Operational Planning
- Role and regulation for the members of the group
- Regular Monitoring and Evaluation of the group regularly
- Modification of the role and regulation of the group based on the regular monitoring and
evaluation
Major Benefits of the Group Members:
- Increasing of household income
- Strengthening unity and coherence of the local community
- Increasing network with neighbouring village/community
- Received award and/or more budget support from the province or local government
- Increasing number of visitors
General Organization of the Group:
- Chairman
- Vice-Chair
- Financial staff, Receptionist, Marketing, Monitoring/testing
Indicators for Sustainable Management of the Established Group:
- Sustainable availability of the resources
9

-

Increasing number of the group members or increasing network/partners
Unity among the group members
Financial transparency
Members follow according to the group regulation
Increasing of member incomes
Sustainable living, healthy and wealthy

Organizations/institutions involved in assisting/co-managing the group:
- Local NGOs
- Village fund
- Village members
- Department of Fisheries
- Local Administrative Organization
- Local fishing ports
- Etc.
V. Suggested HRD Activities for Sustainable and Responsible Coastal Resources
Management: Challenging and Anticipation
16. The Training was requested to consider and suggest on future immediate needs of HRD
activities for sustainable and responsible coastal resource management (Annex 8, Annex 9 and
Annex10). The results from group discussion – representing Trad, Trang and Satun Province,
indicated that the priority for future HRD activities would be given to:
Targeted persons:
1.Local Community Leader
2.Local Administration Officer; Provincial/District Administrative Officer
Activities Needs:
1.Training/workshop/seminar
2.Field Trip or study tour
3.Platform for exchange of experience and lessons learned with other local community
4.Implementation/continuation of the pilot process/activities
Responsible Organizations/Institutions:
1.Local Administrative Organization
2.Special Areas Development Administrative Organization for Sustainable Tourism
3.Provincial Fisheries Office
4.Private Sectors
5.Local/International NGOs
17. The Training noted that, as quite a lot of funding for local development pass through the
local administrative organization, the most appropriate/effective approach is to develop the local
10

management/development plan for the coastal resources through the District Administrative
Office to receive the financial support for such HRD activities. It was also noted that continuation
of works in monitoring and evaluation on HRD activities should be carried out in order to make
sure the sustainable development and management of coastal resources management.
VI. Conclusion and Recommendation
18. Meeting at village/Tambon and group levels will be the venue to discuss and exchange
information from local people and members on their problems as well as possible solutions before
further submit to the government. In addition, it will be the proper venue for information
dissemination to the local people and members
19. Based on the lessons learned from 3 group studies, the result showed that there are local
organizations established in the form of occupation group and conservation group. In addition,
there are on-going activities developed by the group. The increasing number of group members is
benefit to the group’s activities due to more acceptance, recognition and participation of the
community member. However, the constraints found in the expansion of the group due to
readiness and ability of the staff for the activities movement such as accounting, group planning,
marketing, etc as well as computer for documentation. Therefore the most important HRD
requirement for these 3 provinces and other coastal areas is strengthening of human capacity
building and technology for preparation of group activities in relation to coastal resources
management and responsible fisheries.
20. To enhance and support activities developed in the areas as well as human resources
development for coastal resources management and responsible fisheries, inter agencies
coordination as well as projects/initiatives of various organizations/agencies are very important. It
was noted that the coastal management relevant initiatives such as SEAFDEC-Sida, CHARM
Project, etc. would be a part of the support in the process of the establishment. The Training also
noted that provincial and fisheries offices would help TAO in facilitating the process of the
establishment and communicate with such initiatives for the support.
21. Based on 3 activities really developed in Satun Province and other coastal provinces in
relation to Human resource development for coastal resources management and responsible
fisheries, it showed that activities for their local occupation and resources conservation were
developed together. This imply the positive approach led to sustainable coastal resource
management and responsible fisheries that required support on human resource development.
22. The representative from Tambol Administrative Organization (TAO) in Satun informed the
Training a plan to establish local management board – comprised of representatives from
villagers, local community, fishers, NGOs, etc. – at Tambol/District level in line with the comanagement and locally-based coastal fisheries management by starting at Langu District.
V. Closing of the Training
23. Prior to the closing of the Workshop, Dr. Magnus Torell thanked co-organizers of the
Training – DOF Central and Satun Office, SAVE Andaman, Fisherfolk Associations, and all
Participants to co-organize and participate in the Training. SEAFDEC Secretary General, Dr. Siri
Ekmaharaj, also thanked to all participants for their support and participations. He then declared
the Training closed.
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I. บทนา

การฝึ กอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุยเ์ พื่อการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างรับผิดชอบได้จดั ขึ้นโดยศูนย์พฒั นาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ซี ฟเด็ค)ร่ วมกับ
กรมประมง และองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ที่จงั หวัดสตูล ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ.2549 การ
ฝึ กอบรมครั้งนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของ “กระบวนการนาร่ อง” ที่ดาเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากสวีดิช
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ดิเวลวอปเมนต์ เอเจนซี่ (ซีดา้ ) ภายใต้ แผนงานความร่ วมมือด้านการประมงระหว่างอาเซี่ยนซีฟเด็ก ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการ “จรรยาบรรณการทาการประมงอย่างรับผิดชอบในระดับภูมิภาค” ชื่อ
“การพัฒนาทรัพยากรมนุยเ์ พื่อสนับสนุนการดาเนินการภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณการทาการประมงอย่าง
รับผิดชอบในภูมิภาคอาเซี ยน”
1.

ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานในภาคส่ วน
ต่างๆ ซึ่ งมีส่วนเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และมีศกั ยภาพที่จะร่ วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ประกอบด้วย
หน่วยงานราชการจากส่ วนกลาง ได้แก่ กรมประมง หน่วยงานและโครงการระดับท้องถิ่น ได้แก่ ประมงจังหวัด
ประมงอาเภอ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) โครงการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง (CHARM) หน่วยงานจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (CORIN) จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ Wetland Alliances Program (WAP) จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานจากภาคเอกชน ได้แก่ SAVE ANDAMAN NETWORK จ.สตูล
นอกจากนี้ยงั ประกอบด้วย สมาพันธ์ประมง ตัวแทนชาวบ้านและชาวประมง ตลอดจนนักวิชาการจากศูนย์
พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEAFDEC) รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแสดงในภาคผนวกที่ 1
2.

วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ คือ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุยใ์ นการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยการอาศัยความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ของโครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการในจังหวัดสตูลและจังหวัดชายฝั่งอื่นๆ และเพื่อใช้เป็ นเวทีแสดงความคิดเห็นในเรื่ องบทบาทสาคัญ
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุยใ์ นการส่ งเสริ มการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ
ข้อมูลความเป็ นมาและการ
แนะนาการจัดฝึ กอบรมปรากฏในภาคผนวกที่ 2 วัตถุประสงค์เฉพาะของการฝึ กอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
คือการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน (รวมถิ่นที่อยูแ่ ละการประมง)โดย
อาศัยการเรี ยนรู ้จากบทเรี ยนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการประมงใน
จังหวัดสตูลที่มีการจัดการที่ดี นอกจากนี้ยงั คาดว่าผลจากการฝึ กอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ จะทาให้ทราบ
ทิศทางและแนวทางในอนาคตที่ชดั เจนในการปรับปรุ งและพัฒนาทรัพยากรมนุยใ์ นส่ วนที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อ
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน ระเบียบวาระการฝึ กอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการแสดงใน
ภาคผนวกที่ 3
3.
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II. นโยบายด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการทาการประมงอย่ าง
รับผิดชอบ กรณีของจังหวัดสตูลในภาคใต้ ของประเทศไทย
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูลนาเสนอนโยบายระดับจังหวัดด้านการสนับสนุ นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยสถาวะทัว่ ไปของการประมงชายฝั่งในจังหวัดสตูล กรอบยุทธศาสตร์ จงั หวัด และ
กิจกรรม/โครงการสนับสนุนการจัดการและการพัฒนาชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน (ภาคผนวกที่ 4)
4.

วิทยากรของการฝึ กอบรมได้ให้ขอ้ สังเกตว่าชายฝั่งของสตูลมีระบบนิเวศวิทยาที่มีความอุดมสมบูรณ์และมี
ความแตกต่างหลากหลายอย่างมาก ประกอบด้วยพื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งที่อยูอ่ าศัยชายฝั่งที่สาคัญอื่นๆ ที่กว้าง
ใหญ่ สตูลมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ในด้านของสิ่ งอานวยความสะดวกและลักษณะภูมิประเทศที่ทาให้เป็ นพื้นที่ที่
เหมาะสมในภาคใต้ของประเทศไทยสาหรับการท่องเที่ยวและสาหรับชาวประมงทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจับและการแปรรู ปปลากระตักในพื้นที่ชายฝั่ง) ทั้งนี้ยงั ได้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งอย่างยัง่ ยืนตามที่ได้มีการระบุไว้ในช่วง
ทศวรรษที่ผา่ นมาถึงการเพิ่มขึ้นของแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบชัดเจนของ
การเสื่ อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่งอย่างรุ นแรง
5.

การฝึ กอบรมได้กล่าวถึงเนื้อหาของนโยบาย 3 ด้านในการส่ งเสริ มการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการจัดการ
ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบในจังหวัดจากการดาเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการ
ดาเนินการที่กล่าวถึงประกอบด้วย
6.

 การเป็ นแม่สื่อ: การส่ งเสริ มและสนับสนุนการจับคู่อย่างเหมาะสมระหว่างภาคท้องถิ่น กับภาคเอกชน
โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
 การเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก: การอานวย/ (การทาให้ง่าย/สะดวกสบายขึ้น) สร้างโอกาสให้กบั
ประชาชนในการทามาหากินอย่างถูกกฎหมาย และการปรับปรุ งกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรค
 การเป็ นผูส้ นับสนุน: สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน/กระตุน้ ให้เกิดงานที่สร้างความเข้มแข็งของ
ศักยภาพของท้องถิ่นและภาคเอกชน
ผูบ้ รรยายยังได้นาเสนอแผนยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
ฝึ กอบรม ดังนี้
7.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการบรรเทาความยากจน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับยุทธศาสตร์ที่ 1
-

โครงการฟื้ นฟูหลังสึ นามิ
โครงการช่วยเหลือและส่ งเสริ มชาวประมงผูเ้ พาะเลี้ยงชายฝั่ง

-

การออกใบรับรองผลผลิตจากฟาร์ม GAP (การปฏิบตั ิในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี)
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-

โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สังคมแห่งความสงบสุ ข
-

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับยุทธศาสตร์ที่ 2
การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ชายฝั่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและยัง่ ยืนเพื่อสนับสนุนการทามาหา
กินของประชาชนในท้องถิ่น
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับยุทธศาสตร์ที่ 3
-

การติดตามและเฝ้ าระวังการทาลายทรัพยากรชายฝั่ง

-

โครงการปล่อยปลา

-

การติดตามและเฝ้ าระวังคุณภาพน้ าชายฝั่งและทรัพยากรชายฝั่งอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบการบริ หารจัดการประมงชายฝั่งที่ดี
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับยุทธศาสตร์ที่ 4
-

การสนับสนุนการตั้งองค์กรจัดการการจัดการประมงระดับท้องถิ่น

III. บทเรียนทีไ่ ด้ รับและการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง: การจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งโดยชุ มชน
3.1 ประเด็นทีเ่ ป็ นข้ อจากัดของการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เพือ่ การจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่ง
อย่างยัง่ ยืน
คณะผูอ้ ภิปรายประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก องค์กรด้านการจัดการประมงในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
ของจังหวัด ตรัง สตูล และตราด ร่ วมกันนาเสนอบทเรี ยนและประสบการณ์ของการจัดการทรัพยากรประมง
ชายฝั่ง
การอภิปรายเน้นการนาเสนอประเด็นและข้อจากัดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน
8.

มีขอ้ จากัดมากมายในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศกั ยภาพของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งของตนเอง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการขาดความรู ้ในเรื่ องการจัดการและพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่ง
อย่างยัง่ ยืนจะเป็ นปั จจัยหลักที่จะต้องพิจารณาเพื่อการจัดทาแผนและกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ขึ้นในอนาคต
9.

3.2 กรณีศึกษาและบทเรียนจาก องค์ การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติและโครงการ/งานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ การจัดการประมงชายฝั่งในทะเลอันดามัน
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การอภิปรายอีกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการจัดการประมงในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน ส่ วนใหญ่เป็ นโครงการขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยคุณดารง ศิลปะชัย ผูแ้ ทนจากโครงการ CHARM ดร.กังวาลย์ จันทร
โชติ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณสมโภชน์ นิ่มสันติ
เจริ ญจากสถาบันส่ งเสริ ม จ. ระนอง และผูแ้ ทน 2 ท่านจากโครงการเซฟอันดามัน
10.

การฝึ กอบรมได้จาแนกประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
เป็ น
โครงการที่สนับสนุน (ก) กิจกรรมการวิจยั และ (ข) การฝึ กอบรม/การสร้างศักยภาพให้กบั ชุมชนท้องถิ่น และ/
หรื อเจ้าหน้าที่ขา้ ราชการในพื้นที่ ซึ่งได้สรุ ปว่า ผลได้/ผลลัพธ์จากการดาเนินกิจกรรม 2 ประเภทนี้สามารถ
สนับสนุนและส่ งเสริ มกัน ตัวอย่าง เช่น
11.

