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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 14-

16 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 



 7 

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 

 



 8 

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 eco-

system 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 Group3-

Coastal 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 well-

organized/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 
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- 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 
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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 co-

management 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. บทน า 

1. การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบติัการระดบัประเทศดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุยเ์พื่อการจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งรับผดิชอบไดจ้ดัข้ึนโดยศูนยพ์ฒันาประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (ซีฟเด็ค)ร่วมกบั
กรมประมง และองคก์รทอ้งถ่ินในจงัหวดัสตูล ท่ีจงัหวดัสตูล ระหวา่งวนัท่ี 27-30 มิถุนายน พ.ศ.2549 การ
ฝึกอบรมคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “กระบวนการน าร่อง” ท่ีด าเนินการโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากสวดิีช 
อินเตอร์เนชัน่แนล ดิเวลวอปเมนต ์ เอเจนซ่ี (ซีดา้) ภายใต ้แผนงานความร่วมมือดา้นการประมงระหวา่งอาเซ่ียน-
ซีฟเด็ก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “จรรยาบรรณการท าการประมงอยา่งรับผิดชอบในระดบัภูมิภาค” ช่ือ
“การพฒันาทรัพยากรมนุยเ์พื่อสนบัสนุนการด าเนินการภายใตก้รอบ จรรยาบรรณการท าการประมงอยา่ง
รับผดิชอบในภูมิภาคอาเซียน” 

2. ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแทนจากหน่วยงานในภาคส่วน
ต่างๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้ง มีประสบการณ์ และมีศกัยภาพท่ีจะร่วมในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง ประกอบดว้ย 
หน่วยงานราชการจากส่วนกลาง ไดแ้ก่ กรมประมง หน่วยงานและโครงการระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ประมงจงัหวดั 
ประมงอ าเภอ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) โครงการจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ัง (CHARM) หน่วยงานจากสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ สถาบนัทรัพยากรชายฝ่ัง (CORIN) จาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ Wetland Alliances Program (WAP) จากสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หน่วยงานจากภาคเอกชน ไดแ้ก่ SAVE ANDAMAN NETWORK จ.สตูล 
นอกจากน้ียงัประกอบดว้ย สมาพนัธ์ประมง ตวัแทนชาวบา้นและชาวประมง  ตลอดจนนกัวชิาการจากศูนย์
พฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงในภาคผนวกท่ี 1 

3. วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี คือ เพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของ
ทรัพยากรมนุยใ์นการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยการอาศยัความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ของโครงการ/กิจกรรมท่ี
ด าเนินการในจงัหวดัสตูลและจงัหวดัชายฝ่ังอ่ืนๆ และเพื่อใชเ้ป็นเวทีแสดงความคิดเห็นในเร่ืองบทบาทส าคญั
ของการพฒันาทรัพยากรมนุยใ์นการส่งเสริมการจดัการประมงอยา่งรับผิดชอบ ขอ้มูลความเป็นมาและการ
แนะน าการจดัฝึกอบรมปรากฏในภาคผนวกท่ี 2  วตัถุประสงคเ์ฉพาะของการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบติัการ
คือการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันา และการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื (รวมถ่ินท่ีอยูแ่ละการประมง)โดย
อาศยัการเรียนรู้จากบทเรียนและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีไดจ้ากองคก์รทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมงใน
จงัหวดัสตูลท่ีมีการจดัการท่ีดี นอกจากน้ียงัคาดวา่ผลจากการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบติัการ จะท าใหท้ราบ
ทิศทางและแนวทางในอนาคตท่ีชดัเจนในการปรับปรุงและพฒันาทรัพยากรมนุยใ์นส่วนท่ีตนเองรับผดิชอบเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื ระเบียบวาระการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบติัการแสดงใน 
ภาคผนวกท่ี 3 
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II. นโยบายด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและการท าการประมงอย่าง
รับผดิชอบ กรณีของจังหวดัสตูลในภาคใต้ของประเทศไทย 

4. รองผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูลน าเสนอนโยบายระดบัจงัหวดัดา้นการสนบัสนุนโครงการ/กิจกรรมการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ ประกอบดว้ยสถาวะทัว่ไปของการประมงชายฝ่ังในจงัหวดัสตูล กรอบยทุธศาสตร์จงัหวดั และ
กิจกรรม/โครงการสนบัสนุนการจดัการและการพฒันาชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื (ภาคผนวกท่ี 4) 

5. วทิยากรของการฝึกอบรมไดใ้หข้อ้สังเกตวา่ชายฝ่ังของสตูลมีระบบนิเวศวทิยาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมี
ความแตกต่างหลากหลายอยา่งมาก ประกอบดว้ยพื้นท่ีป่าชายเลนและแหล่งท่ีอยูอ่าศยัชายฝ่ังท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีกวา้ง
ใหญ่ สตูลมีสภาพทางภูมิศาสตร์ในดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวกและลกัษณะภูมิประเทศท่ีท าใหเ้ป็นพื้นท่ีท่ี
เหมาะสมในภาคใตข้องประเทศไทยส าหรับการท่องเท่ียวและส าหรับชาวประมงทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี 
(โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจบัและการแปรรูปปลากระตกัในพื้นท่ีชายฝ่ัง) ทั้งน้ียงัไดเ้นน้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยต่์อการจดัการและพฒันาทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนืตามท่ีไดมี้การระบุไวใ้นช่วง
ทศวรรษท่ีผา่นมาถึงการเพิ่มข้ึนของแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรชายฝ่ังซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบชดัเจนของ
การเส่ือมโทรมของทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งรุนแรง 

6. การฝึกอบรมไดก้ล่าวถึงเน้ือหาของนโยบาย 3 ดา้นในการส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและการจดัการ
ทรัพยากรอยา่งรับผดิชอบในจงัหวดัจากการด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ นโยบายและการ
ด าเนินการท่ีกล่าวถึงประกอบดว้ย 

 การเป็นแม่ส่ือ: การส่งเสริมและสนบัสนุนการจบัคู่อยา่งเหมาะสมระหวา่งภาคทอ้งถ่ิน กบัภาคเอกชน 
โดยการเปรียบเทียบระหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน 

 การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก: การอ านวย/ (การท าใหง่้าย/สะดวกสบายข้ึน) สร้างโอกาสใหก้บั
ประชาชนในการท ามาหากินอยา่งถูกกฎหมาย และการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค 

 การเป็นผูส้นบัสนุน: สนบัสนุนงบประมาณเพื่อสนบัสนุน/กระตุน้ให้เกิดงานท่ีสร้างความเขม้แขง็ของ
ศกัยภาพของทอ้งถ่ินและภาคเอกชน 

7. ผูบ้รรยายยงัไดน้ าเสนอแผนยทุธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรมดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นการ
ฝึกอบรม ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและการบรรเทาความยากจน 

 กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับยทุธศาสตร์ท่ี 1  

  -  โครงการฟ้ืนฟูหลงัสึนามิ 

  - โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมชาวประมงผูเ้พาะเล้ียงชายฝ่ัง 

  -  การออกใบรับรองผลผลิตจากฟาร์ม GAP (การปฏิบติัในการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าท่ีดี) 
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  -  โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สังคมแห่งความสงบสุข 

 กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับยทุธศาสตร์ท่ี 2 

  -  การจดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัรอนุรักษช์ายฝ่ัง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเท่าเทียมและย ัง่ยนืเพื่อสนบัสนุนการท ามาหา
กินของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับยทุธศาสตร์ท่ี 3 

  -  การติดตามและเฝ้าระวงัการท าลายทรัพยากรชายฝ่ัง 

  -  โครงการปล่อยปลา 

  -   การติดตามและเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าชายฝ่ังและทรัพยากรชายฝ่ังอ่ืนๆ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ระบบการบริหารจดัการประมงชายฝ่ังท่ีดี 

กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับยทุธศาสตร์ท่ี 4 

 -  การสนบัสนุนการตั้งองคก์รจดัการการจดัการประมงระดบัทอ้งถ่ิน 

III. บทเรียนทีไ่ด้รับและการแลกเปลีย่นประสบการณ์การจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ัง: การจัดการทรัพยากร
ชายฝ่ังโดยชุมชน 

3.1 ประเด็นทีเ่ป็นข้อจ ากัดของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่การจัดการและพฒันาทรัพยากรประมงชายฝ่ัง
อย่างยัง่ยืน 

8. คณะผูอ้ภิปรายประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก องคก์รดา้นการจดัการประมงในระดบัจงัหวดัและระดบัทอ้งถ่ิน
ของจงัหวดั ตรัง สตูล และตราด ร่วมกนัน าเสนอบทเรียนและประสบการณ์ของการจดัการทรัพยากรประมง
ชายฝ่ัง การอภิปรายเนน้การน าเสนอประเด็นและขอ้จ ากดัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการจดัการ
ทรัพยากรประมงชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 

9. มีขอ้จ ากดัมากมายในการพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ให้แก่ศกัยภาพของทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ังของตนเอง อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนวา่การขาดความรู้ในเร่ืองการจดัการและพฒันาทรัพยากรประมงชายฝ่ัง
อยา่งย ัง่ยนืจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะตอ้งพิจารณาเพื่อการจดัท าแผนและกิจกรรมของการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี
ข้ึนในอนาคต 

3.2 กรณีศึกษาและบทเรียนจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและโครงการ/งานทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่การจัดการประมงชายฝ่ังในทะเลอนัดามัน 
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10. การอภิปรายอีกคณะหน่ึง ประกอบดว้ย ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโครงการ/งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการจดัการประมงในพื้นท่ีฝ่ังทะเลอนัดามนั ส่วนใหญ่เป็นโครงการขององคก์ารอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ ประกอบดว้ยคุณด ารง ศิลปะชยั ผูแ้ทนจากโครงการ CHARM ดร.กงัวาลย ์ จนัทร
โชติ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และคุณสมโภชน์ น่ิมสันติ
เจริญจากสถาบนัส่งเสริม จ. ระนอง และผูแ้ทน 2 ท่านจากโครงการเซฟอนัดามนั 

11. การฝึกอบรมไดจ้ าแนกประเภทของโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เป็น 
โครงการท่ีสนบัสนุน (ก) กิจกรรมการวจิยั และ (ข) การฝึกอบรม/การสร้างศกัยภาพใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน และ/
หรือเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการในพื้นท่ี ซ่ึงไดส้รุปวา่ ผลได/้ผลลพัธ์จากการด าเนินกิจกรรม 2 ประเภทน้ีสามารถ
สนบัสนุนและส่งเสริมกนั ตวัอยา่ง เช่น 

 -  ความรู้จากการวจิยั จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการพิจารณาท าโครงการฝึกอบรม
หรือเสริมสร้างศกัยภาพส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินหรือประชาชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 

 -  ความรู้จากการวิจยัท่ีด าเนินการในทอ้งถ่ิน จะสามารถใหแ้นวทางแกไ้ขท่ีแทจ้ริงในการแกปั้ญหาของ
ทอ้งถ่ิน 

 -  กิจกรรมการฝึกอบรม/การเสริมสร้างศกัยภาพในทา้ยท่ีสุด จะเป็นการยนืยนัหรือการประเมินผลท่ีได้จาก
การวจิยั ในการสนบัสนุนการบูรณาการองคค์วามรู้จากการวจิยัทอ้งถ่ินเขา้กบัแผนการจดัการหรือกิจกรรมของ
ทอ้งถ่ิน 

12. การฝึกอบรมยงัช้ีใหเ้ห็นวา่ งานวจิยัส่วนใหญ่เนน้ชนิดของสัตวน์ ้าท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจแทนท่ีจะ
เป็นสัตวน์ ้าชนิดอ่ืนๆท่ีอาจใชป้ระโยชน์ได ้ ซ่ึงจะท าให้สามารถรักษาและด ารงสมดุลของระบบนิเวศน์ไวไ้ด ้ ท่ี
ประชุมไดแ้นะน าใหมี้การเพิ่มความพยายามในการใชป้ระโยชน์จากสัตวน์ ้าชนิดอ่ืนๆท่ีมีอยูแ่ละมีศกัยภาพ
ทางดา้นการตลาด 

