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1. หลักการและเหตุผล
1.1 ลักษณะทางกายภาพและสังคมพื้นที่
พืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนในครอบคลุมพื้นที่ ตัง้ แต่บ้านแหลมเทียน จังหวัดชลบุร ี จนถึงบ้านแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุร ี
รวมทัง้ สิน้ 7 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุร ี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุร ี
โดยมีความยาวตามแนวชายฝงั ่ 195 กิโลเมตร มีแม่น้ า 5 สายทีไ่ หลลงอ่าวไทยตอนใน คือ แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าเจ้าพระยา
แม่น้าท่าจีน แม่น้าแม่กลอง แม่น้าเพชรบุร ี ทาให้อา่ วไทยตอนในเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารสะสมของตะกอนดิน ทาให้เกิดหาดเลน ทีเ่ ป็ น
ทีห่ ากินของนกชายเลนจานวนมากและยังเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ่าชายเลนให้เป็ นแหล่งอนุ บาลสัตว์น้ าทีเ่ ป็ นอาหารของนกรวมทัง้ เป็ น
แหล่งรายได้ของชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่ในพื้นทีอ่ ่าวไทยตอนใน นอกจากพืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนในยังเป็ นพื้นทีท่ ม่ี กี ารทานาเกลือแบบ
โบราณ ซึง่ พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารทานาเกลือจะเป็ นทีท่ เ่ี หมาะกับนกชายเลนขนาดเล็กได้หากินและพักผ่อนในระหว่างทีน่ ้ าทะเลขึน้ ท่วม
หาดเลนทีเ่ ป็ นแหล่งหากินของนก
การทีน่ กชายเลนจานวนมากและบางชนิดใกล้สญ
ู พันธุ์ มาพักอาศัยและหากินเนื่องจากเส้นทางการบินอพยพของ
นกในแนวเส้นทางบินย้ายถิน่ เอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย ต้องผ่านอ่าวไทยตอนในทุกปี ประกอบกับความเหมาะสมของ
พื้นที่และความสมบูรณ์ ทาให้พ้นื ทีน่ ้ีจึงเป็ นพื้นที่ท่ีมคี วามสาคัญในระดับนานาชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1
สิงหาคม 2543 ได้จดั ให้พน้ื ทีอ่ ่าวไทยเป็ นพืน้ ทีช่ ุ่มน้ าทีม่ คี วามสาคัญระดับชาติ โดยส่วนหนึ่งของพื้นที่ ได้แก่ ดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รบั การประกาศให้เป็ นพืน้ ทีช่ มุ่ น้าทีม่ คี วามสาคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ลาดับที่
1099 เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2544
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1.2 สภาพปัญหาในพื้นที่ อ่าวไทยตอนในและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
พืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนในเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสาคัญต่อระบบนิเวศน์ และความสาคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นเส้นทาง
การเดินเรือขนถ่ายสินค้า รวมทัง้ เป็ นพื้นที่ท่มี โี รงงานอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรปราการ รวมทัง้ เป็ นพืน้ ทีม่ กี ารประกอบอาชีพประมงของทัง้ ชาวบ้านและบริษทั ธุรกิจขนาดใหญ่ ทาให้เกิดการทาประมง
ั่
ทีม่ ากกว่าทรัพยากรทางทะเลจะยอมรับได้ ตลอดจนการทาประมงชายฝงแบบผิ
ดวิธี โดยการใช้อวนรุน ทาให้สภาพของหาด
ชายเลนได้รบั ความเสียหายเป็ นอันมาก อีกทัง้ พื้นทีโ่ ดยรอบอ่าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ จากนาเกลือ
โบราณเป็ นนากุง้ และบ่อปลา ซึง่ ปญั หาและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ส่งผลกระทบต่อนกน้ าและนกชายเลน เนื่องจากนก
น้าและนกชายเลนชนิดทีม่ ขี นาดใหญ่ ได้แก่ นกปากช้อนหน้าดา (Platalea minor) ซึง่ เป็ นนกทีอ่ ยู่ในสถานะ ใกล้สญ
ู พันธุ์ และ
นกยางจีน (Egretta eulophotes) อยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์ รวมถึงนกอพยพขนาดเล็กทีเ่ ดินทางหนีหนาวมาจาก
ตอนบนของทวีป ได้แ ก่ นกทะเลขาเขีย วลายจุ ด (Tringa guttifer) มีส ถานะใกล้ สูญพันธุ์ และนกชายเลนปากช้อน
(Eurynorhynchus pygmeus) มีสถานะมีแนวโน้มใกล้สญ
ู พันธุ์ จาเป็ นต้องใช้พน้ื ทีห่ ากินในนาเกลือระหว่างเวลาทีน่ ้ าทะเลขึน้
และจะหากินในหาดเลนในระยะเวลาน้าลง
นอกจากนี้ ยังเกิดการบุกรุกทาลายพืน้ ทีป่ ่าชายเลน ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ จ่ี ะป้องกันคลื่นลมทะเล จนมีปริมาณลดลง ทา
ให้เกิดการกัดเซาะชายฝงั ่ ทีด่ นิ จานวนมากจึงหายไปกับน้าทะเล ประกอบกับการเพิม่ ระดับขึน้ ของน้ าทะเล ทาให้ปญั หาที่
มียงิ่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ซึง่ สามารถสรุปปญั หาทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีไ่ ด้ ดังนี้
1.2.1 ปญั หาการลดลงของพื้นทีอ่ ยู่อาศัย ได้แก่ พื้นทีป่ ่าชายเลน ซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแลนด์
แซท โดย Vibulsreth (2518) พบว่าจานวนพืน้ ทีป่ ่าชายเลนทีเ่ หลืออยู่ใน 7 จังหวัดในอ่าวไทยตอนใน ในปี 2518 มี 268,125 ไร่
ต่อมาปี 2529 เหลือพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนเพียง 19,431 ไร่ (จากข้อมูลของกรมป่าไม้ในปี 2538) รวมทัง้ การทานาเกลือแบบโบราณ มี
การเปลีย่ นสภาพพืน้ ทีโ่ ดยการมีการขุดหน้าดินไปขายทาให้เกิดบ่อลึกและมีขนาดใหญ่ ซึง่ ไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของนก
ชายเลนขนาดเล็ก โดยจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครทราบว่า การทานาเกลือมีพน้ื ทีน่ ้อยลง เนื่องจาก
ราคาเกลือไม่ดงึ ดูดใจเกษตรกรในการลงทุน
1.2.2 การลดลงของจานวนนกและชนิดนก เนื่องจากชาวบ้านไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจถึงความสาคัญของนก จึงมี
การจับนกเพื่อกินและขาย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อนกบางชนิดทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์ ได้แก่ นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed
Sandpiper: Eurynorhynchus pygmaeus) ทีม่ ปี ระชากรทัง้ โลกไม่เกิน 1,000 ตัว สามารถพบเห็นได้บริเวณนาเกลือโคกขาม
ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร และนาเกลือบ้านปากทะเล จังหวัดเพชรบุร ี นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s Greenshank
Tringa guttifer) ประชากรทัวโลกประมาณ
่
1,000 ตัว พบในอ่าวไทยตอนใน ในช่วงฤดูอพยพ ประมาณ 35 - 70 ตัว นก
นางนวลแกลบจีน ซึง่ เป็ นนกอพยพ มีจานวนน้อยมาก Collar et al (1994) จัดเป็ นสัตว์ป่าทีใ่ กล้สญ
ู พันธุ์อย่างยิง่ และนกพง
ปากยาว (Large-billed Reed Warbler; Acrocephalus orinus) ทีค่ นคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว 139 ปี นับจากการพบนกชนิดนี้ครัง้
แรกทีอ่ นิ เดีย แต่กลับถูกพบเห็นทีแ่ หลมผักเบีย้ อีกครัง้ หนึ่ง
1.2.3 ไม่มกี ารสารวจข้อมูลชนิดและจานวนนกทีช่ ดั เจนในทางวิชาการ ทีจ่ ะนามาใช้วางแผนในดูแลนกและ
ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกอย่างเป็ นรูปธรรม
1.2.4 ไม่มกี ารปลูกฝงั จิตสานึก และภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นในการอนุ รกั ษ์นกและถิ่นทีอ่ ยู่อาศัยของนก ให้กบั
เยาวชนรุน่ หลังได้เห็นความสาคัญและยึดถือปฏิบตั ิ
1.2.5 ไม่มกี ารบูรณาการความรูเ้ รื่องนกและระบบนิเวศน์ทส่ี าคัญกับนก ในลักษณะทีเ่ ป็ นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างชุมชนต่อชุมชนด้วยกัน ตลอดทัง้ แนวพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนใน
ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างจิตสานึก ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนกรวมทัง้ ความสาคัญของพืน้ ทีป่ ่าชายเลน
หาดเลน และพืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนใน ให้กบั ชาวบ้านและเยาวชน เพื่อให้ร่วมกันรักษาพืน้ ทีป่ ่าชายเลนและหาดเลนไว้เพื่อเป็ นที่
อยู่อาศัยของนกและสัตว์น้ า ก่อนทีจ่ ะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าทีจ่ ะรักษาไว้ได้ และเกิดผลกระทบต่อการดารงอยู่นกหลาย
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ชนิด เช่น นกหัวโตมลายู (Malaysian Plover: Charadrius peronii ) ซึง่ เป็ นนกประจาถิน่ ให้อาจสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย
หรือจากโลกได้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่ างชาวบ้านและองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการทางานร่วมกัน เพื่อสร้ างเป็ น
เครือข่ายในการดูแลและรักษาพื้นทีช่ ุ่มน้ าอ่าวไทยตอนในและนก ซึ่งการดาเนินการกิจกรรมเช่นการสร้างความรูแ้ ละความ
เข้าใจในเรือ่ งถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและนก การจาแนกชนิดนก การวิจยั และติดตามสถานะของนกทัง้ ปริมาณและความเป็ นอยู่ จะช่วย
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้ กับประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ที่ และหากชุมชนมีการอนุ รกั ษ์ทด่ี จี ะสามารถดึงดูดนักดูนก รวมทัง้
นักท่องเทีย่ วจากทัวโลกเข้
่
ามายังพื้นที่ ซึ่งเป็ นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนมากขึน้ รวมทัง้ สามารถเป็ นที่
ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ในการดาเนินกิจกรรมกับทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทส่ี นใจ นอกจากนี้ยงั สามารถ
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการดาเนินโครงการ ไปใช้ประกอบในการวางแผนบริหารจัดการอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู พืน้ ทีห่ าดชายเลนของท้องถิน่
ได้อกี ทางหนึ่งด้วย
ซึ่งวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะสร้างให้พ้นื ทีไ่ ด้รบั การดูแล คือ การส่งเสริมให้ผคู้ นภายนอกรวมทัง้ คนในชุมชนสามารถมาใช้
ประโยชน์จากพืน้ ทีไ่ ด้โดยการสร้างศูนย์เรียนรูห้ รือศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นจุดถ่ายทอดความรู้ รวมทัง้ เป็ นพืน้ ทีศ่ นู ย์
รวมของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย ดังนัน้ โครงการอนุ ร กั ษ์นกและพื้นที่ชุ่มน้ าอ่าวไทยตอนใน จึงเป็ น
แนวทางหนึ่งทีจ่ ะเริม่ ต้นกระบวนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั คนในพื้นที่ โดยจะเริม่ นาร่องกิจกรรมในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
หลักทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอในการพัฒนาให้เป็ นต้นแบบจานวน 3 ตาบล พร้อมทัง้ นาพืน้ ทีเ่ ป้าหมายรองทีอ่ ยู่ใกล้เคียงจานวน
ั ่ นออก อีก 9 ตาบล 1 แขวง ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
13 ตาบล และพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเชิงขยายซึง่ อยูท่ างด้านอ่าวไทยตอนในฝงตะวั
กิจกรรมตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาโดยทัวกั
่ นตลอดแนวอ่าวไทยตอนในในอนาคตต่อไป โดยพืน้ ที่
หลักทีโ่ ครงการจะดาเนินงานเพือ่ เป็ นต้นแบบ มี 3 ตาบล ดังนี้
ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ตาบลโคกขาม มีหมู่บา้ นทัง้ หมด 10 หมู่บา้ น มีประชากร 14,180 คน เป็ นชาย 7,021 คน เป็ นผูห้ ญิง 7,159 คน
ทีด่ นิ ทีถ่ อื ครองเป็ นทีด่ นิ จัดสรร ของสหกรณ์กรุงเทพ บางส่วนเป็ นพืน้ ทีป่ า่ สงวนทีม่ กี ารบุกรุก การประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ั่
ของประชาชน ได้แก่ การทานาเกลือ ทาประมงชายฝงและรั
บจ้าง การรวมตัวของคนในตาบล มีกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มที่
ั ่ นออก โดยมีคณ
ทางานในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ กลุ่มอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวั
ุ วรพล
ดวงล้อมจันทร์ เป็ นประธานกลุ่ม และกลุ่มชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติโคกขาม ซึง่ มีคณ
ุ ศักดิ ์ชัย เนตรล้อมวงศ์ เป็ นประธานกลุ่ม
การดาเนินโครงการฯ ของสมาคมอนุ รกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เลือกดาเนินงานกับชมรมอนุ รกั ษ์
ั ่ นออกก่อน เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มสี มาชิกครอบคลุม
ธรรมชาติโคกขามและกลุ่มฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวั
ั ่ นออกมีสมาชิก ประมาณ 150 คน และในขณะนี้ทางกลุ่ม
หลายหมูบ่ า้ น เช่น กลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวั
ได้กอ่ สร้างศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติในบริเวณชายฝงั ่ เพือ่ เป็ นแหล่งเรียนรูข้ องประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผูท้ ส่ี นใจ เพื่อ
จะได้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนและทรัพยากรชายฝงั ่ โดยทางสมาคมอนุ รกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
จะดาเนินงานสนับสนุ นในเรื่องนิทรรศการทีเ่ กีย่ วข้องกับนกและพืน้ ทีช่ ุ่มน้ าเพื่อใช้ในการจัดแสดงทีแ่ หล่งเรียนรู้ นอกจาก
ั่
การก่อสร้างศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติเป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ล้ว ทางกลุ่มยังดาเนินการทดลอง การลดการกั ดเซาะชายฝงจากคลื
่น
โดยใช้ไม้ไผ่ซง่ึ มีราคาถูกมาใช้ทดแทนการทาเขือ่ นคอนกรีตทีม่ คี า่ ใช้จ่ายสูงและอาจทาให้สภาพของพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
นอกจากกลุ่มชาวบ้านในพืน้ ทีแ่ ล้ว โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ยงั เป็ นอีกหน่ วยงานหนึ่งทีด่ าเนินงานการให้ความรู้
เรือ่ งธรรมชาติและทางานร่วมกับชุมชนในการอนุรกั ษ์พน้ื ทีป่ า่ ชายเลน ในปจั จุบนั โรงเรียนได้รบั เงินงบประมาณเพือ่ ทาการ
ก่อสร้างศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเป็ นสถานทีใ่ ห้ความรูก้ บั นักเรียนและประชาชนทีส่ นใจในเรื่องธรรมชาติ
และวัฒนธรรม
ตาบลปากทะเล อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ตาบลปากทะเล อาเภอบ้านแหลม แบ่งการปกครองเป็ น 4 หมู่บา้ น มีประชากร 2,463 คน เป็ นชาย 1,236 คน
เป็ นหญิง 1,230 คน ครัวเรือน 596 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทานาเกลือ ทาประมง เลี้ยงปลา
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นาข้าว และค้าขาย พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นพื้นทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิ ์ มีทรัพยากรป่าชายเลนทีส่ มบูรณ์ รวมทัง้ ในช่วงเวลาทีน่ ้ า
ทะเลลดจะเกิด หาดเลนบริเวณกว้างไกล ซึ่งเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ของนกชายเลน และมีนาเกลือทีน่ กชายเลน
สามารถมาใช้ประโยชน์หาอาหารและพักผ่อนในช่วงน้ าทะเลหนุ นสูง ทาให้พน้ื ทีต่ าบลปากทะเลเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี นี ักดูนกจาก
ในและต่างประเทศมาดูนกในช่วงฤดูอพยพเป็ นจานวนมาก อีกทัง้ ผูว้ ่าราชการจังหวัดได้มนี โยบายในการสนับสนุ นการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ ทาให้ชาวบ้านเห็นถึงความสาคัญของนกในการดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้กบั ชุมชนได้อกี ทางหนึ่ง
จากการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าทีส่ มาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและจากการที่ ผศ.ฟิลปิ ดี ราวด์
กรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปดาเนินการสารวจและติดห่วงขานกชายเลนอพยพใน
พืน้ ที่ ทาให้ทราบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปากทะเล มีความต้องการเรียนรูเ้ รื่องนก รวมทัง้ มีความสนใจในการ
อนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ โดยเฉพาะปา่ ชายเลน เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้เข้าไปท่องเทีย่ วดูนกและชมธรรมชาติในพืน้ ทีใ่ ห้
มากขึน้
ซึง่ การดาเนินงานของสมาคมอนุรกั ษ์นกฯ ในส่วนพืน้ ทีต่ าบลปากทะเล จะเป็ นการสร้างศูนย์ขอ้ มูลเกีย่ วกับนกใน
ส่วนของสื่อและนิทรรศการ เพื่อนาเสนอต่อนักท่องเทีย่ วและนักดูนกทีจ่ ะเดินทางมาจากทัวโลก
่
และเป็ นจุดทีช่ าวบ้าน
สามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้นักท่องเทีย่ วทีม่ าดูนกได้ รวมทัง้ การดาเนินงานกับชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชน
เพื่อ สร้ า งความเข้า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ข องพื้น ที่อ่ า วไทยตอนใน และเป็ น ก าลัง ในการร่ ว มกัน ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ ของตนเองต่อไป
พื้นที่ ตาบลแหลมผักเบีย้ อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ตาบลแหลมผักเบี้ย อาเภอบ้านแหลม แบ่งการปกครองเป็ น 4 หมู่บา้ น มีประชากร 2,259 คน 495 ครัวเรือน
ชาวบ้านส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้าง ทานาเกลือ ทาการประมง ในพื้นทีม่ โี ครงการพระราชดาริฯ ทีท่ าเรื่องการบาบัดน้ าเสีย
จากชุมชนและการเกษตรโดยใช้วธิ ธี รรมชาติ ความสาคัญของพื้นทีแ่ หลมผักเบี้ยทีม่ ตี ่อนกคือการทีม่ พี น้ื ทีห่ าดเลนขนาด
ใหญ่ในช่วงน้ าทะเลลงต่อเนื่องยาวมาจากบ้านปากทะเล เนื่องจากในหาดเลนเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี สี ตั ว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง เช่น
พวกหนอน หรือ หอย รวมทัง้ สัตว์น้ าขนาดเล็กเป็ นจานวนมาก ทีเ่ ป็ นอาหารของนกชายเลน ประกอบกับการทาอาชีพนา
เกลือของชาวบ้านสอดคล้องกับการหากินของนกทะเล
ตาบลแหลมผักเบี้ยมีความต้องการเช่นเดียวกับตาบลปากทะเล ในการให้ความสาคัญในเรื่องการท่องเทีย่ ว นก
ชายเลน นกน้ า และนกทะเล ก็เป็ นสัตว์ทด่ี งึ ดูดให้เกิดกิจกรรมการท่องเทีย่ วได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูอพยพของนก ทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมผักเบี้ยจึงมีความสนใจในการพัฒนากิจ กรรมอนุ ร กั ษ์ นกและกิจ กรรมการดูน กให้กบั
ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วด้านการดูนกนัน้ ได้มุ่งเน้นให้เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์โดยการ
กระตุน้ ให้ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละนักท่องเทีย่ วเกิดจิตสานึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและนก รวมทัง้ ควบคุมไม่ให้
มีกจิ กรรมใดทีจ่ ะก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อนกและสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีโ่ ดยเด็ดขาด
1.3 พื้นฐานการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา
สมาคมอนุ รกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้มกี ารทาการเก็บข้อมูลพืน้ ฐานและมีการพบปะผูน้ าชุมชนรวมทัง้
ั หาที่เกิดขึ้นรวมทัง้ ความคิดเห็นของชาวบ้านต่ อป ญั หาที่เกิดขึ้น และมีการ
ชาวบ้านบางส่วน เพื่อให้ทราบถึงสภาพป ญ
ดาเนินการตรวจนับนก ติดห่วงขานก และมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่อ่าวไทยตอนในร่ วมกับชาวบ้านและกลุ่มชมรมที่ม ี
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการอนุ รกั ษ์นกและธรรมชาติ เช่น กลุ่มอนุ รกั ษ์ธรรมชาติโคกขาม เป็ นต้น นอกจากนัน้ สมาคมอนุ รกั ษ์ยงั ได้
ดาเนินงานเผยแพร่และสร้างจิตสานึก ให้กบั นักเรียน ในรูปแบบของหุ่นละครมือ เรื่องการผจญภัยของนกชายเลนปากช้อน ใน
โรงเรียน 19 โรงเรียน ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึง 11 มีนาคม 2549
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ในส่วนของชุมชนในพืน้ ทีท่ จ่ี ะร่วมการดาเนินงานนัน้ บางชุมชนได้มกี ารดาเนินกิจกรรมในการอนุ รกั ษ์ พน้ื ทีไ่ ปแล้ว
บางพืน้ ทีเ่ ป็ นแค่แนวความคิด ทีจ่ ะดาเนินงาน บางพืน้ ทีจ่ าเป็ นต้องทาความเข้าใจก่อนการดาเนินงาน สามารถแบ่งได้ดงั
ตาราง