ความรู้จากการวิจยั จะให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการพิจารณาทาโครงการฝึ กอบรม
หรื อเสริ มสร้างศักยภาพสาหรับชุมชนท้องถิ่นหรื อประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ความรู้จากการวิจยั ที่ดาเนินการในท้องถิ่น จะสามารถให้แนวทางแก้ไขที่แท้จริ งในการแก้ปัญหาของ
ท้องถิ่น
กิจกรรมการฝึ กอบรม/การเสริ มสร้างศักยภาพในท้ายที่สุด จะเป็ นการยืนยันหรื อการประเมินผลที่ได้จาก
การวิจยั ในการสนับสนุ นการบูรณาการองค์ความรู ้จากการวิจยั ท้องถิ่นเข้ากับแผนการจัดการหรื อกิจกรรมของ
ท้องถิ่น
12. การฝึ กอบรมยังชี้ให้เห็นว่า งานวิจยั ส่ วนใหญ่เน้นชนิ ดของสัตว์น้ าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจแทนที่จะ
เป็ นสัตว์น้ าชนิดอื่นๆที่อาจใช้ประโยชน์ได้ ซึ่ งจะทาให้สามารถรักษาและดารงสมดุลของระบบนิเวศน์ไว้ได้ ที่
ประชุมได้แนะนาให้มีการเพิ่มความพยายามในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าชนิดอื่นๆที่มีอยูแ่ ละมีศกั ยภาพ
ทางด้านการตลาด
IV. ประสบการณ์ ของการจัดตั้งกลุ่มเพือ่ การจัดการประมงชายฝั่ง: ผู้แทนจากท้ องถิ่น
การฝึ กอบรมได้มีการนาเสนอประสบการณ์ของการจัดตั้งกลุ่มชาวประมง – กลุ่มที่ 1 - การจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งและการจัดการป่ าชายเลนชุมชน, กลุ่มที่ 2 – การจัดการภายหลังภัยพิบตั ิและการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร (พื้นฐานการเกษตร) หลังภัยพิบตั ิ, และ กลุ่มที่ 3 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการจัดการแพปลาชุมชน
(ผลของกลุ่มศึกษา อยูใ่ น ภาคผนวกที่ 5, ภาคผนวกที่ 6 และ ภาคผนวกที่ 7 ตามลาดับ)
13.

สามารถสรุ ปให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งและ
จัดการอย่างดีโดยตัวแทนจากชาวบ้านและผูอ้ านวยการกลุ่ม/ชุมชนที่จดั ตั้งโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ โดย
มีเป้ าหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความต้องการ และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งพบว่าการก่อตั้งกลุ่ม
ชาวประมงเหล่านี้ เกิดขึ้นจากสาเหตุหลักๆดังต่อไปนี้
14.

15

การเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง จากสาเหตุของมลภาวะ การใช้เครื่ งมือประมงที่มีการ
ทาลายล้าง เช่น อวนรุ น และอวนลาก ซึ่ งปั ญหานี้ อาจนาไปสู่ การลดลงของรายได้ของครัวเรื อน
การที่มีองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยูใ่ นพื้นที่
-

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดการโดยชุมชน

-

สานึกของผูน้ าชุมชนและสมาชิก

ผลของกลุ่มศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ตวั แทนของแต่ละกลุ่มชี้ให้เห็นถึง กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม, การ
จัดการ และหน้าที่ในการดาเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนผลประโยชน์หลักจากกลุ่ม ดังนี้
กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม
15.

-

การประชุมระหว่างชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นเพื่อปรึ กษาหารื อเรื่ องปั ญหาต่างๆ
การสนับสนุน/แนะนาจาก NGO เรื่ องการจัดตั้งและจัดการกลุ่ม โดยการผสมผสานความเป็ นอยูแ่ ละ
ความต้องการของท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากร
-

การจัดทัศนศึกษา/การฝึ กอบรม
การวางแผนการจัดตั้งกลุ่ม การจัดการและหน้าที่

-

การจัดตั้งกลุ่ม

การจัดการและหน้าที่ของกลุ่ม
-

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการปฏิบตั ิการ
บทบาทและกฎระเบียบสาหรับสมาชิกของกลุ่ม
การติดตามการทางานและการจัดการของกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
การปรับเปลี่ยนบทบาทและกฏระเบียบของกลุ่มจากผลของการติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ

ผลประโยชน์ที่สาคัญที่ได้จากการจัดตั้งกลุ่ม
-

เพิ่มรายได้ของครัวเรื อน

-

เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การเป็ นเอกภาพของชุมชน

-

ได้รับรางวัลและ/หรื อการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากจังหวัดหรื อองค์กรปกครองท้องถิ่น

-

มีบุคคลภายนอกมาเยีย่ มชมมากขึ้น

-

ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วน (เช่น การช่วยเหลือฟื้ นฟูชุมชนท้องถิ่นภายหลังสึ นามิ)
โครงสร้างทัว่ ไปของกลุ่ม
-

ประธาน

-

รองประธาน
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-

เจ้าหน้าที่การเงิน, ปฎิคม, การตลาด, ฝ่ ายติดตามตรวจสอบ
ตัวชี้วดั ของการจัดการอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้น
-

การมีทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
จานวนสมาชิกกลุ่มที่เพิ่มขึ้น หรื อการมีเครื อข่ายผูร้ ่ วมงานเพิ่มขึ้น

-

ความเป็ นเอกภาพของสมาชิกกลุ่ม

-

การเงินที่โปร่ งใส

-

การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบกลุ่มของสมาชิก

-

สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจดี/ครอบครัวอบอุ่น/สุ ขภาพดี
องค์กร/สถาบันที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ/การจัดการร่ วมกับกลุ่ม
-

องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
กองทุนหมูบ่ า้ น

-

สมาชิกในหมู่บา้ น

-

กรมประมง

-

องค์กรท้องถิ่นในพื้นที่

-

สะพานปลาในพื้นที่
อื่นๆ

-

V. ข้ อแนะนาสาหรับกิจกรรมและรู ปแบบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่ าง
ยัง่ ยืนและรับผิดชอบ: สิ่ งท้าทายและความคาดหวัง
การฝึ กอบรมได้ขอให้มีการพิจารณษและให้ขอ้ เสนอแนะด้านความต้องการอย่างเร่ งด่วนนี้สาหรับกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุยเ์ พื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยัง่ ยืนและรับผิดชอบ (ภาคผนวก 8, ภาคผนวก 9,
และ ภาคผนวก 10) ผลจากการอภิปรายของกลุ่มจากจังหวัด ตราด, ตรัง และสตูล แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ควรดาเนินการ มีดงั นี้
กลุ่มเป้ าหมาย
16.

1. ผูน้ าชุมชนท้องถิ่น
2. เจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่, เจ้าหน้าปกครองระดับ จังหวัด/อาเภอ
กิจกรรมที่ตอ้ งการและรู ปแบบ
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1. การฝึ กอบรมหรื อการจัดค่ายอบรม/เชิงปฏิบตั ิการ/การสัมมนา - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันจัดการ
อบรมหรื อการจัดค่ายอบรมในเรื่ องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างรับผิดชอบ
2. การศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ - เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความรู้ ใ นเรื่ องการจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ โดยอาจเป็ นไปในรู ปแบบของการจัดเวทีกลุ่ม หรื อ เวทีชาวบ้าน
3. เวทีสาหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบทเรี ยนที่ได้มากับชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ
4. การจัดทากระบวนการ/กิจกรรมนาร่ อง และการดาเนินการ – การจัดกิจกรรมนาร่ อง เพื่อเป็ นกิจกรรม
ศึกษาตัวอย่างในเรื่ องเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างรับผิดชอบ หรื ออาจเป็ นกิจกรรมเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้เกิดแรงจูงใจที่จะเข้ามาร่ วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
รับผิดชอบ บทเรี ยนที่ได้จากกิจกรรมนาร่ องนี้สามารถถ่ายทอดไปสู่ กลุ่มอื่นๆ ต่อไป
5. จัดทาสื่ อการถอดบทเรี ยน - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันจัดทาสื่ อในรู ปแบบของการถอดบทเรี ยนจาก
ประสบการณ์ของกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จ เพื่อใช้เป็ นการเผยแพร่ เป็ นแนวทางให้กบั กลุ่มอื่นๆ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการ
จะก่อตั้งกลุ่ม
6. การจัดทาสื่ อให้ความรู้ – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันจัดทาสื่ อให้ความรู้ในเรื่ องการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่งอย่างรับผิดชอบ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หรื อวีดีโอ เป็ นต้น
7. การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น – เนื่องจากชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ชายฝั่งและประมง รวมทั้งชุมชนทรัพยากรชายฝั่งและประมงได้เป็ นส่ วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของชาวบ้านใน
ชุมชนชายฝั่ง ดังนั้นการนาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสู่ การจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในโรงเรี ยนและสถานศึกษา
ต่างๆ จะเป็ นประโยชน์กบั ทั้งชุมชนในแง่ของความรู ้สึกในการเป็ นเจ้าของทรัพยากรชายฝั่งของตนเองและเต็มใจ
ที่จะรักษา บุคคลภายนอกสามารถเรี ยนรู ้ความรู ้ทอ้ งถิ่นนั้นจากประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งชีวติ ของชาวบ้านโดย
ผ่านหลักสู ตรท้องถิ่นนี้ และในที่สุดความยัง่ ยืนในการใช้ทรัพยากรชายฝั่งก็จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนนั้นๆ
8. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับอาเภอ – ทาหน้าที่ประสานงาน สร้างความร่ วมมือระหว่างชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างรับผิดชอบ โครงสร้างศูนย์ฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่หลากหลาย เช่น แกนนา นายกอบต. ประมงอาเภอ นายอาเภอ เป็ นต้น ซึ่ งคณะกรรมการเหล่านี้มี
ศักยภาพในการที่จะประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานในส่ วนกลางได้เป็ นอย่างดี
องค์กร/สถาบันที่รับผิดชอบ
1. องค์กรปกครองในท้องถิ่น
2. องค์กรปกครองในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3. สานักงานประมงจังหวัด
4. ภาคเอกชน
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5. องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นและนานาชาติ
ผลจากการฝึ กอบรมชี้ให้เห็นว่า มีงบประมาณค่อนข้างมากสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นจากองค์การบริ หาร
ระดับท้องถิ่น วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการของบประมาณเหล่านี้คือ การพัฒนาแผนการจัดการ/พัฒนา
ทรัพยากรชายฝั่งในระดับพื้นที่ผา่ นทางองค์การบริ หารระดับอาเภอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยังสรุ ปด้วยว่าควรมีการดาเนิ นการติดตามและการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องสาหรับกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดการพัฒนาและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
อย่างยัง่ ยืน
17.

VI. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การประชุม ปรึ กษาหารื อในระดับหมู่บา้ น ตาบล และกลุ่ม เพื่อที่จะรับทราบปั ญหาและความคิดเห็นของ
ชาวบ้านหรื อสมาชิกกลุ่มในเบื้องต้น
รวมถึงการพยายามแก้ปัญหาในชุมชนหรื อกลุ่มก่อนที่จะนาไปสู่ การ
ปรึ กษาหารื อกับหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้การประชุมกันในระดับย่อยในหมู่บา้ น ตาบล และกลุ่ม ยังเป็ น
ประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารให้กบั ชาวบ้านหรื อสมาชิกกลุ่มรับทราบ
19. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในพื้นที่ท้ งั สามแห่ ง พบว่า ชุ มชนได้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นทั้งในรู ปแบบกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มอนุรักษ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา จานวนสมาชิกกลุ่มที่
เพิ่มขึ้นเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกลุ่มเนื่องจากได้รับการยอมรับและการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการขยายตัวของกลุ่มยังมีจุดอ่อนซึ่ งไม่สามารถแก้ไขได้ นัน่ คือการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่ม เช่น ความพร้อมในเรื่ องความสามารถของบุคลากรในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ของกลุ่ม เช่น การทาบัญชี การวางแผนกลุ่ม และการตลาด เป็ นต้นนอกจากนี้ความพร้อมในเรื่ องของสิ่ งอานวย
ความสะดวก เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการรวบรวมจัดทาบัญชีและจัดทาระเบียนสมาชิก เป็ นต้น จึงเห็นได้วา่
ความจาเป็ นในเรื่ องการจัดความพร้อมของทรัพยากรมนุ ษย์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับกิจกรรมของกลุ่มซึ่ งมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการทาประมงอย่างรับผิดชอบนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับพื้นที่ท้ งั สาม
จังหวัดรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆ ในประเทศไทย
20. เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่มีความก้าวหน้า รวมทั้งเป็ นการสนับสนุ นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการทาประมงอย่างรับผิดชอบนั้น
การได้รับความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น จากการอภิปรายจะเห็นว่า ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนมีส่วนช่วย
ในการสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้เป็ นอย่างดี ทั้งในเรื่ อง
วิชาการและเงินทุนสนับสนุ น นอกจากนี้งานด้านการจัดการชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมที่ดาเนินการโดย
SEAFDEC-Sida, โครงการ CHARM และอื่นๆ จะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการสนับสนุ นในกระบวนการการจัดตั้ง
กลุ่ม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประมงจากจังหวัดและส่ วนกลางจะช่วยเหลือสภาตาบลในการอานวยความสะดวกใน
กระบวนการจัดตั้ง และการประสานงานเพื่อรับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆดังกล่าว
18.
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ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการทาประมงอย่างรับผิดชอบ
เมื่อ
พิจารณาถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริ งในพื้นที่ท้ งั สามจังหวัด รวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆ พบว่า ชุมชนมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรไปพร้อมๆ กัน โดยสิ่ งที่เกิดขึ้นนี้เป็ นแนวโน้มที่ดีเพื่อการนาไปสู่
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการทาประมงอย่างรับผิดชอบและยัง่ ยืน เนื่องจากมีการพิจารณาถึงเรื่ องชีวติ ความ
เป็ นอยูข่ องชาวบ้านและการอนุรักษ์ทรัพยากร แต่เพื่อให้เกิดความสมดุลของสิ่ งที่พิจารณาทั้งสองด้านนี้ จาเป็ น
จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปด้วย
21.