IV. ประสบการณ์ของการจัดตั้งกลุ่มเพือ่การจัดการประมงชายฝ่ัง: ผู้แทนจากท้องถิ่น 

13. การฝึกอบรมไดมี้การน าเสนอประสบการณ์ของการจดัตั้งกลุ่มชาวประมง – กลุ่มท่ี 1 - การจดัการ
ทรัพยากรชายฝ่ังและการจดัการป่าชายเลนชุมชน, กลุ่มท่ี 2 – การจดัการภายหลงัภยัพิบติัและการท่องเท่ียวเชิง
เกษตร (พื้นฐานการเกษตร) หลงัภยัพิบติั, และ กลุ่มท่ี 3 การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและการจดัการแพปลาชุมชน 
(ผลของกลุ่มศึกษา อยูใ่น ภาคผนวกท่ี 5, ภาคผนวกท่ี 6 และ ภาคผนวกท่ี 7 ตามล าดบั)  

14. สามารถสรุปใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ระบบของการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยทอ้งถ่ินไดมี้การจดัตั้งและ
จดัการอยา่งดีโดยตวัแทนจากชาวบา้นและผูอ้  านวยการกลุ่ม/ชุมชนท่ีจดัตั้งโดยองคก์รพฒันาเอกชนในพื้นท่ี โดย
มีเป้าหมายในการแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้นความตอ้งการ และผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงพบวา่การก่อตั้งกลุ่ม
ชาวประมงเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากสาเหตุหลกัๆดงัต่อไปน้ี 
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 -  การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ัง จากสาเหตุของมลภาวะ การใชเ้คร่ืงมือประมงท่ีมีการ
ท าลายลา้ง เช่น อวนรุน และอวนลาก ซ่ึงปัญหาน้ีอาจน าไปสู่การลดลงของรายไดข้องครัวเรือน 

 -  การท่ีมีองคก์รเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยูใ่นพื้นท่ี 

 -  วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสนบัสนุนการจดัการโดยชุมชน 

 -  ส านึกของผูน้ าชุมชนและสมาชิก 

15. ผลของกลุ่มศึกษาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตวัแทนของแต่ละกลุ่มช้ีใหเ้ห็นถึง กระบวนการจดัตั้งกลุ่ม, การ
จดัการ และหนา้ท่ีในการด าเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนผลประโยชน์หลกัจากกลุ่ม ดงัน้ี 

กระบวนการจดัตั้งกลุ่ม 

 -  การประชุมระหวา่งชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อปรึกษาหารือเร่ืองปัญหาต่างๆ 

 -  การสนบัสนุน/แนะน าจาก NGO เร่ืองการจดัตั้งและจดัการกลุ่ม โดยการผสมผสานความเป็นอยูแ่ละ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ในการจดัการทรัพยากร 

 -  การจดัทศันศึกษา/การฝึกอบรม 

 -  การวางแผนการจดัตั้งกลุ่ม การจดัการและหนา้ท่ี 

 -  การจดัตั้งกลุ่ม  

การจดัการและหนา้ท่ีของกลุ่ม 

 -  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และการปฏิบติัการ 

 -  บทบาทและกฎระเบียบส าหรับสมาชิกของกลุ่ม 

 -  การติดตามการท างานและการจดัการของกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ 

 -  การปรับเปล่ียนบทบาทและกฏระเบียบของกลุ่มจากผลของการติดตามและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

ผลประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีไดจ้ากการจดัตั้งกลุ่ม 

 -  เพิ่มรายไดข้องครัวเรือน 

 -  เพิ่มความเขม้แขง็ใหแ้ก่การเป็นเอกภาพของชุมชน 

 -  ไดรั้บรางวลัและ/หรือการสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากจงัหวดัหรือองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

 -  มีบุคคลภายนอกมาเยีย่มชมมากข้ึน 

 -  ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน (เช่น การช่วยเหลือฟ้ืนฟูชุมชนทอ้งถ่ินภายหลงัสึนามิ) 

โครงสร้างทัว่ไปของกลุ่ม 

 -  ประธาน 

 -  รองประธาน 
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 -  เจา้หนา้ท่ีการเงิน, ปฎิคม, การตลาด, ฝ่ายติดตามตรวจสอบ 

ตวัช้ีวดัของการจดัการอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึน 

 -  การมีทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

 -  จ  านวนสมาชิกกลุ่มท่ีเพิ่มข้ึน หรือการมีเครือข่ายผูร่้วมงานเพิ่มข้ึน 

 -  ความเป็นเอกภาพของสมาชิกกลุ่ม 

 -  การเงินท่ีโปร่งใส 

 -  การปฏิบติัตามกฎระเบียบกลุ่มของสมาชิก 

 -  สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

 -  เศรษฐกิจดี/ครอบครัวอบอุ่น/สุขภาพดี 

องคก์ร/สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งในการช่วยเหลือ/การจดัการร่วมกบักลุ่ม 

 -  องคก์รพฒันาเอกชนในพื้นท่ี 

 -  กองทุนหมู่บา้น 

 -  สมาชิกในหมู่บา้น 

 -  กรมประมง 

 -  องคก์รทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 

 -  สะพานปลาในพื้นท่ี 

 -  อ่ืนๆ 

V. ข้อแนะน าส าหรับกจิกรรมและรูปแบบในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังอย่าง
ยัง่ยนืและรับผดิชอบ: ส่ิงท้าทายและความคาดหวงั 

16. การฝึกอบรมไดข้อใหมี้การพิจารณษและใหข้อ้เสนอแนะดา้นความตอ้งการอยา่งเร่งด่วนน้ีส าหรับกิจกรรม
การพฒันาทรัพยากรมนุยเ์พื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนืและรับผดิชอบ (ภาคผนวก 8, ภาคผนวก 9, 
และ ภาคผนวก 10) ผลจากการอภิปรายของกลุ่มจากจงัหวดั ตราด, ตรัง และสตูล แสดงใหเ้ห็นวา่กิจกรรมการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ควรด าเนินการ มีดงัน้ี 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน 

 2. เจา้หนา้ท่ีปกครองในพื้นท่ี, เจา้หนา้ปกครองระดบั จงัหวดั/อ าเภอ 

กิจกรรมท่ีตอ้งการและรูปแบบ 
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1. การฝึกอบรมหรือการจดัค่ายอบรม/เชิงปฏิบติัการ/การสัมมนา - หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัการ
อบรมหรือการจดัค่ายอบรมในเร่ืองการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งรับผดิชอบ 

2. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  - เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ในเร่ืองการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี โดยอาจเป็นไปในรูปแบบของการจดัเวทีกลุ่ม หรือ เวทีชาวบา้น 
 3. เวทีส าหรับการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และบทเรียนท่ีไดม้ากบัชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

 4. การจดัท ากระบวนการ/กิจกรรมน าร่อง และการด าเนินการ – การจดักิจกรรมน าร่อง เพื่อเป็นกิจกรรม
ศึกษาตวัอยา่งในเร่ืองเฉพาะเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งรับผดิชอบ หรืออาจเป็นกิจกรรมเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อใหช้าวบา้นไดเ้กิดแรงจูงใจท่ีจะเขา้มาร่วมในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่ง
รับผดิชอบ บทเรียนท่ีไดจ้ากกิจกรรมน าร่องน้ีสามารถถ่ายทอดไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 

5. จดัท าส่ือการถอดบทเรียน - หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัท าส่ือในรูปแบบของการถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ของกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อใชเ้ป็นการเผยแพร่เป็นแนวทางใหก้บักลุ่มอ่ืนๆ หรือผูท่ี้ตอ้งการ
จะก่อตั้งกลุ่ม 

6.  การจดัท าส่ือใหค้วามรู้ – หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัท าส่ือใหค้วามรู้ในเร่ืองการจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ังอยา่งรับผดิชอบ เช่น แผน่พบั โปสเตอร์ หรือวีดีโอ เป็นตน้ 

7. การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน – เน่ืองจากชุมชนมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
ชายฝ่ังและประมง รวมทั้งชุมชนทรัพยากรชายฝ่ังและประมงไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของชาวบา้นใน
ชุมชนชายฝ่ัง ดงันั้นการน าภูมิปัญญาชาวบา้นมาสู่การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเพื่อใชใ้นโรงเรียนและสถานศึกษา
ต่างๆ จะเป็นประโยชน์กบัทั้งชุมชนในแง่ของความรู้สึกในการเป็นเจา้ของทรัพยากรชายฝ่ังของตนเองและเตม็ใจ
ท่ีจะรักษา บุคคลภายนอกสามารถเรียนรู้ความรู้ทอ้งถ่ินนั้นจากประสบการณ์ท่ีสะสมมาทั้งชีวติของชาวบา้นโดย
ผา่นหลกัสูตรทอ้งถ่ินน้ี และในท่ีสุดความย ัง่ยนืในการใชท้รัพยากรชายฝ่ังก็จะเกิดข้ึนแก่ชุมชนนั้นๆ 

8.  การจดัตั้งศูนยป์ระสานงานระดบัอ าเภอ – ท  าหนา้ท่ีประสานงาน สร้างความร่วมมือระหวา่งชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งรับผดิชอบ โครงสร้างศูนยฯ์ ประกอบดว้ย 
คณะกรรมการท่ีหลากหลาย เช่น แกนน า นายกอบต. ประมงอ าเภอ นายอ าเภอ เป็นตน้ ซ่ึงคณะกรรมการเหล่าน้ีมี
ศกัยภาพในการท่ีจะประสานงานกบัชุมชนและหน่วยงานในส่วนกลางไดเ้ป็นอยา่งดี 

องคก์ร/สถาบนัท่ีรับผดิชอบ 

 1. องคก์รปกครองในทอ้งถ่ิน 

 2. องคก์รปกครองในพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 3. ส านกังานประมงจงัหวดั 

 4. ภาคเอกชน 
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 5. องคก์รพฒันาเอกชนในทอ้งถ่ินและนานาชาติ 

17. ผลจากการฝึกอบรมช้ีใหเ้ห็นวา่ มีงบประมาณค่อนขา้งมากส าหรับการพฒันาทอ้งถ่ินจากองคก์ารบริหาร
ระดบัทอ้งถ่ิน วธีิการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการของบประมาณเหล่าน้ีคือ การพฒันาแผนการจดัการ/พฒันา
ทรัพยากรชายฝ่ังในระดบัพื้นท่ีผา่นทางองคก์ารบริหารระดบัอ าเภอเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ และยงัสรุปดว้ยวา่ควรมีการด าเนินการติดตามและการประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ืองส าหรับกิจกรรมดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใหแ้น่ใจวา่เกิดการพฒันาและจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง
อยา่งย ัง่ยนื 

VI.  สรุปและข้อเสนอแนะ 

18. การประชุม ปรึกษาหารือในระดบัหมู่บา้น ต าบล และกลุ่ม เพื่อท่ีจะรับทราบปัญหาและความคิดเห็นของ
ชาวบา้นหรือสมาชิกกลุ่มในเบ้ืองตน้ รวมถึงการพยายามแกปั้ญหาในชุมชนหรือกลุ่มก่อนท่ีจะน าไปสู่การ
ปรึกษาหารือกบัหน่วยงานรัฐ นอกจากน้ีการประชุมกนัในระดบัยอ่ยในหมู่บา้น ต าบล และกลุ่ม ยงัเป็น
ประโยชน์ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัชาวบา้นหรือสมาชิกกลุ่มรับทราบ 

19. จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีทั้งสามแห่ง พบวา่ ชุมชนไดมี้การจดัตั้งองคก์รข้ึนทั้งในรูปแบบกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มอนุรักษ ์ ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีการพฒันากิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา จ านวนสมาชิกกลุ่มท่ี
เพิ่มข้ึนเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มเน่ืองจากไดรั้บการยอมรับและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เพิ่มข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัการขยายตวัของกลุ่มยงัมีจุดอ่อนซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขได ้ นัน่คือการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการขยายตวัของกลุ่ม เช่น ความพร้อมในเร่ืองความสามารถของบุคลากรในการขบัเคล่ือนกิจกรรม
ของกลุ่ม เช่น การท าบญัชี การวางแผนกลุ่ม และการตลาด เป็นตน้นอกจากน้ีความพร้อมในเร่ืองของส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการรวบรวมจดัท าบญัชีและจดัท าระเบียนสมาชิก เป็นตน้ จึงเห็นไดว้า่
ความจ าเป็นในเร่ืองการจดัความพร้อมของทรัพยากรมนุษยแ์ละเทคโนโลยเีพื่อรองรับกิจกรรมของกลุ่มซ่ึงมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและการท าประมงอยา่งรับผดิชอบนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับพื้นท่ีทั้งสาม
จงัหวดัรวมทั้งพื้นท่ีชายฝ่ังอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