ตารางแสดงการดาเนิ นงานของชุมชนที่ผา่ นมา
พืน้ ที่
ตาบลโคกขาม อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร

การดาเนิ นงาน
 ชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติโคกขาม โดย มีสมาคมฯช่วยสนับสนุน
o จัดงานเทศกาลอนุรกั ษ์นกชายเลน
o จัดงานให้ความรูก้ บั เยาวชน
o นานักท่องเทีย่ วดูนกในพืน้ ทีบ่ า้ นโคกขาม
ั ่ นออก
 กลุ่มอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวั
ั่
o ทดลองการป้องกันการกัดเซาะชายฝงโดยการใช้
ไม้ไผ่
o ทาธนาคารปูมา้
o ก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้
o จัดโครงการปลูกปา่ ชายเลนร่วมกับโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์
 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์
o จัดสร้างอุทยานการเรียนรูเ้ รื่องธรรมชาติและวัฒนธรรม
o จัดโครงการปลูกปา่ ชายเลน
o กิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์

ตาบลปากทะเล อ าเภอบ้า นแหลม  จากการประชุมร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลปากทะเล มีความต้องการ
จังหวัดเพชรบุรี
ในเรื่องของความรูเ้ รื่องนก การจาแนกนก ศูนย์ขอ้ มูลเรื่องนก รวมทัง้ ต้องการทา
ให้ตาบลปากทะเลเป็ นพืน้ ทีส่ าหรับนักดูนกและนักท่องเทีย่ ว
 มีการบริการนานักท่องเทีย่ วไปยังสถานทีด่ นู กเมื่อมีการติดต่อมายังทีท่ าการตาบล
 มีกลุ่มอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนในพืน้ ทีโ่ ดยเป็ นชาวบ้านทีอ่ ยู่ในตาบล
 จัดโครงการปลูกปา่ ชายเลน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอพยายามผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่
มากขึน้
ต าบลแหลมผัก เบี้ย อ าเภอบ้ า น  องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลแหลมผัก เบี้ย เป็ น เช่ น เดี ย วกับ ปากทะเลที่มีค วาม
แหลม จังหวัดเพชรบุรี
พยายามผลักดันให้เกิดศูนย์ขอ้ มูลเรื่องนกในพืน้ ทีเ่ นื่องจากในพืน้ ทีข่ องตาบลแหลม
ผักเบีย้ มีโครงการพระราชดาริฯ ในเรื่องการบาบัดน้ าเสียซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ด่ี ถี ้า
สามารถเชื่อมให้เห็นภาพรวมของพืน้ ทีไ่ ด้จะเกิดประโยชน์ต่อพืน้ ที่
 ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอพยายามผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่
มากขึน้
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ตารางการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา ของสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย
กิ จกรรม
1. ละครหุ่นมือ

2. สนับสนุนเทศกาล
อนุรกั ษ์นกชายเลนที่
จัดโดยชุมชน

3. การสารวจการ
อพยพย้ายถิน่ ของนก
ชายเลนและถิน่ อาศัย
บริเวณอ่าวไทยตอน
ใน ทาการสารวจ ปี
พ.ศ. 2542
4. การสารวจข้อมูล
เบือ้ งต้นอ่าวไทยตอน
ใน เพื่อจัดทาแผน
โครงการอนุรกั ษ์นก ปี
2549
5. การพบปะพูดคุย
เพื่อการดาเนินงาน
โครงการอนุรกั ษ์นกฯ

ผลที่ได้รบั จากการ
ดาเนิ นงาน
1. นักเรียนให้ความ
สนใจในตัวละครหุ่น
มือ
2. นักเรียนเข้าร่วม
2,464 คน