ตัวแทนจากสภาตาบล จ.สตูลได้แจ้งในการฝึ กอบรมถึงแผนการที่จะจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารจัดการ
ท้องถิ่นในระดับตาบล/อาเภอขึ้น ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากคนในหมู่บา้ น, ชุมชนท้องถิ่น, ชาวประมง, องค์กร
พัฒนาเอกชน และอื่นๆ ซึ่ งจะสอดคล้องกับแนวทางการจัดการร่ วม และการจัดการประมงชายฝั่งโดยชุมชน โดย
จะเริ่ มต้นก่อนที่อาเภอละงู
22.

V.

ปิ ดการฝึ กอบรม

ก่อนการปิ ดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ดร.แมกนัส ทอเรลกล่าวขอบคุณผูร้ ่ วมจัดการฝึ กอบรมครั้งนี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย กรมประมงทั้งในส่ วนกลางและสานักงานประมงจังหวัดสตูล, โครงการ SAVE Andaman,
สมาคมชาวประมง และผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกท่านสาหรับความร่ วมมือในการฝึ กอบรม หลังจากนั้น ดร.สิ ริ เอก
มหาราช เลขาธิการซีฟเด็ค ได้กล่าวขอบคุณผูร้ ่ วมการฝึ กอบรมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและร่ วมมือพร้อม
กับกล่าวปิ ดการฝึ กอบรม
23.

Annex 1: List of Participants
ภาคผนวกที่ ๑ รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุม
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LIST OF PARTICIPANTS รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
Resource Persons
1. Mr. Damrong Sipachai
Coastal Habitat and Resources
Management Project
Plodprasob Bld.4th floor
Department of Fisheries
Kasetsart campus
Chatudjak
Bangkok 10900
Tel/Fax: 02-5798200
Email: dsilpachai@yahoo.com
2. Dr Somsak Boromthanarat
Prince of Songkhla University, CORIN
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: 074-212800, Fax: 074-212782
Email: bsomsak@ait.ac.th
3. Dr. Kungwan Juntarashote
Professor
Faculty of Fisheries Management
Department of Fisheries, Kasetsart University
Tel: 09-4558541
4. Mr. Somphote Nimsanticharean
Instructor and Researcher
Ranong Coastal Fisheries Research Center
Kasetsart University
5. Mr. Watchara Tipthong
Save Andaman
Project Coordinator for Save Andaman
Satun Province
Tel: 01-9691329

6. Mr. Anek Punsakun
Chairman of the Fisherfolk Association of

วิทยากรพิเศษ
นาย ดารงค์ ศิลปชัย
โครงการ CHARM
อาคารปลอดประสพ ชั้น ๔ กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพ ๑๐๙๐๐
โทร/โทรสาร ๐๒-๕๗๙๘๒๐๐
อีเมล์ dsilpachai@yahoo.com
ดร. สมศักดิ์ บรมธนรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๒
โทร ๐๗๔-๒๑๒๘๐๐
อีเมล์ bsomsak@ait.ac.th
ดร. กังวาลย์ จันทรโชติ
ภาควิชาการจัดการประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร ๐๙-๔๕๕๘๕๔๑
นาย สมโภชน์ นิ้มสันติเจริ ญ
อาจารย์และนักวิจยั
สถานีวจิ ยั ทรัพยากรชายฝั่ง ระนอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย วัชระ ทิพทอง
ผูป้ ระสานงานโครงการฟื้ นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน
จ. สตูล
โทร ๐๑-๙๖๙๑๓๒๙
นาย อเนก พันสกุล
ประธานชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ. สตูล
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Satun
80 Mo 1, Tambol Lagu, Satun Province
7. Mr. Aree Thingwang
Committee Member of the Fisherfolk
Association of Satun
379 Mo 14, Tambol Lagu, Amphur Lagu
Satun Province
8. Mr. Yurad Malalai
Chairman of the Community Fishing Port
40/3 Mo 3, Tambol Konklan, Amphur Tungwa
Satun Province
9. Mr. Chern O-mane
Provincial Fisheries Officer
Amphur Lagu, Tambol Klongkud
Satun Province, 91110
Tel: 074-730618, 01-8569539
Fax: 074-730618
10. Mr. Padet Topalad
Chief of Mangrove Community
395 Mo. 18, Tambol Lagu
Aumphor Lagu, Satul Province 91110
Tel: (074) 781875, (04) 1948685
11. Mr. Tawesak Wangsabu
Chairman of the Small Fisheries Association
1700 Mo 4, Tambol Lagu, Aumphor Lagu
Satul Province
Tel: (074) 781414, (01) 0950590
Department of Fisheries
12. Dr. Kanit Naksung
Chief, Human Resource Development
Group, Fisheries Technology Transfer
Division, Fisheries Development and
Technology Transfer Bureau
Chatchai Building,
Department of Fisheries
Chatujak, Bangkok 10900
Tel: 02-5580231
Fax: 02-558-0232

๘๐ หมู่ ๑ ต.ละงู จ. สตูล
นาย อารี ย ์ ติงหวัง
กรรมการชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ. สตูล
๓๗๙ หมู่ ๑๔ ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล
นาย ยูหราด มาลาลัย
ประธานแพปลาชุมชน อ. ทุ่งหว้า
๔๐/๓ หมู่๓ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นาย เจริ ญ โอมณี
เจ้าพนักงานประมง สานักงานประมงอาเภอละงู
อาเภอละงู ต. คลองขุด อ. ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐
โทร. ๐๗๔-๗๓๐๖๑๘ และ ๐๑-๘๕๖๙๕๓๙
แฟกซ์. ๐๗๔-๗๓๐๖๑๘
นาย เผด็จ โต๊ะปลัด
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชน
๓๙๕ หมู่ ๑๘ ต. ละงู อ. ละงู จ.สตูล
โทร. ๐๗๔-๗๘๑๘๗๕ และ ๐๔-๑๙๔๘๖๘๕
คุณ ทวีศกั ดิ์ หวังสบู
ประธานชมรมชาวประมงพื้นบ้าน
๑๗๐๐ หมู่ ๔ ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล ๙๑๑๑๐
โทร ๐๗๔-๗๘๑๔๑๔ และ ๐๑-๐๙๕๐๕๙๐
กรมประมง
ดร. คณิ ศร์ นาคสังข์
สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง
เขตจตุจกั ร กทม. ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒-๕๕๘๐๒๓๑ และ ๐๕-๑๖๒๐๐๕๐
โทรสาร ๐๒-๕๕๘๐๒๓๒
อีเมลล์ k_naksung@yahoo.com
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Email: k_naksung@yahoo.com
Coastal Habitats and Resources
Management Project (CHARM)
13. Mr. Sonchai Tadnavanitj
Director
Plodprasob Bld.4th floor, Department of
Fisheries
Kasetsart campus, Chatudjak, Bangkok 10900
Tel/Fax: 02-5798200
Email: sanchaitan@yahoo.com

Prince of Songkhla University
14. Dr. Wilaiwan Charearnkunanon
Instructor
Prince of Songkhla University
Faculty of Natural Resources
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: 074-282326, 04-1942855
Fax: 074-212845, 074-212782
Email: wilaiwan.cha@psu.ac.th

Satun Province
15. Mr. Chanit Chimsa-ad
Provincial Fisheries Officer
Office of Satun Provincial Fisheries Office
443 Mo 6, Yontrakan Kamtorn Rd.
Tambol Klongkud, Amphur Moung
Satun Province
Tel: 074-11140, 074-2961360
Fax: 074-730618
16. Mrs. Orawan Singpongsata
Provincial Administrative Officer
Pumejoradon Rd., Tambol Pimarn
Amphur Moung, 91000
17. Mrs. Suree Numard
Chief of Tambol Tungbulang Administrative

โครงการ CHARM
นาย สัญชัย ตัณฑวณิ ช
ผูอ้ านวยการฝ่ ายไทยโครงการ CHARM
อาคารปลอดประสพ ชั้น ๔ กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพ ๑๐๙๐๐
โทร/โทรสาร ๐๒-๕๗๙๘๒๐๐
อีเมล์ sanchaitan@yahoo.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. วิไลวรรณ เจริ ญคุณานนท์
อาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ๙๐๑๑๒
โทร. ๐๗๔-๒๘๒๓๒๖ และ ๐๔-๑๙๔๒๘๕๕
โทรสาร ๐๗๔-๒๑๒๘๔๕ และ ๐๗๔-๒๑๒๗๘๒
อีเมลล์ : wilaiwan.cha@psu.ac.th
จังหวัด สตูล
นาย ชนิตร์ ฉิมสะอาด
สานักงานประมงจังหวัดสตูล
๔๔๓ หมู่ ๖ ถ.ยนตรการกาธร
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร. ๐๗๔-๑๑๑๔๐ และ ๐๗๔-๙๖๑๓๖๐
โทรสาร ๐๗๔-๗๓๐๖๑๘
นาง อรวรรณ สิ นพงศธา
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
สานักงานองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล
ถ.ภูมีจรดล ต.พิมาร อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
นาง สุ รี หนูหมาด
นายก อบต. ทุ่งบุหลัง
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Organization
68 Mo 5, Tambol Tumoloung, Amphur
Tounglong
18. Mr. Tasa Itithi
12/2 Mo 3, Tambol Kouankan, Amphur Moung
19. Mr. Sommai Seangchoke
Commercial Fishers
Amphur Lagu
20. Mr. Niwat Suksanee
Tarutau National Park
Tarutau Island, Tambol Paknam, Amphur Lagu
21. Mr. Yuna Longsaman
180 Mo 1, Tambol Paknam, Amphur Lagu
22. Mr. Dacham Laman
90 Mo 3, Tambol Koh-sahrai, Amphur Moung
Tel: 09-4637699
23. Mr. Lead Mengsai
207 Mo 2
Tambol Saton, Amphur Taphae
24. Mr. Yuden Khunra
Committee Member of the Satun Fisherfolk
Association
108 Mo 8, Tambol Lagu, Amphur Lagu
25. Mr. Mad Tingwang
213 Mo 2, Tambol Paknam, Amphur Lagu
26. Mr. Yakop Rakchard
Tambol Administrative Officer
57 Mo 2, Tambol Tungbulang, Amphur
Tungwa
27. Mr. Arun Tuprasit
Satun Fisheries Association
28. Mr. Sontaya Boonsuk

๖๘ หมู่ ๕ ต.ทุ่งบุหลัง จ.สตูล
นาย ตะฝา อิตถี
ประมงอาสา ต.ควนขัน
๑๒/๒ หมู่ ๓ ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล
นาย สมหมาย เสี ยงโชค
ประมงพานิชย์ อ.ละงู
นาย นิวฒั น์ สุ ขเสนีย ์
อุทยานแห่งชาติตะรุ เตา ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล
นาย ยูหนา หลงสมัน
๑๘๐ หมู่ ๑ ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล
นาย ด๊ะเฉ็ม แลหมัน่
๙๐ หมู่๓ ต. เกาะสาหร่ าย อ.เมือง จ.สตูล
โทร ๐๙-๔๖๓๗๖๙๙
นาย เหลด เมงไซ
่ ต.สาธร อ.ท่าแพ จ.สตูล
๒๐๗ หมู๒
นาย สู เด็น ขุนรา
กรรมการชมรมชาวชาวประมงพื้นบ้าน จ.สตูล
๑๐๘ หมู่ ๘ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
นาย หมาด ติงหวัง
๒๑๓ หมู่ ๒ ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล
นาย ยะโกบ รักชาติ
อบต
๕๗ หมู่๒ ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
นาย อรุ ณ ธูประสิ ทธิ์
สมาคมประมงจังหวัดสตูล
นาย สนธยา บุญสุ ข
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Satun Marine Fisheries Center
462 Mo 3, Tambol Tammalang
Amphur Moung, 91000
Tel: 074-721710

29. Mr. Kampon Loychuen
Satun Marine Fisheries Station
Trat Province
30. Mr. Gunasombat Sirisombat
Provincial Fisheries Offiicer
Office of Trat Provincial Fisheries
Chonpathan Rd., Aumphur Moung
Trad Province
Tel: 039-511269, 09-6036589
31. Mr. Thanich Poolthong
Provincial Fisheries Officer
32. Mr. Swong Suksomrump
Provincial Fisheies Officer
409/4 Mo 8
Tambol Wangkrajae, Amphur Moung
33. Mr. Piwan Si-in
Chairman of Council
Leamklad Tambol Administrative Organization
14 Mo2, Tambol Leamklad, Amphur Moung
Trat Province, 23000
Tel: 039-584233, 04-7037179
Fax: 039-584233
34. Mr. Somnuk Hongwisej
Deputy Chairman
Leamklad Tambok Administrative
Organization
19 Mo 10, Tambol Leamklad, Amphur Maung
Trat Province, 23000
Tel: 039-584233, 09-0951588
Fax: 039-584233