20. เพื่อใหกิ้จกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้ในพื้นท่ีมีความกา้วหนา้ รวมทั้งเป็นการสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและการท าประมงอยา่งรับผดิชอบนั้น การไดรั้บความร่วมมือระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น จากการอภิปรายจะเห็นวา่ ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนมีส่วนช่วย
ในการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งในเร่ือง
วชิาการและเงินทุนสนบัสนุน นอกจากน้ีงานดา้นการจดัการชายฝ่ังท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กิจกรรมท่ีด าเนินการโดย 
SEAFDEC-Sida, โครงการ CHARM และอ่ืนๆ จะเป็นส่วนหน่ึงของการสนบัสนุนในกระบวนการการจดัตั้ง
กลุ่ม ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีประมงจากจงัหวดัและส่วนกลางจะช่วยเหลือสภาต าบลในการอ านวยความสะดวกใน
กระบวนการจดัตั้ง และการประสานงานเพื่อรับการสนบัสนุนจากโครงการต่างๆดงักล่าว  
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21. ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและการท าประมงอยา่งรับผดิชอบ เม่ือ
พิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีทั้งสามจงัหวดั รวมทั้งพื้นท่ีชายฝ่ังอ่ืนๆ พบวา่ ชุมชนมีการจดักิจกรรม
เพื่อสนบัสนุนอาชีพและการอนุรักษท์รัพยากรไปพร้อมๆ กนั โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นแนวโนม้ท่ีดีเพื่อการน าไปสู่
การจดัการทรัพยากรชายฝ่ังและการท าประมงอยา่งรับผดิชอบและย ัง่ยนื เน่ืองจากมีการพิจารณาถึงเร่ืองชีวติความ
เป็นอยูข่องชาวบา้นและการอนุรักษท์รัพยากร แต่เพื่อใหเ้กิดความสมดุลของส่ิงท่ีพิจารณาทั้งสองดา้นน้ี จ  าเป็น
จะตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วบคู่ไปดว้ย  

22. ตวัแทนจากสภาต าบล จ.สตูลไดแ้จง้ในการฝึกอบรมถึงแผนการท่ีจะจดัตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการ
ทอ้งถ่ินในระดบัต าบล/อ าเภอข้ึน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากคนในหมู่บา้น, ชุมชนทอ้งถ่ิน, ชาวประมง, องคก์ร
พฒันาเอกชน และอ่ืนๆ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการร่วม และการจดัการประมงชายฝ่ังโดยชุมชน โดย
จะเร่ิมตน้ก่อนท่ีอ าเภอละงู  

V.  ปิดการฝึกอบรม 

23. ก่อนการปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ดร.แมกนสั ทอเรลกล่าวขอบคุณผูร่้วมจดัการฝึกอบรมคร้ังน้ี ซ่ึง
ประกอบดว้ย กรมประมงทั้งในส่วนกลางและส านกังานประมงจงัหวดัสตูล, โครงการ SAVE Andaman, 
สมาคมชาวประมง และผูเ้ขา้รับการอบรมทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการฝึกอบรม หลงัจากนั้น ดร.สิริ เอก
มหาราช เลขาธิการซีฟเด็ค ไดก้ล่าวขอบคุณผูร่้วมการฝึกอบรมทุกท่านท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนและร่วมมือพร้อม
กบักล่าวปิดการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1: List of Participants 
ภาคผนวกท่ี ๑ รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 



 21 

 
LIST OF PARTICIPANTS รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 

Resource Persons วทิยากรพิเศษ 
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 

นาย ด ารงค ์ศิลปชยั    
โครงการ CHARM 
อาคารปลอดประสพ ชั้น ๔ กรมประมง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกัร 
กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ 
โทร/โทรสาร ๐๒-๕๗๙๘๒๐๐ 
อีเมล ์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 

ดร. สมศกัด์ิ บรมธนรัตน์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ๙๐๑๑๒ 
โทร ๐๗๔-๒๑๒๘๐๐ 
อีเมล ์bsomsak@ait.ac.th 

3. Dr. Kungwan Juntarashote 

 

Professor 

Faculty of Fisheries Management 

Department of Fisheries, Kasetsart University 

Tel: 09-4558541 

ดร. กงัวาลย ์จนัทรโชติ 
ภาควชิาการจดัการประมง 
คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โทร ๐๙-๔๕๕๘๕๔๑ 

4. Mr. Somphote Nimsanticharean  

 

Instructor and Researcher 

Ranong Coastal Fisheries Research Center 

Kasetsart University 

นาย สมโภชน์ น้ิมสันติเจริญ 
อาจารยแ์ละนกัวิจยั 
สถานีวจิยัทรัพยากรชายฝ่ัง ระนอง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5. Mr. Watchara Tipthong   

 

Save Andaman 

Project Coordinator for Save Andaman 

Satun Province 

Tel: 01-9691329 

 

 

นาย วชัระ ทิพทอง 
ผูป้ระสานงานโครงการฟ้ืนฟูชุมชนชายฝ่ังอนัดามนั 
จ. สตูล 
โทร ๐๑-๙๖๙๑๓๒๙ 

6. Mr. Anek Punsakun    

 

Chairman of the Fisherfolk Association of 

นาย อเนก พนัสกุล 
ประธานชมรมชาวประมงพื้นบา้น จ. สตูล 

mailto:dsilpachai@yahoo.com
mailto:dsilpachai@yahoo.com
mailto:bsomsak@ait.ac.th
mailto:bsomsak@ait.ac.th
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Satun 

80 Mo 1, Tambol Lagu, Satun Province 
๘๐ หมู่ ๑ ต.ละงู จ. สตลู 

7. Mr. Aree Thingwang 

 

Committee Member of the Fisherfolk 

Association of Satun 

379 Mo 14, Tambol Lagu, Amphur Lagu 

Satun Province 

นาย อารีย ์ติงหวงั 
กรรมการชมรมชาวประมงพื้นบา้น จ. สตูล 
๓๗๙ หมู่ ๑๔ ต.ละงู อ.ละงู จ. สตูล 
 

8. Mr. Yurad Malalai 

 

Chairman of the Community Fishing Port 

40/3 Mo 3, Tambol Konklan, Amphur Tungwa 

Satun Province 

นาย ยหูราด มาลาลยั 
ประธานแพปลาชุมชน อ. ทุ่งหวา้ 
๔๐/๓ หมู่๓ ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 

9. Mr. Chern O-mane 

 

Provincial Fisheries Officer 

Amphur Lagu, Tambol Klongkud 

Satun Province, 91110 

Tel: 074-730618, 01-8569539 

Fax: 074-730618 

นาย เจริญ โอมณี  
เจา้พนกังานประมง ส านกังานประมงอ าเภอละงู 
อ าเภอละงู ต. คลองขดุ  อ. ละงู  จ.สตูล ๙๑๑๑๐ 
โทร. ๐๗๔-๗๓๐๖๑๘ และ ๐๑-๘๕๖๙๕๓๙ 
แฟกซ์. ๐๗๔-๗๓๐๖๑๘ 

10. Mr. Padet Topalad 

Chief of Mangrove Community 

395 Mo. 18, Tambol  Lagu 

Aumphor Lagu, Satul Province 91110 

Tel: (074) 781875, (04) 1948685 

นาย เผด็จ โตะ๊ปลดั 
ประธานกลุ่มอนุรักษป่์าชายเลนชุมชน 
๓๙๕ หมู่ ๑๘   ต. ละงู อ. ละงู จ.สตูล 
โทร. ๐๗๔-๗๘๑๘๗๕ และ ๐๔-๑๙๔๘๖๘๕ 

11. Mr. Tawesak Wangsabu 

 

Chairman of the Small Fisheries Association 

1700 Mo 4, Tambol Lagu, Aumphor Lagu 

Satul Province 

Tel: (074) 781414, (01) 0950590 

คุณ ทวศีกัด์ิ หวงัสบู 
ประธานชมรมชาวประมงพื้นบา้น 
๑๗๐๐ หมู่ ๔ ต.ละงู อ.ละงู  จ. สตูล ๙๑๑๑๐ 
โทร ๐๗๔-๗๘๑๔๑๔ และ ๐๑-๐๙๕๐๕๙๐ 
 

Department of Fisheries กรมประมง 
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 

ดร. คณิศร์ นาคสังข ์
ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประมง  
อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง  
เขตจตุจกัร กทม. ๑๐๙๐๐    
โทร. ๐๒-๕๕๘๐๒๓๑ และ ๐๕-๑๖๒๐๐๕๐ 
โทรสาร ๐๒-๕๕๘๐๒๓๒ 
อีเมลล ์k_naksung@yahoo.com 

mailto:k_naksung@yahoo.com
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Email: k_naksung@yahoo.com 

 

Coastal Habitats and Resources 

Management Project (CHARM) 
โครงการ 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 

นาย สัญชยั ตณัฑวณิช 
ผูอ้  านวยการฝ่ายไทยโครงการ CHARM 
อาคารปลอดประสพ ชั้น ๔ กรมประมง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกัร 
กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ 
โทร/โทรสาร ๐๒-๕๗๙๘๒๐๐ 
อีเมล ์sanchaitan@yahoo.com 

Prince of Songkhla University มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
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 

ดร. วไิลวรรณ เจริญคุณานนท ์   
อาจารย ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ๙๐๑๑๒ 
โทร. ๐๗๔-๒๘๒๓๒๖ และ ๐๔-๑๙๔๒๘๕๕ 
โทรสาร ๐๗๔-๒๑๒๘๔๕ และ ๐๗๔-๒๑๒๗๘๒ 
อีเมลล ์: wilaiwan.cha@psu.ac.th 

Satun Province จังหวดั สตูล 
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 

นาย ชนิตร์ ฉิมสะอาด     
ส านกังานประมงจงัหวดัสตูล 
๔๔๓ หมู่ ๖ ถ.ยนตรการก าธร  
ต.คลองขดุ อ.เมือง จ.สตูล 
โทร. ๐๗๔-๑๑๑๔๐ และ ๐๗๔-๙๖๑๓๖๐ 
โทรสาร ๐๗๔-๗๓๐๖๑๘ 

16. Mrs. Orawan Singpongsata 

 

Provincial Administrative Officer 

Pumejoradon Rd., Tambol Pimarn 

Amphur Moung, 91000 

นาง อรวรรณ สินพงศธา 
เจา้พนกังานธุรการ ๕ 
ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล 
ถ.ภูมีจรดล ต.พิมาร อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 

17. Mrs. Suree Numard 

 

Chief of Tambol Tungbulang Administrative 

นาง สุรี หนูหมาด 
นายก อบต. ทุ่งบุหลงั 

mailto:k_naksung@yahoo.com
mailto:sanchaitan@yahoo.com
mailto:sanchaitan@yahoo.com
mailto:wilaiwan.cha@psu.ac.th
mailto:wilaiwan.cha@psu.ac.th
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Organization 

68 Mo 5, Tambol Tumoloung, Amphur 

Tounglong 

๖๘ หมู่ ๕ ต.ทุ่งบุหลงั จ.สตูล 

18. Mr. Tasa Itithi 

 

12/2 Mo 3, Tambol Kouankan, Amphur Moung 

นาย ตะฝา อิตถี 
ประมงอาสา ต.ควนขนั 
๑๒/๒ หมู่ ๓ ต.ควนขนั อ.เมือง จ.สตูล 

19. Mr. Sommai Seangchoke 

Commercial Fishers 

Amphur Lagu 

นาย สมหมาย เสียงโชค 
ประมงพานิชย ์อ.ละงู 

20. Mr. Niwat Suksanee 

 

Tarutau National Park 

Tarutau Island, Tambol Paknam, Amphur Lagu 

นาย นิวฒัน์ สุขเสนีย ์
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน ้า อ.ละงู จ.สตูล 

21. Mr. Yuna Longsaman  

 