พืน้ ที่ดาเนิ นการ

กลุ่มเป้ าหมาย

1 โรงเรียนจาก
กรุงเทพมหานคร
2 โรงเรียนจากจังหวัด
สมุทรสงคราม
10 โรงเรียนจากจังหวัด
สมุทรสาคร
6 โรงเรียนจากเพชรบุรี
บริเวณพืน้ ที่ หมู่ท่ี 5 บ้าน
โคกขาม

- นักเรียน อายุ 8-12 ปี

- ผูม้ าร่วมดูนกอพยพ
- ผูท้ ส่ี นใจ

1. ผูม้ าร่วมงาน
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของชุมชน
2. เกิดการดาเนินงาน

ตัง้ แต่บา้ นแหลมเทียน
จังหวัดชลบุรี จนถึง บ้าน
แหลมผักเบีย้ จังหวัด
เพชรบุรี

- สารวจนก

1. หนังสือการอพยพ
ย้ายถิน่ ของนกชาย
เลนและถิน่ อาศัย
บริเวณอ่าวไทยตอน
ใน ปี 2542

ตัง้ แต่บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครจนถึง
บ้านแหลมผักเบีย้ จังหวัด
เพชรบุรี

- ชาวบ้าน
- องค์การบริหารส่วน
ตาบล
- กลุ่มอนุรกั ษ์ของ
ชาวบ้าน
องค์การบริหารส่วนตาบล - สมาชิกองค์การบริหาร
แหลมผักเบีย้ ,ปากทะเลและ ส่วนตาบล
โคกขามและกลุ่มอนุรกั ษ์
- องค์กรอนุรกั ษ์ของ
ชาวบ้าน

1. รายงานข้อมูล
เบือ้ งต้นพืน้ ทีอ่ ่าวไทย
ั ่ นตก
ฝงตะวั
2. ทราบถึงสถานะ
ปญั หาของนก
พบปะพูดคุยถึงความ
เป็ นไปได้ของการ
ดาเนินโครงการ

ปัญหาและอุปสรรค
1. ถ้าหากมีการ
ดาเนินงานทีต่ ่อเนื่อง
จะสามารถสร้าง
กิจกรรมให้นกั เรียน
สือ่ ความหมายได้เอง

2. ขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนการ
ดาเนินงาน ถึงแม้ว่า
จะได้รบั การสนับสนุน
จาก อบจ.และอบต.
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จากการดาเนินงานทีผ่ า่ นมาของชุมชนและของสมาคมอนุรกั ษ์นกฯ สามารถทีจ่ ะดาเนินงานต่อเนื่องได้เพื่อให้เกิด
การเชือ่ มโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวโดยสรุปแล้วความต้องการของพืน้ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับสิง่
ทีส่ มาคมฯ ตัง้ ใจจะดาเนินงานสามารถจาแนกได้ดงั นี้
ตารางแสดงกิ จกรรมที่ ดาเนิ นงานเพื่อขยายงานต่อเนื่ องจากชุมชนเป้ าหมาย
กิ จกรรมที่เคยดาเนิ นงานมา
 เทศกาลอนุรกั ษ์นกชายเลน
 การให้ความรูก้ บั ชุมชน






 โครงการปลูกปา่ ชายเลน





 สร้า งจิต ส านึ ก ให้นัก เรีย นและเยาวชนโดยใช้ 
ละครหุ่นมือเป็ นสือ่


 การสารวจการอพยพย้ายถิน่ ของนกชายเลนและ 
ถิน่ อาศัยบริเวณอ่าวไทยตอนใน
 การสารวจข้อมูลเบื้องต้นและการพบปะพูดคุย 
กับชาวบ้าน





กิ จกรรมที่จะดาเนิ นงาน
สนับสนุนให้มเี ทศกาลอนุรกั ษ์นกชายเลนโดยชุมชนเป็ นผูจ้ ดั
จัดการอบรมเรื่องความสาคัญของถิ่นที่อยู่อาศัยของนกชายเลน เช่น
หาดเลน นาเกลือ และปา่ ชายเลน
จัด การอบรมเรื่อ งการจ าแนกชนิ ด พัน ธุ์ น กเพื่อ สร้า งความรู้ค วาม
ชานาญให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
จัดการสารวจพืน้ ทีถ่ นิ่ อาศัยของนกชายเลนร่วมกับชุมชนและนักวิจยั ที่
มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของ
พืน้ ทีถ่ นิ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
งานวิจยั เพื่อสนับสนุนในการให้ความรูก้ บั ประชาชนในพืน้ ที่
สนับสนุ นโครงการปลูกป่าชายเลนทัง้ ในพื้นที่ป่าชายเลนเก่าและใน
พืน้ ทีร่ กร้างทีไ่ ม่ใช้ประโยชน์ โดยทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน
สารวจพื้นที่ท่มี คี วามสาคัญต่ อนกเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการพืน้ ทีไ่ ด้
โครงการค่ายเยาวชนทีจ่ ะทาให้เข้าใจในเรื่องความสาคัญของพืน้ ทีอ่ ่าว
ไทยตอนในและถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยของนก
โครงการอบรมและปฏิบตั ิในการจาแนกชนิดพันธุ์นกชายเลนเพื่อให้
เยาวชนเป็ นเครือข่ายในการติดตามนกชายเลน
โครงการให้ความรู้เคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนเป้าหมายต่ างๆ เพื่อสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจให้เกิดขึน้ กับนักเรียนในชัน้ เรียน
การสารวจวิจยั เพื่อให้ทราบถึงชนิดพันธุน์ กชายเลนทีม่ าใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีอ่ ่าวไทยตอนใน
ประชุมเตรียมความพร้อมของโครงการ
สร้างการมีส่วนร่วมประเมินการดาเนินงานร่วมกันรวมถึงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการดาเนินงาน
การสารวจพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ของนกชายเลนร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้เกิด
การจัดการในเรื่องพืน้ ทีโ่ ดยการมีสว่ นร่วม
การเก็บข้อมูลองค์ความรูเ้ รื่องเกีย่ วกับนกทีช่ าวบ้านมีอยู่
สร้างเครือข่ายในการส่งข้อมูลและติดตามเฝ้าระวังโดยชุมชน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ออนุ รกั ษ์พ้นื ที่นาเกลือ ป่าชายเลน หาดเลน ของตาบลปากทะเล ตาบลแหลมผักเบี้ย ตาบลบางขุนไทร
ตาบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุร ี และตาบลโคกขาม ตาบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เป็ น ทีอ่ ยู่อาศัยของนก
ชายเลนและนกอพยพ
2.2 เพือ่ สร้างจิตสานึกเรือ่ งความสาคัญของนกและปา่ ชายเลนให้กบั ชาวบ้านในพืน้ ที่
2.3 เพือ่ สร้างเครือข่ายในการดูแลพืน้ ทีอ่ าศัยของนกในพืน้ ทีช่ มุ่ น้าอ่าวไทยตอนใน
2.4 เพือ่ เก็บรวบรวมองค์ความรูข้ องประชาชนทีม่ ตี ่อนก
2.5 เพือ่ ศึกษา ติดตามชนิดและจานวนของนกชายเลนและนกอพยพในพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนใน
3. เป้ าหมาย
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ในการดูแลนกและพืน้ ทีช่ ุ่มน้ าอ่าว
ไทยตอนใน
3.2 เพือ่ รักษาพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ าคัญของนกชายเลนและนกอพยพ
3.3 ทราบถึงชนิดและการใช้ประโยชน์พน้ื ทีข่ องนก
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลความรูเ้ รือ่ งนกจากชาวบ้าน
4. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กบั นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่ม นคงของประเทศ
ั่
โดยการสร้างเครือข่ายของชุมชนต่างๆในการร่วมกันดูแลและรักษา
ทรัพยากรในพืน้ ทีร่ อบอ่าวไทยตอนใน และยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมันคง
่
ของฐานทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม โดยการเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ สร้างจิตสานึกให้ชุมชนรอบอ่าวไทยตอนใน เข้าใจถึง
ความสาคัญของพืน้ ทีช่ ายฝงั ่ ปา่ ชายเลน หาดเลน และสัตว์ทอ่ี าศัยอยูใ่ นบริเวณดังกล่าว
5. พื้นที่ และกลุ่มเป้ าหมาย
5.1 พื้นที่ เป้ าหมาย
5.2.1 พืน้ ทีห่ มายหลัก 3 ตาบล ได้แก่
- ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร
- ต.ปากทะเล และต.แหลมผักเบีย้ จ.เพชรบุร ี
5.2.2 พืน้ ทีเ่ ป้าหมายรอง 13 ตาบล ได้แก่
- ต.บางตะบูน ต.บ้านแหลม ต.บางขุนไทร และ ต.บางแก้ว จ.เพชรบุร ี
- ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง ต.แหลมใหญ่ และ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม
- ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.บางหญ้าแพรก ต.กาหลง ต.บางโทรัด และ ต.นาโคก จ.สมุทรสาคร
5.2.3 พืน้ ทีเ่ ป้าหมายเชิงขยาย 9 ตาบล 1 แขวง ได้แก่
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ต.แหลมฟ้าผ่า และ ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
ต.บางปะกง ต.ท่าข้าม ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา
ต.คลองตาหรุ ต.หนองไม้แดง ต.บ่างทราย และ ต.เสม็ด จ.ชลบุร ี
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แผนที่ แสดงพื้นที่ ดาเนิ นโครงการอนุรกั ษ์นกและพื้นที่ ชุ่มน้าอ่าวไทยตอนใน
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5.2 กลุ่มเป้ าหมาย
5.2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ตัวแทนชุมชน และกลุ่ม ชมรมอนุรกั ษ์ฯ จาก 3 ตาบล คือ
- ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร
- ต.ปากทะเล และต.แหลมผักเบีย้ จ.เพชรบุร ี
- ชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติโคกขาม 100 คน
ั ่ นออก 150 คน
- กลุ่มฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมหาชัยฝงตะวั
5.2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ตัวแทนจาก 13 ตาบล คือ
- ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.บางหญ้าแพรก ต.กาหลง ต.บางโทรัด และ ต.นาโคก จ.สมุทรสาคร
- ต.บางตะบูน ต.บ้านแหลม ต.บางขุนไทร และ ต.บางแก้ว จ.เพชรบุร ี
- ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง ต.แหลมใหญ่ และ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม
5.2.3 กลุ่มเป้าหมายเยาวชน ได้แก่ โรงเรียนทีอ่ ยู่ใกล้พน้ื ทีอ่ ่าวไทยตอนใน 28 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
จากจังหวัดชลบุร ี 3 โรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ 3 โรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร 9
โรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม 5 โรงเรียน และจังหวัดเพชรบุร ี 7 โรงเรียน
5.2.4 กลุ่มเป้าหมายเชิงขยาย ได้แก่ ตัวแทนจาก 9 ตาบล 1 แขวง คือ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ต.แหลมฟ้าผ่า และ ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ
ต.บางปะกง ต.ท่าข้าม ต.สองคลอง จ.ฉะเชิงเทรา
ต.คลองตาหรุ ต.หนองไม้แดง ต.บ่างทราย และ ต.เสม็ด จ.ชลบุร ี
6. ระยะเวลาการดาเนิ นโครงการ 3 ปี
7. แผนงาน/กิ จกรรมการดาเนิ นงาน
7.1 ปฏิ ทินแผนงาน/กิ จกรรมการดาเนิ นงาน
ระยะเวลาการดาเนิ นงาน (รายไตรมาส)
กิ จกรรม
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1. แผนงานที่ 1 สร้างความรูค้ วามเข้าใจเพื่อการอนุรกั ษ์นกและพืน้ ที่อยู่อาศัยของนก
1.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
ดาเนินโครงการฯ
1.2 เก็บข้อมูลพืน้ ฐานของ
พืน้ ที่ ปญั หา การใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ รอบอ่าวไทยตอนใน 7
จังหวัด
1.3 ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจ
กับนกชายเลนและระบบ
นิเวศน์
1.4 จัดอบรมการจาแนกชนิด
พันธุน์ ก