นักวิชาการประมง
สถานีประมงจังหวัดสตูล
๔๖๒ หมู่ ๓ ต.ตามะลัง อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทร ๐๗๔-๗๒๑๗๑๐
นาย กาพล ลอยชื่น
นักวิชาการประมง
สถานีประมงจังหวัดสตูล
จังหวัดตราด
นาย กุณสมบัติ ศิริสมบัติ
สานักงานประมงจังหวัดตราด
ถ. ชลประทาน อ. เมือง จ. ตราด
โทร. ๐๓๙-๕๑๑๒๖๙ และ ๐๙-๖๐๓๖๕๘๙
นาย ธนิช พูลทอง
สานักงานประมงจังหวัดตราด
อีเมล์ thanich@totonline.net, thanich@thaimail.com
นาย สวอง สุ ขสมรัมท์
สานักงานประมงจังหวัดตราด
๔๐๙/๔ หมู่ ๘ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
นาย ไพวัลย์ สิ อิ้น
ประธานสภา อ.บ.ต.
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมกลัด
ต. แหลมกลัด อ. เมือง จ. ตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐๓๙-๕๘๔๒๓๓, ๐๔-๗๐๓๗๑๗๙
โทรสาร ๐๓๙-๙๕๘๔๒๓๓
นาย สมนึก หงษ์วเิ ศษ
รองนายก อ.บ.ต.
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแหลมกลัด
๑๙ หมู่ ๑๐
ต. แหลมกลัด อ. เมือง จ. ตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐๓๙-๕๘๔๒๓๓, ๐๙-๐๙๕๑๕๘๘
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35. Mr. Somnuk Tanya
130 Mo 1, Tambol Auyai, Amphur Maung
Trang Province
36. Mrs Arporn Meechukhan
Trang Provincial Fisheries Officer
City Hall, 5th Floor
Pattalung Rd., Amphur Moung
Trang Province, 92000
Tel: 075-218541, 01-8964967
Fax: 075-218541
Email: arporn_meechukant@yahoo.com

37. Mr. Sommai Madthing
Member of Trang Fisherfolk Association
87 Mo 5, Tambol Kaumaikaew, Amphur Sikao
Tel: 01-7376792, 075-220471
Fax: 075-220471
38. Mr. Seri Tongwicha
Member of Trang Fisherfolk Association
8 Mo 4, Tambol Kaumaikaew, Amphur Sidao
Tel: 06-7004654
39. Mr. Jongrak Jaisamut
Tambol Administrative Officer
30/2 Mo 7, Tambol Takham, Amhour Palean
40. Mr. Anusit Li-so
74 Mo 4, Amphur Banglad, Tambol Kantang

โทรสาร ๐๓๙-๕๘๔๒๓๓
นาย สมนึก ธัญญา
๑๓๐ หมู่๑ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด
นาง อาภรณ์ มีชูขนั ธ์
สานักงานประมงจังหวัดตรัง
ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๕
ถ. พัทลุง อ. เมือง จ. ตรัง ๙๒๐๐๐
โทร ๐๗๕-๒๑๘๕๔๑ และ ๐๑-๘๙๖๔๙๖๗
โทรสาร ๐๗๕-๒๑๘๕๔๑
อีเมลล์ : arporn_meechukant@yahoo.com
นาย สมหมาย หมาดทิ้ง
ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง
๘๗ หมู่๕ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิ เกา
โทร ๐๑-๗๓๗๖๗๙๒ และ ๐๗๕-๒๒๐๔๗๑
โทรสาร ๐๗๕-๒๒๐๔๗๑
นาย เสรี ต้นวิชา
ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง
่ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิ เกา จ.ตรัง
๘ หมู๔
โทร ๐๖-๗๐๐๔๖๕๔
นาย จงรัก ใจสมุทร
อบต.ท่าข้าม
๓๐/๒ หมู่๗ ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
นาย อนุสิต ลิโสะ
อบต
๗๔ หมู่๔ ต.บางลัด อ.กันตัง จ.ตรัง

Observers
41. Mr. Niklas Innes-Taylor
Coordinator, Aqua Outreach Programme
Asian Institute of Technology
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Tel: +66 (0) 1873 1920
Fax: +66 (0) 4230 4494
Email: nickIT@ait.ac.th
42. Mr. Wan Mohamad Aznan bin Abdullah
Fisheries Officer
Pejabat Perikanan Negeri
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
Jalan Kampung Baru
05000, Alor Setar, Kedah
Tel: 04-734 2135 / 734 2137
Fax: 04-730 4623
43. Mr. Mahadzir bin Ibrahim
Chairman of KEN Kuala Triang
Pejabat Perikanan Daerah
07000, Bukit Malut
Tel: 04-966 5935
Fax: 04-966 5937
44. Ms. Sirisuda Jamnongtong
Doctoral Student
Prince of Songkhla University
Tel: 01-8992365, Fax: 074-212782
Email: sirisudayui@yahoo.com
SEAFDEC Secretariat
45. Dr. Siri Ekmaharaj
Secretary-General of SEAFDEC
Suraswadi Building
PO Box 1046 Kasetsart University Post Office
Bangkok 10903
Tel: (662) 9406326 to 9
Fax: (662) 9406336
Email: sg@seafdec.org

47. Dr. Magnus Torell
Senior Advisor
Tel: (662) 9406326 ext 103
Email: magnus@seafdec.org

นส ศิริสุดา จานงทรง
นักศึกษาปริ ญญาเอก
โทร. ๐๑-๘๙๙๒๓๖๕
โทรสาร ๐๗๔-๒๑๒๗๘๒
อีเมลล์ : sirisudayui@yahoo.com
ซีฟเด็ค สานักงานเลขาธิการฯ
ดร. สิ ริ เอกมหาราช
เลขาธิการ
ศูนย์พฒั นาการประมงแห่งเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
อาคารสุ รัสวดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ.๑๐๔๖ ไปรษณี ยเ์ กษตรศาสตร์
กรุ งเทพฯ ๑๐๙๐๓
โทร. ๐๒-๙๔๐๖๓๒๖ - ๙
โทรสาร ๐๒-๙๔๐๖๓๓๖
อีเมลล์ : sg@seafdec.org
ดร. แมกนัส โทเรล
ที่ปรึ กษาอาวุโส
อีเมล์ magnus@seafdec.org
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46. Ms. Pouchamarn Wongsanga
Information Program Coordinator
SEAFDEC Secretariat
Tel: (662) 9406326, (668) 51516151
Email: pouch@seafdec.org
47. Dr. Worawit Wanchana
Program Manager and Acting SEAFDEC-Sida
Project Manager
Tel: (662) 9406326, (669) 4889644
Email: worawit@seafdec.og
SEAFDEC Training Department
48. Ms. Arpaporn Eiamsa-ad
Fisheries Extension Officer
Fisheries Extension Division
PO Box 97, Phrasamutchedi,
Samut Prakarn 10290, Thailand
Tel: (662) 4256122, (666) 0134606
Fax: (662) 4256111
Email: arpaporn@seafdec.org

พจมาน วงษ์สง่า
ผูป้ ระสานงานแผนงานสารนิเทศ
อีเมล์ pouch@seafdec.org
ดร. วรวิทย์ วัญชนา
ผูจ้ ดั การโครงการฯ
อีเมล์ worawit@seafdec.org
ซีฟเด็ค สานักงานฝ่ ายฝึ กอบรม
นส อาภาภรณ์ เอี่ยมสะอาด
เจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
แผนกส่ งเสริ มการประมง
โทร. 0-2425-6122, 0-6013-4606
อีเมลล์ : arpaporn@seafdec.org
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Annex 2 Background and Introduction
ภาคผนวกที่ ๒ ความเป็ นมาและบทนา
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Annex 3 Agenda and Arrangement of the Training

Time

Agenda/Topics

Moderators/Facilitator

Panelists

Respected Outputs

Day One (27 June 2006 at Pinnacle Hotel)
08300900h
09000930h

Registration at Tarutao room, 2nd fl.

09301000h

Welcome session

10001030h

Opening and Special Lecture on
“Provincial Policy in HRD for
Coastal Resources Management and
Responsible Fisheries”

10301045h
10451100h
11001230h

Refreshment break

SEAFDEC

Group Dynamic

Ms Arpaporn

Lessons learnt and sharing
experiences on “HRD for
Responsible Coastal Fisheries
Management”

Dr Somsak
Boromthanarat

SEAFDEC

Introduction to objectives,
background, results of the events in
Trad and Trang, and introduction to
the Training

Participants know objectives
of the training, background,
and major outputs from the
sequence of the past events
organized.
Ms Pouchamarn
Wongsanga,
Dr Magnus Torell and
Dr Kanit Naksung
Satun Provincial
Governor

Participants know provincial
policy on HRD to support
responsible fisheries
management and coastal
resources management.

Representative from
1) Satun small-scale
fishers association;
2) Trang small-scale
representative;
3) Trad small-scale
fisheries community;

Participants are getting to
know each other.
Participants obtain
knowledge from the lessons
learned based on the
experiences of the HRD for
coastal resources
management activities in
Satun Province and other
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4) Chairman of Satun
Fisheries Association;
5) DOF representative;
and
7) National Park:
Forestry Department
representative

relevance agencies such as
DOF, DMCR and Forestry
Department

Participants know constraints
and problems based on the
experiences and lessons
learned from CHARM, FAO
projects
initiated/implementing in the
area of Andaman on the
issues related to HRD for
responsible fisheries
management and coastal
resources management.

12301330h
13301430h

Lunch (Halal food will be provided)

SEAFDEC

Case studies and lessons learned
from FAO and others relevance
projects in Andaman

Dr Somsak
Boromthanarat

CHARM, Dr Kangwan
Jantrarachote, Mr
Somphote
Nimsanticharearn, Mr
Yurad Malaisai, and Mr
Aree Pitiwang

14301445h
14451530h
15301600h

Refreshment break
Wrap-up issues discussed of the day

SEAFDEC, Worawit

All participants

Explanation of the activities in the
following days and leave hotel for
Petra National Park
Dinner (will be provided)

Worawit and Mr
Charearn (Lagu District
Fisheries officer)
SEAFDEC

All participants

18001900h

Day Two (Wed. 28 June 2006, Petra National Park)
07000800h

Breakfast (at Bara Resort)

SEAFDEC
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08301030h

10301045h
10451230h
12301330h
13301430h
14301445h
14451600h

16001630h

Explanation of the Group work and
spilt into three groups:
Group I - Coastal resources
management and mangrove
community-based management;
Group II - Management of postnatural disaster and Agro-tourism
(agriculture-based) management
after the natural disaster; and
Group III - Coastal resources
management and community-based
fishing port management
Refreshment break (at the site)

Mr Watchara Tiptong,
SAVE Andaman Network
Coordinator and
SEAFDEC

Group I Mr Anek
Pansakul and Padej
Topalad;
Group II Mr Taweesak
Wangsabu and Mr Yuna
Longsaman; and
Group III Mr Yurad
Malasai

Participants of each group
know and learn from the
experiences of each group.

SEAFDEC and Mr
Charearn

-dittoLunch (at the site)
Summary of the major issues from
the groups work
Refreshment break (together at
Petra)
Plenary discussion “Knowledge and
experiences on HRD for coastal
resources management and
responsible fisheries” from the case
study in three groups
Wrap-up of the day and
recommendation for future HRD
activities at community level and
provincial policy and/or national
policy for HRD in fisheries
management and responsible

SEAFDEC
All participants

Mr Watchara Tiptong

Mr Watchara Tiptong

Representatives of the
group

Participants share and
exchange the results of the
group work.

General recommendation for
future improvement and
development of human
resources at various level to
support sustainable coastal
resources management and
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fisheries
16301645h
16451800h

responsible fisheries based on
the group discussion.

Explanation of the activities of the
following day
Dinner (will be provided)

SEAFDEC and Mr
Charearn
SEAFDEC

Day Three (Thu 29 June 2006 at Petra National Park)
07000800h
09001000h
10001045h

10451100h
11001230h
12301330h
13301500h

15001515h
1515-1545

Breakfast

SEAFDEC

Conclusion of the results from the
first two days of the training
Group Work: Directions and way
forward of HRD for coastal
resources management and
responsible fisheries”
Refreshment break

SEAFDEC
Group representative

All participants,
Grouping by province:
Trad, Trang and Satun

Brainstorming, based on
experiences of each province,
on the topic mentioned.

Presentation of Group Work

Dr Somsak

All participants

More specific and general
recommendation of the future
direction and way forward to
improve and develop human
resources to support
sustainable fisheries
management based on the
group work by province.