180 Mo 1, Tambol Paknam, Amphur Lagu 

นาย ยหูนา หลงสมนั 
๑๘๐ หมู่ ๑  ต.ปากน ้า อ.ละงู จ.สตูล 

22. Mr. Dacham Laman 

 

90 Mo 3, Tambol Koh-sahrai, Amphur Moung 

Tel: 09-4637699 

นาย ด๊ะเฉ็ม แลหมัน่ 
๙๐ หมู่๓  ต. เกาะสาหร่าย  อ.เมือง จ.สตูล 
โทร ๐๙-๔๖๓๗๖๙๙ 

23. Mr. Lead Mengsai 

 

207 Mo 2 

Tambol Saton, Amphur Taphae 

นาย เหลด เมงไซ 
๒๐๗ หมู่๒ ต.สาธร อ.ท่าแพ จ.สตูล 

24. Mr. Yuden Khunra 

 

Committee Member of the Satun Fisherfolk 

Association 

108 Mo 8, Tambol Lagu, Amphur Lagu 

 

นาย สูเด็น ขนุรา 
กรรมการชมรมชาวชาวประมงพื้นบา้น จ.สตูล 
๑๐๘ หมู่ ๘  ต.ละงู  อ.ละงู จ.สตูล 

25. Mr. Mad Tingwang 

 

213 Mo 2, Tambol Paknam, Amphur Lagu 

นาย หมาด ติงหวงั 
๒๑๓ หมู่ ๒ ต.ปากน ้า อ.ละงู จ.สตูล 

26. Mr. Yakop Rakchard 

 

Tambol Administrative Officer 

57 Mo 2, Tambol Tungbulang, Amphur 

Tungwa 

นาย ยะโกบ รักชาติ 
อบต 
๕๗ หมู่๒ ต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล 
 

27. Mr. Arun Tuprasit 

 

Satun Fisheries Association 

นาย อรุณ ธูประสิทธ์ิ 
สมาคมประมงจงัหวดัสตูล 

28. Mr. Sontaya Boonsuk 

 
นาย สนธยา บุญสุข 
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Satun Marine Fisheries Center 

462 Mo 3, Tambol Tammalang 

Amphur Moung, 91000 

Tel: 074-721710 

นกัวชิาการประมง 
สถานีประมงจงัหวดัสตูล 
๔๖๒ หมู่ ๓  ต.ต ามะลงั อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 
โทร ๐๗๔-๗๒๑๗๑๐ 

29. Mr. Kampon Loychuen 

 

Satun Marine Fisheries Station 

นาย ก าพล ลอยช่ืน 
นกัวชิาการประมง 
สถานีประมงจงัหวดัสตูล 

Trat Province จังหวดัตราด 
30. Mr. Gunasombat Sirisombat   

 

Provincial Fisheries Offiicer 

Office of Trat Provincial Fisheries 

Chonpathan Rd., Aumphur Moung 

Trad Province 

Tel: 039-511269, 09-6036589 

นาย กุณสมบติั ศิริสมบติั    
ส านกังานประมงจงัหวดัตราด 
ถ. ชลประทาน  อ. เมือง  จ. ตราด   
โทร. ๐๓๙-๕๑๑๒๖๙ และ ๐๙-๖๐๓๖๕๘๙ 

31. Mr. Thanich Poolthong 

 

Provincial Fisheries Officer 

นาย ธนิช พลูทอง 
ส านกังานประมงจงัหวดัตราด 
อีเมล ์thanich@totonline.net, thanich@thaimail.com 

32. Mr. Swong Suksomrump 

 

Provincial Fisheies Officer 

409/4 Mo 8 

Tambol Wangkrajae, Amphur Moung 

นาย สวอง สุขสมรัมท ์
ส านกังานประมงจงัหวดัตราด 
๔๐๙/๔ หมู่ ๘  ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 

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 

นาย ไพวลัย ์สิอ้ิน 
ประธานสภา อ.บ.ต. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมกลดั   
ต. แหลมกลดั  อ. เมือง  จ. ตราด  ๒๓๐๐๐ 
โทร. ๐๓๙-๕๘๔๒๓๓, ๐๔-๗๐๓๗๑๗๙ 
โทรสาร ๐๓๙-๙๕๘๔๒๓๓ 

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 

นาย สมนึก หงษว์เิศษ 
รองนายก อ.บ.ต. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมกลดั   
๑๙ หมู่ ๑๐   
ต. แหลมกลดั  อ. เมือง  จ. ตราด  ๒๓๐๐๐ 
โทร. ๐๓๙-๕๘๔๒๓๓, ๐๙-๐๙๕๑๕๘๘ 

mailto:thanich@totonline.net
mailto:thanich@thaimail.com
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โทรสาร ๐๓๙-๕๘๔๒๓๓ 
35. Mr. Somnuk Tanya 

 

130 Mo 1, Tambol Auyai, Amphur Maung 

นาย สมนึก ธญัญา 
๑๓๐ หมู่๑ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด 

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 

นาง อาภรณ์ มีชูขนัธ์ 
ส านกังานประมงจงัหวดัตรัง 
ศาลากลางจงัหวดัตรัง  ชั้น ๕  
ถ. พทัลุง  อ. เมือง  จ. ตรัง  ๙๒๐๐๐ 
โทร ๐๗๕-๒๑๘๕๔๑ และ ๐๑-๘๙๖๔๙๖๗ 
โทรสาร ๐๗๕-๒๑๘๕๔๑ 
อีเมลล ์: 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 

นาย สมหมาย หมาดทิ้ง 
ชมรมชาวประมงพื้นบา้น จ.ตรัง 
๘๗ หมู่๕ ต.เขาไมแ้กว้ อ.สิเกา 
โทร ๐๑-๗๓๗๖๗๙๒ และ ๐๗๕-๒๒๐๔๗๑ 
โทรสาร ๐๗๕-๒๒๐๔๗๑ 

38. Mr. Seri Tongwicha 

 

Member of Trang Fisherfolk Association 

8 Mo 4, Tambol Kaumaikaew, Amphur Sidao 

Tel: 06-7004654 

นาย เสรี ตน้วชิา 
ชมรมชาวประมงพื้นบา้น จ.ตรัง 
๘ หมู่๔ ต.เขาไมแ้กว้ อ.สิเกา จ.ตรัง 
โทร ๐๖-๗๐๐๔๖๕๔ 

39. Mr. Jongrak Jaisamut 

 

Tambol Administrative Officer 

30/2 Mo 7, Tambol Takham, Amhour Palean 

นาย จงรัก ใจสมุทร 
อบต.ท่าขา้ม 
๓๐/๒ หมู่๗ ต.ท่าขา้ม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

40. Mr. Anusit Li-so 

 

74 Mo 4, Amphur Banglad, Tambol Kantang 

นาย อนุสิต ลิโสะ 
อบต 
๗๔ หมู่๔ ต.บางลดั อ.กนัตงั จ.ตรัง 
 

Observers  
41. Mr. Niklas Innes-Taylor 

 

Coordinator, Aqua Outreach Programme 

Asian Institute of Technology 

 

mailto:arporn_meechukant@yahoo.com
mailto:arporn_meechukant@yahoo.com


 27 

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 

นส ศิริสุดา จ านงทรง 
นกัศึกษาปริญญาเอก 
โทร. ๐๑-๘๙๙๒๓๖๕ 
โทรสาร ๐๗๔-๒๑๒๗๘๒ 
อีเมลล ์: sirisudayui@yahoo.com 

SEAFDEC Secretariat ซีฟเด็ค ส านักงานเลขาธิการฯ 
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 

ดร. สิริ เอกมหาราช 
เลขาธิการ 
ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
อาคารสุรัสวดี  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตู ้ปณ.๑๐๔๖ ไปรษณียเ์กษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๓ 
โทร. ๐๒-๙๔๐๖๓๒๖ - ๙ 
โทรสาร ๐๒-๙๔๐๖๓๓๖ 
อีเมลล ์: sg@seafdec.org 

47. Dr. Magnus Torell 

 

Senior Advisor 

Tel: (662) 9406326 ext 103 

Email: magnus@seafdec.org 

ดร. แมกนสั โทเรล 
ท่ีปรึกษาอาวุโส 
อีเมล ์magnus@seafdec.org 

mailto:nickIT@ait.ac.th
mailto:sirisudayui@yahoo.com
mailto:sirisudayui@yahoo.com
mailto:sg@seafdec.org
mailto:sg@seafdec.org
mailto:magnus@seafdec.org
mailto: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 

พจมาน วงษส์ง่า 
ผูป้ระสานงานแผนงานสารนิเทศ 
อีเมล ์pouch@seafdec.org  

47. Dr. Worawit Wanchana 

 

Program Manager and Acting SEAFDEC-Sida 

Project Manager 

Tel: (662) 9406326, (669) 4889644 

Email: worawit@seafdec.og 

ดร. วรวทิย ์วญัชนา 
ผูจ้ดัการโครงการฯ 
อีเมล ์worawit@seafdec.org  

 

SEAFDEC Training Department 
ซีฟเด็ค ส านักงานฝ่ายฝึกอบรม 

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 

 

นส อาภาภรณ์ เอ่ียมสะอาด 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 
แผนกส่งเสริมการประมง 
โทร. 0-2425-6122, 0-6013-4606 
อีเมลล ์: arpaporn@seafdec.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pouch@seafdec.org
mailto:pouch@seafdec.org
mailto:worawit@seafdec.og
mailto:worawit@seafdec.org
mailto:arpaporn@seafdec.org
mailto:arpaporn@seafdec.org
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Annex 2 Background and Introduction 

ภาคผนวกท่ี ๒ ความเป็นมาและบทน า  
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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) 

0830-

0900h 

Registration at Tarutao room, 2
nd

 fl. SEAFDEC   

0900-

0930h 

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. 

0930-

1000h 

Welcome session Ms Pouchamarn 

Wongsanga,  

Dr Magnus Torell and  

Dr Kanit Naksung  

  

1000-

1030h 

Opening and Special Lecture on 

“Provincial Policy in HRD for 

Coastal Resources Management and 

Responsible Fisheries” 

Satun Provincial 

Governor 

 Participants know provincial 

policy on HRD to support 

responsible fisheries 

management and coastal 

resources management. 

1030-

1045h 

Refreshment break SEAFDEC   

1045-

1100h 

Group Dynamic Ms Arpaporn  Participants are getting to 

know each other. 

1100-

1230h 

Lessons learnt and sharing 

experiences on “HRD for 

Responsible Coastal Fisheries 

Management” 

Dr Somsak 

Boromthanarat 

Representative from  

1) Satun small-scale 

fishers association;  

2) Trang small-scale 

representative; 

3) Trad small-scale 

fisheries community; 

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 

1230-

1330h 

Lunch (Halal food will be provided) SEAFDEC   

1330-

1430h 

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 

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. 

1430-

1445h 

Refreshment break    

1445-

1530h 

Wrap-up issues discussed of the day SEAFDEC, Worawit All participants  

1530-

1600h 

Explanation of the activities in the 

following days and leave hotel for 

Petra National Park 

Worawit and Mr 

Charearn (Lagu District 

Fisheries officer) 

  

1800-

1900h 

Dinner (will be provided) SEAFDEC 

 

All participants  

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

0700-

0800h 

Breakfast (at Bara Resort) SEAFDEC   
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0830-

1030h 

Explanation of the Group work and 

spilt into three groups: 

Group I - Coastal resources 

management and mangrove 

community-based management; 

Group II - Management of post-

natural disaster and Agro-tourism 

(agriculture-based) management 

after the natural disaster; and 

Group III - Coastal resources 

management and community-based 

fishing port management 

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. 

1030-

1045h 

Refreshment break (at the site) SEAFDEC and Mr 

Charearn 

  

1045-

1230h 

-ditto-    

1230-

1330h 

Lunch (at the site) SEAFDEC   

1330-

1430h 

Summary of the major issues from 

the groups work 

 All participants  

1430-

1445h 

Refreshment break (together at 

Petra) 

   

1445-

1600h 

Plenary discussion “Knowledge and 

experiences on HRD for coastal 

resources management and 

responsible fisheries” from the case 

study in three groups 

Mr Watchara Tiptong Representatives of the 

group 

Participants share and 

exchange the results of the 

group work. 

1600-

1630h 

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 

Mr Watchara Tiptong  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  responsible fisheries based on 

the group discussion. 