ปี ที่ 3
2

3

4
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กิ จกรรม

ปี ที่ 1
1

1.5 สารวจพืน้ ทีท่ น่ี กใช้
ประโยชน์รวมถึงพืน้ ทีป่ า่ ชาย
เลน
1.6 เก็บรวบรวมความรู้
เกีย่ วกับนกทีช่ าวบ้านได้จาก
ประสบการณ์ (ปฏิทนิ รายปี )
1.7 ศึกษาดูงานพืน้ ทีโ่ ครงการ
ทีบ่ างปู ของกองทุนสัตว์ปา่
โลก
1.8 สนับสนุนกิจกรรมอนุรกั ษ์
ปา่ ชายเลนและแนวชายฝงั ่
1.9 สร้างคู่มอื และสือ่ เพื่อ
ดาเนินงาน
2. แผนงานที่ 2 การสารวจชนิ ดนก
2.1 เลือกพืน้ ทีต่ วั แทนในแต่
ละจังหวัด
2.2 สารวจชนิดของนกทีม่ าใช้
พืน้ ทีช่ มุ่ น้า เพื่อทาการ
เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลง
และเป็ นดัชนีชว้ี ดั ความ
สมบูรณ์ของพืน้ ที่
3. แผนงานที 3 กิ จกรรมเยาวชน
3.1 พบปะโรงเรียนเพื่อเลือก
โรงเรียนทีร่ ว่ มดาเนินงาน
3.2 จัดอบรมอาสาสมัครทีจ่ ะ
ร่วมดาเนินงานจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
3.3 จัดทาโครงการให้ความรู้
เคลื่อนที่
3.4 จัดทาค่ายเยาวชนเพื่อ
ปลูกจิตสานึก
3.5 จัดอบรมตัวแทนนักเรียน
ในการจาแนกชนิดของนก
3.6 จัดอบรมการแสดงละคร
หุ่นมือเพื่อสือ่ ความหมาย

2

3

ระยะเวลาการดาเนิ นงาน (รายไตรมาส)
ปี ที่ 2
4
1
2
3
4
1

ปี ที่ 3
2

3

4
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กิ จกรรม
1
2
4. แผนงานที่ 4 การสร้างเครือข่าย
4.1 จัดให้มกี ารประชุม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์
ระหว่างพืน้ ที่
4.2 คัดเลือกตัวแทนชาวบ้าน
ทีจ่ ะมีสว่ นในการประสาน
เครือข่าย
4.3 สนับสนุนกิจกรรม
เทศกาลอนุรกั ษ์นกชายเลน
ประจาปี ของชมรมอนุรกั ษ์
ธรรมชาติโคกขาม
5. แผนงานที่ 5 การติ ดตามนิ เทศโครงการ
1. ประชุมเจ้าหน้าทีท่ างาน
(ทุก 1 เดือน)
2. ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร (ทุก 3 เดือน)
3. ประชุมทีป่ รึกษา (ทุก 1 ปี )

ปี ที่ 1
3

ระยะเวลาการดาเนิ นงาน (รายไตรมาส)
ปี ที่ 2
4
1
2
3
4
1

ปี ที่ 3
2

3

4
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7.2 แผนงาน/กิ จกรรมการดาเนิ นงาน
แผนงาน/รายละเอียด
วิ ธีการดาเนิ นงาน
1. แผนงานที่ 1 สร้างความรูค้ วามเข้าใจเพื่อการอนุรกั ษ์นกและพืน้ ที่อยู่อาศัยของนก
1.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
- ประสานแกนนาหรือสมาชิก อบต. และ
ร่วมมือในการดาเนินโครงการฯ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถานีวจิ ยั และพัฒนา
ทรัพยากรปา่ ชายเลนที่ 5 และจัดประชุมแกนนา
ชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทัง้ หมด 7 จังหวัด เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนิน
โครงการฯ โดยจะดาเนินงาน ครัง้ ละ 1 จังหวัด
รวม 6 ครัง้ เนื่องจากพืน้ ที่ กทม. เป็ นพืน้ ทีข่ นาด
เล็กจึงจะนาไปจัดรวมกับจังหวัดใกล้เคียง
1.2 เก็บข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ที่ สภาพปญั หา
- ขอข้อมูลชัน้ สองจากหน่วยงานราชการที่
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ รอบอ่าวไทยตอนใน 7
เกีย่ วข้องในพืน้ ที่
จังหวัด
- ทีมงานโครงการ เข้าไปพบปะพูดคุยกับ
ชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทัง้ 7 จังหวัด เพื่อเก็บ
ั การใช้
ข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ที่ สภาพปญหา
ประโยชน์ทด่ี นิ โดยจะดาเนินงานในปี ท่ี 1 และปี
ที่ 3 เพื่อดูความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
1.3 ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจเรือ่ งนกชายเลน
- จัดอบรมชาวบ้าน เรื่องความสาคัญของนกและ
และระบบนิเวศน์
ถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยของนก รวมถึงความสาคัญของ
สภาพแวดล้อม ปี ละ 10 ครัง้ โดยในปี ท่ี 1 และปี
ที่ 2 จะเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมาย
รอง ส่วนในปี ท่ี 3 จะเน้นกลุ่มเป้าหมายเชิงขยาย
1.4 จัดอบรมการจาแนกชนิดพันธุน์ ก
- จัดให้มกี ารอบรมการจาแนกชนิดนก ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง ปี ละ 5 ครัง้
1.5 สารวจพืน้ ทีท่ น่ี กใช้ประโยชน์รวมถึงพืน้ ทีป่ า่ - สารวจพืน้ ทีท่ ม่ี นี กอาศัยและใช้ประโยชน์ ในพืน้ ที่
ชายเลน
3 ตาบลเป้าหมายหลัก ได้แก่ ตาบลปากทะเล

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- ตัวแทนชาวบ้านจากกลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มเป้าหมายรอง และกลุ่มเป้าหมายเชิง
ขยาย
- เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ใน
พืน้ ที่ 7 จังหวัด

- เจ้าหน้าทีแ่ ละตัวแทนชาวบ้านเข้าใจใน
การดาเนินงาน

- หน่วยงานราชการ ในพืน้ ที่ 7 จังหวัด
- ตัวแทนชาวบ้านจากกลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่ม เป้าหมายรอง และกลุ่มเป้าหมายเชิง
ขยาย

- ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามทันสมัย
- สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานให้มาก
ขึน้

- ปี ท่ี 1 และ 2 ตัวแทนชาวบ้านจาก
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุม่ เป้าหมายรอง
- ปี ท่ี 3 ตัวแทนชาวบ้านจากกลุม่ เป้าหมาย
เชิงขยาย

- ตัวแทนชาวบ้านสามารถเข้าใจใน
ความสาคัญของนกและระบบนิเวศน์

- ตัวแทนชาวบ้านของพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
และเป้าหมายรอง 16 ตาบล
- ตัวแทนชาวบ้านพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักทีผ่ ่าน
การอบรมจาแนกชนิดพันธุน์ ก

- ตัวแทนชาวบ้านสามารถจาแนกชนิดของ
นกได้
- ตัวแทนชาวบ้านสามารถรูถ้ งึ พืน้ ทีอ่ ยู่
อาศัยทีส่ าคัญของนกทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
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แผนงาน/รายละเอียด

วิ ธีการดาเนิ นงาน
ตาบลแหลมผักเบีย้ และตาบลโคกขาม โดยการ
เดินสารวจร่วมกับตัวแทนชาวบ้านในแต่ละพืน้ ที่ ปี
ละ 2 ครัง้ คือ สารวจในช่วงมีและไม่มนี กอพยพ
1.6 เก็บรวบรวมความรูเ้ กีย่ วกับนกทีช่ าวบ้านได้ - จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสัมภาษณ์ขอ้ มูลในการ
จากประสบการณ์ (ปฏิทนิ รายปี )
พบเห็นนกและพฤติกรรมของนก จากผูร้ เู้ รื่องนก
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง โดยจะ
ดาเนินงานปี ละ 8 ตาบล
1.7 ศึกษาดูงานพืน้ ทีโ่ ครงการทีบ่ างปู ของ
- นาตัวแทนชาวบ้านจากพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักและ
กองทุนสัตว์ปา่ โลก
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายรอง ทีม่ ศี นู ย์ศกึ ษาธรรมชาติหรือ
ศูนย์ขอ้ มูลในระดับตาบลเรื่องธรรมชาติ ไปศึกษาดู
งานเรื่องการจัดการและคุณค่าของการอนุรกั ษ์พน้ื ที่
ปา่ ชายเลน เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรูว้ ธิ กี าร
จัดการและอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และนามาเป็ น
ต้นแบบในการจัดการพืน้ ทีข่ องตนเองได้
1.8 สนับสนุนกิจกรรมอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนและ
- สนับสนุนการป้องกันการกัดเซาะชายฝงั ่ โดยใช้
แนวชายฝงั ่
ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน และปลูกปา่ ชายเลนในพืน้ ที่
ของชาวบ้านทีไ่ ม่มกี ารใช้ประโยชน์ โดยจะนาร่อง
ในพืน้ ทีน่ ากุง้ ร้าง ในตาบลพันท้ายนรสิงห์ และ
ตาบลโคกขามก่อน เนื่องจากพืน้ ทีน่ ้ชี าวบ้านได้
เริม่ มองเห็นความสาคัญของทรัพยากรชายฝงั ่
ั่
และเริม่ มีการดาเนินการป้องกันชายฝงจากการ
กัดเซาะของน้าทะเลบ้างแล้ว
1.9 สร้างคู่มอื และสือ่ เพื่อดาเนินงาน
- ใช้ขอ้ มูลทีจ่ ดั เก็บมาในการจัดทาคู่มอื และสือ่ ใน
การใช้งาน เช่น แผ่นพับเรื่องนกชายเลน เรื่อง
ความสัมพันธ์ของหาดเลนและนก และเรื่องนกใน
แต่ละฤดูกาล โปสเตอร์เรื่องอ่าวไทยตอนใน เรื่อง

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
- สร้างความเข้าใจเรื่องพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมกับ
นกเป็ นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรกั ษ์นก
และพืน้ ทีช่ มุ่ น้า
- ตัวแทนชาวบ้านทีม่ คี วามรูเ้ รื่องนกในพืน้ ที่ - ข้อมูลในการพบเห็นนกและพฤติกรรม
เป้าหมายหลักและพืน้ ทีเ่ ป้าหมายรอง
ของนก จากชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ พือ่ เป็ น
ฐานข้อมูล
- ตัวแทนชาวบ้านจากพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก 3
ตาบลและพืน้ ทีเ่ ป้าหมายรองทีม่ ศี นู ย์ศกึ ษา
ธรรมชาติหรือศูนย์ขอ้ มูลในระดับตาบลเรื่อง
ธรรมชาติ 1 ตาบล รวมทัง้ สิน้ 4 ตาบล

- ตัวแทนชาวบ้านได้เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการ
และอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เพื่อนามาเป็ น
ต้นแบบในการจัดการพืน้ ทีข่ องตนเองได้

- ชาวบ้านจากกลุ่มเป้าหมายหลัก

- พืน้ ทีป่ า่ ชายเลนและพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยของ
นกมีมากขึน้

- ทุกกลุ่มเป้าหมายโครงการ

- เกิดคู่มอื และสือ่ ทีใ่ ช้ในกิจกรรม
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2. แผนงานที่ 2 การสารวจชนิ ดนก
2.1 เลือกพืน้ ทีต่ วั แทนในแต่ละจังหวัด

2.2 สารวจชนิดของนกทีม่ าใช้พน้ื ทีช่ ุ่มน้า เพื่อ
ทาการเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลง และเป็ น
ดัชนีชว้ี ดั ความสมบูรณ์ของพืน้ ที่
3. แผนงานที่ 3 กิ จกรรมเยาวชน
3.1 พบปะโรงเรียนเพื่อเลือกโรงเรียนทีร่ ่วม
ดาเนินงาน
3.2 จัดอบรมอาสาสมัครทีจ่ ะร่วมดาเนินงานจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัย

วิ ธีการดาเนิ นงาน
ความสัมพันธ์ของหาดเลนและนก และเรื่องนกใน
แต่ละฤดูกาล และคู่มอื ในการทากิจกรรม เป็ นต้น
เพื่อนาไปใช้เผยแพร่ในศูนย์การเรียนรูต้ ่างๆ ใน
พืน้ ที่

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- คัดเลือกพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ของนกในพืน้ ที่
เป้าหมายทัง้ หมดของโครงการรวม 7 จังหวัด
โดยใช้เกณฑ์ขอ้ มูลประวัตกิ ารพบนกทีม่ ี
ความสาคัญต่างๆ จากการสารวจนกทีผ่ ่านมา
ของสมาคมฯ และนักดูนก
- สารวจชนิดของนกที่มาใช้พ้นื ที่ชุ่มน้ า ทัง้ 7
จัง หวัด โดยผู้เ ชี่ย วชาญและชาวบ้ า นในพื้น ที่
ตลอดทัง้ 3 ปี เพื่อดูการเปลีย่ นแปลง และใช้เป็ น
ดัชนีชว้ี ดั ความสมบูรณ์ของพืน้ ที่

- เจ้าหน้าทีโ่ ครงการร่วมกับชาวบ้านในแต่
ละพืน้ ที่

- รายงานชนิดและจานวนโดยประมาณการ
ของนก

- เจ้าหน้าทีโ่ ครงการร่วมกับชาวบ้านในแต่
ละพืน้ ที่

- รายงานชนิดและปริมาณของนกรอบอ่าว
ไทยตอนใน และอาจพบนกชนิดใหม่
- เป็ นฐานข้อมูลในการจัดตัง้ พืน้ ทีช่ ุ่มน้า
อ่าวไทยตอนในในอนาคต

