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ใบสมัคร 

การคัดเลือกเข้ารับรางวัลผู้น าอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท  

และขจัดความยากจน ครัง้ที่ ๔ 

ข้อมูล NGO/CSO หรือองค์กรภาคธุรกิจเอกชน  
ข้อ ๑. ชื่อองค์กร   

๑.๑ (ภาษาไทย) มูลนิธิอันดามัน  
๑.๒ (ภาษอังกฤษ) Save Andaman Network Foundation (SANF)  

ข้อ ๒. ผู้ประสานงานหลัก : นางสาวมณีวรรณ  สันหลี  
 ต าแหน่ง : กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอันดามัน 
ข้อ ๓. ที่อยู่ : เลขที่ ๓๕/๑  หมู่ที่ ๔ ต าบลควนปริง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  ๙๒๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๒๙๙๖๐๐  โทรสาร  ๐๗๕-๒๕๘๗๖๑  
อีเมล์ : saveandaman@yahoo.com 
เวบไซต์ (Website) –  
  
ข้อ ๓. ประวัติองค์กร   
๓.๑ ปีท่ีจัดตั้ง : จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอันดามัน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒   

มูลนิธิอันดามัน (Save Andaman Network- SAN) หรือSAN เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน                 ที่
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจังหวัดตรังและจดทะเบียนเป็นองค์กร
เอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภทองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร 

๓.๒ ภูมิหลังการจัดตั้ง  

เครือข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน (Save Andaman Network- SAN) จัดตั้งขึ้น
โดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานพัฒนาชุมชนชายฝั่งอันดามัน เมื่อคลื่นยักษ์สึนามิถล่ม
ชายฝั่งอันดามันก่อความเสียหายให้กับชุมชนชายฝั่งซึ่งส่วนหนึ่งเป็นชุมชนที่ร่วมงานพัฒนากับเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านทะเล กับส่วนที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ ความเสียหายอย่าง
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับชุมชนเกินวิสัยที่องค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นอันดามันแต่ละองค์กรจะแก้ไข
ปัญหาร่วมกับชุมชนได้ จึงได้เกิดความร่วมมือกันจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชุมชนอันดามันขึ้น 
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๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ภาคีความร่วมมือขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ภาคใต้ ๖ องค์กรหลัก ประกอบด้วย สมาพันธ์ชาวประมงภาคใต้ , คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป. อพช. ภาคใต้) , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ส านักงาน
ปฏิบัติการภาคใต้, โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ ดับบ้านดับเมืองเรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้, โครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการชีวิตสาธารณะ ท้องถิ่นน่าอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ และกลุ่มเพ่ือนอันดามันได้รวมตัวกัน ณ ส านักงาน
สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (Save 
Andaman Network- SAN) เพ่ือท าการส ารวจและช่วยเหลือเบื้องต้น และก าหนดแนวทางประสานสนับสนุน
ช่วยเหลือระยะยาวโดยมุ่งส่งเสรีมสนับสนุนการรวมตัวเพ่ือพ่ึงพาตนเองของชุมชนชาวบ้านในการบรรเทา
ปัญหาและฟ้ืนฟูอาชีพ ชีวิต ชุมชน ตลอดจนธรรมชาติอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยชุมชนชาวบ้านเป็นหลัก
ในการพัฒนา 

ต่อมามีภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติจากกว่า ๔๐ องค์กรทั่ว
ประเทศเข้าร่วมโดยมีคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาภาคเอกชน มูลนิธิเด็ก มูลนิธิซีเมนต์ไทย และ
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาทียั่งยืนเป็นหน่วยสนับสนุนประสานส่วนกลางและได้ปรับองค์กรใหม่เมื่อครบ ๖ เดือน 
เมื่อวันนี้ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ ประกอบด้วยภาคีหลัก คือมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
และพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเด็ก เครือข่ายสลัม ๔ ภาค กลุ่มเพ่ือนอันดามัน 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป. อพช. ภาคใต้) มูลนิธิ
สานแสงอรุณ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาทียั่งยืน สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่
ภาคใต้ดับบ้านดับเมืองเรียนรู้อยู่ดีที่ปากใต้ 

ในระยะแรกปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ เป็นการฟ้ืนฟูชุมชนผู้ประสบภัยจากสึนามิ โดยมุ่งเน้นการ
สนับสนุนพลังชุมชนในการซ่อมแซมความเสียหายด้านวัตถุที่เกิดจากสึนามิและสร้างพลังร่วมของผู้สูญเสียเพ่ือ
ด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต โดยด าเนินงานภายในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ๑๒๑ ชุมชน 

ในระยะที่สองช่วงกลางปี  พ.ศ.๒๕๔๙ - กลางปี  พ.ศ.๒๕๕๒ เครือข่ายความร่วมมือฟ้ืนฟูชุมชน
ชายฝั่งอันดามัน (Save Andaman Network- SAN) มุ่งเน้นการยกระดับกระบวนการชุมชนที่เกิดขึ้นจากการ
ฟ้ืนฟูชุมชนในช่วงแรกในสู่การพัฒนาทียั่งยืนประกอบด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงและชายฝั่ง 
การพัฒนากลุ่มอาชีพกองทุนชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก สตรี ชนเผ่าทะเล อุรักลาโว้ย มอแกน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิง
และชายในการท างานด้านการพัฒนา 

ในระยะที่สาม พ.ศ.๒๕๕๒-ปัจจุบัน มูลนิธิอันดามัน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชาวประมง
พ้ืนบ้านในพ้ืนที่ จังหวัดตรัง กระบี่ และสตูล ให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ชายฝั่ง การอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะพะยูน โลมา และหญ้าทะเล โดยเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ในการก าหนดกติกา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลักดันแก้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและวิถีชุมชนชายฝั่ง โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมมากข้ึน  
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วัตถุประสงค์องค์กร 

๑. เพ่ือส่งเสรีมการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การใช้ประโยชน์ทรัพยากร              
ในพ้ืนที่ชายฝั่ง ลุ่มน้ าและทะเลอย่างยั่งยืน 

๒. เพ่ือด าเนินการให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพ้ืนที่ชายฝั่ง ลุ่มน้ าและทะเล
อย่างยั่งยืน 

๓. สนับสนุนการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาองค์กรชุมชน
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรชุมชน 

๔. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างภาค
ประชาชน ภาควิชาการภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ รวมถึงความร่วมมือเพ่ือการการพัฒนาทียั่งยืน
ระหว่างประเทศ 

๕. เพ่ือส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
เป็นกลาง มิให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด 
   

 วิสัยทัศน์หน่วยงาน/องค์กร 

 วิสัยทัศน์มูลนิธิอันดามัน 
“เป็นองค์กรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมบนฐานระบบนิเวศ ปกป้องแหล่งผลิตอาหาร รักษาสมดุลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และเพ่ิมความสามารถในการจัดการผลผลิตที่ปลอดภัย เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนบนฐานการ
พัฒนาที่เคารพสิทธิชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม และพัฒนากลไกการรวมตัวของชุมชนท้องถิ่นทั้งในเชิงพ้ืนที่ และเชิงประเด็น เพ่ือขับเคลื่อน

สังคมผ่านโครงการ หรือกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
2. สร้างความตระหนักด้านสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร การปกป้องแหล่งผลิตอาหารและการ

รักษาสมดุลสภาพภูมิอากาศที่ดี ที่อาจจะถูกคุกคามจากกิจกรรม กิจการ หรือโครงการพัฒนาที่ไม่
เหมาะสม 

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมด้วยความเคารพความแตกต่างของ
เพศสภาพ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนบนฐานระบบนิเวศของพ้ืนที่ 

4. พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ร่วมมือกับภาคี/เครือข่ายพัฒนาที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเพ่ือสร้างสังคม