1630-

1645h 

Explanation of the activities of the 

following day 

SEAFDEC and Mr 

Charearn 

  

1645-

1800h 

Dinner (will be provided) SEAFDEC   

Day Three (Thu 29 June 2006 at Petra National Park) 

0700-

0800h 

Breakfast SEAFDEC   

0900-

1000h 

Conclusion of the results from the 

first two days of the training 

SEAFDEC   

1000-

1045h 

Group Work: Directions and way 

forward of HRD for coastal 

resources management and 

responsible fisheries” 

Group representative All participants, 

Grouping by province: 

Trad, Trang and Satun 

Brainstorming, based on 

experiences of each province, 

on the topic mentioned.  

1045-

1100h 

Refreshment break    

1100-

1230h 

-ditto-    

1230-

1330h 

Lunch    

1330-

1500h 

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.   

1500-

1515h 

Refreshment break SEAFDEC and Mr 

Charearn 

All participants  

1515-1545 Presentation “Costal resources and Dr Somsak  - to obtain knowledge on the 
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fisheries management of Malaysia 

and Langawi” 

management of coastal and 

fisheries resources in 

Langawi Malaysia 

1545-

1630h 

Open session: recommendations and 

discussion on the in-

country/regional/international 

coordination on HRD for coastal 

resources management and 

responsible fisheries 

Dr Somsak All participants - directions for the possible 

coordination between 

Thailand and Langawi, and 

other relevance issues 

1800-

2100h 

Welcome Dinner and Group 

Dynamic Activities 

SEAFDEC – Arpaporn 

and her team 

 

 

  

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

0700-

0800h 

Breakfast SEAFDEC   

0800-

0930h 

Conclusion and recommendations of 

the Training 

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. 

0930-

1000h 

Closing SEAFDEC SG   

1015-

1030h 

Refreshment break and leave Petra 

National Park 

SEAFDEC   
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ภาคผนวกท่ี ๓ วาระและก าหนดการ 
เวลา วาระ /เนือ้หา วัตถุประสงค์ ผู้ด าเนินรายการ ผู้ร่วมอภปิราย สิ่งท่ีต้องบรรลุ 

08.30 - 09.00  ลงทะเบียน ณ ห้องตะรุเตำ - ลงทะเบียนเพ่ือทรำบรำยช่ือ
ผู้ เข้ำร่วม 
- เพ่ือบนัทึกเป็นข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ในกำรติดตอ่ส่ือสำรกนัใน
อนำคต 

SEAFDEC  - ช่ือ นำมสกลุ และ
สถำนท่ีตดิตอ่ 

09.00 – 09.30 กลำ่วรำยงำน,วตัถปุระสงค์
กำรจดังำน ท่ีมำและผลจำก
กำรจดัท่ีตรำดและตรัง 
และน ำเสนอข้อมลู 
ควำมส ำคญัของทรัพยำกร
ชำยฝ่ังและควำมจ ำเป็นต้อง
พฒันำทรัพยำกรมนษุย์ 
 

-เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมได้รู้ท่ีมำท่ีไปของ
กิจกรรม 
-เพ่ือแนะน ำผู้ เข้ำร่วมท่ีมำจำก
หลำกหลำยให้ประธำนได้รู้จกั 
-เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้ำร่วมเห็น
ประโยชน์และคณุคำ่ท่ีเกิดขึน้จำก
กิจกรรมโครงกำรท่ีผำ่นมำ 
 

SEAFDEC  
วรวิทย์ 

 - ผู้ เข้ำร่วมทรำบ
วตัถปุระสงค์เป้ำหมำย
ของกิจกรรมของ
โครงกำร 
- ผู้ เข้ำร่วมเห็นคณุคำ่ท่ี
เกิดจำกกิจกรรมท่ีผ่ำน
มำและตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัคณุคำ่ของ
ทรัพยำกรประมง /
ชำยฝ่ังทะเล 

09.30 – 10.00 กลำ่วต้อนรับ - เพ่ือต้อนรับผู้ เข้ำร่วมฯ 
- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้ำร่วมได้เห็น
ควำมส ำคญัของทรัพยำกรมนษุย์
และทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง 

พจมำน วงศ์สง่ำ, Dr 
Magnus Torell 
และ 
ดร คณิศร์ นำคสงัข์ 

- - ผู้ เข้ำร่วมได้ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของตนใน
กำรเข้ำร่วมสมัมนำ 
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1000 – 1030 กลำ่วเปิดอบรมและสมัมนำ 
และบรรยำยพิเศษ “นโยบำย
จงัหวดัสตลูในกำรพฒันำ
ทรัพยำกรมนษุย์ 
เพ่ือกำรจดักำรทรัพยำกร
ชำยฝ่ังและกำรท ำประมง
อยำ่งรับผิดชอบ 

-เพ่ือสร้ำงแรงจงูใจและเป็นก ำลงัใจ
แก่ผู้ เข้ำร่วม 
-เพ่ือจดุประกำยควำมคดิให้
ผู้ เข้ำร่วมเห็นแนวทำงของเนือ้หำ
กำรอบรมและสมันำท่ีสำมำรถ
น ำไปสูแ่ผนปฏิบตัใินระดบัท้องถ่ิน
ได้ 

ผู้วำ่รำชกำร
จงัหวดัสตลู 

- - ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั
สตลูบรรยำยด้วยตวัเอง 
- ผู้ เข้ำร่วมได้ทรำบ
ยทุธศำสตร์จงัหวดัสตลู
ด้ำนกำรพฒันำชมุชน
ประมงและกำรท ำ
ประมงอยำ่งรับผิดชอบ
ในจงัหวดัสตลู 

10.30 – 10.45 เบรก (อำหำรวำ่ง)  SEAFDEC   
10.45 - 11.00 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือ

สร้ำงควำมคุ้นเคย 
-เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมได้มีควำมสนิท
สนม เป็นกนัเอง น ำไปสูก่ำร
แลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
ในขณะอยูร่่วมกนั 
-เพ่ือสร้ำงแนวทำงกำรประสำนงำน
ในทำงปฏิบตัหิลงัปิดงำนสมัมนำ 
 
 

SEAFDEC 
นส. อำภำภรณ์ 
และ คณะ 

 ผู้ เข้ำร่วมจำก 3 จงัหวดั 
(ตรำด / ตรัง/สตลู) และ
หนว่ยงำนตำ่งๆได้สนิท
สนมกนั 

11.00 – 12.30 น ำเสนอประสบกำรณ์และ
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 
เร่ือง “กำรพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือกำรจดักำร

- เพ่ือเป็นกำรเปิดประเดน็ให้
ตวัแทนจำกสว่นงำนรำชกำรและ
สว่นตำ่งๆท่ีเก่ียวข้องในกำร
น ำเสนอประสบกำรณ์ หน้ำท่ี

ดร. สมศกัดิ ์บรม
ธนรัตน์ 

1. ตวัแทนชมรม
ชำวประมง
พืน้บ้ำน 

    จ.สตลู 

ได้รับรู้และแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ซึง่กนัและ
กนัระหวำ่งภำคสว่น
ตำ่งๆท่ีเก่ียวข้องกบักำร
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ทรัพยำกรชำยฝ่ังอย่ำง
รับผิดชอบ”  

รับผิดชอบในกำรพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือสนบัสนนุกำรจดักำร
ทรัพยำกรชำยฝ่ังอย่ำงยัง่ยืน 

2. ตวัแทน
ชำวประมง
พืน้บ้ำน จ.
ตรัง 

3. ตวัแทน
องค์กรชมุชน 
จ.ตรำด 

4. นำยกสมำคม
ประมง จ.
สตลู 

5. ตวัแทนกรม
ประมง 

7. ตวัแทนกรม
อทุยำน 

พฒันำทรัพยำกรมนษุย์
เพ่ือสนบัสนนุกำรจดักำร
ทรัพยำกรชำยฝ่ังอย่ำง
ยัง่ยืน 

12.30 – 13.30 อำหำรเท่ียง (อำหำรอิสลำม) 
13.30 – 14.30 น ำเสนอกรณีศกึษำและ

ประสบกำรณ์ จำก FAO และ
โครงกำรอ่ืน ๆ ในอนัดำมนั   

-เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ให้ผู้ เข้ำร่วมได้
เห็นประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำว่ำได้มี
กำรปฏิบตังิำนกนัมำบ้ำงแล้วใน
บำงพืน้ท่ี 
-เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้ำร่วมเกิด
ควำมคดิ มองเห็นแนวทำงใน

ดร. สมศกัดิ ์  
บรมธนรัตน์ 

คณุด ำรงค์ ศลิป
ชยั (ตวัแทน
โครงกำร 
CHARM),  
ดร.กงัวำลย์ 
จนัทรโชติ, คณุ

-ผู้ด ำเนินรำยกำรได้ให้
ผู้ เข้ำร่วมเสวนำน ำเสนอ
ประสบกำรณ์ในเวลำท่ี
เทำ่เทียมกนั 
-ผู้ เข้ำร่วมได้รับรู้
ประสบกำรณ์จำกชมุชน
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ประเดน็กำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์
และกำรท ำประมงโดยรับผิดชอบ 

สมโภชน์ นิ่มสนัติ
เจริญ, คณุยู
หลำด มำลำสยั 
และคณุ อำรีย์ ตงิ
หวงั 
 

ประมง/ประมงพำณิชย์/
กรมประมง/กรม
ทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝ่ัง 
-ผู้ด ำเนินรำยกำรสรุป
ประเดน็เนือ้หำและให้ผู้
ร่วมเสวนำเพิ่มเตมิ 

14.30 – 14.45 เบรก (อำหำรวำ่ง)  SEAFDEC   
14.45 – 15.30 อภิปรำย แลกเปล่ียน และ

สรุปประเดน็ส ำคญักำร
สมัมนำ (วนัแรก) 

-เพ่ือให้ผู้ด ำเนินรำยกำรเสวนำและ
ผู้ เข้ำร่วมเสวนำบนเวทีได้สรุปประเดน็
ส ำคญัของประสบกำรณ์ให้ผู้ เข้ำร่วม
ได้ตระหนกัเกิดแรงจงูใจท่ีจะร่วม
อภิปรำย 
-เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมทัง้หมดได้แสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงกว้ำงขวำง  
สนบัสนนุกำรมีสว่นร่วมอย่ำงแท้จริง 

SEAFDEC  
วรวิทย์ 

ผู้ เข้ำร่วม
สมัมนำ 

- ผู้ เข้ำร่วมได้รับรู้
ข้อเสนอแนะ/แนวทำง/
มำตรกำรจำกกรณีศกึษำ
ของ FAO 
- ผู้ เข้ำร่วมได้แสดงควำม
คดิเห็นและพร้อมร่วม
สมัมนำหำแนวทำงน ำสู่
กำรปฏิบตัใินวนัถดัไป 

15.30 – 16.00 ชีแ้จงก ำหนดกำรวนัตอ่ไป 
และออกเดนิทำงจำกโรงแรม
ไปอทุยำนแหง่ชำตหิมูเ่กำะ
เภตรำ 

-เพ่ือตอกย ำ้ให้ผู้ เข้ำร่วมตระหนกัใน
ประเดน็เนือ้หำท่ีเก่ียวข้องถึงควำม
จ ำเป็นต้องพฒันำศกัยภำพ 
ทรัพยำกรมนษุย์และกำรจดักำร
ทรัพยำกรประมง ทรัพยำกรชำยฝ่ัง

SEAFDECและ
คณุเจริญ โอมณี
ประมงอ ำเภอละงู 

 - ประเด็นส ำคญัจำกงำน
สมัมนำวนัแรก  ตอกย ำ้
ควำมจ ำผู้ เข้ำร่วม 
- ผู้ เข้ำร่วมเกิดควำม
พร้อมในกำรสมัมนำวนั
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โดยรับผิดชอบ 
-เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมได้เตรียมตวัเอง
ส ำหรับกำรสมัมนำในวนัถดัไป 

ตอ่ไป 

18.00-19.00 รับประทำนเย็นอำหำรร่วมกนั (อำหำรอิสลำม) ท่ีร้ำนอำหำรกวัลำบำรำ 

วันท่ีสอง ( วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549) 

07.00 - 08.00 รับประทำนเช้ำ     
08.30 – 09.00 ชีแ้จงกำรแบ่งกลุม่ย่อย 3 กลุม่ 

ศกึษำประสบกำรณ์พืน้ท่ี 
 
กลุม่ 1  กำรจดักำรทรัพยำกร

ชำยฝ่ัง 
และกำรจดักำรป่ำ
ชำยเลนโดยชมุชน 
(บ้ำนโคกพยอม) 