Refreshment break

SEAFDEC and Mr
Charearn
Dr Somsak

All participants

-dittoLunch

Presentation “Costal resources and

- to obtain knowledge on the
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fisheries management of Malaysia
and Langawi”
15451630h

18002100h

Open session: recommendations and
discussion on the incountry/regional/international
coordination on HRD for coastal
resources management and
responsible fisheries
Welcome Dinner and Group
Dynamic Activities

Dr Somsak

All participants

management of coastal and
fisheries resources in
Langawi Malaysia
- directions for the possible
coordination between
Thailand and Langawi, and
other relevance issues

SEAFDEC – Arpaporn
and her team

Day Four (Fri 30 June 2006 at Petra National Park)
07000800h
08000930h

Breakfast

SEAFDEC

Conclusion and recommendations of
the Training

SEAFDEC

09301000h
10151030h

Closing

SEAFDEC SG

Refreshment break and leave Petra
National Park

SEAFDEC

More specific and general
recommendations of the
future direction and way
forward to improve and
develop human resources at
various level to support
sustainable fisheries
management.
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เวลา
08.30 - 09.00

วาระ /เนือ้ หา
ลงทะเบียน ณ ห้ องตะรุเตำ

09.00 – 09.30

วัตถุประสงค์
- ลงทะเบียนเพื่อทรำบรำยชื่อ
ผู้เข้ ำร่วม
- เพื่อบันทึกเป็ นข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ในกำรติดต่อสื่อสำรกันใน
อนำคต
กล่ำวรำยงำน,วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมได้ ร้ ูที่มำที่ไปของ
กำรจัดงำน ที่มำและผลจำก กิจกรรม
กำรจัดที่ตรำดและตรัง
-เพื่อแนะนำผู้เข้ ำร่วมที่มำจำก
และนำเสนอข้ อมูล
หลำกหลำยให้ ประธำนได้ ร้ ูจกั
ควำมสำคัญของทรัพยำกร -เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมเห็น
ชำยฝั่ งและควำมจำเป็ นต้ อง ประโยชน์และคุณค่ำที่เกิดขึ ้นจำก
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
กิจกรรมโครงกำรที่ผำ่ นมำ

09.30 – 10.00

กล่ำวต้ อนรับ

- เพื่อต้ อนรับผู้เข้ ำร่วมฯ
- เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมได้ เห็น
ควำมสำคัญของทรัพยำกรมนุษย์
และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง

ภาคผนวกที่ ๓ วาระและกาหนดการ
ผู้ดาเนินรายการ ผู้ร่วมอภิปราย
สิ่งที่ต้องบรรลุ
SEAFDEC
- ชื่อ นำมสกุล และ
สถำนที่ตดิ ต่อ

SEAFDEC
วรวิทย์

พจมำน วงศ์สง่ำ, Dr
Magnus Torell
และ
ดร คณิศร์ นำคสังข์

-

- ผู้เข้ ำร่วมทรำบ
วัตถุประสงค์เป้ำหมำย
ของกิจกรรมของ
โครงกำร
- ผู้เข้ ำร่วมเห็นคุณค่ำที่
เกิดจำกกิจกรรมที่ผ่ำน
มำและตระหนักถึง
ควำมสำคัญคุณค่ำของ
ทรัพยำกรประมง /
ชำยฝั่ งทะเล
- ผู้เข้ ำร่วมได้ ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของตนใน
กำรเข้ ำร่วมสัมมนำ
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1000 – 1030

กล่ำวเปิ ดอบรมและสัมมนำ
และบรรยำยพิเศษ “นโยบำย
จังหวัดสตูลในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกร
ชำยฝั่ งและกำรทำประมง
อย่ำงรับผิดชอบ

10.30 – 10.45
10.45 - 11.00

เบรก (อำหำรว่ำง)
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อ
สร้ ำงควำมคุ้นเคย

11.00 – 12.30

นำเสนอประสบกำรณ์และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เรื่ อง “กำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรจัดกำร

-เพื่อสร้ ำงแรงจูงใจและเป็ นกำลังใจ ผู้วำ่ รำชกำร
แก่ผ้ เู ข้ ำร่วม
จังหวัดสตูล
-เพื่อจุดประกำยควำมคิดให้
ผู้เข้ ำร่วมเห็นแนวทำงของเนื ้อหำ
กำรอบรมและสัมนำที่สำมำรถ
นำไปสูแ่ ผนปฏิบตั ใิ นระดับท้ องถิ่น
ได้

-เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมได้ มีควำมสนิท
สนม เป็ นกันเอง นำไปสูก่ ำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์
ในขณะอยูร่ ่วมกัน
-เพื่อสร้ ำงแนวทำงกำรประสำนงำน
ในทำงปฏิบตั หิ ลังปิ ดงำนสัมมนำ

- เพื่อเป็ นกำรเปิ ดประเด็นให้
ตัวแทนจำกส่วนงำนรำชกำรและ
ส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องในกำร
นำเสนอประสบกำรณ์ หน้ ำที่

-

SEAFDEC
SEAFDEC
นส. อำภำภรณ์
และ คณะ

ดร. สมศักดิ์ บรม
ธนรัตน์

- ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัด
สตูลบรรยำยด้ วยตัวเอง
- ผู้เข้ ำร่วมได้ ทรำบ
ยุทธศำสตร์ จงั หวัดสตูล
ด้ ำนกำรพัฒนำชุมชน
ประมงและกำรทำ
ประมงอย่ำงรับผิดชอบ
ในจังหวัดสตูล
ผู้เข้ ำร่วมจำก 3 จังหวัด
(ตรำด / ตรัง/สตูล) และ
หน่วยงำนต่ำงๆได้ สนิท
สนมกัน

1. ตัวแทนชมรม
ชำวประมง
พื ้นบ้ ำน
จ.สตูล

ได้ รับรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ซงึ่ กันและ
กันระหว่ำงภำคส่วน
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับกำร
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ทรัพยำกรชำยฝั่ งอย่ำง
รับผิดชอบ”

12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

รับผิดชอบในกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชำยฝั่ งอย่ำงยัง่ ยืน

อำหำรเที่ยง (อำหำรอิสลำม)
นำเสนอกรณีศกึ ษำและ
-เพื่อสร้ ำงกำรเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมได้
ประสบกำรณ์ จำก FAO และ เห็นประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำว่ำได้ มี
โครงกำรอื่น ๆ ในอันดำมัน กำรปฏิบตั งิ ำนกันมำบ้ ำงแล้ วใน
บำงพื ้นที่
-เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมเกิด
ควำมคิด มองเห็นแนวทำงใน

ดร. สมศักดิ์
บรมธนรัตน์

2. ตัวแทน
ชำวประมง
พื ้นบ้ ำน จ.
ตรัง
3. ตัวแทน
องค์กรชุมชน
จ.ตรำด
4. นำยกสมำคม
ประมง จ.
สตูล
5. ตัวแทนกรม
ประมง
7. ตัวแทนกรม
อุทยำน

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชำยฝั่ งอย่ำง
ยัง่ ยืน

คุณดำรงค์ ศิลป
ชัย (ตัวแทน
โครงกำร
CHARM),
ดร.กังวำลย์
จันทรโชติ, คุณ

-ผู้ดำเนินรำยกำรได้ ให้
ผู้เข้ ำร่วมเสวนำนำเสนอ
ประสบกำรณ์ในเวลำที่
เท่ำเทียมกัน
-ผู้เข้ ำร่วมได้ รับรู้
ประสบกำรณ์จำกชุมชน
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ประเด็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
และกำรทำประมงโดยรับผิดชอบ

14.30 – 14.45
14.45 – 15.30

15.30 – 16.00

เบรก (อำหำรว่ำง)
อภิปรำย แลกเปลี่ยน และ
สรุปประเด็นสำคัญกำร
สัมมนำ (วันแรก)

SEAFDEC
-เพื่อให้ ผ้ ดู ำเนินรำยกำรเสวนำและ
SEAFDEC
ผู้เข้ ำร่ วมเสวนำบนเวทีได้ สรุ ปประเด็น วรวิทย์

ชี ้แจงกำหนดกำรวันต่อไป
และออกเดินทำงจำกโรงแรม
ไปอุทยำนแห่งชำติหมูเ่ กำะ
เภตรำ

-เพื่อตอกย ้ำให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมตระหนักใน SEAFDECและ
ประเด็นเนื ้อหำที่เกี่ยวข้ องถึงควำม คุณเจริญ โอมณี
จำเป็ นต้ องพัฒนำศักยภำพ
ประมงอำเภอละงู
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรประมง ทรัพยำกรชำยฝั่ ง

สำคัญของประสบกำรณ์ให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วม
ได้ ตระหนักเกิดแรงจูงใจที่จะร่วม
อภิปรำย
-เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่ วมทังหมดได้
้
แสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ ำงขวำง
สนับสนุนกำรมีสว่ นร่ วมอย่ำงแท้ จริ ง

สมโภชน์ นิ่มสันติ
เจริญ, คุณยู
หลำด มำลำสัย
และคุณ อำรี ย์ ติง
หวัง

ประมง/ประมงพำณิชย์/
กรมประมง/กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ ง
-ผู้ดำเนินรำยกำรสรุป
ประเด็นเนื ้อหำและให้ ผ้ ู
ร่วมเสวนำเพิ่มเติม

ผู้เข้ ำร่วม
สัมมนำ

- ผู้เข้ ำร่วมได้ รับรู้
ข้ อเสนอแนะ/แนวทำง/
มำตรกำรจำกกรณีศกึ ษำ
ของ FAO
- ผู้เข้ ำร่วมได้ แสดงควำม
คิดเห็นและพร้ อมร่วม
สัมมนำหำแนวทำงนำสู่
กำรปฏิบตั ใิ นวันถัดไป
- ประเด็นสำคัญจำกงำน
สัมมนำวันแรก ตอกย ้ำ
ควำมจำผู้เข้ ำร่วม
- ผู้เข้ ำร่วมเกิดควำม
พร้ อมในกำรสัมมนำวัน
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18.00-19.00

โดยรับผิดชอบ
-เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมได้ เตรี ยมตัวเอง
สำหรับกำรสัมมนำในวันถัดไป
รับประทำนเย็นอำหำรร่วมกัน (อำหำรอิสลำม) ที่ร้ำนอำหำรกัวลำบำรำ

ต่อไป

วันที่สอง ( วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549)
07.00 - 08.00
08.30 – 09.00

รับประทำนเช้ ำ
ชี ้แจงกำรแบ่งกลุม่ ย่อย 3 กลุม่ -เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมสัมมนำได้ เรี ยนรู้
คุณวัชระ ทิพทอง ผู้เข้ ำร่วม
ศึกษำประสบกำรณ์พื ้นที่
จำกพื ้นที่ชมุ ชนที่มีประสบกำรณ์ใน ผู้ประสำนงำน
สัมมนำ

ประเด็นงำนสัมมนำ
กลุม่ 1 กำรจัดกำรทรัพยำกร -เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมสัมมนำได้ ตงั ้
ชำยฝั่ ง
ข้ อสังเกต/วิเครำะห์และนำเสนอ
และกำรจัดกำรป่ ำ
ควำมคิดที่เกี่ยวข้ องกับกำรพัฒนำ
ชำยเลนโดยชุมชน
ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจัดกำร
(บ้ ำนโคกพยอม)
ทรัพยำกรชำยฝั่ งทะเลให้ ยงั่ ยืน
กลุม่ 2 กำรจัดกำรทรัพยำกร
- เพื่อเป็ นองค์ควำมรู้สำหรับแนว
ประมงและ
กำรจัดกำรท่องเที่ยว ทำงกำรวำงแผนในทำงปฏิบตั กิ ำร
เชิงอนุรักษ์ ภำยหลัง ในจังหวัดของผู้เข้ ำร่วมเอง
อุบตั ิภยั สึนำมิ (บ้ ำน
บ่อเจ็ดลูก)

SAVE
ANDAMAN
NETWORK จ.
สตูล
หรื อ SEAFDEC

กลุม่ 1
คุณเอนก พัน
สกุล
และคุณเผด็จ
โต๊ ะปลัด
กลุม่ 2
คุณทวีศกั ดิ์
หวังสบู และคุณ
ยูหนำหลงสมัน

-ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำได้ พดุ
คุยกับแกนนำกลุม่ ใน
ชุมชน
-ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำมี
บันทึกเรื่ องรำวของชุมชน
ในประเด็นงำนสัมมนำ
-ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำได้ ให้
ข้ อคิดเห็นเสนอแนะ
ทิศทำงควำมก้ ำวหน้ ำ
ให้ กบั องค์กรชุมชน

กลุม่ 3 กำรจัดกำร
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ทรัพยำกรชำยฝั่ ง
และกำรจัดกำร
วิสำหกิจชุมชน (แพ
ปลำชุมชน) (ตำบล
ขอนคลำน อ. ทุง่
หว้ ำ)
10.30 – 10.45

เบรก (อำหำรว่ำง) ในพื ้นที่

10.45 – 12.30

ศึกษำประสบกำรณ์พื ้นที่
(ต่อ)
อำหำรเที่ยง ณ พื ้นที่ของแต่
ละกลุม่
สรุปประเด็น/สำระสำคัญ
ข้ อสังเกต เกี่ยวกับ
กรณีศกึ ษำพื ้นที่ (กลุม่ ย่อย
เดิม) และเดินทำงไปรวมกัน
ที่ประชุมรวมกันที่ อุทยำน
เภตรำ
เบรก (อำหำรว่ำง) ที่
อุทยำนเภรำ

12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

14.30 – 14.45

กลุม่ 3
-คุณยูหรำด มำ
ลำสัย

SEAFDECและ
คุณเจริญ โอมณี

SEAFDEC
- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมสัมมนำในกลุม่
ตัวแทนกลุม่ ย่อย
ย่อย ได้ นำควำมรู้ที่พบเห็นใน
ชุมชนของแต่ละคนมำรวมกันเพื่อ
เตรี ยมที่จำนำเสนอให้ ที่ประชุมรวม

- ได้ ผลสรุปจำก
กำรศึกษำในพื ้นที่เพื่อ
นำเสนอให้ ที่ประชุมรวม
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14.45 – 16.00

เวทีสมั มนำ “นำเสนอควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อ
กำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่ ง
และกำรทำประมงอย่ำง
รับผิดชอบ“ กรณีศกึ ษำ 3
พื ้นที่

- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมสัมมนำในกลุม่
ย่อย ได้ นำควำมรู้ที่พบเห็นใน
ชุมชนของแต่ละคนมำรวมกัน
- เพื่อเป็ นข้ อมูลนำเสนอต่อเวที
สัมมนำให้ กลุม่ ย่อยอื่นๆ และ
ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำได้ รับรู้เรื่ องรำว
ของชุมชน

คุณวัชระ ทิพทอง

16.00 - 16.30

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมสัมมนำนำข้ อมูล
ประเด็นพัฒนำ...ไปเชื่อมโยงกับ
กำรวำงแผนในทำงปฏิบตั ใิ น
ท้ องถิ่นจังหวัดและระดับประเด็น

คุณวัชระ ทิพทอง ผู้เข้ ำร่วม
สัมมนำ

16.30 – 16.45

สรุปประเด็นกำรสัมมนำวันที่
2 และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ในอนำคตเพื่อกำร
จัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่ งและ
กำรทำประมงอย่ำง
รับผิดชอบ ทังระดั
้ บชุมชน/
ระดับจังหวัด และระดับชำติ
ชี ้แจงกำหนดกำรวันต่อไป

16.45 – 18.00

ตำมอัธยำศัย อำหำรค่ำ

เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมได้ เตรี ยมตัวสำหรับ SEAFDEC และ
กำรสัมมนำในวันต่อไป
คุณเจริญ โอมณี
SEAFDEC

ตัวแทนกลุม่
ย่อย

- กลุม่ ย่อย 3 กลุม่ ได้
นำเสนอผลสรุปควำมรู้ที่
พบเห็นและข้ อสังเกต
จำกกลุม่
- ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำได้ ร่วม
แลกเปลี่ยนและแสดง
ควำมคิดเห็น
ควำมก้ ำวหน้ ำใน
ประเด็นสัมมนำ
- ประเด็นเนื ้อหำ 3 ระดับ ได้
นำเสนอต่อเวทีสมั มนำ
- ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำเห็นด้ วยที่จะ
นำประสบกำรณ์พื ้นที่ไปวำงแผน
ในทำงปฏิบตั ขิ องจังหวัดตัวเอง
และระดับประเทศ

คณะผู้จดั ได้ ชี ้แจง
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วันที่สาม ( วันพฤหัสบดีท่ ี 29 มิถุนายน 2549)
07.00 - 08.00
09.00 – 10.00
10.00 – 10.45

รับประทำนเช้ ำ
สรุปสำระสำคัญจำกกำร
สัมมนำ 2 วันที่ผำ่ นมำ
ประชุมกลุม่ ย่อย “แนวทำง
พัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชำยฝั่ งและกำรทำ
ประมงอย่ำงรับผิดชอบ“ (ที่
อุทยำนเภตรำ)

SEAFDEC
- ช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญให้ เป็ น
ตัวแทนกลุม่
แนวทำงของจังหวัดเพื่อพัฒนำศักยภำพ ย่อย
ทรัพยำกรมนุษย์เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกร
ชำยฝั่ งและกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบ

แบ่งกลุม่ ย่อยตำม
จังหวัด โดยมี
เจ้ ำหน้ ำที่จำก
ส่วนกลำงกระจำย
ร่วมกลุม่ ด้ วย

- แนวทำงของ
จังหวัดเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
เพื่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชำยฝั่ ง
และกำรทำประมง
อย่ำงรับผิดชอบ
โดยคำนึงถึง
กิจกรรมที่กำลัง
ดำเนินกำรอยูแ่ ละ
ข้ อนำเสนอสำหรับ
กิจกรรมที่นำ่ จะ
จัดขึ ้นในอนำคต
ของแต่ละจังหวัด
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10.45 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 - 13.30
13.30- 15.00

15.00 - 15.15
15.15 - 15.45

เบรก (อำหำรว่ำง)
กระบวนกำรกลุม่ (ต่อ)

ตัวแทนกลุม่
แบ่งกลุม่ ย่อยตำม
ย่อย
จังหวัด
อำหำรเที่ยง ที่อทุ ยำนเภตรำ
SEAFDECและ
คุณเจริญ โอมณี
กำรนำเสนอของแต่ละกลุม่
- เพื่อนำเสนอผลสรุปที่ได้ จำกกำรประชุม ดร. สมศักดิ์
- สรุปประเด็น
กลุม่ ย่อย
บรมธนรัตน์
สำคัญๆจำกกลุม่
ย่อยเพื่อเป็ น
แนวทำงให้ เห็น
ภำพรวมของกำร
พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อ
สนับสนุนกำรทำ
ประมงอย่ำง
รับผิดชอบและ
ยัง่ ยืน
เบรก (อำหำรว่ำง)
บรรยำยพิเศษกำรจัดกำร
- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำรับกำรฝึ กอบรมและสัมมนำ ดร. สมศักดิ์
- ผู้เข้ ำรับกำร
ทรัพยำกรประมงชำยฝั่ งของ ทรำบข้ อมูลเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรประมง บรมธนรัตน์
ฝึ กอบรมได้ เห็น
ประเทศมำเลเซีย และบริเวณ ชำยฝั่ งของประเทศมำเลเซีย โดยเฉพำะ
ภำพและรับรู้
เกำะลังกำวี
อย่ำงยิ่งที่เกำะลังกำวี
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำร
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15.45 - 16.30

ข้ อเสนอแนะกำรอภิปรำย
ด้ ำนกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรจัดกำร
ทรัพยำกรชำยฝั่ งและกำรทำ
ประมงอย่ำงรับผิดชอบ ใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค
และระดับนำนำชำติ

18.00 น. – 20.00 กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์และ
งำนเลี ้ยงรับรอง

- เพื่อใช้ ผลที่ได้ จำกกำรสัมมนำวำระที่
ดร. สมศักดิ์
ผ่ำนมำเพื่อนำไปสู่กำรนำเสนอ
บรมธนรัตน์
ข้ อเสนอแนะสำหรับกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝั่ ง
และกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบ ใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับ
นำนำชำติ
- เพื่อสร้ ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่
ทำกำรประมง
- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมจำกประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศได้ สรุปผลสัมมนำ
รำยละเอียดตังแต่
้ วนั แรกจนถึงวันสุดท้ ำย
เป็ นงำนวิชำกำร
- เพื่อสร้ ำงควำมสนิทสนมของผู้เข้ ำร่วม SEAFDEC
- เพื่อกำรติดต่อ สร้ ำงควำมร่วมมือในทำง
ปฏิบตั หิ ลังจำกงำนสัมมนำ

ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำ

ผู้เข้ ำร่วมสัมมนำ

ดูแล บริหำรและ
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรชำยฝั่ ง
ทะเลของประเทศ
มำเลเซีย
- แนวทำงกำร
พัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เพื่อกำร
จัดกำรทรัพยำกร
ชำยฝั่ งและกำรทำ
ประมงอย่ำง
รับผิดชอบ ใน
ระดับประเทศ
ระหว่ำงไทยกับ
เกำะลังกำวี
ประเทศมำเลเซีย

- เป็ นกันเอง
- ควำมสนิทสนม
แน่นแฟ้มมำกขึ ้น
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- มีกำรพูดคุย
ระหว่ำงผู้เข้ ำร่วม
ต่ำงจังหวัดและ
องค์กรร่วมจัดตำม
อัธยำศัย
มีอำหำรพอเพียง
เต็มที่ ทุกคนรื่ น
เริง และมีควำมสุข
วันที่ส่ ี (วันศุกร์ ท่ ี 30 มิถุนายน 2549)
07.00-08.00
รับประทำนเช้ ำ
08.00 – 09.30
สรุปผลจำกกำรฝึ กอบรมและ - เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมจำกประเทศไทยและ
SEAFDEC
สัมมนำ
ต่ำงประเทศได้ สรุปผลสัมมนำ
รำยละเอียดตังแต่
้ วนั แรกจนถึงวันสุดท้ ำย
เป็ นงำนวิชำกำร
09.30 – 10 .00 กล่ำวปิ ดสัมมนำ
เพื่อตอกย ้ำผลสัมมนำนำไปสูแ่ นวทำง
ดร สิริ เอก
ปฏิบตั ขิ องแต่ละจังหวัดและเชิงนโยบำย มหำรำช
เลขำธิกำรศูนย์
พัฒนำกำร
ประมงฯ
10.15 – 10.30
อำหำรว่ำง และเดินทำงกลับ
โดยสวัสดิภำพ

- ร่ำงสรุปกำร
อบรมและสัมมนำ
ฯ
ผู้เข้ ำร่วมรับ
เอกสำรผลสรุป
งำนสัมมนำ

46

Annex 4 Satun Strategies, Framework and Activities in Supporting HRD for Fisheries Management

ภาคผนวกที่ ๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด สตูล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มศักยภาพทรั พยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการประมงชายฝั่ ง
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Annex 5 Group 1 Coastal Resource Management and Mangrove Community-based Management –
Experience in Establishing/Organizing Fisherfolk Group

ภาคผนวกที่ ๕ กลุ่ม ๑
กลุ่มที่ ๑ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการจัดการป่ าชายเลนโดยชุ มชน (โคกพยอม)
หัวข้ อการศึกษาของกลุ่ม
- ปั จจัยในการรวมกลุ่ม
- กระบวนในการจัดการตั้งกลุ่ม
- การบริ หารจัดการกลุ่ม
ปัจจัยในการรวมกลุ่ม
- กลุ่มประมงพื้นบ้านหัวหิ น เช่น ปั ญหาทรัพยากรเสื่ อมโทรม การใช้เครื่ องมือทาลายทรัพยากร(เช่น อวน
ลาก อวนรุ น ระเบิด) รายได้ลดลง
- มีองค์กรพัฒนาเข้ามาให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
- วัฒนธรรมท้องถิ่นเอื้อให้มีการร่ วมกันทางาน
- จิตสานึกของผูน้ า
กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม
- จังกาบ (จัดเวทีพบปะพูดคุยเพื่อรับรู้ ปัญหา)
- องค์กรพัฒนาฯแนะนาวิธีการกลุ่ม
- การศึกษา/ดูงาน
- วางแผนโครงสร้างกลุ่ม
การบริ หารจัดการกลุ่ม
- กาหนดแผนงาน/ยุทธศาสตร์ กลุ่ม
- ข้อบังคับกลุ่ม
- ติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ เพื่อการปรับปรุ งแผนงาน
- ปรับปรุ งแผน/ข้อบังคับ
ความภาคภูมิใจของคนในกลุ่ม
- ความเป็ นอยู/่ รายได้ดีข้ ึน
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-

มีความสามัคคีในชุมชน
มีหน่วยงานภายนอมาเยีย่ มเยือน
มีพนั ธมิตรมากขึ้น
ได้รับรางวัล/งบประมาณมาช่วยเหลือชุมชน

ข้ อเสนอแนะคณะวิจัยกลุ่ม ๑
๑. ใช้ขอ้ ได้เปรี ยบในการปฎิบตั ิแบบกลุ่ม
๒. กลุ่มควรมีการถอดแบบเรี ยนในรู ปของเอกสารเพื่อพัฒนากลุ่ม/การแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ
๓. สร้างเครื อข่ายระหว่างกลุ่มในรู ปแบบพหุ ภาคี
๔. ควรมีการจัดทาสื่ อ/คู่มือ เพื่อการขับเคลื่อนกลุ่มและความโปร่ งใส
๕. ควรมีการพิจารณาตลาดควบคู่
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Annex 5 Group 1 Coastal Resource Management and Mangrove Community-based Management –
Experience in Establishing/Organizing Fisher Group
Group 1- Community Coastal Resources and Management of Mangrove (Kok Payorm)
Topics of Group Studies
- Factors for Group establishment
- Group establishment process
- Group Administration and Management
Factors for Group establishment:
- Ban Hua Hin local fishers group : such as deterioration of the natural resources, using
destructive fishing gears (such as push net, trawlers and dynamite fishing), reduction of household
income
- Receiving advice and assistance from NGOs
- Local culture that supports group work
- Conscious of the community leaders
Group Establishment Process:
- Meeting among the local community people to talk/discuss on the problems
- NGO facilitate/suggest on the group establishment and management by integrating
livelihoods and local (of their) needs to management of their resources
- Carry out study trip/ training course
- Planning for group establishment, structure and management
- Establish the group
Management and Administration of the Group:
- Develop Strategic and Operational Planning
- Role and regulation for the members of the group
- Regular Monitoring and Evaluation of the group regularly
- Modification of the role and regulation of the group based on the regular monitoring and
evaluation
Major Benefits of the Group Members:

Increasing of household income

Strengthening unity and coherence of the local community

Increasing network with neighbouring village/community

Received award and/or more budget support from the province or local government

Increasing number of visitors
Recommendations from Group 1’s members
1. Utilizing advantages of the group practices.
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2. Documentation the lessons learned from this group for the purpose of group
development/sharing with other groups.
3. Networking with other groups in the multilateral form
4. Developing media/manual for group mobilization and transparency
5. Consideration on marketing aspect
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ภาคผนวกที่ ๖ กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๒ การจัดการทรัพยากรประมงและการจัดการการท่ องเทีย่ วเชิ งอนุรักษ์ ภายหลังอุบัติภัยสึ นามิ
บ้ านบ่ อเจ็ดลูก
การรวมตัวจากปั ญหาที่รายได้ไม่เพียงพอจากความเสื่ อมโทรมของทรัพยากร
- เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
- ตัวแทนจากหลายหมู่บา้ น / ค่าใช้จ่าย
- มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการประชุมลาละ ๕ บาท เท่ากับ ๘๔ ลา
- การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หุ น้ ละ ๒๐ บาท
- มีการดาเนินงานหลากหลาย ประชุม ๓ ครั้ง เดือน
- มีการให้ยมื เพื่ออาชีพและการศึกษา
- มีการกาหนดวาระ ๒ ปี ๒ วาระ
กระบวนการเก็บเงินสาหรับจัดประชุม/กองทุน ๒๕๔๐
- ประชุมหลังละหมาดวันศุกร์ เกี่ยวกับปั ญหาประมง
- ตั้งกรรมการ (คุณประชา คุณ ทวีศกั ดิ์) โดยใช้โรงเรี ยน (คุรุสัมพันธ์-สอนศาสนา)เป็ นศูนย์กลาง
- เริ่ มเก็บลาละ ๕ บาท ปลายปี ๒๕๔๑
- NGO คุณวัชระ ช่วยสนับสนุน
- เปลี่ยนจากกองทุนเป็ นกลุ่มออมทรัพย์ ปี ๒๕๔๒ ๙๔คน – ๒๕๐๐ บาท ปั จจุบนั สมาชิก ๓๑๕ ราย เงิน
หมุนเวียน ๔๐๐๐๐๐ บาท
- กาหนดการยืมเพื่ออาชีพให้เงินบารุ ง ๑๐ เปอร์เซนต์
- เพื่อการศึกษาไม่ตอ้ งจ่ายเงินบารุ ง ประถม ๕๐๐ บาท สองครั้งต่อปี มัธยม ๑๐๐๐ บาท สองครั้งต่อปี
- มีการประชุมเพื่อกาหนดเงื่อนไข กิจกรรมต่างๆ เช่นการปลูกป่ า ปล่อยพันธ์สัตว์น้ า-กิจกรรมสาธรณะ
ปั ญหา สมาชิกบางส่ วนมีการออกจากกลุ่ม / หลังสึ นามิ ๑ ปี มีการช่วยเหลือจากองค์กร ป่ วย / สู งอายุ / การเมือง
(การช่วยเหลือ)
- กองทุนสวัสดิการ ผูป้ ่ วย คนพิการ คนชรา เด็กกาพร้า นักเรี ยนยากจน
- กองทุนพัฒนาสังคม
- กองทุนพัฒนากลุ่ม
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- กองทุนธุ รกิจ อาชีพ / กองทุนน้ ามัน
สมาชิก ๒ กลุ่ม ผูใ้ หญ่ – เด็กนักเรี ยน ให้สิทธิสมาชิกทุกคน
เริ่ ม ๒๕๔๓ ในปี ๒๕๔๘ สกว อนุมตั ิโครงการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว ประกอบกับมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ในการดาเนินการมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่ วมประชุม
- มีการเรี ยนรู ้จากกลุ่มออมทรัพย์ มาสู่ การวิจยั การท่องเที่ยว
- ปั ญหาคือนักท่องเที่ยวเพื่มมากขึ้น เรื่ องเหล้า – เสี ยงดัง กระทบกับวิถีชีวติ ชุมชน
- ทุนสาหรับการเริ่ มดาเนิ นการ ๒๑๘๘๙๕ บาท
๑ การสารวจข้อมูลพื้นฐาน ๕๐๐๐๐ บาท
- สารวจบนบกพื้นฐานชุมชน แหล่งท่องเที่ยวบนบก – บ่อเจ็ดลูก กล้วยไม้ป่า วิถีชุมชน
- ข้อมูลไม่ชดั เจนและไม่ตรงกัน
วิธีการสารวจ
- ใช้แบบสอบถามจากผูส้ ู งอายุ
- รวบรวมข้อมูล – จดบันทึก
- จัดให้มีเวทีเพื่อทบทวนข้อมูล
- มีแนวคิดเพื่อทาเอกสารเผยแพร่ ซี ดี
- สารวจเขาเกาะใหญ่ และดอนหอยคลองละงู ๑๐ไร่ พย-มค (หอยตะเภา หอยเสี ยบ หอยอูหนา หอยตลับ)
- ปั ญหาคนนอกพื้นที่
- สารวจป่ าชายเลน
การศึกษาดูงานรี สอร์ทชุมชน – เชียงใหม่ แม่กลางหลวง คีรีวงศ์ นครฯ
ทีมดูงาน
- ทีมวิจยั ๕ คน
- สมาชิกที่จะร่ วมเข้าดูงาน ๑๐ คน
- คุณสมบัติของผูน้ าธรรมชาติ
กลับจากดูงาน
- ทีมงานหาสมาชิกเพิ่ม ๒๓ ครัวเรื อน บวก ๑กลุ่มทีมวิจยั
การระดมทุนดาเนินงาน (มีนาคม) หุน้ ละ ๑๐๐ บาท ครัวเรื อนละไม่เกิน ๒๐๐ หุน้
มีกฏ หุน้ – แรง
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- ยังไม่มีการเปิ ดหุ น้ ใหม่ / ยังคิดว่าเป็ นการเอาเปรี ยบ
- มีขอความสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตร ๓๒๐๐๐๐ บาท
- พื้นที่ ๓ ไร่ เช่าปี ละ ๑๐๐๐๐บาท ๕ ปี ยกเว้นค่าเช่า ๘ เดือน ก่อสร้าง
- เริ่ มต้น ห้องเดี่ยว ๕ ห้อง ห้องสู ท ๒ หลัง (๒๐ คน)
- ได้เงินช่วยเหลือศุภนิมิตร ๓๐๐๐๐๐ บาท
กาหนดเปิ ด ๑ ตค ๔๙
โปรแกรมท่องเที่ยว (จุดเด่น) เมนู
๑. วิถีชีวติ
- การทาประมงอย่างรับผิดชอบ
- ประเพณี วัฒนธรรม (คุณธรรมผูน้ า)
- อาหารพื้นเมือง (ขนมจอกอเคละ)
๒. สถานที่ท่องเที่ยว
- บ่อเจ็ดลูก
- ดอนหอย
- ป่ าโกงกาง
- กล้วยไม้
- เกาะ / ปะการัง
มีการกาหนดค่าใช้จ่ายสาหรับโปรแกรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานมีการร่ วมมือกับอุทยาน
กลุ่มจัดการท่องเที่ยว
- ที่พกั – ร้านอาหาร, ศูนย์ขอ้ มูล และประชาสัมพันธ์
- เรื อนาเที่ยว – เป็ นสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยว, เป็ นสมาชิกกลุ่มเรื อพาดหาง
วันประชาสัมพันธ์กลุ่มท่องเที่ยว
- เกิดจากการเปิ ดเวทีวจิ ยั
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้ชุมชน
- ระดมทุน/สมาชิก/กฎระเบียบ
- การตั้งกลุ่มกาจัดระบบขยะ
หัตถกรรม  การถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เยวชน
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- มะพร้าว (กะลามะพร้าว ไม่กวาด กระเช้า)
- จาก (ตับ ฝาชี ถัง ตะกร้า)
- เตย (กระเป๋ า หมวก)
- เศษไม้จากทะเล (เรื อจาลอง)
ความต้องการของกลุ่ม – การฝึ กอบรมด้านต่างๆ
ที่ปรึ กษากลุ่ม
- หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านบ่อเจ็ดลูก
- อาจารย์ของโรงเรี ยนเป็ นคณะทางานด้านงานเอกสาร
- อบต ๒ ท่าน
- โต๊ะอีหม่าม
- สกว
- เครื อข่ายชมรมประพื้นบ้าน
ปัญหา
๑. ไม่ร่วมกิจกรรม
๒. เงินทุน
๓. เอกสาร – สื่ อ (โรงเรี ยน – สกว)
๔. ศักยภาพของสมาชิกในการทาสื่ อ (Save Andaman)
๕. อบต อบจ – งบ
ความต้องการ
๑. เครื อข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. ภาษา
๓. อาชีพ/อาหาร/แปรรู ป/การต้อนรับ
๔. การจัดการ-บัญชี/คอมพิวเตอร์ /ประชาสัมพันธ์
๕. แผนการจัดการกลุ่ม
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Annex 6 Group 2 - Management of Post-natural Disaster and Agro-tourism Management –
Experience in Establishing/Organizing Fisher Group
Group 2- Management of Post-natural Disaster and Agro-tourism Management
(Bor Ched Looke village)
The Group establishment based on the problem of insufficient income from deteriorating natural
resources
- To find solutions for the problems
- Representatives from several villages/sharing expenses
- Meeting expenditure was covered by collecting money from 84 boat owners at 5 Baht each
- Established Saving group with share holder for 20 Bath each
- Develop various activities and organizing meeting 3 times per month
- Providing loans for livelihood and education
- Eligible to work in a position for 2 years and not more than 2 times
Money collection process for organizing meeting/1997 Fund
- Conduct Meeting every Friday after praying to discuss problems in fisheries
- Appointed committee (Khun Pracha, Khun Taweesak) using school (teacher relation –
religious teaching) as a center
- Collecting money from local fishing boat at 5 baht each in late 1998
- Financial support partly provided by NGO (Khun Watchara)
- Transforming from Fund group to Saving group in 1999. At the initial stage, there was 94
members with total fund of 2,500 Baht. Now there are 315 members with 400,000 Baht of
operating fund.
- 10% fee for occupational loan
- No fee for educational loan. Each loan is 500 Bath for the primary level student and each
member can lend twice a year, and 1,000 Bath for the secondary level student and each member
can lend twice a year.
- Meeting will be conducted to set rules and regulations, various activities, such as
reforestation, fish restocking, other public activities.
Problem: some members left/ rehabilitation assistance from various organizations one year after
Tsunami disaster/ sickness/ageing/politics
External Assistance (การช่วยเหลือ)

- Welfare funds for sickness, handicaps, elders, orphans, poor students
- Social development fund
- Group development fund
- Business/ occupational funds/ Fuel fund
Two types of group members: adults and students. They all have equal rights.
Initiated in 2000 and in 2005, received fund for the research project on “Study on Potential for
Tourism” from Thailand Research Fund (TRF) as well as fund for assisting the under privileged
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persons. During activities implementation, there are various agencies participated in Meetings for
group management.
- Lessons learned from the saving groups were applied in the tourism research project
- Current problems faced are increasing number of tourists resulted in more alcohol
consuming, noise, that have negative impacts to local community’s way of living.
1. Baseline Survey (50,000 Baht)
- On-land community survey, on-land tourist spots – Bor Ched Looke village: wild orchid,
community life
- Unclear and inconsistency of data.
Survey procedure
- Using questionnaire to collect data from the elders
- Data Collection – taking note
- Organizing venue for data reviewing
- Planning for making brochure CD-rom for distribution of information
- Surveying Koh Yai mountain and shellfish habitat in Klong Langu in the area of 10 rai
during November-January
- Problems from the outsiders
- Mangrove forest survey
Study tour of community resorts – Mae Klang Luang in Chiang Mai, Kiliwong in Nakorn sri
Thammarat
Study tour member
- 5 research team members
- Other 10 members who want to participate
- Specification of the natural leaders
Back from the study tour
- finding more members for 21 families plus 1 research team
Mobilizing operating fund (March) 100 Bath for one shareholder and not more than 200
shares per family

มีกฏ หุน้ – แรง
Strict Regulation for share holding
- No new share holders/considering taking advantages
- Request for financial assistance from Supanimitr Foundation for 320,000 Baht
- Rent the area for 3 rai use for the resort with rented fee for 10,000 Baht/5 years, renting cost
was exempted for 8 month/during construction period
- At the beginning, there will be 5 single rooms, 2 suit rooms (for 20 persons)
- Receiving financial assistance from Supanimitr Foundation for 300,000 baht
Opening of the Resort was set on October 1, 2006
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Tour programs (highlight)
1. Local livelihood
- responsible fishing
- local culture and ceremony
- local food (Jor kor klea dessert)
2. Tourist spots
- Bor Ched Looke (seven ponds)
- shellfish habitat
- Mangrove forest
- Wild orchid
- Island/coral reef
Cost for the tour programs were set
Arranging of tour in the national park area is coordinated with the national park authority
Tourist management group
- Accommodation- restaurant, information center and public relation
- Tourist boats- are members of tourist management group, members of long-tail boat group
Public relation day for the tourist management group
- Initiated from research forum
- Providing information to the community
- Fund raising/member /rules and regulations
- Establishing garbage disposing system group
Handicraft – transferring knowledge to the youth
- Coconut (coconut shell, broom, basket)
- Nipa Palm (thatching, food cover, basket, pail)
- Screw Pine (hand bag, hat)
- drifted wood (model boat)
Group needs – training in various aspects
Group advisors
- Head of the Bor Ched Looke village Heath Center
- 2 teachers from the local school work as documentation staff
- 2 members of District Administrative Organization
- Religious leader
- Representative from Thailand Research Fund
- Local fisher folk network
Problems
1. Members do not participate activities
2. Funding
3. Documenting – media (school – Thailand Research Fund)
4. Members’ capacity for producing media (Save Andaman)
5. Tambol/Provincial administrative organization - fund
63

Needs and Requirements
1. Networking with related agencies/organizations
2. Language
3. Occupation/food/processing/reception
4. Management - accounting/computer/public relation
5. Group management plan
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Annex 7 Group 3 Coastal Resources Management and Community-based Fishing Port
Management

