
การฝกอบรมวิธีการทําการประมงท่ีเหมาะสม และความปลอดภยัทางทะเล  
     เดือนมกราคมที่ผานมา โครงการฯไดจัดใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
การทําประมงที่เหมาะสม และเรื่องความปลอดภัยทางทะเล ใหกับ
ชาวประมง จํานวน 20 คน รวมเปนเวลา 3 วัน ซึ่งท้ังหมดน้ีเปนชาว 
ประมงท่ีไดรับมอบเรือจากองคกร ยูเอสเอด (ยูเสด) นอกจากนี้ทาง
โครงการฯ ยังไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติ
แหลมสน และเจาหนาที่ประมงจังหวัด สถานีประมงทะเล เขารวมใน
การฝกอบรม และเปนวิทยากรครั้งน้ีดวย มีเน้ือหาเกี่ยวกับการทําประ 
มงที่ยังยืน และ การจัดการประมงรวม และผูเขารับการฝกอบรมมมีติ
รับในหลักการ และแนวทางปฏิบัติการประมงที่เหมาะสม และไดรับ
การปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล เชน การชวยเหลือคนตก
น้ํา และเทคนิคการชวยชีวิต เปนตน รวมทั้งวิธีใชเครื่องดับเพลิง เมื่อ
เสร็จส้ินการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมไดรับชุดปฐมพยาบาล
เบื้องตน อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยทางทะเล เชน นกหวีด
ไฟสัญญาณกระพริบ  และเสื้อชูชีพเปนตน 
       ในระหวางการอบรมไดมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของทางดานการจัดการทรัพยากร และการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ธนาคารปู และเขตอนุรักษสัตวนํ้าในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติแหลมสน 
และทางโครงการฯ มีแผนการจัดการรวมกันจัดการทรัพยากรทางทะเล ซ่ึงจะเปนทางหนึ่งท่ีจะทําใหชุมชนมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนเพ่ือ
ลูกหลานรุนตอไป 

มีนาคม 2549 

ชาวประมง ผูเขารับการฝกอบรมกลับจากการฝกปฏิบัติความปลอดภัยทางทะเล 
ตามแนวชายฝงทะเลอันดามัน 

การกอสรางโรงเพาะเลี้ยงพันธุปลาใกลเสร็จสิน้เเละพรอมท่ีจะดําเนินการ 
 ในชวงเวลา 2 เดือนที่ผานมา โครงการฯโดยการสนับสนุนขององคกร ยูเอสเอด 

(ยูเสด) ดําเนินการกอสรางโรงเพาะเลี้ยงขนาดเล็กสําหรับเพาะพันธุปลาดุกในพ้ืนท่ีหมูที่ 
7 บานหาดทรายขาว ตําบลกําพวน และมีกําหนดการเริ่มการผลิตในเดือนมีนาคมศกนี้ 
การกอสรางไดดําเนินการภายใตงบประมาณมูลคาประมาณ 200,000 บาท โดยมีเปา 
หมายการผลิตลูกปลากวา 1,000,000 ตัวตอป เพ่ือสนับสนุนการเลี้ยงปลาเกษตรกร 
รายยอยในพ้ืนท่ีตําบลกําพวน เเละพ้ืนท่ีไกลเคียง  ในชวงเดือนสิงหาคม 2548 สถาบัน 
เทคโนโลยีแหงเอเชีย  (เอไอที) ไดดําเนินการฝกอบรมการเพาะพันธุปลาดุกในกลุมสาย 
พันธุ Clarias sp.  และการผลิตไรเเดง Moina sp. ใหกับชาวบานในพื้นที่โครงการฯ 
จํานวน 9 ราย นอกจากน้ีทางโครงการฯ จะจัดใหมีอุปกรณในการผลิตอาหารปลาขนาด 
เล็ก เพ่ือสงเสริมใหมีการนําใชปลาเปด  และเศษที่เหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลอื่น 
เพ่ือเปนอาหารปลาดุก จะเปนประโยชนตอเกษตรกรผูเลี้ยงปลารายยอยตอไป 
 การเพาะเลี้ยงจะชวยกระตุนในเกิดการถายทอดเทคโนโลยีตางๆที่เกี่ยวของไปสู 
เกษตรกรในพื้นท่ีที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยูแลว ทางโครงการฯ หวังวาการพัฒนาการ 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจะชวยใหชาวประมงลดการนําใชทรัพยากรที่มีอยูในพ้ืนท่ีลง  และยังเปนแหลงของเเหลงรายไดเสริมอีกทางหน่ึง รวมทั้งใหเกดิ 
ความหลากหลายในการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะนําไปสูการมีมาตราฐานการครองชีพที่ดีข้ึน   

