
 

 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 

 
๑. ช่ือทีม Y.P.เด็กอวดดี จังหวัดตรัง 
   โครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ 
 
๒. สถานท่ีด้าเนินการ  ศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ ต้าบลทุ่งกระบือ อ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
 (๑) นางสาวกัลยรัตน์ หนูวงค์ 
 (๒) นายอมกฤต สุวรรณสว่าง 
 (๓) นายจิตกร นพวงศ์  
 
๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
  (๑) เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัตว์น ้า ท่ีเกิดจากการท้าลายระบบนิเวศป่าชายเลนและหาดหอยปะ 
โดยเกิดจากความรู้ท่ีไม่ถูกต้องของบุคคลในชุมชน 
  (๒) เพ่ืออนุรักษ์ อนุพันธุ์ และเพาะพันธุ์สัตว์น ้าในท้องถิ่นไม่ให้มีแนวโน้มลดลง   
 (๓) เพ่ือฟ้ืนฟูป่าชายเลนและหาดหอยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 
  (๔) เพ่ือให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการให้อวดลาก แห  ในการจับสัตว์น ้า
อย่างถูกต้อง 
 (๕) เพ่ือสร้างจิตอาสา ความเป็นผู้น้าและผู้ตาม ความสามัคคี ความอดทนให้แก่แกนน้านักเรียนจิตอาสา 
รวมถึงชาวบ้านและผู้ร่วมด้าเนินโครงการ ให้ตระหนักถึงความส้าคัญของส่ิงแวดล้อมและการร่วมมือกันในการ
อนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชน 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการท่ีก้าหนดไว้ 
 ๑.) สามารถอนุรักษ์ สอดส่องดูแล เพาะพันธ์ุและรักษาระบบนิเวศของป่าชายเลนและหาดหอยในชุมชน 
 ๒.) สัตว์น ้าในชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์ มีอัตราการเติบโตเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และ       
มีประชากรสัตว์เพ่ิมมากขึ น  
 ๓.) ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการให้อวดลาก แห  ในการจับสัตว์น ้า 
รู้ถึงช่วงการสืบพันธุ์ของประชากรสัตว์น ้า และการน้าเทคโนโลยีมาใช้  
 ๔.) บุคลากรภายนอก หน่วยงาน นักเรียนและนักศึกษา สามารถเข้ามาสืบค้น ศึกษาและจัดกิจกรรม
ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน  
 ๕.) โครงการมีการด้าเนินการต่อโดยแกนน้านักเรียนจิตอาสาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์แบบรุ่นสู่
รุ่นในทุกๆปี 
 
 



๖. ระยะเวลาด้าเนินการ   ตั งแต่วันท่ี 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
    ถึง วันท่ี 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
๗. ขั นตอนและวิธีการด้าเนินงาน  
 

ล้าดับท่ี ขั นตอนและวิธีการด้าเนินงาน ระยะเวลา 
1 1.1 เพจอนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ 

-Y.P.เด็กอวดดีจัดท้าเพจศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ 
  *แบ่งหน้าท่ีในการท้าส่ือต่างๆ 
  *โพสต์วิดีโอแนะน้าโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ 
1.2 ลงพื นท่ีครั งท่ี 1 
-Y.P.เด็กอวดดีประชุมทีมร่วมกับคุณครูท่ีปรึกษาโครงการในการ
ท้ากิจกรรมพัฒนาโครงการครั งท่ี 1  
-ลงพื นท่ีหาดหอยปะ บ้านทุ่งตะเซะ  
  *สัมภาษณ์ชาวบ้าน 
  *ส้ารวจพื นท่ีหาดหอยปะ บ้านทุ่งตะเซะ (น ้าลง) 
1.3 ลงพื นท่ีครั งท่ี 2 
-Y.P.เด็กอวดดีประชุมทีมเพ่ือด้าเนินกิจกรรม 2 
-การส้ารวจพื นท่ีโดยรอบ  
  *น่ังเรือส้ารวจพื นท่ีธรรมชาติพื นท่ีเช่ือมต่อ 3 อ้าเภอ 
  *ส้ารวจพื นท่ีหาดหอยปะ บ้านทุ่งตะเซะ(น ้าขึ น) 
  *ท้าคลิปวิดีโอแนะน้าโครงการ Vlog 2 ลงเพจ  