- พบผูอ้ านวยการและอาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบเพื่อ
- กลุ่มเป้าหมายเยาวชน 28 โรงเรียน
- สร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
เตรียมความพร้อม
- รับอาสาสมัครนิสติ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยในกรุงเทพและมหาวิทยาลัย - เกิดอาสาสมัครทีจ่ ะร่วมในการดาเนิน
ในกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยในพืน้ ที่ ทีม่ ี
ในพืน้ ที่ 40 คน
กิจกรรมของสมาคมฯ
พืน้ ฐานในด้านการดูนกและจาแนกชนิดนก
(เนื่องจากบุคลากรของสมาคมฯ มีไม่มากพอทีจ่ ะ
เป็ นดูแลเด็กๆ ในการดาเนินกิจกรรมได้อย่าง
ทัวถึ
่ ง) และจัดฝึกอบรมเรื่องความสาคัญของถิน่ ที่
อยู่อาศัยของนกและชนิดนก รวมถึงวิธกี าร
ดาเนินกิจกรรมโครงการ เป็ นต้น โดยจัดปี ละ 2
ครัง้ ครัง้ ละ 20 คน
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วิ ธีการดาเนิ นงาน
3.3 จัดทาโครงการให้ความรูเ้ คลือ่ นที่ เรื่อง
- จัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกมส์และวีดที ศั น์
ความสาคัญของระบบนิเวศน์และการอนุรกั ษ์นก สือ่ ความหมาย ละครหุ่น ละครหน้ากาก เป็ นต้น
และถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยของนก
เพื่อให้ความรูเ้ รื่องความสาคัญของระบบนิเวศน์
และการอนุรกั ษ์นกและถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยของนก แก่
นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 28 โรงเรียน ใช้
เวลา 2-3 ชัวโมงต่
่
อหนึ่งครัง้ โดย จัดวันละ 2
โรงเรียน รวม 14 วัน
3.4 จัดทาค่ายเยาวชนเพื่อปลูกจิตสานึกในการ - จัดค่ายเยาวชน 3 วัน 2 คืน โดยอาจเป็ นพืน้ ที่
อนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ
สถานีวจิ ยั ทรัพยากรปา่ ชายเลนที่ 5 หรือ แหล่ง
เรียนรูบ้ า้ นโคกขาม
- กิจกรรมทีด่ าเนินงานจะเน้น การให้ความรูเ้ รื่อง
ความสาคัญของถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัยของนก ปญั หาการ
กัดเซาะชายฝงั ่ ความสาคัญของปา่ ชายเลน และ
ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการมีสว่ น
ร่วมดูแลรักษาปา่ ชายเลน และทีอ่ ยู่อาศัยของนก
ของเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมสันทนาการ
3.5 จัดอบรมตัวแทนนักเรียนในการจาแนกชนิด - จัดอบรมความรูเ้ รื่องนกและการจาแนกพันธุน์ ก
ของนก
ให้กบั ตัวแทนนักเรียนเป้าหมาย 28 โรงเรียน
โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ กลุ่มละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 วัน
3.6 จัดอบรมการแสดงละครหุ่นมือเพื่อสือ่
- ให้ความรูเ้ รื่องการจัดทาหุ่นมือและการแสดง
ความหมายสิง่ แวดล้อม
ละครหุ่นมือเพื่อสือ่ ความหมายสิง่ แวดล้อม ผ่าน
ละครหุ่นมือให้กบั โรงเรียนต่างๆ ในพืน้ ทีไ่ ด้ โดย
การคัดเลือกโรงเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรม จะเลือก
จากโรงเรียนทีเ่ ป็ นโรงเรียนมัธยมประจาจังหวัด
และเป็ นโรงเรียนทีม่ กี จิ กรรมหรือกลุ่มนักเรียนที่
ทางานเรื่องการอนุรกั ษ์เป็ นพืน้ ฐานอยู่แล้ว

กลุ่มเป้ าหมาย
- นักเรียนจากกลุ่มเป้าหมายเยาวชน 28
โรงเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
- โรงเรียนเป้าหมายมีความรูเ้ รื่องนกและ
ระบบนิเวศน์

- กลุ่มเป้าหมายเยาวชน 28 โรงเรียน

- นักเรียนทีร่ ่วมกิจกรรมได้รบั ความรูแ้ ละ
สร้างความเข้าใจเรื่องนกและธรรมชาติ
เกิดจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ และจะเป็ น
กาลังสาคัญทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
นกและธรรมชาติในพืน้ ทีข่ องตนเอง

- ตัวแทนนักเรียนกลุม่ เป้าหมายเยาวชน 28 - ตัวแทนนักเรียนสามารถจาแนกชนิดของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 3-4 คน
นกได้และสามารถส่งถ่ายความรูใ้ ห้กบั
เพื่อนนักเรียนได้
- 2 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี
- นักเรียนทีไ่ ด้ผ่านการอบรมสามารถทีจ่ ะ
- 1 โรงเรียนจากกรุงเทพมหานคร
นาเสนอเรื่องราวการอนุรกั ษ์ธรรมชาติผ่าน
- 1 โรงเรียนจากสมุทรสาคร
ละครหุ่นมือให้กบั โรงเรียนต่างๆ ในพืน้ ที่
- 1 โรงเรียนจากสมุทรสงคราม
ได้
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4. แผนงานที่ 4 การสร้างเครือข่าย
4.1 จัดให้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ระหว่างพืน้ ที่

4.2 คัดเลือกตัวแทนชาวบ้านทีจ่ ะมีสว่ นในการ
ประสานเครือข่าย

4.3 สนับสนุนกิจกรรมเทศกาลอนุรกั ษ์นกชาย
เลนประจาปี ของชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติโคก
ขาม

5. แผนงานที่ 5 การติ ดตามนิ เทศโครงการ
5.1 ประชุมเจ้าหน้าทีท่ างาน
5.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ
5.3 ประชุมคณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการ

วิ ธีการดาเนิ นงาน

กลุ่มเป้ าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

- ปี ท่ี 1 จัดประชุมในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
- ปี ท่ี 2 จัดประชุมในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักและ
เป้าหมายรอง
- ปี ท่ี 3 จัดประชุมในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
เป้าหมายรองและเป้าหมายเชิงขยาย
- แต่งตัง้ ตัวแทนชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
และเป้าหมายรอง เพื่อทาการประสานงาน
แลกเปลีย่ นข้อมูลของแต่ละพืน้ ที่ (ระยะเริม่ แรก
จะดาเนินงานจากฐานทีส่ มาคมมีอยู่เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการดาเนินงาน โดยเริม่ จาก
จ.สมุทรสาคร ถึง จ.เพชรบุรี และในอนาคตจะ
ขยายให้ครอบคลุมตลอดพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนใน)
- สนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ดั โดยชมรมอนุรกั ษ์
ธรรมชาติโคกขาม เพื่อให้เป็ นกิจกรรมประจาปี
ของจังหวัดสมุทรสาคร และเป็ นตัวอย่างให้
เครือข่ายในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ นาไปประยุกต์ใช้ได้ โดย
กิจกรรมทีด่ าเนินงานในงาน ได้แก่ กิจกรรมเวที
เสวนา นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การนาดู
นก เกมส์ การออกร้าน เป็ นต้น

- ปี ท่ี 1 ตัวแทนพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
- ปี ท่ี 2 ตัวแทนพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักและ
เป้าหมายรอง
- ปี ท่ี 3 ตัวแทนพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
เป้าหมายรองและเป้าหมายเชิงขยาย
- ตัวแทนชาวบ้านพืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักและ
เป้าหมายรอง

- เกิดการแลกเปลีย่ น ประสบการณ์ ข้อมูล
ข่าวสาร และช่วยกันดูแลพืน้ ทีเ่ ป็ น
เครือข่าย

- นักดูนกจากในประเทศและต่างประเทศที่
เดินทางมาดูนกอพยพ
- นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาร่วมงาน
- ตัวแทนจากทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เครือข่ายทีส่ มาคมร่วมดาเนินงานจากทัว่
ประเทศ

- สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอนุรกั ษ์ของ
ชาวบ้าน
- ประชาสัมพันธ์ให้นกั ดูนกและ
นักท่องเทีย่ วรูจ้ กั พืน้ ทีด่ ขี น้ึ
- เครือข่ายได้เรียนรูเ้ พื่อการดาเนินงานใน
อนาคต

ประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามงาน
ประชุมทุก 3 เดือน เพื่อรายงานการดาเนินงาน
ประชุมรายปี เพื่อนาเสนองานทีผ่ ่านมาและขอ
ข้อเสนอแนะเมื่อเกิดปญั หา

เจ้าหน้าทีโ่ ครงการฯ และผูเ้ กีย่ วข้อง
การติดตามงานและพัฒนาการดาเนินงาน
เจ้าหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการบริหารโครงการฯ การติดตามงานและแก้ไขข้อบกพร่อง
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารและ
รายงานการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการฯ

- เกิดกลุ่มคนทีเ่ ป็ นตัวแทนจากแต่ละพืน้ ที่
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กันเพื่อพัฒนาการอนุรกั ษ์
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8. วงเงิ นงบประมาณ
8.1 ตารางวงเงิ นงบประมาณ
งบประมาณที่ขอการสนับสนุน
ปี ที่1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม

แผนการดาเนิ นงาน/กิ จกรรม
1. งบประมาณบริหารโครงการ
- ค่าจ้างผูจ้ ดั การโครงการ 10,000 บาท * 12 เดือน
(สมาคมฯ สมทบ 12,000 บาท)
- ค่าผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสารวจนก 5,000 บาท * 12
เดือน (สมาคมฯ สมทบ 5,000 บาท)
- ค่าเช่ารถยนต์และบารุงรักษา 3,000 บาท * 12 เดือน
- ค่าน้ามันประสานงาน 5,000 บาท * 12 เดือน
- ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ 1,000 บาท * 12 เดือน
- อุปกรณ์สานักงาน 2,000 * 12 เดือน
- ค่าติดตามนิเทศโครงการ
- ค่าตรวจสอบบัญชี โดยนายประเดิมศักดิ ์ ใจเพ็ชร์
หมายเลขผูต้ รวจสอบบัญชี 5496

120,000

120,000

120,000

360,000

60,000

60,000

60,000

180,000

36,000
60,000
12,000
24,000
20,000
15,000

36,000
60,000
12,000
24,000
20,000
15,000

36,000
60,000
12,000
24,000
20,000
15,000

รวมงบประมาณบริหารโครงการ 347,000 347,000 347,000
2. งบประมาณดาเนิ นโครงการ
2.1 แผนงานที่ 1 สร้างความรูค้ วามเข้าใจเพื่อการอนุรกั ษ์นกและถิ่ นที่อยู่
2.1.1 ประชุมชีแ้ จงการดาเนินงาน โดยกรุงเทพจะจัดรวมกับจังหวัดใกล้เคียง
- ค่าอาหาร 80 บาท * 50 คน * 6 ครัง้
24,000
- ค่าอาหารว่าง 20 บาท * 50 คน * 2 มือ้ * 6 ครัง้
12,000
- ค่าเอกสาร 50 บาท * 50 คน * 6 ครัง้
15,000
- ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 3,000 บาท * 6 ครัง้
15,000
รวม 66,000
2.1.2 การเก็บข้อมูลพืน้ ฐานในปี ท่ี 1 และปี ท่ี 3 เพื่อดูการเปลีย่ นแปลงในพืน้ ที่ 7 จังหวัด 26 ตาบล
- ค่าอาหาร 200 บาท * 10 คน * 10 วัน
20,000
20,000
- ค่าเดินทาง 1,000 บาท * 10 วัน
10,000
10,000
- อุปกรณ์ สาเนาเอกสาร 1,000 บาท * 26 ตาบล
26,000
26,000
รวม 56,000
56,000
2.1.3 ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจกับนกชายเลนและระบบนิเวศน์
- ค่าอาหาร 80 บาท * 30 คน * 10 ครัง้
24,000
24,000
24,000
- ค่าอาหารว่าง 20 บาท * 30 คน * 2 มือ้ * 10 ครัง้
12,000
12,000
12,000
- ค่าเอกสาร 50 บาท * 30 คน * 10 ครัง้
15,000
15,000
15,000
- ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 3,000 บาท * 10 ครัง้
27,000
27,000
27,000
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 10 ครัง้
10,000
10,000
10,000
- ค่าวิทยากร 2,000 บาท * 10 ครัง้
20,000
20,000
20,000
รวม