แห่งความสุขบนฐานแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กลยุทธ์ 
 

1. จัดให้มีการรวมตัวกันของคนในชุมชนในลักษณะกลุ่ม ชมรม หรือสมาคม ทั้งให้มีการท างานเชื่อมโยง
และเชื่อมร้อยกันเป็นเครือข่ายทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงประเด็น พร้อมกับพัฒนารูปแบบ/กลไกการ
รวมตัวให้มีศักยภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ โดยไม่ควรให้มีการท างาน
ที่แข็งตัวจนเกินไปเพื่อความคล่องตัวในการขับเคลื่อนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. จัดให้มีการสร้างข้อมูล สร้างองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพ่ือให้ชุมชน และสังคมได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติการจริง อันจะน าไปสู่ความการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การปกป้องแหล่งผลิตอาหาร และความสมดุลสภาวะอากาศ ร่วมกับภาคีทั้งภายใน
และระหว่างประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล 

3. น ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ และส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในมิติหญิง -
ชาย ทั้งเคารพในเพศสภาพที่แตกต่าง เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมในสิทธิการพัฒนาในทุกมิติ  ทุก
ระดับ 

4. ร่วมมือ และร่วมขับเคลื่อนกับภาคีพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในระดับพ้ืนที่(ชุมชน อ าเภอ จังหวัด) ระดับภาค และระหว่างภาค เพ่ือเป็นพ้ืนที่กลางในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน 

5. พะยูน ยกระดับ สร้างความตระหนัก ให้พะยูน เป็นสัตว์สัญลักษณ์และตัวชีวัดความสมดุลของระบบ
นิเวศทะเลและชายฝั่ง เชื่อมโยงความร่วมมือคน ชุมชนกับพะยูน  

 
กลวิธี/แผนงาน 

1. จัดตั้งให้มีกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างการขับเคลื่อนที่มีการเชื่อมร้อยกันเป็น
เครือข่ายที่มีพลัง 

2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอบรม เวทีเรียนรู้(ห้องเรียน) และการปฏิบัติการจริง เพ่ือให้ชุมชน
เกิดความตระหนักรู้ เกิดความเข้าใจกฎหมาย,นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิ์ โดยร่วมกับนัก
ปฏิบัติการสิทธิชุมชน นักกฎหมายและผู้รู้เฉพาะด้าน 

3. สร้างรูปธรรมงานในพ้ืนที่  และงานเชิงประเด็นให้เป็นที่ประจักษ์ในมิติต่างๆทั้งการ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ,การปกป้องแหล่งผลิตอาหารและสภาวะอากาศ  รวมถึงการจัดการผลผลิตของ
ชุมชนที่มีความปลอดภัยด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสามารถพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐาน 

4. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับภาคท้องถิ่น จังหวัด และระดับภาค ร่วมกับภาคีภาคประชา
สังคมที่หลากหลายผ่านการจัดเวที การจัดท าข้อมูล(ข้อเสนอ) และการรวมตัวขับเคลื่อนในลักษณะ
ของเวทีภาคประชาชนระดับต่างๆ จนไปถึงเวทีสมัชชาประชาชนภาคใต้ เพ่ือสร้างทางออก หรือ
ทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที ่

5. ท างานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาคีสนับสนุน โดยยึดหลักกระบวนการมีส่วนร่วม และความเท่า
เทียมอย่างเป็นธรรมในทุกมิติเข้ามาใช้ในการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธวิธี เพ่ือให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างจริงจัง ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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6. สร้างความรับรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างคน ชุมชน กับพะยูน การจัดท าเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง  จัดกระบวนการสร้างข้อตกลงร่วมในการก าหนดกฎกติกาชุมชน ข้อบัญญัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อก าหนดทางกฎหมาย เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ทะเล และร่วมกันยุติ
กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อพะยูน ซึ่งร้อยละ ๘๐ เป็นกิจกรรมการประมง ผลจากการอนุรักษ์พะยูนจะ
ส่งผลต่อโลมา เต่าทะเล หญ้าทะเล ป่าชายเลน   

 
ข้อ ๔  จ านวนพนักงาน จ านวน  ๘ คน  

     ขอบเขตกิจกรรมหรือโครงการ :  

๑. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเป็นเจ้าของ คิด และปฏิบัติการกิจกรรมฟ้ืนฟู มีความเข้มแข็ง
สามารถจัดการและพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนประสานภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ได้ด้วยดี 

๒. การฟ้ืนฟูชุมชนในการบรรเทาทุกข์และประสานความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูชีวิต อาชีพ 
ชุมชน คุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งในระยะเริ่มต้น ระยะกลาง และระยะยาว 