18  ก . ย . -  1  ต . ค . 
2564 

2 เครือข่ายความร่วมมือ  
1.1 เครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียน  - ประชาสัมพันธ์
โครงการในโรงเรียน  
  * คณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
  * คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
  * ขออนุเคราะห์ข้อมูลหาดหอยปะต้าบลบ้านทุ่งตะเซะ/ข้อ
ค้าแนะน้าจากผู้มีความรู้ในชุมชน 
  * จัดหาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในชุมชน - หน่วยงาน  
  * ประชาสัมพันธ์และน้าเสนอโครงการแก่นายกเทศมนตรีต้าบล
ทุ่งกระบือ  
  * ขออนุเคราะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการท้าโครงการจาก
เทศบาลต้าบลทุ่งกระบือ จังหวัดตรัง 
  

 

 

 

 9 ต.ค.  -  17 ต.ค . 
2564 



3 กิจกรรมปักไผ่งมหอย 
1.1 เรื่องราวเพ่ิมเติม  
- Y.P.เด็กอวดดีประชุุมทีมเพ่ือด้าเนินกิจกรรม 3  
- การบันทึกวิดีโอ  
  * สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีและสมาชิกจากเทศบาลต้าบลทุ่ง
กระบือ อ้าเภอย่านตาขาว จ.ตรัง  
  * เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากชาวบ้าน ผุ้มีความรู้ในชุมชน บางส่วนมี
ความละเอียดอ่อน  
  * บันทึกภาพมุมสูง ความร่วมมือจากชุมนุมวิทยาศาสตร์อากาศ
ยาน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  
1.2 กิจกรรมปักไผ่งมหอย 1  
- การด้าเนินกิจกรรม  
  * เยาวชนจิตอาสาร่วมด้วยแกนน้านักเรียนจิตอาสา(ย.ป.)และ
ชาวบ้าน ร่วมตัดไม้ไผ่และปักคอก  
  * แกนน้านักเรียนจิตอาสา(ย.ป.)และคณะครู ร่วมงม(หา)หอยปะ
ในหาดหอยปะ  
  * บันทึกวิดีโอ  
1.3 กิจกรรมปักไผ่งมหอย 2  
- การด้าเนินกิจกรรม  
  * Y.P.เด็กอวดดี แกนน้านักเรียนจิตอาสา(ย.ป.)และสภานักเรียน
(ย.ป.) ร่วมปล่อยหอยปะ  
  * เก็บตกกิจกรรม  
  * บันทึกวิดีโอ 

18 - 21 ต.ค. 2564 

๔ หอยปะจ๋า พ่ีมาแล้ว 
1.1 เอกสารส้าคัญ  
- Y.P.เด็กอวดดีประชุุมทีมร่วมกับคุณครูท่ีปรึกษาโครงการ 4  
  * จัดท้าเอกสารยื่นถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  * การหาข้อมูลเกี่ยวกับทุ่นลอยน ้าและวางแผนโครงการ 
1.2 งบประมาณ  
- รองบประมาณด้าเนินโครงการ  
1.3 ตารางงาน 
 - ตารางงาน 
  * ซื อทุ่นลอยน ้า 
 - กิจกรรมหอยปะจ๋า พ่ีมาแล้ว  
  * ประชาสัมพันธ์การลงท้าโครงการในชุมชนอีกครั ง  
  * น้าทุ่นลอยน ้าลงบริเวณหาดหอยปะบ้านทุ่งตะเซะ  
  * จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนจิตอาสา แกนน้ากิจอาสา(ย.ป.) 
และชาวบ้านในการอนุรักษ์หอยปะ  
  * ปิดหาดหอยปะเพ่ือการอนุบาล  
   