108,000

108,000

108,000

เงิ นสมทบ

รวม
ทัง้ หมด
792,000

108,000
180,000
36,000
72,000
60,000
45,000

432,000
สมาคมฯ
180,000
สมาคมฯ
-

1,041,000

612,000

1,653,000

24,000
12,000
15,000
15,000
66,000

อบต.
ปากทะเล
3,000
3,000

24,000
12,000
15,000
18,000
69,000

40,000
20,000
52,000
112,000

-

40,000
20,000
52,000
112,000

72,000
36,000
45,000
81,000
30,000
60,000

อบต.
ปากทะเล
9,000
-

72,000
36,000
45,000
90,000
30,000
60,000

324,000

9,000

333,000

360,000
108,000
180,000
36,000
72,000
60,000
45,000
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2.1.4 จัดอบรมการจาแนกชนิดพันธุน์ ก
- ค่าอาหาร 80 บาท * 30 คน * 5 ครัง้
- ค่าอาหารว่าง 20 บาท * 30 คน * 2 มือ้ * 5 ครัง้
- ค่าเอกสาร 50 บาท * 30 คน * 5 ครัง้
- ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 3,000 บาท * 5 ครัง้
- ค่าทีพ่ กั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 600 บาท * 5 ครัง้ * 3 ห้อง
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 5 ครัง้
- ค่าวิทยากร 2,000บาท * 5 ครัง้

งบประมาณที่ขอการสนับสนุน
ปี ที่1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม
12,000
6,000
7,500
14,000
9,000
5,000
10,000

เงิ นสมทบ

รวม
ทัง้ หมด

12,000
6,000
7,500
14,000
9,000
5,000
10,000

12,000
6,000
7,500
14,000
9,000
5,000
10,000

36,000
18,000
22,500
42,000
27,000
15,000
30,000

อบต.
ปากทะเล
3,000
-

36,000
18,000
22,500
45,000
27,000
15,000
30,000

รวม 63,500
63,500
2.1.5 สารวจพืน้ ทีท่ น่ี กใช้ประโยชน์รวมถึงพืน้ ทีป่ า่ ชายเลนกับตัวแทนชาวบ้าน
- อาหาร 80 บาท * 10 คน * 2 มือ้ * 2 วัน * 3 ตาบล
9,600
9,600
- อุปกรณ์ 3,000 บาท * 2 ครัง้ * 3 ตาบล
18,000
18,000
- ทีพ่ กั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 600 บาท * 6 ครัง้ * 3 ห้อง 10,800
10,800
- ค่าเดินทาง 1,000 บาท * 6 ครัง้
6,000
6,000
- ค่าวิทยากร 2,000 บาท * 6 ครัง้
12,000
12,000

63,500

190,500

3,000

193,500

-

19,200
36,000
21,600
12,000
24,000

-

19,200
36,000
21,600
12,000
24,000

รวม 56,400
56,400
112,800
2.1.6 เก็บรวบรวมความรูเ้ กีย่ วกับนกทีช่ าวบ้านมีอยู่ (เช่นปฏิทนิ รายปี การพบ/กิน นก) ปี ละ 8 ตาบล
- ค่าอาหาร 80 บาท * 10 คน * 8 ตาบล * 3 วัน
19,200
19,200
38,400
- ค่าจัดเก็บข้อมูล 10 คน * 8 ครัง้ * 3 วัน * 150 บาท
36,000
36,000
72,000
- ค่าเดินทางเก็บข้อมูล 8 ตาบล * 1,000 บาท * 3 วัน 24,000
24,000
48,000
- ค่าทีพ่ กั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 600 บาท * 8 ครัง้ *
28,800
28,800
57,600
2 ห้อง * 3 วัน
- ค่าวิทยากร 500 บาท * 1 คน * 3 วัน * 8 ครัง้
12,000
12,000
24,000
รวม 120,000 120,000
240,000
2.1.7 ศึกษาดูงานพืน้ ทีโ่ ครงการทีบ่ างปู ของกองทุนสัตว์ปา่ โลก
- ค่าอาหาร 180 บาท * 40 คน * 2 ครัง้
14,400
14,400
- อาหารว่าง 20 บาท * 40 คน * 2 ครัง้ * 2มือ้
3,200
3,200
- ค่าเช่ารถตูแ้ ละน้ามัน 4,000 บาท * 4 คัน * 2 ครัง้
32,000
32,000
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท
1,000
1,000
- ค่าวิทยากร 2,500 บาท
2,500
2,500
รวม 53,100
53,100
2.1.8 สนับสนุนกิจกรรมปลูกปา่ ชายเลนในพืน้ ทีน่ าเกลือนากุง้ ร้างและพืน้ ทีช่ ายฝงั ่ จังหวัดสมุทรสาคร
- ค่าอุปกรณ์
5,000
5,000
5,000
15,000
- ค่าเดินทาง 200 บาท * 150 คน
23,000
23,000
23,000
69,000
- ค่าอาหาร 60 บาท * 150 คน
9,000
9,000
9,000
27,000
รวม 37,000
37,000
37,000
111,000

-

112,800

-

38,400
72,000
48,000
57,600

-

24,000
240,000

-

14,400
3,200
32,000
1,000
2,500
53,100

ชาวบ้าน
21,000
21,000

15,000
90,000
27,000
132,000
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2.1.9 สร้างคู่มอื และสือ่ เพื่อดาเนินงาน
- Brochure 6 บาท * 5,000 copy
ปี ท1่ี เรื่องนกชายเลน
ปี ท่ี 2 เรื่องความสัมพันธ์ของหาดเลนและนก
ปี ที 3 เรื่องนกในแต่ฤดูกาล
- Poster 30 บาท * 1,000 copy
ปี ท่ี 1 เรื่องอ่าวไทยตอนใน
ปี ท่ี 2 เรื่องความสัมพันธ์ของหาดเลนและนก
ปี ที 3 เรื่องนกในแต่ฤดูกาล
- บอร์ดนิทรรศการ
ปี ท่ี 1 20 แผ่น * 5 พืน้ ทีห่ ลัก * 1,500 บาท
ปี ท่ี 2 20 แผ่น * 3 พืน้ ทีเ่ พิม่ เติม * 1,500 บาท

งบประมาณที่ขอการสนับสนุน
ปี ที่1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม

เงิ นสมทบ
AWCF
30,000
-

รวม
ทัง้ หมด

-

30,000
-

30,000

30,000
30,000

30,000
-

30,000
-

30,000

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000
30,000

150,000
-

90,000

-

150,000
90,000

150,000
90,000

รวม 180,000 150,000
60,000
390,000
รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 740,000 534,900 324,500 1,599,400
2.2 แผนงานที่ 2 การสารวจชนิ ดนก
2.2.1 เลือกพืน้ ทีต่ วั แทนในแต่ละจังหวัด โดยดูจากข้อมูลการพบนกของนักดูนก
2.2.2 สารวจชนิดนกทีม่ าใช้พน้ื ทีช่ ุ่มน้า โดยจะทาการสารวจ 10 วันโดยประมาณและจะทาข้อมูลและวิเคราะห์
- ค่าเดินทาง 500 บาท * 10 วัน * 12 เดือน
60,000
60,000
60,000
180,000
- ค่าทีพ่ กั 400 บาท * 1 ห้อง * 10 วัน * 12 เดือน
48,000
48,000
48,000
144,000
- ค่าอาหาร 200 บาท * 2 คน * 10 วัน * 12 เดือน
48,000
48,000
48,000
144,000
รวม 156,000 156,000 156,000 468,000
รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 156,000 156,000 156,000 468,000
2.3 แผนงานที่ 3 กิ จกรรมเยาวชน
2.3.1 พบปะโรงเรียนเพื่อเลือกโรงเรียนทีร่ ว่ มดาเนินงาน
2.3.2 จัดอบรมอาสาสมัครทีจ่ ะร่วมดาเนินงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
- ค่าอาหาร 80 บาท * 20 คน * 7มือ้ * 2 ครัง้
22,400
22,400
44,800
- อาหารว่าง 20 บาท * 20 คน * 4 มือ้ * 2 ครัง้
3,200
3,200
6,400
- ค่าอุปกรณ์ 3,000 บาท * 2 ครัง้
6,000
6,000
12,000
- ค่าเอกสาร 30 บาท * 20 คน * 2 ครัง้
1,200
1,200
2,400
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 2 ครัง้ * 2 คน
4,000
4,000
8,000
- ค่าวิทยากร 2,000 บาท * 2 ครัง้ * 2 คน
8,000
8,000
16,000
- ผูช้ ่วยวิทยากร 300 บาท * 7 คน * 3 วัน * 2 ครัง้
12,600
12,600
25,200
- ค่าเดินทาง 10,000 บาท * 2 ครัง้
20,000
20,000
40,000
- ค่าทีพ่ กั 8,000 บาท * 2 ครัง้
16,000
16,000
32,000
รวม 93,400
93,400
186,800

-

30,000
30,000
30,000

30,000
66,000

420,000
1,665,400

-

-

-

180,000
144,000
144,000
468,000
468,000

-

-

-

44,800
6,400
12,000
2,400
8,000
16,000
25,200
40,000
32,000
186,800
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ปี ที่1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม

แผนการดาเนิ นงาน/กิ จกรรม
2.3.3 จัดทาโครงการให้ความรูเ้ คลื่อนที่ 28 โรงเรียน
- ค่าอาหาร 20 วัน * 180 บาท * 5 คน
- ค่าเดินทาง 1,500 บาท * 20 วัน
- ตัวนิทรรศการเคลื่อนที่ 2,000 บาท * 15 แผ่น
- อุปกรณ์ 1,000 บาท * 28 ครัง้
- ของขวัญในการเล่นเกมส์ 1,000 บาท * 28 ครัง้
- ผูช้ ่วยวิทยากร 400 บาท * 20 วัน * 4 คน
- ค่าทีพ่ กั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 600 บาท * 20 วัน *
3 ห้อง
รวม
2.3.4 จัดทาค่ายเยาวชนเพื่อปลูกจิตสานึก
- อาหาร 80 บาท * 40 คน * 2 ครัง้ * 7 มือ้
- อาหารว่าง 20 บาท * 40 คน * 2 ครัง้ * 4 มือ้
- ค่าเดินทาง 200 บาท * 40 คน * 2 ครัง้
- อุปกรณ์ 3,000 บาท * 2 ครัง้
- เอกสาร 15 บาท * 40 คน * 2 ครัง้
- ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 บาท * 2 ครัง้
- วิทยากร 1,000 บาท * 2 ครัง้ * 2 คน
- ผูช้ ่วยวิทยากร 300 บาท * 2 ครัง้ * 8 คน
- ทีพ่ กั 8,000 บาท * 2 ครัง้
- ทีพ่ กั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 600 บาท * 2 ครัง้ * 1
ห้อง * 2 วัน
- เสือ้ 110 บาท * 400 ตัว

3,000
40,000
22,500
23,000
21,850
27,000
30,000

18,000
40,000
28,000
28,000
32,000
30,000

รวม
ทัง้ หมด

39,000
120,000
22,500
79,000
77,850
91,000
90,000

15,000
5,000
6,150
5,000
-

54,000
120,000
22,500
84,000
84,000
96,000
90,000

550,500

167,350

176,000

176,000

519,350

AWCF
31,150

44,800
6,400
16,000
6,000
1,200
4,000
4,000
4,800
16,000
2,400

44,800
6,400
16,000
6,000
1,200
4,000
4,000
4,800
16,000
2,400

44,800
6,400
16,000
6,000
1,200
4,000
4,000
4,800
16,000
2,400

134,400
19,200
48,000
18,000
3,600
12,000
12,000
14,400
48,000
7,200

-

134,400
19,200
48,000
18,000
3,600
12,000
12,000
14,400
48,000
7,200

44,000

-

-

44,000

-

44,000

105,600

105,600

360,800

-

360,800

8,400
2,400
6,000
9,000
3,000
7,500
10,800
5,400

8,400
2,400
6,000
9,000
3,000
7,500
10,800
5,400

17,200
5,200
13,000
22,000
6,000
17,500
24,400
11,950

8,000
2,000
5,000
5,000
3,000
5,000
8,000
4,250

25,200
7,200
18,000
27,000
9,000
22,500
32,400
16,200

117,250

AWCF
40,250

157,500

รวม 149,600
2.3.5 จัดอบรมตัวแทนนักเรียนในการจาแนกชนิดของนก
- ค่าอาหาร 70 บาท * 40 คน * 3 ครัง้
400
- ค่าอาหารว่าง 20 บาท * 40 คน * 3 ครัง้
400
- ค่าเอกสาร 50 บาท * 40 คน * 3 ครัง้
1,000
- ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 3,000 บาท * 3 ครัง้
4,000
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 3 ครัง้
- ค่าวิทยากร 2,500 บาท * 3 ครัง้
2,500
- ผูช้ ่วยวิทยากร 300 บาท * 3 ครัง้ * 4 คน * 3 วัน
2,800
- ค่าทีพ่ กั วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 600 บาท * 3 ครัง้ *
1,150
3 ห้อง
รวม