กลุม่ 2  กำรจดักำรทรัพยำกร
ประมงและ 
กำรจดักำรท่องเท่ียว
เชิงอนรัุกษ์  ภำยหลงั
อบุตัิภยัสนึำมิ (บ้ำน
บ่อเจ็ดลกู) 

กลุม่ 3  กำรจดักำร

-เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำได้เรียนรู้
จำกพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีประสบกำรณ์ใน
ประเดน็งำนสมัมนำ 
-เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำได้ตัง้
ข้อสงัเกต/วิเครำะห์และน ำเสนอ
ควำมคดิท่ีเก่ียวข้องกบักำรพฒันำ
ทรัพยำกรมนษุย์และกำรจดักำร
ทรัพยำกรชำยฝ่ังทะเลให้ยัง่ยืน 
- เพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ส ำหรับแนว
ทำงกำรวำงแผนในทำงปฏิบตักิำร
ในจงัหวดัของผู้ เข้ำร่วมเอง 

คณุวชัระ  ทิพทอง 
 ผู้ประสำนงำน 
SAVE 
ANDAMAN 
NETWORK จ.
สตลู 
หรือ  SEAFDEC 

ผู้ เข้ำร่วม
สมัมนำ  
 
กลุม่ 1 
คณุเอนก  พนั
สกลุ 
และคณุเผดจ็  
โต๊ะปลดั 
 
กลุม่ 2 
คณุทวีศกัดิ ์ 
หวงัสบ ูและคณุ 
ยหูนำหลงสมนั 
 

-ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำได้พดุ
คยุกบัแกนน ำกลุม่ใน
ชมุชน 
-ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำมี
บนัทกึเร่ืองรำวของชมุชน
ในประเดน็งำนสมัมนำ 
-ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำได้ ให้
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ
ทิศทำงควำมก้ำวหน้ำ
ให้กบัองค์กรชมุชน 
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ทรัพยำกรชำยฝ่ัง
และกำรจดักำร
วิสำหกิจชมุชน (แพ
ปลำชมุชน) (ต ำบล
ขอนคลำน อ. ทุง่
หว้ำ) 

กลุม่ 3 
-คณุยหูรำด  มำ
ลำสยั 

10.30 – 10.45 เบรก (อำหำรวำ่ง) ในพืน้ท่ี  SEAFDECและ
คณุเจริญ โอมณี  

  

10.45 – 12.30 ศกึษำประสบกำรณ์พืน้ท่ี 
(ตอ่) 

    

12.30 – 13.30 อำหำรเท่ียง  ณ  พืน้ท่ีของแต่
ละกลุม่ 

 SEAFDEC   

13.30 – 14.30 สรุปประเดน็/สำระส ำคญั 
ข้อสงัเกต เก่ียวกบั
กรณีศกึษำพืน้ท่ี (กลุม่ย่อย
เดมิ)  และเดนิทำงไปรวมกนั
ท่ีประชมุรวมกนัท่ี อทุยำน
เภตรำ 

- เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำในกลุม่
ยอ่ย  ได้น ำควำมรู้ท่ีพบเห็นใน
ชมุชนของแตล่ะคนมำรวมกนัเพ่ือ
เตรียมท่ีจ ำน ำเสนอให้ท่ีประชมุรวม 

ตวัแทนกลุม่ยอ่ย  - ได้ผลสรุปจำก
กำรศกึษำในพืน้ท่ีเพ่ือ
น ำเสนอให้ท่ีประชมุรวม 

14.30 – 14.45 เบรก (อำหำรวำ่ง) ท่ี 
อทุยำนเภรำ 
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14.45 – 16.00 เวทีสมัมนำ “น ำเสนอควำมรู้
และประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบักำรพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือ 
กำรจดักำรทรัพยำกรชำยฝ่ัง
และกำรท ำประมงอยำ่ง
รับผิดชอบ“ กรณีศกึษำ 3 
พืน้ท่ี 

- เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำในกลุม่
ยอ่ย  ได้น ำควำมรู้ท่ีพบเห็นใน
ชมุชนของแตล่ะคนมำรวมกนั 
- เพ่ือเป็นข้อมลูน ำเสนอตอ่เวที
สมัมนำให้กลุม่ย่อยอ่ืนๆ และ
ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำได้รับรู้เร่ืองรำว
ของชมุชน 

คณุวชัระ ทิพทอง ตวัแทนกลุม่
ยอ่ย 

- กลุม่ยอ่ย 3 กลุม่ได้
น ำเสนอผลสรุปควำมรู้ท่ี
พบเห็นและข้อสงัเกต
จำกกลุม่ 
- ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำได้ร่วม
แลกเปล่ียนและแสดง
ควำมคดิเห็น 
ควำมก้ำวหน้ำใน
ประเดน็สมัมนำ 

16.00 - 16.30 สรุปประเดน็กำรสมัมนำวนัท่ี 
2 และข้อเสนอแนะเก่ียวกบั
กิจกรรมกำรพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์ในอนำคตเพ่ือกำร
จดักำรทรัพยำกรชำยฝ่ังและ
กำรท ำประมงอยำ่ง
รับผิดชอบ ทัง้ระดบัชมุชน/
ระดบัจงัหวดั และระดบัชำต ิ 

เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำน ำข้อมลู 
ประเดน็พฒันำ...ไปเช่ือมโยงกบั
กำรวำงแผนในทำงปฏิบตัใิน
ท้องถ่ินจงัหวดัและระดบัประเดน็ 
 

 คณุวชัระ ทิพทอง ผู้ เข้ำร่วม
สมัมนำ 

- ประเด็นเนือ้หำ 3 ระดบั ได้
น ำเสนอตอ่เวทีสมัมนำ 
- ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำเห็นด้วยที่จะ
น ำประสบกำรณ์พืน้ที่ไปวำงแผน
ในทำงปฏิบตัขิองจงัหวดัตวัเอง
และระดบัประเทศ 

16.30 – 16.45 ชีแ้จงก ำหนดกำรวนัตอ่ไป เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมได้เตรียมตวัส ำหรับ
กำรสมัมนำในวนัตอ่ไป 

SEAFDEC และ
คณุเจริญ โอมณี 

 คณะผู้จดัได้ชีแ้จง 

16.45 – 18.00 ตำมอธัยำศยั อำหำรค ่ำ  SEAFDEC   
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วันท่ีสาม ( วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549) 

07.00 - 08.00 รับประทำนเช้ำ     
09.00 – 10.00 สรุปสำระส ำคญัจำกกำร

สมัมนำ 2 วนัท่ีผำ่นมำ 
 SEAFDEC   

10.00 – 10.45 ประชมุกลุม่ยอ่ย “แนวทำง
พฒันำศกัยภำพทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือกำรจดักำร
ทรัพยำกรชำยฝ่ังและกำรท ำ
ประมงอยำ่งรับผิดชอบ“ (ท่ี 
อทุยำนเภตรำ) 

- ชว่ยกนัสรุปประเดน็ส ำคญัให้เป็น
แนวทำงของจงัหวดัเพ่ือพฒันำศกัยภำพ
ทรัพยำกรมนษุย์เพ่ือกำรจดักำรทรัพยำกร
ชำยฝ่ังและกำรท ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ 

ตวัแทนกลุม่
ยอ่ย 

แบง่กลุม่ยอ่ยตำม
จงัหวดั โดยมี
เจ้ำหน้ำท่ีจำก
สว่นกลำงกระจำย
ร่วมกลุม่ด้วย 

- แนวทำงของ
จงัหวดัเพ่ือพฒันำ
ศกัยภำพ
ทรัพยำกรมนษุย์
เพ่ือกำรจดักำร
ทรัพยำกรชำยฝ่ัง
และกำรท ำประมง
อยำ่งรับผิดชอบ 
โดยค ำนงึถึง
กิจกรรมท่ีก ำลงั
ด ำเนินกำรอยูแ่ละ
ข้อน ำเสนอส ำหรับ
กิจกรรมท่ีนำ่จะ
จดัขึน้ในอนำคต
ของแตล่ะจงัหวดั 
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10.45 – 11.00 เบรก (อำหำรวำ่ง)     
11.00 – 12.30 กระบวนกำรกลุม่ (ตอ่)  ตวัแทนกลุม่

ยอ่ย 
แบง่กลุม่ยอ่ยตำม
จงัหวดั 

 

12.30 - 13.30 อำหำรเท่ียง ท่ีอทุยำนเภตรำ  SEAFDECและ
คณุเจริญ โอมณี 

  

13.30- 15.00  กำรน ำเสนอของแตล่ะกลุม่ - เพ่ือน ำเสนอผลสรุปท่ีได้จำกกำรประชมุ
กลุม่ยอ่ย 

ดร. สมศกัดิ ์
บรมธนรัตน์ 

 - สรุปประเดน็
ส ำคญัๆจำกกลุม่
ยอ่ยเพ่ือเป็น
แนวทำงให้เห็น
ภำพรวมของกำร
พฒันำทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือ
สนบัสนนุกำรท ำ
ประมงอยำ่ง
รับผิดชอบและ
ยัง่ยืน 

15.00 - 15.15 เบรก  (อำหำรวำ่ง)     
15.15 - 15.45 บรรยำยพิเศษกำรจดักำร

ทรัพยำกรประมงชำยฝ่ังของ
ประเทศมำเลเซีย และบริเวณ
เกำะลงักำวี 

- เพ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมและสมัมนำ
ทรำบข้อมลูเร่ืองกำรบริหำรจดักำรประมง
ชำยฝ่ังของประเทศมำเลเซีย โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่งท่ีเกำะลงักำวี 

ดร. สมศกัดิ ์
บรมธนรัตน์ 

 - ผู้ เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมได้เห็น
ภำพและรับรู้
ข้อมลูเก่ียวกบักำร
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ดแูล บริหำรและ
กำรจดักำร
ทรัพยำกรชำยฝ่ัง
ทะเลของประเทศ
มำเลเซีย 

15.45 - 16.30 ข้อเสนอแนะกำรอภิปรำย
ด้ำนกำรพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือกำรจดักำร
ทรัพยำกรชำยฝ่ังและกำรท ำ
ประมงอยำ่งรับผิดชอบ ใน
ระดบัประเทศ ระดบัภมูิภำค 
และระดบันำนำชำติ 

- เพ่ือใช้ผลท่ีได้จำกกำรสมัมนำวำระท่ี
ผำ่นมำเพ่ือน ำไปสู่กำรน ำเสนอ
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือกำรจดักำรทรัพยำกรชำยฝ่ัง
และกำรท ำประมงอยำ่งรับผิดชอบ ใน
ระดบัประเทศ ระดบัภมูิภำค และระดบั
นำนำชำติ 
- เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศท่ี
ท ำกำรประมง 
- เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมจำกประเทศไทยและ
ตำ่งประเทศได้สรุปผลสมัมนำ
รำยละเอียดตัง้แตว่นัแรกจนถึงวนัสดุท้ำย
เป็นงำนวิชำกำร 

ดร. สมศกัดิ ์
บรมธนรัตน์ 

ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำ - แนวทำงกำร
พฒันำทรัพยำกร
มนษุย์เพ่ือกำร
จดักำรทรัพยำกร
ชำยฝ่ังและกำรท ำ
ประมงอยำ่ง
รับผิดชอบ ใน
ระดบัประเทศ
ระหวำ่งไทยกบั
เกำะลงักำวี 
ประเทศมำเลเซีย 

18.00 น. – 20.00 กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์และ
งำนเลีย้งรับรอง 

- เพ่ือสร้ำงควำมสนิทสนมของผู้ เข้ำร่วม 
- เพ่ือกำรติดตอ่ สร้ำงควำมร่วมมือในทำง
ปฏิบตัหิลงัจำกงำนสมัมนำ 

SEAFDEC 
 

ผู้ เข้ำร่วมสมัมนำ - เป็นกนัเอง 
- ควำมสนิทสนม
แนน่แฟ้มมำกขึน้ 
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 - มีกำรพดูคยุ
ระหวำ่งผู้ เข้ำร่วม
ตำ่งจงัหวดัและ
องค์กรร่วมจดัตำม
อธัยำศยั 
มีอำหำรพอเพียง
เตม็ท่ี  ทกุคนร่ืน
เริง และมีควำมสขุ 