๓. การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการจัดการตนเองของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น 
การปกครองตนเอง กองทุน พัฒนาชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น 

๔. การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีมาก่อน เช่น ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน น้ าสะอาด การ
ถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น 

       ความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ   

๑. ชื่อรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิอันดามัน ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งอู่ซ่อม สร้างเรือ
ชุมชน บ้านน้ าเค็ม จังหวัดพังงา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ   

ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ.๒๕๔๘  
ชื่อหน่วยงาน ที่มอบให ้จังหวัดพังงา 
๒. ชื่อรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิอันดามัน ให้การสนับสนุนโครงการ “วิทยุชุมชนเพ่ือ

ผู้ประสบภัยสึนามิ”เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ใน ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน   
 ปีที่ได้รับรางวัล  พ.ศ.๒๕๔๙   

ชื่อหน่วยงานที่มอบให้ จังหวัดตรัง 
๓. ชื่อรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิอันดามัน สังกัดองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นหน่วยงาน 
ภาคเอกชนดีเด่น  
ปีท่ีได้รับรางวัล  พ.ศ.๒๕๕๒  
ชื่อหน่วยงานที่มอบให้ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตรัง 
๔.ชื่อรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิอันดามัน เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 ปีท่ีได้รับรางวัล   พ.ศ. ๒๕๕๘  
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  ชื่อหน่วยงานที่มอบให้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
๕.ชื่อรางวัล  เกียรติบัตรแสดงว่า มูลนิธิอันดามัน ได้ให้การสนับสนุนจังหวัดตรังในการฝึกอบรม
หลักสูตร “เพ่ิมศักยภาพชุดปฏิบัติราชการเฉพาะกิจเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงจังหวัดตรัง”  

   ปีท่ีได้รับรางวัล พ.ศ. ๒๕๕๓  
   ชื่อหน่วยงานทีม่อบให้ จังหวัดตรัง  

๖.ชื่อรางวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิอันดามัน เป็นผู้สนับสนุนการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง “รักพะยูน รักษ์ทะเล”  

     ปีท่ีได้รับรางวัล พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ชื่อหน่วยงานที่มอบให ้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

๗. ชื่อรางวัล  โล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก มูลนิธิอันดามัน มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดีเด่นและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน  

     ปีท่ีได้รับรางวัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ชื่อหน่วยงานที่มอบให ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเป็นฐาน 

๑. สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

๒. สนับสนุนการจัดท าเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ 
พะยูน โลมา และเต่าทะเล  

๓. สนับสนุนการตรวจตราเฝ้าระวังทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง โดยใช้
กติกาชุมชนและกฎหมายที่เก่ียวข้องร่วมกับภาครัฐ  

๔. สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

๕. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายประมง และรณรงค์ให้มีพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พื้นที่ด าเนินการ ช่วงหลังสึนามิ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน  

ปัจจุบัน ๓ จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดตรัง กระบี่ สตูล  
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ข้อมูลอ่ืนๆ  

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเริ่มต้นการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่ง๖จังหวัดอันดามันซึ่งประสบภัยสึนามิ ๒๕๔๘-๒๕๕๖ 
  พ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ านวน ๑๒๑ หมู่บ้าน  ๖  จังหวัด   
 - บ้าน ๓๘๕ หลัง เรือประมง จ านวน ๑,๕๗๘ ล า 
 - อู่ซ่อมสร้างเรือ และเครื่องยนต์  จ านวน  ๓๗ อู่   
 - กองทุนพัฒนาอาชีพ และเครื่องมือประมง  ๕๐๐ กองทุน ๘๗ ชุมชน  
 รปูธรรมการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

๑. การให้ความร่วมมือทางกฎหมาย การประกันตัว ชาวอูรกราโว้ยที่ถูกจับกุมที่จังหวัดตรัง ๒ ชุด โดย
คดีแรกอัยการจังหวัดตรังสั่งไม่ฟ้อง ๑๗ คนที่ถูกจับกุม ในคดีท่ี ๒ จ านวน ๖ คน อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลจังหวัดตรัง 