โรงเพาะเล้ียงสัตวนํ้า หมูที่ 7 บานหาดทรายขาว ตําบลกําพวน 
ก่ิงอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง  



สหทัยมูลนิธ ิ
     สหทัยมูลนิธิเปนองคกรสวัสดิภาพเด็กละครอบครัว หลังเกิดเหตุการณธรณีพิบัติภัย  เล็ง 
เห็นถึงความจําเปนในการดําเนินการชวยเหลืออยางมีกระบวนการและตอเน่ือง โดยไดกําหนด 
วัตถุประสงคในการดํา เนินโครงการ  คือ (1) ฟนฟูสภาพจิตใจ รางกาย และสภาพความเปนอยู 
ของเด็กและครอบ ครัวท่ีไดรับผลกระทบใหมคีวามหวงั กาํลังใจ มีเปาหมายในชีวิต สามารถทํา 
หนาที่และใชชีวิต อยูในสังคมไดอยางปกติ (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และครอบครัวที่ไดรับ 
ผลกระทบใหไดรับอาหารทีม่ปีระโยชนเพียงพอตอความตองการของรางกาย  มีสุขภาพอนามัย 
ที่ดี มีที่อยูอาศัยท่ี มั่นคง เด็ก ๆ ไดมีโอกาสเลน เรียนรูและเรียนหนังสือตามวัย  ผูปกครองม ี

กิจกรรมทางสังคมที่สรางสรรค (3) เสริมกําลังครอบครัวในดานตาง ๆ ทั้งในดานการเลี้ยงดูเด็ก  การวางแผนชีวิต  การจัดการ  แกไข ปญหา  
การสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และรายได ตลอดจนการออมเพ่ืออนาคต (4) ระดมทรัพยากรทั้งภายใน และนอกพ้ืนที่ใหเกิดประ 
โยชนสูงสุดสําหรับผูประสบภัยท้ังรายบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพ่ือมั่นใจไดวาผูประสบภัยจะไดรับสิทธิ และผลประโยชนที่พึงไดอยางเปน 
ธรรมและทั่วถึง (5) ประสานงานและแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับองคกรอื่น ๆ ที่รวมชวยเหลือผูประสบภัยในดานตางๆ  หรือในตางพ้ืนที่ เพ่ือท่ี 
จะสามารถขยายผลการชวยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบภัยไดเพ่ิมข้ึน จากการดําเนินงานโดยใชกระบวนการสังคมสงเคราะหวิชาชีพ ทํา 
งานกับครอบครัวและเด็ก ตามวัตถุประสงคผานการใหบริการทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน ขาวของเครื่องใชสําหรับเด็กนมผง และ อาหาร 
เสริมสําหรับเด็กที่ขาดอาหาร หรือนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑโดยเนนสุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐาน พบวาเด็กๆสามารถดูแลสุขภาพของตัวเอง 
ไดดีข้ึนกวาเดิม เชน มีความสม่ําเสมอในการ อาบน้ํา แปรงฟน ใสรองเทา ผูปกครอง คํานึงถึงประโยชนที่เด็กไดรับจากการทานอาหารมากขึ้น 
เด็กๆลดการทานอาหารขยะลง เริ่มมีเงินออม ซึ่งเปนนิมิตหมายอันดีในการทํางานกับเด็ก และครอบครัวในปตอๆ  ไป   