วันท่ีส่ี (วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549) 
07.00-08.00 รับประทำนเช้ำ     
08.00 – 09.30 สรุปผลจำกกำรฝึกอบรมและ

สมัมนำ 
 

- เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมจำกประเทศไทยและ
ตำ่งประเทศได้สรุปผลสมัมนำ
รำยละเอียดตัง้แตว่นัแรกจนถึงวนัสดุท้ำย
เป็นงำนวิชำกำร 

SEAFDEC 
 

 - ร่ำงสรุปกำร
อบรมและสมัมนำ
ฯ 

09.30 – 10 .00 กลำ่วปิดสมัมนำ เพ่ือตอกย ำ้ผลสมัมนำน ำไปสูแ่นวทำง
ปฏิบตัขิองแตล่ะจงัหวดัและเชิงนโยบำย 

ดร สิริ เอก
มหำรำช 
เลขำธิกำรศนูย์
พฒันำกำร
ประมงฯ 

 ผู้ เข้ำร่วมรับ
เอกสำรผลสรุป
งำนสมัมนำ 

10.15 – 10.30 อำหำรวำ่ง  และเดนิทำงกลบั
โดยสวสัดภิำพ 
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Annex 4 Satun Strategies, Framework and Activities  in Supporting HRD for Fisheries Management 

ภาคผนวกท่ี ๔  ยทุธศาสตร์จังหวดั สตูล เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการจัดการประมงชายฝ่ัง 
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Annex 5 Group 1 Coastal Resource Management and Mangrove Community-based Management – 

Experience in Establishing/Organizing Fisherfolk Group 

ภาคผนวกท่ี ๕ กลุ่ม ๑ 

 

กลุ่มที ่๑ การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและการจัดการป่าชายเลนโดยชุมชน (โคกพยอม) 
 

หัวข้อการศึกษาของกลุ่ม 

- ปัจจยัในการรวมกลุ่ม 

- กระบวนในการจดัการตั้งกลุ่ม 

- การบริหารจดัการกลุ่ม 

 

ปัจจัยในการรวมกลุ่ม 

- กลุ่มประมงพื้นบา้นหวัหิน เช่น ปัญหาทรัพยากรเส่ือมโทรม การใชเ้คร่ืองมือท าลายทรัพยากร(เช่น อวน
ลาก อวนรุน ระเบิด) รายไดล้ดลง 

- มีองคก์รพฒันาเขา้มาใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือ 
- วฒันธรรมทอ้งถ่ินเอ้ือใหมี้การร่วมกนัท างาน 

- จิตส านึกของผูน้ า 
 

กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 

- จงักาบ (จดัเวทีพบปะพดูคุยเพื่อรับรู้ ปัญหา) 
- องคก์รพฒันาฯแนะน าวธีิการกลุ่ม 

- การศึกษา/ดูงาน 

- วางแผนโครงสร้างกลุ่ม 

 

การบริหารจัดการกลุ่ม 

- ก าหนดแผนงาน/ยทุธศาสตร์ กลุ่ม 

- ขอ้บงัคบักลุ่ม 

- ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน 

- ปรับปรุงแผน/ขอ้บงัคบั 

 

ความภาคภูมิใจของคนในกลุ่ม 

- ความเป็นอยู/่รายไดดี้ข้ึน 
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- มีความสามคัคีในชุมชน 

- มีหน่วยงานภายนอมาเยีย่มเยือน 

- มีพนัธมิตรมากข้ึน 

- ไดรั้บรางวลั/งบประมาณมาช่วยเหลือชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะคณะวจัิยกลุ่ม ๑ 
๑. ใชข้อ้ไดเ้ปรียบในการปฎิบติัแบบกลุ่ม 

๒. กลุ่มควรมีการถอดแบบเรียนในรูปของเอกสารเพื่อพฒันากลุ่ม/การแลกเปล่ียนกบักลุ่มอ่ืนๆ 

๓. สร้างเครือข่ายระหวา่งกลุ่มในรูปแบบพหุภาคี 

๔. ควรมีการจดัท าส่ือ/คู่มือ เพื่อการขบัเคล่ือนกลุ่มและความโปร่งใส 

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. 



 56 

 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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ภาคผนวกท่ี ๖ กลุ่มท่ี ๒ 

กลุ่มที ่๒ การจัดการทรัพยากรประมงและการจัดการการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ภายหลงัอุบัติภัยสึนามิ 
บ้านบ่อเจ็ดลูก 

 
การรวมตวัจากปัญหาท่ีรายไดไ้ม่เพียงพอจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 

- เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- ตวัแทนจากหลายหมู่บา้น / ค่าใชจ่้าย 
- มีการเก็บค่าใชจ่้ายในการประชุมล าละ ๕ บาท เท่ากบั ๘๔ ล า 
- การตั้งกลุ่มออมทรัพย ์หุน้ละ ๒๐ บาท 
- มีการด าเนินงานหลากหลาย ประชุม ๓ คร้ัง เดือน 
- มีการใหย้มืเพื่ออาชีพและการศึกษา 
- มีการก าหนดวาระ ๒ ปี ๒ วาระ 

 
กระบวนการเก็บเงินส าหรับจดัประชุม/กองทุน ๒๕๔๐ 

- ประชุมหลงัละหมาดวนัศุกร์เก่ียวกบัปัญหาประมง 
- ตั้งกรรมการ (คุณประชา คุณ ทวศีกัด์ิ) โดยใชโ้รงเรียน (คุรุสัมพนัธ์-สอนศาสนา)เป็นศูนยก์ลาง 
- เร่ิมเก็บล าละ ๕ บาท ปลายปี ๒๕๔๑ 
- NGO คุณวชัระ ช่วยสนบัสนุน 
- เปล่ียนจากกองทุนเป็นกลุ่มออมทรัพย ์ปี ๒๕๔๒ ๙๔คน – ๒๕๐๐ บาท ปัจจุบนัสมาชิก ๓๑๕ ราย  เงิน

หมุนเวยีน ๔๐๐๐๐๐ บาท 
- ก าหนดการยมืเพื่ออาชีพให้เงินบ ารุง ๑๐ เปอร์เซนต ์ 
- เพื่อการศึกษาไม่ตอ้งจ่ายเงินบ ารุง ประถม ๕๐๐ บาท สองคร้ังต่อปี มธัยม ๑๐๐๐ บาท สองคร้ังต่อปี 
- มีการประชุมเพื่อก าหนดเง่ือนไข กิจกรรมต่างๆ เช่นการปลูกป่า ปล่อยพนัธ์สัตวน์ ้า-กิจกรรมสาธรณะ 

 
ปัญหา สมาชิกบางส่วนมีการออกจากกลุ่ม / หลงัสึนามิ ๑ ปี มีการช่วยเหลือจากองคก์ร ป่วย / สูงอาย ุ/ การเมือง  
 
(การช่วยเหลือ) 

- กองทุนสวสัดิการ ผูป่้วย คนพิการ คนชรา เด็กก าพร้า นกัเรียนยากจน 
- กองทุนพฒันาสังคม 
- กองทุนพฒันากลุ่ม 
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- กองทุนธุรกิจ อาชีพ / กองทุนน ้ามนั 
 
สมาชิก ๒ กลุ่ม ผูใ้หญ่ – เด็กนกัเรียน ใหสิ้ทธิสมาชิกทุกคน 
 
เร่ิม ๒๕๔๓ ในปี ๒๕๔๘ สกว อนุมติัโครงการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียว ประกอบกบัมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส ในการด าเนินการมีหน่วยงานต่างๆเขา้มาร่วมประชุม 

- มีการเรียนรู้จากกลุ่มออมทรัพย ์มาสู่การวจิยัการท่องเท่ียว 
- ปัญหาคือนกัท่องเท่ียวเพื่มมากข้ึน เร่ืองเหลา้ – เสียงดงั กระทบกบัวถีิชีวติชุมชน 
- ทุนส าหรับการเร่ิมด าเนินการ ๒๑๘๘๙๕ บาท 

 
๑ การส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ๕๐๐๐๐ บาท 

- ส ารวจบนบกพื้นฐานชุมชน แหล่งท่องเท่ียวบนบก – บ่อเจด็ลูก กลว้ยไมป่้า วถีิชุมชน 
- ขอ้มูลไม่ชดัเจนและไม่ตรงกนั 
วธีิการส ารวจ 
- ใชแ้บบสอบถามจากผูสู้งอายุ 
- รวบรวมขอ้มูล – จดบนัทึก 
- จดัใหมี้เวทีเพื่อทบทวนขอ้มูล 
- มีแนวคิดเพื่อท าเอกสารเผยแพร่ ซีดี 
- ส ารวจเขาเกาะใหญ่ และดอนหอยคลองละงู ๑๐ไร่ พย-มค (หอยตะเภา หอยเสียบ หอยอูหน า หอยตลบั) 
- ปัญหาคนนอกพื้นท่ี 
- ส ารวจป่าชายเลน 
การศึกษาดูงานรีสอร์ทชุมชน – เชียงใหม่ แม่กลางหลวง คีรีวงศ ์นครฯ 
ทีมดูงาน 
- ทีมวจิยั ๕ คน 
- สมาชิกท่ีจะร่วมเขา้ดูงาน ๑๐ คน 
- คุณสมบติัของผูน้ าธรรมชาติ 
กลบัจากดูงาน 
- ทีมงานหาสมาชิกเพิ่ม ๒๓ ครัวเรือน บวก ๑กลุ่มทีมวจิยั 
การระดมทุนด าเนินงาน (มีนาคม) หุน้ละ ๑๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๒๐๐ หุน้ 
มีกฏ หุน้ – แรง 
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- ยงัไม่มีการเปิดหุน้ใหม่ / ยงัคิดวา่เป็นการเอาเปรียบ 
- มีขอความสนบัสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตร ๓๒๐๐๐๐ บาท 
- พื้นท่ี ๓ ไร่ เช่าปีละ ๑๐๐๐๐บาท ๕ ปี ยกเวน้ค่าเช่า ๘ เดือน ก่อสร้าง 
- เร่ิมตน้ ห้องเด่ียว ๕ ห้อง หอ้งสูท ๒ หลงั (๒๐ คน) 
- ไดเ้งินช่วยเหลือศุภนิมิตร ๓๐๐๐๐๐ บาท 
ก าหนดเปิด ๑ ตค ๔๙ 

โปรแกรมท่องเท่ียว (จุดเด่น) เมนู 
๑. วถีิชีวติ 

- การท าประมงอยา่งรับผดิชอบ 
- ประเพณี วฒันธรรม (คุณธรรมผูน้ า) 
- อาหารพื้นเมือง (ขนมจอกอเคละ) 

๒. สถานท่ีท่องเท่ียว 
- บ่อเจ็ดลูก 
- ดอนหอย 
- ป่าโกงกาง 
- กลว้ยไม ้
- เกาะ / ปะการัง 

มีการก าหนดค่าใชจ่้ายส าหรับโปรแกรม 
การท่องเท่ียวในพื้นท่ีอุทยานมีการร่วมมือกบัอุทยาน 
 
กลุ่มจดัการท่องเท่ียว 

- ท่ีพกั – ร้านอาหาร, ศูนยข์อ้มูล และประชาสัมพนัธ์ 
- เรือน าเท่ียว – เป็นสมาชิกกลุ่มท่องเท่ียว, เป็นสมาชิกกลุ่มเรือพาดหาง 

วนัประชาสัมพนัธ์กลุ่มท่องเท่ียว 
- เกิดจากการเปิดเวทีวจิยั 
- ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลใหชุ้มชน 
- ระดมทุน/สมาชิก/กฎระเบียบ 
- การตั้งกลุ่มก าจดัระบบขยะ 

 
หตัถกรรม  การถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเยวชน 
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- มะพร้าว (กะลามะพร้าว ไม่กวาด กระเชา้) 
- จาก (ตบั ฝาชี ถงั ตะกร้า) 
- เตย (กระเป๋า หมวก) 
- เศษไมจ้ากทะเล (เรือจ าลอง) 

ความตอ้งการของกลุ่ม – การฝึกอบรมดา้นต่างๆ 
 
ท่ีปรึกษากลุ่ม 

- หวัหนา้สถานีอนามยับา้นบ่อเจด็ลูก 
- อาจารยข์องโรงเรียนเป็นคณะท างานดา้นงานเอกสาร 
- อบต ๒ ท่าน 
- โตะ๊อีหม่าม 
- สกว 
- เครือข่ายชมรมประพื้นบา้น 