18,000
40,000
28,000
28,000
32,000
30,000

เงิ นสมทบ

12,250

52,500

52,500
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2.3.6 กิจกรรมอบรมละครหุ่นมือ
- ค่าอาหาร 60 บาท * 10 คน * 5 โรงเรียน * 3 วัน
- ค่าอาหารว่าง 20 บาท * 10 คน * 2 มือ้ * 5
โรงเรียน * 3 วัน
- ค่าอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นและโรงละครหุ่นมือ
10,000 บาท * 5 โรงเรียน
- ค่าอุปกรณ์ ในการอบรม 3,000 บาท
- ค่าเอกสาร 100 บาท * 50 ชุด
- ค่าเดินทางวิทยากร 2,000 บาท * 5 ครัง้
- ค่าวิทยากร 5,000 บาท * 5 ครัง้
- ค่าทีพ่ กั เจ้าหน้าทีแ่ ละวิทยากร 600 บาท * 3 วัน *
5 ครัง้ * 3 ห้อง
รวม
รวมงบประมาณแผนงานที่ 3
2.4 แผนงานที่ 4 การสร้างเครือข่าย
2.4.1 จัดให้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ปี ท่ี 1 พืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก
- ค่าอาหาร 80 บาท * 30 คน * 2 ครัง้
- ค่าอาหารว่าง 20 บาท * 30 คน * 2 ครัง้
- ค่าเอกสาร 50 บาท * 30 คน * 2 ครัง้
- ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 3,000 บาท * 2 ครัง้
- ค่าเดินทาง 3,500 บาท * 3 คัน * 2 ครัง้
- ค่าวิทยากร 2,500 บาท * 2 ครัง้
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 2 ครัง้
รวม
ปี ท่ี 2 พืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง
- ค่าอาหาร 90 บาท * 40 คน * 2 ครัง้
- ค่าอาหารว่าง 25 บาท * 40 คน * 2 มือ้ * 2 ครัง้
- ค่าเอกสารและอุปกรณ์ 50 บาท * 40 คน * 2 ครัง้
- ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 3,000 บาท * 2 ครัง้
- ค่าเดินทาง 1,500 บาท * 16 ตาบล * 2 ครัง้
- ค่าวิทยากร 2,500 บาท * 2 ครัง้
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 2 ครัง้
รวม
ปี ท่ี 3 พืน้ ทีเ่ ป้าหมายหลัก เป้าหมายรองและ
เป้าหมายเชิงขยาย
- ค่าอาหาร 120 บาท * 60 คน * 2 ครัง้

งบประมาณที่ขอการสนับสนุน
ปี ที่1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม

เงิ นสมทบ

รวม
ทัง้ หมด

3,000
1,000

-

-

3,000
1,000

6,000
5,000

9,000
6,000

30,000

-

-

30,000

20,000

50,000

1,000
3,000
5,000
15,000
7,000

-

-

1,000
3,000
5,000
15,000
7,000

2,000
2,000
5,000
10,000
20,000

3,000
5,000
10,000
25,000
27,000

135,000
1,397,800

65,000
494,800

427,500

334,100

65,000
1,265,400

RSPB
70,000
141,400

4,800
1,200
3,000
6,000
21,000
5,000
2,000
43,000

-

-

4,800
1,200
3,000
6,000
21,000
5,000
2,000
43,000

-

4,800
1,200
3,000
6,000
21,000
5,000
2,000
43,000

-

6,400
3,200
4,000
6,000
48,000
5,000
2,000
74,600

-

6,400
3,200
4,000
6,000
48,000
5,000
2,000
74,600

-

6,400
3,200
4,000
6,000
48,000
5,000
2,000
74,600

-

-

9,600

9,600

-

9,600
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งบประมาณที่ขอการสนับสนุน
รวม
เงิ นสมทบ
ทัง้ หมด
ปี ที่1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
รวม
- ค่าอาหารว่าง 40 บาท * 60 คน * 2 มือ้ * 2 ครัง้
4,800
4,800
4,800
- ค่าเอกสารและอุปกรณ์ 50 บาท * 60 คน * 2 ครัง้
6,000
6,000
6,000
- ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ 8,000 บาท * 2 ครัง้
16,000
16,000
16,000
- ค่าเดินทาง 1,500 บาท * 26 ตาบล * 2 ครัง้
78,000
78,000
78,000
- ค่าวิทยากร 2,500บาท * 2 ครัง้
5,000
5,000
5,000
- ค่าเดินทางวิทยากร 1,000 บาท * 2 ครัง้
2,000
2,000
2,000
รวม
121,400 121,400
121,400
2.4.2 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มทีจ่ ะมีสว่ นในการประสานเครือข่าย
2.4.3 สนับสนุนงานเทศการอนุรกั ษ์นกชายเลนประจาปี ของ ชมรมอนุรกั ษ์โคกขาม
- ค่าเดินทางของตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหลักและ
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
เป้าหมายรอง
- ค่าเสือ้ รณรงค์การอนุรกั ษ์นกชายเลน 120 บาท *
24,000
24,000
24,000
72,000
72,000
200 ตัว สาหรับผูร้ ่วมงาน
- ค่าเอกสาร
1,800
1,800
1,800
5,400
5,400
- ค่าวิทยากร 2,500 บาท * 4 คน ในการเสวนาและนาดูนก 10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
- ค่าอาหารว่าง 20 บาท * 200 คน
4,000
4,000
4,000
12,000
6,000
18,000
- ทานิทรรศการเคลื่อนที่ 30 แผ่น * 1,400 บาท
42,000
42,000
42,000
รวม 89,800
47,800
47,800
185,400
6,000
191,400
รวมงบประมาณแผนงานที่ 4 132,800 122,400 169,200 424,400
6,000
430,400
รวมงบประมาณดาเนิ นโครงการ 1,516,400 1,240,800 983,800 3,741,000 213,400 3,954,400
รวมงบประมาณทัง้ โครงการ 1,863,400 1,587,800 1,330,800 4,782,000 825,400 5,607,400
แผนการดาเนิ นงาน/กิ จกรรม

8.2 ตารางความช่วยเหลือที่ ได้รบั จากแหล่งอื่น
รายละเอียดความช่วยเหลือ
งบประมาณ
- ค่าจ้างผูป้ ระสานงานโครงการฯ
- ค่าจ้างนักวิจยั
งบดาเนิ นงาน
- สร้างคู่มอื และสือ่ เพื่อดาเนินงาน
- โครงการให้ความรูเ้ คลื่อนที่
- จัดอบรมตัวแทนนักเรียนในการจาแนกชนิดนก
- อบรมละครหุ่นมือ
- สนับสนุนค่าห้องประชุม
- สนับสนุนค่าอาหารว่าง
- ค่าเดินทาง
รวม

งบประมาณ

แหล่งความช่วยเหลือ

432,000
180,000

สมาคมอนุรกั ษ์ฯ
สมาคมอนุรกั ษ์ฯ

30,000
31,150
40,250
70,000
15,000
6,000
21,000
825,400

Asian Water bird Conservation Fund (AWCF)
Asian Water bird Conservation Fund (AWCF)
Asian Water bird Conservation Fund (AWCF)
Royal Society for ธhe Protection of Bird (RSPB)
องค์การบริหารส่วนตาบลปากทะเล
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
ชาวบ้านออกค่าเดินทางเอง
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9. การบริ หารโครงการ
9.1 โครงสร้างการบริ หารงานโครงการ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ การบริหารงานโครงการอนุ รกั ษ์นกและพื้นทีช่ ุ่มน้ าอ่าวไทยตอนใน ในระยะเริม่ แรก
โครงการจะเป็ นการบริหารงานด้วยคณะทางานทีม่ าจากสมาคมอนุ รกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และเมื่อดาเนินงาน
ไปแล้วจะมีการจัดตัง้ ทีป่ รึกษาโครงการขึน้ มา โดยส่วนใหญ่ของทีป่ รึกษาจะมาจากภาคประชาชน ตัวแทนหน่ วยงานของรัฐ,
องค์การบริหารส่วนตาบลและนักวิชาการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในงานด้านการอนุรกั ษ์
9.1.1 คณะกรรมการที่ ปรึกษาโครงการ
1. นายสยุมพร ลิม่ ไทย
ผูว้ ่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี
2. นายธีรบูลย์ โพบุดดี
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
3. นายไกร บุญบัลดาล
นายอาเภอบ้านแหลม
4. นายสิงห์ ภาสวัสดิ ์
นายอาเภอเมืองสมุทรสาคร
5. ดร. ปิ่ นศักดิ ์ สุรสั วดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงั ่
6. นางนิรวาน พิพธิ สมบัติ
นักวิชาการ 8 ว. หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนระบบนิเวศน์
สานักความหลากหลายทางชีวภาพ สผ.
ั ่ าวไทยตอนบน
7. หัวหน้าศูนย์วจิ ยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอ่
8. หัวหน้าสถานีวจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรปา่ ชายเลนที่ 5
9. มูลนิธโิ ลกสีเขียว
บทบาทหน้ าที่ ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปโดยสะดวก โดยจะ
มีการประชุมทีป่ รึกษาทุกหกเดือนเพือ่ ติดตามการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
9.1.2 คณะกรรมการบริ หารโครงการ
1. นายกวิน ชุตมิ า
นายกสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
2. นายเพชร มโนปวิตร
อุปนายก (กรรมการโครงการ)
3. น.พ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
กรรมการด้านงานอนุรกั ษ์สมาคมฯ (กรรมการโครงการ)
4. ดร.บริพตั ร ศิรอิ รุณรัตน์
กรรมการด้านงานอนุรกั ษ์สมาคมฯ (กรรมการโครงการ)
5. ผ.ศ. ฟิลปิ ดี ราวด์
กรรมการด้านงานอนุรกั ษ์สมาคมฯ (กรรมการโครงการ)
6. นางสาววัลยา ชลิตตาวงศ์
กรรมการด้านงานอนุรกั ษ์สมาคมฯ (กรรมการโครงการ)
7. นายวัชระ สงวนสมบัติ
กรรมการด้านงานอนุรกั ษ์สมาคมฯ (กรรมการโครงการ)
8. นายวิโรจน์ ศรีนาด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากทะเล
9. ร.ท. สัญญา ญาติพมิ าย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม
10. นางสาวเช่นดาว นพศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมผักเบีย้
11. นายณรงค์ คงกิจ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์
12. นายประสาร เอีย่ มวิจารณ์
อาจารย์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์
13. นายศักดิ ์ชัย เนตรล้อมวงศ์
ประธานชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติโคกขาม
ั ่ นออก
14. นายวรพล เดือนล้อมจันทร์
กลุ่มอนุรกั ษ์อา่ วมหาชัยฝงตะวั
15. นายนรินทร์ บุญร่วม
เลขาธิการสมาคมประมงสมุทรสาคร
16. นายชุม่ เลิศประเสริฐ
เลขานุการนายก อบต. ปากทะเล
17. นายเอกพล นาควิเชียร
หัวหน้าส่วนงานโยธาอบต. ปากทะเล
18.อาจารย์บุญรอด เขียวอยู่
อาจารย์โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
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บทบาทหน้ าที่ บริหารโครงการให้เป็ นไปตามแผนงาน,ให้คาปรึกษาในการดาเนินงาน,ปรับปรุงแผนงานเพือ่ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง,ควบคุมงบประมาณในการดาเนินงานและเป็ นผูช้ ว่ ยในการดาเนินกิจกรรม
บางส่วนทีไ่ ด้รบั การร้องขอจากเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
9.1.3 ผู้จดั การโครงการ
นายวรพล ธัญธารา วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
9.1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสารวจนก
นายสมชาย นิ่มนวล วุฒกิ ารศึกษา ปริญญาโท ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
9.2 แผนการบริ หารโครงการด้านความต่อเนื่ องยังยื
่ นของโครงการ
9.2.1 เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ สามารถดาเนินงานในการอนุรกั ษ์นกและแหล่งอาศัยของนกได้
9.2.2 ประชาชนในชุม ชน ได้ม ีความรู้ความเข้า ใจรวมทัง้ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบนิ เ วศที่ม ี
ความสาคัญต่อชุมชน
9.2.3 การดาเนินงานจะทาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ อง อบต. สามารถทีจ่ ะ
ดาเนินกิจกรรมบางส่วนได้เอง เช่นการอบรมจาแนกชนิดพันธุ์นก เมือ่ ชาวบ้านมีความชานาญแล้วทาง อบต. สามารถ
จัดการในการให้ความรูแ้ ก่คนในชุมชนอืน่ ๆ หรือให้ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ ว
10. ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 ผลประโยชน์ ต่อชุมชน
 นักเรียน ครู เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบล รวมทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีด่ าเนินงานได้รบั ความรู้
และมีความเข้าใจในเรือ่ งระบบนิเวศน์ชายฝงั ่ หาดชายเลน และนก
 สร้างจิตสานึกให้เกิดขึน้ กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทีร่ ว่ มโครงการ
 สร้างเครือข่ายการดาเนินงานให้กบั องค์กรชาวบ้านและภาครัฐในส่วนของการอนุ รกั ษ์และดูแลพืน้ ที่
อ่าวไทยตอนใน
 เกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารงานในส่วนของการอนุ รกั ษ์พ้นื ทีร่ ะหว่าง
ชาวบ้าน องค์กรภาคประชาชนและภาครัฐเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อพืน้ ทีม่ ากทีส่ ดุ
 สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนมากขึน้ เนื่องจากนักท่องเทีย่ วทีร่ กั และสนใจในการดูนกและธรรมชาติ
ได้เข้ามาใช้พน้ื ทีเ่ พือ่ การทากิจกรรมต่างๆ
 เป็ นต้นแบบในการดาเนินงานอนุรกั ษ์พน้ื ทีใ่ ห้กบั ชุมชนอืน่ ๆ
10.2 ผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ั ่ าวไทยตอนในแบบมีสว่ นร่วมจากประชาชน
 เกิดการดูแลรักษาชายฝงอ่
 เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
 เกิดการดูแลและอนุรกั ษ์นกรวมถึงแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของนก ในบริเวณพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนใน
 ได้ฐานข้อมูลของชนิดและอาจรวมถึงจานวนนกทีม่ าใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีใ่ นฤดูกาลต่างๆ
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11. ตัวชี้วดั ผลสาเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วดั ผลสาเร็จของโครงการในภาพรวม
กิ จกรรม
ดัชนี ชี้วดั ความสาเร็จ
1. แผนงานสร้างความรูค้ วามเข้าใจเพื่อการอนุรกั ษ์นก 1. การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของคนในชุมชนพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
และพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยของนก
2. ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 900 คน ผ่านการเข้าร่วมอบรม
ความสาคัญของนกชายเลนและระบบนิเวศน์
3. ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ผ่านการอบรมเรื่องการจาแนกชนิด
พันธุน์ กในเบือ้ งต้น จานวน 450 คน
4. ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการ
ดาเนินงานเพื่อการอนุรกั ษ์พน้ื ทีถ่ นิ่ อาศัยของนกจากการศึกษาดู
งานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
5. ทีด่ นิ ทีไ่ ม่มกี ารใช้ประโยชน์และนากุง้ ร้างจานวน 2 แห่ง ได้รบั การ
ฟื้นฟูให้กลายเป็ นปา่ ชายเลน
2. แผนงานการสารวจชนิดนก
1. ทราบชนิดพันธุน์ กทีม่ าใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
2. ตัวเลขความหนาแน่นหรือจานวนประมาณการของนกทีม่ าใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิงเพื่อจัดทาแผนการจัดการพืน้ ทีแ่ ละการ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดตัง้ พืน้ ทีช่ ุ่มน้าอ่าวไทยตอนใน
3. แผนงานกิจกรรมเยาวชน
1. เกิดอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย 80 คน ในสามปี ดาเนินงาน ทีม่ ี
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่องนกและธรรมชาติมาร่วมงานเป็ นอาสาสมัคร
ในการดาเนินโครงการฯ ในระยะยาว
2. นักเรียนในโรงเรียนทีผ่ ่านกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ 28 โรงเรียน ได้รบั
ความรูใ้ นเรื่องการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติใกล้บา้ น
3. นักเรียน 240 คน จาก 28 โรงเรียน ผ่านการเรียนรูเ้ รื่องการ
อนุรกั ษ์นกและสิง่ แวดล้อม ในกิจกรรมค่ายเยาวชน
4. นักเรียน 360 คน จาก 28 โรงเรียน สามารถจาแนกชนิดพันธุน์ กใน
ระดับเบือ้ งต้นได้
5. นักเรียน จานวน 50 คน จากโรงเรียน 5 โรงเรียน สามารถแสดง
ละครหุ่นมือเพื่อสือ่ ความหมายได้และสามารถแสดงได้จริงตาม
โรงเรียนต่างๆใกล้กบั โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การอบรม
4. แผนงานกิจกรรมสร้างเครือข่าย
1. เกิดเครือข่ายระหว่างตาบล 3 ตาบลในปี แรก
2. เกิดเครือข่าย 16 ตาบล ในปี ท่ี สอง
3. เกิดเครือข่าย 26 ตาบลในปี ทส่ี าม
4. เกิดการทางานร่วมกันเพื่ออนุรกั ษ์พน้ื ทีแ่ ละนกชายเลน
5. การทาสือ่ เพื่อสนับสนุนศูนย์ขอ้ มูล
1. ศูนย์ขอ้ มูลด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนก 5 แห่ง มี
นิทรรศการทีใ่ ห้ความรูก้ บั ผูท้ เ่ี ดินทางมาท่องเทีย่ วหรือศึกษาดูงาน
2. มีศนู ย์ขอ้ มูลฯ เพิม่ ขึน้ อีก 3 แห่ง
3. เกิดสือ่ และคู่มอื ในการทากิจกรรม
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11.2 ตัวชี้วดั ผลสาเร็จของโครงการเป็ นรายปี
กิ จกรรม
1. แผนงานสร้า งความรู้ค วาม
เข้าใจเพื่อการอนุรกั ษ์นกและพืน้ ที่
อยู่อาศัยของนก