๒. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดานที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
มูลนิธิอันดามันโดยความร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนในภาคเหนือภาคอีสาน และภาคใต้ ศึกษาวิจัยปัญหา 
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีการทับซ้อนของที่ดินชุมชนกับที่ดินของรัฐ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติที่กฎหมายมีลักษณะขัดกัน โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปสังคมไทยเพ่ือความเป็นธรรม ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้ง และผลการศึกษาจะน าเสนอสู่
สมัชชาระดับชาติเพ่ือน าเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้มูลนิธิอันดามัน จะเป็นองค์กร
หลักในการจัดท าเอกสารพ้ืนที่ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือเสนอสมัชชาการ
ปฏิรูปสังคมไทย 

๓. การจัดกระบวนการหารือชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้มีการจัดท า ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตามกฎหมายประมง ๒ ฉบับประกอบด้วย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง
ก าหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าบางแห่งของ
จังหวัดตรัง ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ก าหนดห้ามใช้เครื่องมืออวน
ลากและอวนรุน ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าบางแห่งของจังหวัดสตูล ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๒  

๔. การจัดกระบวนการเรียนรู้ปรึกษาหารือกับชุมชนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและ
ภาควิชาการกระทั่งจัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง ว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูน พ.ศ. 
๒๕๕๔ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอย่างยั่งยืนต าบลบ่อหิน พ. ศ. ๒๕๕๓ และช่วยสนับสนุนข้อกฎหมายและความรู้ในการจัดท าข้อบัญญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอีก ๗ ต าบล ในจังหวัดพังงากระบี่ และ 
นครศรีธรรมราช 
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๕. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของหญ้าทะเล และมูลค่าทางเศรษฐกิจของหญ้าทะเล โดยประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการกับองค์กรชุมชน ในการวิจัย 

๖. การวิจัยชีววิทยาปูม้า ในพ้ืนที่แนวเขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์น้อยวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน จังหวัดตรัง ๒๕๕๕ 

๗. การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมขนในการบริหารจัดการเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ง
เป็นการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ ประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าชายหาด หญ้าทะเล และปะการง ใน เขต
ทะเลสี่บ้าน จังหวัดตรัง เขตอนุรักษ์โลมาตะเสะ-เกาสุกร  เป็นต้น 

๘. โครงการเสริมศักยภาพชุมชนในการรับมือกับความเปลี่ยนของภูมิอากาศ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ซึ่งเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาทียั่งยืน และมูลนิธิอันดามัน 

๙. โครงการเยาวชนมอแกน ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 

๑๐. โครงการชุมชนรักษาทะเล ๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ ปี  พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และระยะที่สอง   
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เพ่ือยกระดับจากเขตเลสี่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) ขยายเป็นเขตทะเล ๑๑ บ้าน ในพ้ืนที่
ตาบเกาะลิบง ต าบลบางสัก และต าบลไม้ฝาด โดยการจัดท ากติกาชุมชน และพัฒนาเป็นข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เกาะลิบง พ้ืนที่ต าบลครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญทางทะเลตอนกลางของจังหวัดตรัง ทั้ง
ในด้านการประมง การท่องเที่ยว มีแหล่งทรัพยากรส าคัญ 

๑๑. โครงการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังทดแทนอย่างยั่งยืนของเครือข่ายสตรีประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง ส าหรับการน าไปขยายผลในอนาคต 

๑๒.สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ชายฝั่ง เพื่อสร้างกองทุนอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรโดยชุมชน การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูชุมชนชายฝั่ง ๖ จังหวัด อันดามัน ซึ่งประสบภัยสึนามิ ๒๕๔๘-
๒๕๕๖ 

กิจกรรมและผลงานเด่นของมูลนิธิอันดามัน ปัจจุบัน 

๑. สนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัดตรัง สตูล
และกระบี ่

๒. การจัดท าเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หญ้าทะเล ป่าชายเลน  และสัตว์ทะเลหายาก 
ได้แก่ พะยูน โลมา และเต่าทะเลโดยชุมชนและผลักดันเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ๓ ต าบล 

 ๒.๑ พ้ืนที่แนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) 
 ๒.๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรหญ้า

ทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๒.๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบงว่าด้วยการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล 

พ.ศ.๒๕๕๔ และจัดกระบวนการหารือร่วมกับชุมชนเพ่ือพ้ืนที่แนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลต าบล
เกาะลิบง พ.ศ.๒๕๖๒  
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 ๒.๔ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสุกรว่าด้วยการอนุรักษ์โลมาและระบบนิเวศหญ้า
ทะเล พ.ศ.๒๕๕๘  

 ๒.๕ จัดท า (ร่าง)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง มาตรการ
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่อ าเภอปะเหลียน อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอย่านตาขาว
อ าเภอกันตัง และอ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. .... 

๓. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพในการรุกรับปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จังหวัดตรัง 

๔. ผลักดันการปรับปรุงและแก้ไข พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๕๕๘  

๕.ร่วมกับสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ (ร่าง) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ............ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ......... 

๖.ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจังหวัดตรัง จัดท าโครงการ “ตรังยั่งยืน ท าความดีด้วยหัวใจ ลด
ภัยสิ่งแวดล้อม “การขับเคลื่อนเมืองสีเขียวและการลดขยะ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 ๖.๑ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตรัง ยั่งยืน ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม  

 ๖.๒ สนับสนุนการจัดท าแผนการขับเคลื่อนตรัง ยั่งยืน ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 

 ๖.๓ สนับสนุนกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และวางแผนการขยะโดยชุมชนชายฝั่ง  

๗. ร่วมกับ กองเลขานุการสหประชาชาติ Dugong MOU และภาคีเครือข่าย ในการจัดท าแผนแม่บทอนุรักษ์
พะยูน 
   

กิจกรรม/โครงการที่ประสบความส าเร็จด้านการพัฒนาชนบท/ชุมชน/การส่งเสริม/การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการขจัดความยากจน  

ชื่อกิจกรรม/โครงการ : โครงการอนุรักษ์พะยูนและรักษาความมั่นคงทางอาหารของชุมชนชายฝั่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ : ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
สถานที่ด าเนินโครงการ : พ้ืนที่ด าเนินงาน ชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง  

1, บ้านเกาะมุกด ์ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง   
2. บ้านน้ าราบ ต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง  
3. 4 หมู่บ้านบนเกาะลิบง ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง  
4. บ้านมดตะนอย ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง  
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5 บ้านควนตุ้งกู ต าบลบางสัก อ าเภอกันตัง  
6.บ้านตะเสะ บ้านนาชุมเห็ด บ้านนาทะเล ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ   
7.บ้านปากเม็ง ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง .  
8.เครือข่ายองค์กรชุมชนจาก 24 ชุมชนชายฝั่งทะเลตรัง 
พ้ืนที่ด าเนินงาน ชุมชนชายฝั่งจังหวัดสตูล 
1.อ่าวละงู บ้านท่ามาลัย บ้านปากบารา บ้านตะโล๊ะใส ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู  
2.เครือข่ายชุมชนชายฝั่งจังหวัดสตูล เป็นเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในอ าเภอเมือง  
อ าเภอท่าแพ อ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า รวม 29 ชุมชน  
พ้ืนที่ด าเนินงาน ชุมชนชายฝั่งจังหวัดกระบี่  

 1.บ้านท่าคลอง ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา  
 2.บ้านทุ่งหยีเพ็ง ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา 
 3. บ้านคลองรั้ว ต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอเหนือคลอง 
 
วัตถุประสงค์:  

๑.เพ่ือจัดท าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อน 10 พ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลของผลผลิตสัตว์น้ าใน
ธรรมชาติอันจะมีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ของชุมชนชายฝั่ง  

2.เพ่ือประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายรักษาทะเล ในจังหวัดตรังและสตูล และการจัดท าและ
พัฒนาร่างประกาศกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัดตรัง  
 
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง กระบ่ีและสตูล  
ลักษณะการด าเนินงาน 

1.การสนับสนุนและพัฒนาเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าที่ด าเนินการในปีที่ 1 จ านวน 10 เขต 6 พ้ืนที่ 
จัดท าเขตอนุรักษ์ปูม้า บ้านมดตะนอย การจัดท าศูนย์เพาะปูม้า บ้านควนตุ้งกู และขยายพื้นที่จัดท าเขตอนุรักษ์
เพ่ิมเติมที่ ต าบลเกาะกลาง ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  