8  ธ . ค .  –  1  มี . ค . 
2565 



* ติดตามผลโครงการ เก็บผลจ้านวนหอยปะก่อนเริ่มอนุรักษ์หอย
ปะ 20 พื นท่ี พื นท่ีละ 1 ตารางเมตร พื นท่ีละ 5 นาที  
  ครั งท่ี1 13 ตัว  
  ครั งท่ี2 7 ตัว  
  ครั งท่ี3 18 ตัว  
  ครั งท่ี4 32 ตัว  
  ครั งท่ี5 25 ตัว  
  ครั งท่ี6 22 ตัว  
  ครั งท่ี7 20 ตัว  
  ครั งท่ี8 19 ตัว  
  ครั งท่ี9 11 ตัว  
  ครั งท่ี10 29 ตัว  
  ครั งท่ี11 35 ตัว  
  ครั งท่ี12 56 ตัว  
  ครั งท่ี13 16 ตัว  
  ครั งท่ี14 11 ตัว  
  ครั งท่ี15 23 ตัว  
  ครั งท่ี16 29 ตัว  
  ครั งท่ี17 25 ตัว  
  ครั งท่ี18 14 ตัว  
  ครั งท่ี19 26 ตัว  
  ครั งท่ี20 36 ตัว 
  * สรุปผลการด้าเนินโครงการ เก็บผลการด้าเนินโครงการครั ง
สุดท้าย 20 พื นท่ี พื นท่ีละ 1 ตารางเมตร พื นท่ีละ 5 นาที 
  ครั งท่ี1 20 ตัว  
  ครั งท่ี2 23 ตัว  
  ครั งท่ี3 42 ตัว  
  ครั งท่ี4 50 ตัว  
  ครั งท่ี5 79 ตัว  
  ครั งท่ี6 35 ตัว  
  ครั งท่ี7 36 ตัว  
  ครั งท่ี8 41 ตัว  
  ครั งท่ี9 50 ตัว  
  ครั งท่ี10 80 ตัว  
  ครั งท่ี11 67 ตัว  
  ครั งท่ี12 187 ตัว  
  ครั งท่ี13 114 ตัว  
  ครั งท่ี14 89 ตัว  
  ครั งท่ี15 112 ตัว  
  ครั งท่ี16 77 ตัว  (ต่อ) 



  ครั งท่ี17 58 ตัว  
  ครั งท่ี18 34 ตัว  
  ครั งท่ี19 46 ตัว  
  ครั งท่ี20 103 ตัว 
 

 
 

๘. งบประมาณด้าเนินการ   จ้านวน 12,310.- บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จ้านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจ้านวน 12,310.- บาท 
    คงเหลือ จ้านวน 17,690.- บาท   
     
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี  
 

ล้าดับท่ี รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จ้านวนเงิน (บาท) 
1 ทุ่นลอยน ้า 50 ลูก เชือก 11.4 กิโลกรัมในการจัดท้าเขตอนุรักษ์ 2,040 

2 ค่าจ้างคนขับเรือ 500 

3 ค่าน ้ามันเรือ 400 

4 ค่าเบิกงานในการท้าโปรโตไทป์ 2,000 

5 ค่าการจัดท้าไวนิล  
  * ไวนิลห้ามหาหอยปะ   
  * ไวนิลหนังสือรับรองการท้าโครงการ  
  * ไวนิลการท้ากิจกรรม 

2,370 

6 ค่ากิจกรรมจิตอาสา  
  * ค่าอุปกรณ์ในการท้ากิจกรรมจิตอาสา  
  * ค่าวิทยากรในการให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2,500 

7 ค่าอาหารส้าหรับแกนน้า นักเรียนจิตอาสาท่ีลงท้ากิจกรรมในพื นท่ี 1,000 

8 ค่าวิทยากร,ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ในการด้าเนินโครงการ 1,500 