ภาคผนวกที่ ๗ กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๓ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการจัดการวิหสากิจชุ มชน
แพปลาชุ มชน ตาบลขอนคลาน อ.ทุ่งหว้ า
ปัจจัยในการจัดตั้งฯ
- ถูกกดราคา
- โกงน้ าหนัก
- ติดแอก
- ฯลฯ
องค์ กรที่เกีย่ วข้ องกับกลุ่ม
๑. แคร์อนั ดามัน
๒. องค์การบริ หารส่ วนตาบล
๓. กองทุนหมู่บา้ น (เฉพาะปี แรก)
๔. ชุมชน
๕. ธกส (ปี ที่สอง)
๖. กรมประมง
แพชุ มชน ๔ แห่ งและปี ทีก่ ่อตั้ง
- แพชุมชนหมู่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
- แพ ๒๐๐๐
เมษายน ๒๕๔๕
- แพออมทรัพย์ ๒๕๔๗
- แพคลองดุถงั พฤษภาคม ๒๕๔๘
หน้ าที่ของแพปลาชุ มชน
- ซื้ อขาย ปลา หมึก กุง้ ปู น้ ามัน
- นากาไรที่ได้แบ่งสรรให้กบั
- การจัดการเรื่ องเงิน
จากกาไรทั้งหมดตัดรายจ่ายประจาเดือน ให้พนักงานก่อน ๓๐เปอร์ เซ็นต์
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ตัดรายจ่ายทัว่ ไปยกมาเป็ น
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
ปั นผลตามหุ้น
๕๐ เปอร์ เซ็นต์
ปั นเฉลี่ยคืน
๒๕ เปอร์ เซ็นต์
ตอบแทนให้ คณะกรรมการ
๑๐ เปอร์ เซ็นต์
สารองกลุ่ม
๑๐ เปอร์ เซ็นต์
พัฒนาสังคม
๕ เปอร์ เซ็นต์
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา นักเรี ยนผูด้ อ้ ยโอกาส กิจกรรมอนุ รักษ์
ขั้นตอนการจัดตั้งแพชุ มชนฯ
- ดูงาน
- หาข้อมูล (เช่นการพูดคุย)
- ขยายความคิดและสร้างเครื อข่าย
- ก่อตั้งกลุ่ม
องค์ ประกอบของกลุ่มฯ
ประธาน
รองประธาน
เลขา การเงิน การบัญชี ปฎิคม ตลาด ตรวจสอบ
ตัวชี้วดั ความยัง่ ยืน
๑. ทรัพยากรยังคงอยู่
๒. เครื อข่าย/สมาชิกเพิ่มขึ้น
๓. ความสามัคคีภายในกลุ่ม
๔. การมีส่วนร่ วมของสมาชิก
๕. ความโปร่ งใสในการดาเนิ นการตรวจสอบรายได้/เปิ ดเผย
๖. การปฎิบตั ิตามระเบียบ
๗. รายได้เพิ่มขึ้น
๘. เศรษฐกิจดี/ครอบครัวอบอุ่น/สุ ขภาพจิตดี
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Annex 7 Group 3 Coastal Resources Management and Community-based Fishing Port
Management
Group 3- Coastal Resources Management and Community-based Fishing Port
Management
(Tambol Khon Klan, Tung-wah District)
Factors for group establishment
- Depressed price of the fish products
- Rigged weighting
- Slaving
- etc.
Concerned organizations
1. Care Andaman
2. Tambol administration organization
3. Village fund (in the first year)
4. Community
5. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) (in the second year)
6. Department of Fisheries
4 Community Fishing Ports
- Moo 3 community Fishing Port –February 2001
- 2000 fishing port – April 2002
- Saving Fishing Port – 2004
- Dugang Canal Fishing Port – May 2005
Functions of the Community Fishing Port
- Trading fishes, squid, crab and fuel
- Sharing profit to the members
- Financial Management
From the net profit deducted monthly expenditure for 30 percent for giving to the
working staff
Deducted all expenditure, the profit is set as
100 percent of the share
Allocation according to the shares
50 percent
Average allocation to the members
25 percent
Committee bonus
10 percent
Group reservation
10 percent
Public development
5 percent
(Public development activities such as religious activities, under privileged students, conservation
activities)
Process for establishing the Community FishingPort
- Study tour
- searching more information (such as interviewing, conversation)
- Expansion of idea and establishing network
- Establish group
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Group Organization Structure
- Chairperson
- Vice-chair
- Secretary
- Financial staff
- Reception
- Marketing
- Monitoring/evaluation
Indicators for Sustainable Management of the Established Group:
1. Sustainable of the resources available
2. Increasing number of the group members or increasing network/partners
3. Unity and coherence among the group members
4. Participation by the members
5. Financial transparency
6. Members follow the group’s regulation
7. Increasing of member incomes
8. Sustainable living, healthy and wealthy
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Annex 8 Suggested HRD Needs for Fisheries Management – Trad Province

ภาคผนวกที่ ๘ นาเสนอความต้ องการในการเสริ มสร้ างพทรั พยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการทรั พยากรชายฝั่ ง โดยจังหวัด ตราด
แนวการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทาประมงอย่ างรับผิดชอบ โดย จ. ตราด
วิสัยทัศน์ - ตราดเมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี เป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็ นพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยัง่ ยืน
Vision – Trad is paradise for the Eastern Thailand, good quality of life of people, source of quality agriculture products, eco-tourism and sustainable
friendship with member country
กลุ่มเป้ าหมาย
Target group

ความต้องการ
Requirement

๑. ผูน้ าชุมชน / ท้องถิ่น
1. Local/community
Leaders

ให้ความรู ้และปลูก
จิตสานึกในด้านการ
จัดการทรัพยากร
Enhance knowledge and
awareness building on
resource management

๒. กลุ่มเยวชน ลูกหลาน ๑. ให้ความรู ้และสร้าง
ชาวประมง
จิตสานึกฯ

วิธีการ/กิจกรรม
Method/activity

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Responsible agency

๑. อบรม ศึกษา ดูงาน
- อปท* Local admin
๒. สร้างแรงจูงใจ (ทาง organization
สังคมและเศรษฐกิจ) - ประมงจังหวัด
๓. จัดทากิจกรรมนาร่ อง Provincial Fisheries
1. Training, study tour
Office
2. Provide incentives
- องค์กรเอกชน NGOs
(Social and economic)
- อพท**DASTA
3. Pilot activities
๑. จัดค่ายฝึ กอบรม
- อปท Local Admin.
๒. ศึกษาเรี ยนรู ้เพื่อให้ Org.

ลาดับความสาคัญ
Priority

๑
1

๒

ข้อเสนอแนะ แผน
จังหวัด / อบต อบจ
Recommendation
Provincial/Subdistrict/district Plan
ติดตามประเมินผลของ
การปฎิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง
Continuous monitoring
and evaluation the
activities

สร้างแรงจูงใจ เช่นการ
ให้ทุนการศึกษา รางวัล
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Youths and kids

๒. สร้างมัคคุเทศก์นอ้ ย
1. Enhance knowledge
and awareness building
on resource management
2. Developing youth
tour guides

จัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่น
๓. จัดทาสื่ อเผยแพร่
1. Organize Training
camp
2. Learning to develop
local curriculum
3. developing media for
promotion

- อพท DASTA
- สถานศึกษา Schools
- สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมจังหวัด
Provincial natural
resource and
environment office
- สานักงานประมง
จังหวัด Provincial
Fisheries Office
- องค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศและต่างประเทศ
NGOs
(local/international
NGO)

หรื อโควตาพิเศษ
Providing incentives
such as educational
funds or special study
quota
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Annex 9 Suggested HRD Needs for Fisheries Management – Trang Province

ภาคผนวกที่ ๙ นาเสนอความต้ องการในการเสริ มสร้ างพทรั พยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการทรั พยากรชายฝั่ ง โดยจังหวัด ตรั ง
แนวการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทาประมงอย่ างรับผิดชอบ จังหวัดตรัง
กลุ่มเป้ าหมาย
ความต้องการ
วิธีการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลาดับความสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
๑. คนในชุมชน
- วิจยั
๔. เรี ยนรู้จาก
๑. อบต
๑
- แผนพัฒนาประจาปี
1. Community
- ฝึ กอบรม
ประสบการณ์
๒. หน่วยงานรัฐ
- คณะกรรมการ
Members
- ดูงาน
๕. แลกเปลี่ยน
๓. NGO
ดาเนินการติดตามและ
- Research
ประสบการณ์กบั
1. Tambol Admin
ประเมินผล
- Training
องค์กรภายนอก
Org.
- สนัยสนุนให้ อบต /
- Study Tour
1. Learning from
2. Government
อบจ เทศบาลให้สืบ
experiences
agencies
สารกิจกรรมต่อไปใน
2. Sharing
experiences with
3. NGOs
อนาคต
oxternal
- Annual
organizations
๒. องค์กรปกครอง
๒
development plan
ท้องถิ่น
- Monitoring and
2. Local Admin
Organization

evaluating
committee
- Support
Tambol/Provincial
Admin Org. to
continue activities

ข้อเสนอแนะสาหรับ SEAFDEC เพื่อพิจารณาสนับสนุน
- จัดทาสื่ อโดยนาความรู้ที่ได้จากประสบการณ์เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานและใช้แลกเปลี่ยนความรู ้กบั กลุ่มอื่นและมีการจัดเผยแพร่
Recommendations for assistance from SEAFDEC
- Developing media based on knowledge learned from experiences for sharing with other organizations and publicizing
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Annex 10 Suggested HRD Needs for Fisheries Management – Trang Province

ภาคผนวกที่ ๑๐ นาเสนอความต้ องการในการเสริ มสร้ างทรั พยากรมนุษย์ เพื่อการจัดการทรั พยากรชายฝั่ ง โดยจังหวัด ตรั ง
แนวการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ การจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทาประมงอย่ างรับผิดชอบ
จังหวัดสตูล
กลุ่มเป้ าหมาย

ความต้องการ

วิธีการ/กิจกรรม

Target

Needs

Method/activity

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลาดับความสาคัญ
Priority

Responsible
agencies

๑. กลุ่มแกนนา/ผูน้ า
ชุมชน
๒. ตาบล อาเภอ
1. Leaders/
Community
Leaders
2. Tambol, district

๑. ความรู้ ทักษะ ขีด
ความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรฯ
อุปกรณ์/เครื่ องมือ
1. Knowledge,
skill, capacity for
resource
management/
Tools

๑. สัมมนาเชิงปฎิบตั ิการ
จัดทาแผนการจัดการ
ทรัพยากรฯ
๒. อบรมด้านการจัดทาสื่ อ /
ใช้สื่อ
๓. ศึกษาดูงานใน/นอก
สถานที่
๔. จัดเวทีทบทวนสรุ ป
บทเรี ยนเลกเปลี่ยน ๓
เดือนต่อครั้ง

- อบต Tambol

1. Workshop for
development of coastal
resource management
plan

International
Development
Orgs.

Admin. Org
- อบจ Provincial
Admin. Org.

- อปท DASTA
- กรมประมง DOF
- กรมทรัพยากรฯ
DMCR

- NGO
- หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ

ข้อเสนอแนะ แผน
จังหวัด / อบต อบจ
Recommendations
for provincial/local
admin org plan

๑. ความรู้ในการจัดการ
ทรัพยากร
๒. การใช้สื่อ / ถ่ายทอด
๓. ความรู้การสร้าง
กระบวนการและ
การบริ หารจัดการ
องค์กร
๔. ความรู้การนาเสนอ

๑. ควรทาสื่ อที่
หลากหลายเช่น
- หอกระจายข่าว/เสี ยง
ตามสาย
- แผ่นพับ
- ซีดี
- วิทยุมดดา
- ทีวี
๒. ควรสนับสนุน
งบประมาณจัด
กิจกรรมของชุมชนจาก
ทุกภาคส่ วน

1. Knowledge on
Resource
management
2. Media
usage/communication
skill
3.Organization
1. Making diverse
process and
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2. Media
development/usage
3. Inside/outside Study
tour
4. Creating platform for
lessons learned
review/conclusion/sharing
every 3 month

๒. จัดตั้งศูนย์
ประสานงานระดับ
อาเภอ
2. Establish
coordinating center
at district level

๑. ประชุมแกนนาและส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
๒. จัดตั้งคณะกรรมการ
๓. จัดทาโครงการเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- อบต TAO
- อบจ PAO
- อปท LAO
- กรมประมง DOF
- กรมทรัพยากรฯ

1. Leaders and concerned
parties meeting
2. Committee set up
3. Develop and submit
proposals to the
concerned
agencies/organizations

DMCR

- ภาคเอกชน Private
sector

management
knowledge
4. Presentation skill

media, such as
- broadcasting
tower/ village
speaker
- brochure
- CD- rom
- Single side ban
radio
- Television

มีศูนย์ประสานงาน
องค์กรชุมชนประมง
ระดับอาเภอ

ให้แต่ละจังหวัด
ดาเนินการเร่ งด่วน
- โครงสร้างของศูนย์
ประสานงานระดับ
จังหวัด
- ประสานงานแต่ละ
จังหวัด
- สนับสนุน
งบประมาณไปยัง
ชุมชน

Establish community
fishery organization
coordinating center at
District level

Immediate actions
for each province
- Developing
structure for
provincial
coordinating center
- Coordinating
fishery organization
within each
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province
- Providing
financial support to
local communities

ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาพรัพยากรมนุษย์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน
- ร่ วมกันสนับสนุน/ส่ งเสริ มการพัฒนาฯ
- ร่ วมกันเป็ นเจ้าภาพในการดาเนินกิจกรรม
- แบ่งภารกิจในการจัดการที่เป็ นรู ปธรรม
Suggested Directions on HRD for sustainable coastal resource management
- Co-support/promoting the development
- Co-hosting in implementing activities
- Allocation of function and responsibility for practical co-management
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