2. แผนงานการสารวจชนิดพันธุ์
นกเพื่อสนับสนุนการอนุรกั ษ์พน้ื ที่
3. แผนงานกิจกรรมเยาวชน

ดัชนี ชี้วดั ความสาเร็จของโครงการรายปี
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1. รายงานการจัดเก็บข้อมูล 1.
ประชาชนเข้า ใจถึ ง 1. รายงานการจัดเก็บข้อมูล
พืน้ ฐาน 25 ตาบล 1 แขวง
ความสาคัญของนกชายเลน พืน้ ฐาน 25 ตาบล 1 แขวง
2. ประชาชน 300 คน เข้าใจ และระบบนิเ วศน์ เพิ่ม ขึ้น อีก 2.
ประชาชนเข้า ใจถึ ง
ถึง ความส าคัญ ของนกชาย 300 คน
ความสาคัญของนกชายเลน
เลนและระบบนิเวศน์
2. ประชาชนได้รบั การอบรม และระบบนิเ วศน์ เพิ่ม ขึ้น อีก
3. ประชาชน 300 คนได้รบั เรื่องการจาแนกชนิดพันธุน์ ก 300 คน
การอบรมเรื่ อ งการจ าแนก เพิม่ ขึน้ อีก 300 คน
3. ประชาชนได้รบั การอบรม
ชนิดพันธุน์ ก
3. รายงานการสารวจพืน้ ทีใ่ ช้ เรื่องการจาแนกชนิดพันธุน์ ก
4. รายงานการสารวจพืน้ ทีใ่ ช้ ประโยชน์ของนก
เพิม่ ขึน้ อีก 300 คน
ประโยชน์ของนก
4. ข้อมูลองค์ความรูเ้ รื่องนก 4. เกิดพื้นที่ป่าชายเลน ใน
5. ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องนก ของชาวบ้าน
พื้ น ที่ น า กุ้ ง ร้ า ง ร ว ม ทั ้ ง
ของชาวบ้าน
5.แผ่นพับเรื่อง ความสัมพันธ์ บริเวณชายฝงั ่ 2 แห่ง
6. ประชาชน 80 คน ได้เห็น ของหาดเลนและนก 5,000 5. แผ่นพับเรื่อง นกในแต่ละ
ตั ว อย่ า ง การจั ด การ ดู แ ล แผ่น
ฤดูกาล 5,000 แผ่น
รักษาพื้นที่ป่า ชายเลน หาด 6.
โปสเตอร์ เรื่ อ ง 6. โปสเตอร์ เรื่องนกในแต่
เลนและระบบนิเวศน์ ชายฝงั ่ ความสัม พัน ธ์ข องหาดเลน ละฤดูกาล 1,000 แผ่น
7. แผ่นพับเรื่อง นกชายเลน และนก 1,000 แผ่น
5,000 แผ่น
7. นิทรรศการ สนับสนุ นศูนย์
8. โปสเตอร์ เรื่องอ่าวไทย ข้อมูลและแหล่ งเรียนรู้ รอบ
ตอนใน 1,000 แผ่น
อ่าวไทยตอนใน 3 แห่ง แห่ง
9. นิทรรศการ สนับสนุ นศูนย์ ละ 20 ชุด เพิม่ เติมจากปี แรก
ข้อมูลและแหล่ งเรียนรู้ รอบ
อ่าวไทยตอนใน 5 แห่ง แห่ง
ละ 20 ชุด
1. รายงานการสารวจชนิด 1. รายงานการสารวจชนิด 1. รายงานการสารวจชนิด
นก 1 ปี
นก 2 ปี
นก 3 ปี
1. ตัวแทนนักเรียนจานวน 1. ตัวแทนนักเรียนจาก 28 1. ตัวแทนนักเรียนจาก 28
80 คน จาก 28 โรงเรียน โรงเรีย น ได้ร ับ การปลู ก ฝ งั โรงเรีย น ได้ร ับ การปลู ก ฝ งั
ได้รบั การปลูกฝงั จิตสานึกใน จิต ส านึ ก ในการอนุ ร ัก ษ์ น ก จิต ส านึ ก ในการอนุ ร ัก ษ์ น ก
การอนุ รั ก ษ์ น กและระบบ และระบบนิ เ วศน์ ชายฝ งั ่ และระบบนิ เ วศน์ ชายฝ งั ่
นิเวศน์ชายฝงั ่
เพิม่ ขึน้ อีก 80 คน
เพิม่ ขึน้ อีก 80 คน
2. นักเรียน 120 คน สามารถ 2. มีนั ก เรีย นที่ส ามารถ 2. มีนั ก เรีย นที่ส ามารถ
จาแนกพันธุน์ กเบือ้ งต้นได้
จ าแนกพัน ธุ์น กเบื้อ งต้ น ได้ จ าแนกพัน ธุ์น กเบื้อ งต้ น ได้
3. นักเรียน 50 คน จาก 5 เพิม่ ขึน้ 120 คน
เพิม่ ขึน้ อีก 120 คน
โรงเรียน สามารถใช้ละครหุ่น 3. มีนักเรียนที่สามารถใช้ 3. มีนักเรียนที่สามารถใช้
มื อ เป็ นสื่ อ ในการน าเสนอ ละครหุ่ น มื อ เป็ น สื่อ ในการ ละครหุ่ น มื อ เป็ น สื่อ ในการ
เ รื่ อ ง ร า ว ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ น าเสนอเรื่อ งราวธรรมชาติ น าเสนอเรื่อ งราวธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมให้กบั นักเรียนใน แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ กั บ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ กั บ
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กิ จกรรม

ดัชนี ชี้วดั ความสาเร็จของโครงการรายปี
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
โรงเรี ย นของตนเองและ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นของ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นของ
โรงเรียนใกล้เคียงได้
ตนเองและโรงเรียนใกล้เคียง ตนเองและโรงเรียนใกล้เคียง
ได้ เพิม่ ขึน้ 50 คน
ได้ เพิม่ ขึน้ อีก 50 คน
4.
แผนงานกิ จ กรรมสร้ า ง 1. ตัวแทนชาวบ้านจาก 3 1. ตัวแทนชาวบ้านจาก 16 1. ตัวแทนชาวบ้านจาก 25
เครือข่าย
ต าบล จ านวน 60 คนได้ ต าบล จ านวน 80 คนได้ ตาบล 1 แขวง จานวน 120
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน ค น ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
การอนุรกั ษ์นกและจัดการถิน่ การอนุรกั ษ์นกและจัดการถิน่ ประสบการณ์ ในการอนุ รกั ษ์
ทีอ่ ยู่อาศัยของนก
ทีอ่ ยู่อาศัยของนก
นกและจัดการถิ่นที่อยู่อาศัย
2. มีการจัด เทศกาลอนุ รกั ษ์ 2. มีการจัด เทศกาลอนุ รกั ษ์ ของนก
นกชายเลนประจาปี 1 ครัง้
นกชายเลนประจาปี 1 ครัง้
2. มีการจัด เทศกาลอนุ รกั ษ์
นกชายเลนประจาปี 1 ครัง้

12. การวางระบบติ ดตามและประเมิ นผล
12.1 การติด ตามโครงการจะด าเนิ น งานโดยเจ้า หน้ า ที่โ ครงการ ที่ล งด าเนิ น งานพร้อมทัง้ รายงานผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
12.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการ เพื่อติดตามการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน ปญั หาและ
อุปสรรค รวมทัง้ งบประมาณดาเนินงานต่อแหล่งทุนทุกสามเดือน
12.3 ทาแบบประเมินผลความสาเร็จของโครงการจากชุมชนต่อโครงการ