 
ปัญหา 

๑. ไม่ร่วมกิจกรรม 
๒. เงินทุน 
๓. เอกสาร – ส่ือ (โรงเรียน – สกว) 
๔. ศกัยภาพของสมาชิกในการท าส่ือ (Save Andaman) 
๕. อบต อบจ – งบ 

ความตอ้งการ 
๑. เครือข่ายกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. ภาษา 
๓. อาชีพ/อาหาร/แปรรูป/การตอ้นรับ 
๔. การจดัการ-บญัชี/คอมพิวเตอร์/ประชาสัมพนัธ์ 
๕. แผนการจดัการกลุ่ม 
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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  
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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 

ภาคผนวกท่ี  ๗ กลุ่มท่ี ๓ 

กลุ่มที ่๓ การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและการจัดการวหิสากจิชุมชน 
แพปลาชุมชน ต าบลขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า 

 
ปัจจัยในการจัดตั้งฯ 

- ถูกกดราคา 
- โกงน ้าหนกั 
- ติดแอก 
- ฯลฯ 
 

องค์กรที่เกีย่วข้องกบักลุ่ม 
๑. แคร์อนัดามนั 
๒. องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๓. กองทุนหมู่บา้น (เฉพาะปีแรก) 
๔. ชุมชน 
๕. ธกส (ปีท่ีสอง) 
๖. กรมประมง 

 
แพชุมชน ๔ แห่งและปีทีก่่อตั้ง 

- แพชุมชนหมู่ ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๕ 
- แพ ๒๐๐๐  เมษายน ๒๕๔๕ 
- แพออมทรัพย ์ ๒๕๔๗ 
- แพคลองดุถงั พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
หน้าที่ของแพปลาชุมชน 

- ซ้ือขาย ปลา หมึก กุง้ ปู น ้ามนั  
- น าก าไรท่ีไดแ้บ่งสรรใหก้บั  
- การจดัการเร่ืองเงิน 

จากก าไรทั้งหมดตดัรายจ่ายประจ าเดือน ใหพ้นกังานก่อน ๓๐เปอร์เซ็นต ์
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   ตดัรายจ่ายทัว่ไปยกมาเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์
   ปันผลตามหุ้น   ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
   ปันเฉล่ียคืน   ๒๕ เปอร์เซ็นต์ 
   ตอบแทนให้คณะกรรมการ  ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
   ส ารองกลุ่ม    ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
   พัฒนาสังคม     ๕ เปอร์เซ็นต์ 

- กิจกรรมเพื่อการพฒันาสังคมไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา นกัเรียนผูด้อ้ยโอกาส กิจกรรมอนุรักษ ์
 
ข้ันตอนการจัดตั้งแพชุมชนฯ 

- ดูงาน 
- หาขอ้มูล (เช่นการพดูคุย) 
- ขยายความคิดและสร้างเครือข่าย 
- ก่อตั้งกลุ่ม 

 
องค์ประกอบของกลุ่มฯ 

ประธาน 
           รองประธาน 

เลขา การเงิน  การบญัชี   ปฎิคม  ตลาด ตรวจสอบ 
 

ตัวช้ีวดัความยัง่ยนื 
๑. ทรัพยากรยงัคงอยู ่
๒. เครือข่าย/สมาชิกเพิ่มข้ึน 
๓. ความสามคัคีภายในกลุ่ม 
๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินการตรวจสอบรายได/้เปิดเผย 
๖. การปฎิบติัตามระเบียบ 
๗. รายไดเ้พิ่มข้ึน 
๘. เศรษฐกิจดี/ครอบครัวอบอุ่น/สุขภาพจิตดี 
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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 

ภาคผนวกท่ี ๘ น าเสนอความต้องการในการเสริมสร้างพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง โดยจังหวดั ตราด 

แนวการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและท าประมงอย่างรับผดิชอบ โดย จ. ตราด 
วสัิยทัศน์ - ตราดเมืองสวรรคแ์ห่งตะวนัออก ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ และเป็นพนัธมิตรทาง
เศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้นอยา่งย ัง่ยนื 
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   

กลุ่มเป้าหมาย 
Target group 

ความตอ้งการ 
Requirement 

วิธีการ/กิจกรรม 
Method/activity  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
Responsible agency 

ล าดบัความส าคญั 
Priority 

ขอ้เสนอแนะ แผน
จงัหวดั / อบต อบจ 
Recommendation 
Provincial/Sub-

district/district Plan 
๑. ผูน้ าชุมชน / ทอ้งถ่ิน 
1. Local/community 
Leaders 

ใหค้วามรู้และปลูก
จิตส านึกในดา้นการ
จดัการทรัพยากร 
Enhance knowledge and 
awareness building on  
resource management   

๑. อบรม ศึกษา ดูงาน 
๒. สร้างแรงจูงใจ (ทาง

สงัคมและเศรษฐกิจ) 
๓. จดัท ากิจกรรมน าร่อง 
1. Training, study tour 
2. Provide incentives 
(Social and economic) 
3. Pilot activities 

- อปท* Local admin 
organization 
- ประมงจงัหวดั 
Provincial Fisheries 
Office 
- องคก์รเอกชน  NGOs 
- อพท**DASTA 

๑ 
1 

ติดตามประเมินผลของ
การปฎิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
Continuous monitoring 
and evaluation the 
activities 

๒. กลุ่มเยวชน ลกูหลาน
ชาวประมง 

๑. ใหค้วามรู้และสร้าง
จิตส านึกฯ 

๑. จดัค่ายฝึกอบรม 
๒. ศึกษาเรียนรู้เพ่ือให้

- อปท  Local Admin. 
Org. 

๒ สร้างแรงจูงใจ เช่นการ
ใหทุ้นการศึกษา รางวลั 
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Youths and kids ๒. สร้างมคัคุเทศกน์อ้ย 
1. Enhance knowledge 
and awareness building 
on resource management  
2. Developing youth 
tour guides 

จดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

๓. จดัท าส่ือเผยแพร่ 
1. Organize Training 
camp 
2. Learning to develop 
local curriculum 
3. developing media for 
promotion 

- อพท  DASTA 
- สถานศึกษา Schools 
- ส านกังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
Provincial natural 
resource and 
environment office 
- ส านกังานประมง
จงัหวดั Provincial 
Fisheries Office 
- องคก์รพฒันาเอกชนใน
ประเทศและต่างประเทศ  
NGOs 
(local/international 
NGO) 

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

ภาคผนวกท่ี ๙ น าเสนอความต้องการในการเสริมสร้างพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง โดยจังหวดั ตรัง 

แนวการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและท าประมงอย่างรับผดิชอบ จังหวดัตรัง 
กลุ่มเป้าหมาย ความตอ้งการ วธีิการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ล าดบัความส าคญั ขอ้เสนอแนะ 

๑. คนในชุมชน 
1. Community 

Members 

- วจิยั 
- ฝึกอบรม 

- ดูงาน 

- Research 

- Training 

- Study Tour 

๔. เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

๕. แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กบั
องคก์รภายนอก 

1. Learning from 

experiences 

2. Sharing 

experiences with 

oxternal 

organizations 

 

๑. อบต 

๒. หน่วยงานรัฐ 
๓. NGO 
1. Tambol Admin 
Org. 
2. Government 
agencies 
3. NGOs 

๑ - แผนพฒันาประจ าปี 

- คณะกรรมการ
ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล 
- สนยัสนุนให ้อบต / 
อบจ เทศบาลใหสื้บ
สารกิจกรรมต่อไปใน
อนาคต 
- Annual 

development plan 

- Monitoring and 

evaluating 

committee 

- Support 

Tambol/Provincial 

Admin Org. to 

continue activities 

๒. องคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ิน 
2. Local Admin 

Organization 

 ๒ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับ SEAFDEC เพื่อพิจารณาสนบัสนุน 

- จดัท าส่ือโดยน าความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานและใชแ้ลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มอ่ืนและมีการจดัเผยแพร่ 
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 

ภาคผนวกท่ี ๑๐ น าเสนอความต้องการในการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง โดยจังหวดั ตรัง 

แนวการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพือ่การจัดการทรัพยากรชายฝ่ังและท าประมงอย่างรับผดิชอบ 

จังหวดัสตูล 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
Target 

ความตอ้งการ 
Needs 

วธีิการ/กิจกรรม 
Method/activity 

หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ 

Responsible 

agencies 

ล าดบัความส าคญั 
Priority 

ขอ้เสนอแนะ แผน
จงัหวดั / อบต อบจ 

Recommendations 

for provincial/local 

admin org plan 

๑. กลุ่มแกนน า/ผูน้ า
ชุมชน 

๒. ต าบล อ าเภอ 
1. Leaders/ 

Community 

Leaders 

2. Tambol, district 

๑. ความรู้ ทกัษะ ขีด
ความสามารถในการ
จดัการทรัพยากรฯ 
อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
1. Knowledge, 

skill, capacity for 

resource 

management/ 

Tools 

๑. สัมมนาเชิงปฎิบติัการ
จดัท าแผนการจดัการ
ทรัพยากรฯ 

๒. อบรมดา้นการจดัท าส่ือ / 
ใชส่ื้อ 

๓. ศึกษาดูงานใน/นอก
สถานท่ี 

๔. จดัเวทีทบทวนสรุป
บทเรียนเลกเปล่ียน ๓ 
เดือนต่อคร้ัง 

1. Workshop for 

development of coastal 

resource management 

plan  

- อบต Tambol 

Admin. Org 

- อบจ Provincial 

Admin. Org. 

- อปท DASTA 

- กรมประมง DOF 

- กรมทรัพยากรฯ 
DMCR 
- NGO 
- หน่วยงานระหวา่ง
ประเทศ 
International 

Development 

Orgs. 

๑. ความรู้ในการจดัการ
ทรัพยากร 

๒. การใชส่ื้อ / ถ่ายทอด 

๓. ความรู้การสร้าง
กระบวนการและ
การบริหารจดัการ
องคก์ร 

๔. ความรู้การน าเสนอ 
1. Knowledge on 

Resource 

management  

2. Media 

usage/communication 

skill 

3.Organization 

process and 

๑. ควรท าส่ือท่ี
หลากหลายเช่น 

- หอกระจายข่าว/เสียง
ตามสาย 
- แผน่พบั 

- ซีดี 
- วทิยมุดด า 
- ทีวี 
๒. ควรสนบัสนุน
งบประมาณจดั
กิจกรรมของชุมชนจาก
ทุกภาคส่วน 
1. Making diverse 
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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 

management 

knowledge 

4. Presentation skill 

media, such as 

- broadcasting 

tower/ village 

speaker 

- brochure 

- CD- rom 

- Single side ban 

radio 

- Television 

 ๒. จดัตั้งศูนย์
ประสานงานระดบั
อ าเภอ 
2. Establish 

coordinating center 

at district level 

๑. ประชุมแกนน าและส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๒. จดัตั้งคณะกรรมการ 
๓. จดัท าโครงการเสนอ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. Leaders and concerned 

parties meeting 

2. Committee set up 

3. Develop and submit  

proposals to the 

concerned 

agencies/organizations 

- อบต TAO 

- อบจ PAO 

- อปท LAO 

- กรมประมง DOF 

- กรมทรัพยากรฯ 
DMCR 

- ภาคเอกชน Private 

sector 

มีศูนยป์ระสานงาน
องคก์รชุมชนประมง
ระดบัอ าเภอ 
Establish community 

fishery organization 

coordinating center at  

District level 

ใหแ้ต่ละจงัหวดั
ด าเนินการเร่งด่วน 

- โครงสร้างของศูนย์
ประสานงานระดบั
จงัหวดั 

- ประสานงานแต่ละ
จงัหวดั 

- สนบัสนุน
งบประมาณไปยงั
ชุมชน 
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/แนวทางการพฒันาพรัพยากรมนุษยเ์พื่อการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 

- ร่วมกนัสนบัสนุน/ส่งเสริมการพฒันาฯ 

- ร่วมกนัเป็นเจา้ภาพในการด าเนินกิจกรรม 

- แบ่งภารกิจในการจดัการท่ีเป็นรูปธรรม 
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 

 
 