ติดตอ 
อบต. กําพวน 
กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120 
โทรศัพท: (66-077) 844-19 
โครงการ Post-Tsunami Sustainable  
           Coastal Livelihoods Program 
                  ผูอํานวยการ: 
ดร. Amrit Bart, URI/AIT 
โทรศัพท: (66-2) 524-5473 
อีเมล: bart@ait.ac.th 
เวบไซท: www.ait.ac.th 

ผูจัดการภาคสนาม: 
มร. คริส ดันบาร, URI/AIT 
กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120           
Tel: (66- โทรศัพท (077) 844-286 

            อีเมล: cjdunbar@gmail.com 

โครงการฟนฟูผูประสบภัยภายหลังจากที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิในพ้ืนที่ชายฝงทะเลอยางยั่งยืน ไดรับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐเมริกา  โดยมีสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
(เอไอที)  CRC มหาวิทยาลัยโรดไอรแลนด และมหาวิทยาลัยฮาวาย โดยความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล  
กําพวน กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง เปนหนวยงานรวมในดําเนินงาน เปาหมายหลักของโครงการฯ คือการสราง 
ความรวมมือ โดยกระบวนการของการมีสวนรวมในการสรางกลไกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือที่จะนํามาไปสูความ สําเร็จ 
และสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือการสรางความยั่งยืนของการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชุมชน 
และหมูบานตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลอันดามัน ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ ในเดือนธันวาคม 2547  

การฝกอบรมดานการเกษตร 
 โครงการฯไดสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลกําพวน โดยสํานัก 
งานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ ประมง สํานักงานพัฒนาที่ดิน และพัฒนาชุมชน ในการ จัดฝกอบรม 
เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตร ใหกับเกษตรกรจํานวน 
100 รายในวันท่ี 16 กุมภาพันธที่ผานมา เนื่องจากรัฐบาลไทยไดดําเนินการรณรงคเพ่ือความปลอด 
ภัยดานอาหาร โดยเนนท่ีการพัฒนาไปสูการใหประเทศเปนแหลงผลิตอาหารของโลกการฝกอบรม 
คร้ังน้ีจึงตองการที่จะพัฒนาความรูความเขาใจใหกับเกษตรกรเกี่ยวกับมาตรฐานในสวนที่เกี่ยวกับคุณ 
ภาพของอาหาร และมาตรฐานความปลอดภัยดานการสงเสริมผลผลิตทางดานการเกษตรของรัฐบาล 
ไทยในป 2549 นี้ 

การคัดแยกขยะ   
เจาหนาที่จากสถาบัน  เอไอที ไดทําการคัด 
แยก และ ช่ังนํ้าหนักขยะ ที่บริเวณที่ทิ้งขยะ 
ของตําบลกําพวน ซึ่งปนขั้นตอนหนึ่งของ 
งานโครงการฯ ในการจัดการขยะจากครัว 
เรือน และทางโครงการฯ กําลังดําเนินการ 
รวมกับ อบต. กําพวน และชาวบานในการ 
พัฒนาการจัดการคัดแยกขยะ รวมทั้งใหมี 
การปรับปรุงระบบการจัดการขยะสิ่งปฏิกูล 
ตางๆ ในตําบลกําพวนใหมีความย่ังยืน 
และการมีสวนรวมของชุมชนมากขึ้น 

ที่ปรึกษาโครงการ  
คุณสํารวย มีนกาญจน มีภาระกิจใน 
การใหคําแนะนํา  และ ใหความชวย 
เหลือดานการจัดการกองทุนฯ ตลอด 
จนสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ   กอนที่ 
จะมารวมงานกับโครงการฯ น้ันทาน   
เคยรับราชการอยูที่กรมประมง และ 
เปนผูเชี่ยวชาญ ดานการเพาะเลี้ยง 

สัตวนํ้า ทางโครงการฯ มีความยินดีที่ไดทานมารวมงาน 
กับโครงการฯ  
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