๒. จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล วางซั้ง ที่เกาะลิบง และเกาะมุกด์ จ.ตรัง 
๓. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ปลูกหญ้าทะเล เปิดป้ายเขตอนุรักษ์หอยตะเภา และเขตอนุรักษ์

พันธุ์สัตว์น้ า บ้านปากเม็ง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
๔.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ปลูกหญ้าทะเล เปิดป้ายเขตอนุรักษ์ปูม้า บ้านมดตะนอย จ.ตรงั 
๕. จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยตะเภา เปิดป้ายเขตอนุรักษ์หอยตะเภาบ้านนาชุมเห็ด  
๖. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ของเขตเล เสบ้าน บ้านน้ าราบ จ.ตรัง 
๗. จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า บ้านทุ่งหยีเพ็ง บ้านคลองรั้ว จ.กระบี่ 
๘.การจัดกิจกรรมเขตอนุรักษ์ชุมชน ชุมชนจะระดมทุนร่วมกิจกรรมโดยการประสานงานกับ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาคธุรกิจเอกชน และส่วนราชการในพ้ืนที่  
๙.การปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่เกาะลิบง เกาะกลาง และตลิ่งชัน  
๑๐.การจัดท าซั้งบ้านปลา รอบแนวหญ้าทะเลที่เกาะมุกด์ กับ เกาะลิบง รวม 30 จุด  
๑๑.การติดตามให้แผนแม่บทอนุรักษ์พะยูนมีผลในทางปฏิบัติ  
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๑๒.การติดตามให้มีการประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง  
๑๓.การติดตาม ผลักดันให้กรมประมงตราประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอ่าวสตูล 
๑๔.การสนับสนุนการประชุมของชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล เพื่อเพ่ิมความ

เข้มแข็ง และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในกิจกรรมระดับจังหวัด และนโยบาย กฎหมาย จังหวัด
ตรัง  
 ๑๕.การพัฒนากิจกรรมเพ่ือการระดมทุน โดยผลิตสินค้าเพ่ือการอนุรักษ์พะยูน  

๑๖.แผนจัดท าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลของผลผลิตสัตว์น้ าในธรรมชาติอันจะมีผล
ต่อความมั่นคงทางอาหาร และรายได้ของชุมชนชายฝั่ง  
 
ผลลัพธ์/ผลผลิต/ผลกระทบ: 

๑. เกิดพ้ืนที่แนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนและระบบนิเวศชายฝั่งโดยชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
กระบี่และสตูล 

๒. เกิดการฟ้ืนฟูทรัพยากรในรูปแบบธนาคารปูม้า เพ่ิมสัตว์น้ าเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ชาวประมง
และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

๓. เกิดการผลักดันแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในระดับกฎหมายและนโยบาย 
 

ความส าเร็จ :  
๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
๒. ทรัพยากรประมงเพ่ิมข้ึน มีความมั่นคงด้านอาหารและชาวประมงมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น 
๓. เกิดร่างประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตรัง 

รูปถ่าย/วิดีโอ /อ่ืนๆ  
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ภาพประกอบ 

การประชมุสัญจรเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านระดับอ่าว (เชิงภูมินิเวศน์ ๕ อ าเภอ)  
วัน เสาร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเสะ หมู่ที่ ๔ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 
****** 

มูลนิธิอันดามันและเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านระดับอ่าว (เชิงภูมินิเวศน์ ๕ อ าเภอ) โดยคณะกรรมการและ
สมาชิกเครือข่ายชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง จ านวน  ๔๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเสะ       
หมู่ที่ ๔ ต าบลตะเสะ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเคราะห์ สถานการณ์   
ปัญหาทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพ้ืนที่อ่าวหาดส าราญ และอ่าวปะเหลียน และแนวทางความ
ร่วมมือในการดูแลรักษาฐานทรัพยากรในพ้ืนที่  ๒ อ าเภอ ในอ่าวหาดส าราญ และอ่าวปะเหลียน                    
ตลอดจนติดตามและวางแผนการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละพ้ืนที่ 
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รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง  
วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมมูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรัง 
****** 

มูลนิธิอันดามัน สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง โดยคณะกรรมการ
และสมาชิกเครือข่ายชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง จ านวน ๕๒ คน ณ ศาลาประชุม มูลนิธิอันดามัน 
หมู่ที่ ๔ ต าบลควนปริง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง เพ่ือรายงานสถานการณ์การผลักดันแก้ปัญหาระดับนโยบาย 
การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายและสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนติดตามและวางแผนการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในแต่ละพ้ืนที่ จังหวัดตรัง   
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รายงานสรุปและภาพการประชุมสัญจรเครือข่ายสตรีประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง  

วันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ ๘ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

****** 

มูลนิธิ อันดามันสนับสนุนการประชุมสัญจร เครือข่ายสตรีประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดตรัง โดยกลุ่มผู้หญิง                       
จากบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่๘ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และแกนน าชมรมชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดตรัง 
จ านวน ๒๐ คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิง กับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง  ตลอดจนร่วมกันวิ เคราะห์ศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง  ด้ านฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา อาชีพเสริม เพ่ิมรายได้แก่ผู้หญิงในการ
แปรรูปผลผลิตสัตว์น้ าที่มีอยู่ในชุมชน   
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“กิจกรรมวางซั้งกอบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเลและการจัดท าเขตอนุรักษ์หอยเป๋าฮ้ือม.๑,๔,๕และ๗ ต.เกาะลิบง” 

วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐  

ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  หมู่ที่ ๔  ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

**** 

นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วางซั้งกอบ้านปลา 
ปลูกหญ้าทะเล และการจัดท าเขตอนุรักษ์หอยเป๋าฮื้อม.๑,๔,๕และ๗ ต.เกาะลิบง” และรับฟังเวทีเสวนา         
“การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และวางซั้งกอบ้านปลา 
จ านวน ๓ ต้น พร้อมกับปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาด า จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
๓๐๐ คน 
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ปลูกหญ้าทะเล เปิดป้ายเขตอนุรักษ์หญ้าทะเลและปูม้าวัยอ่อน บ้านมดตะนอย  

วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

ณ บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

**** 

นายกมล  ประเสริฐกุล  นายอ าเภอกันตัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล เปิดป้ายเขตอนุรักษ์
หญ้าทะเลและปูม้าวัยอ่อน บ้านมดตะนอย ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ซึ่งจัดแสดงโดยส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗              
และเปิดป้ายแนวเขตอนุรักษ์หญ้าทะเลและปูม้า และร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้น          
ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลตรัง ลงสู่ทะเล     
จ านวน ๒ แสนตัว  มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน 
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ประชุมหารือ การอนุรักษ์พะยูน พ.ศ.๒๕๖๐  

วันพุธ ท่ี ๒๕เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ณ หลาเรียนรู้ ศาลาชุมชนมูลนิธอิันดามัน จังหวัดตรัง 
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การอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเล 
วันอังคาร ที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง 
****** 

กิจกรรมอบรมเทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางทะเลให้กับหมู่ที่ ๒ ต าบลเกาะสุกร อ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง ตามโครงการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรทางทะเลและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง  มีจ านวนผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๙ คน จากกิจกรรมอบรมท าให้ผู้
เข้าอบรมได้รับความรู้ในการท าขนมหลากหลายชนิดจากวิทยากรที่มีความช านาญซึ่งเป็นอาจารย์ในด้าน
อุตสาหกรรมอาหารของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทั้งในด้านของการ
เตรียมอุปกรณ์ วิธีการท าและเทคนิคในการท าน้ าพริกปลาหยอง นักเก็ตปลา และซาลาเปาไส้ปลา ซึ่งจากการ
อบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในชุมชนจากวัตถุดิบที่มีในชุมชน
โดยเฉพาะปลาที่มีจ านวนมากจากการท าประมงของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นเพ่ือสร้างรายได้แก่ตนเองและชุมชน    
 



19 
 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

แผนที่แนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสัตว์ทะเลหายาก 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