 รวมเป็นเงินทั งสิ น 12,310.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ 
 1.) นายน้อม ฮั นเย็ก อดีตผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ ผู้ท่ีมีความรู้ทางด้านสมุนไพร และเป็นแกนน้า
กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะและอนุรักษ์หาดหอยปะ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์          
การเรียนรู้และอนุรักษ์หอยปะบ้านทุ่งตะเซะ ทั งยังให้แนวทางในการขับเคล่ือนโครงการ คือ การประสานงาน
กับเทศบาลต้าบลทุ่งกระบือ และเครือข่ายการท้างานท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.) นายตะวัน ฮั นเย็ก ปราชญ์ชาวบ้าน แกนน้ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะและอนุรักษ์       
หาดหอยปะ ให้ความรู้ในการขับเคล่ือนโครงการ คือ รูปแบบการด้าเนินโครงการในพื นท่ี น่ันคือ การอนุรักษ์
และอนุบาลหอยปะ น้าวิธีการและภูมิปัญญาเดิมเม่ือหลายสิบปีก่อนจะมาใช้ น่ันคือการสร้างเขตอนุรักษ์      
โดยการใช้ทุ่นลอยน ้าหาดหอยปะ พร้อมทั งติดป้ายสัญลักษณ์ให้แก่เรือท่ีแล่นผ่านได้รับรู้ ทั งยังช่วยเหลือในการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเข้าใจในรูปแบบการด้าเนินโครงการของทีม  Y.P.เด็กอวดดี ถึงแนวทาง
การปฏิบัติในการลงหาหอยปะ  
 3.) นายสัมพันธ์ สองเมือง เลขานุการเทศบาลต้าบลทุ่งกระบือ ร่วมลงพื นท่ีในการด้าเนินโครงการ จัดท้า
เขตอนุรักษ์หาดหอยปะ  
 4.) นางจิน สว่างวัน ชาวบ้านในชุมชน ให้ความรู้วันและเวลาน ้าขึ นน ้าลง รวมทั งให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ในการหาหอยปะ ทั งยังร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท้าโครงการชาวบ้านทั งในพื นท่ีและนอกพื นท่ี 
เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางท่ีตั งไว้ คือ การหาหอยปะนอกเขตอนุรักษ์ และสามารถหาในเขตอนุรักษ์ได้
เม่ือหอยปะเจริญเติบโตเต็มท่ี  
 5.) ป้าจอย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ด้าเนินการการขอทุนลอยน ้าจากเครือข่าย
อ้าเภอหาดส้าราญ และคอยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรุกล ้าเข้าไปในพื นท่ีเขตอนุรักษ์และใช้เครื่องมือ
ท้าลายล้างในการจับหอยปะ  
 6.) นายสมพงศ์ ไพบูลย์ ก้านันต้าบลทุ่งกระบือ ให้ความร่วมมือในการบรรทุกทุ่นลอยน ้าลงไปยัง       
เขตพื นท่ีการอนุรักษ์หาดหอยปะ และพร้อมช่วยเหลือในการท้างานต่างๆ  
 7.) ลุงปุ้ย อ้านวยความสะดวกในการขับเรือชมบรรยากาศพื นท่ีป่าชุมชน และการจัดท้าขึ นลอยน ้า      
ในเขตท่ีมีน ้าลึก  
 8.) ผู้ปกครองแกนน้าทีม Y.P.เด็กอวดดี สนับสนุนการด้าเนินโครงการอย่างเต็มท่ี และร่วมลงท้ากิจกรรม 
 9.) เทศบาลต้าบลทุ่งกระบือ น้าโดยท่านนายกเทศมนตรีต้าบลทุ่งกระบือ เลขานุการนายกเทศมนตรี
ต้าบลทุ่งกระบือ สมาชิกสภาเทศบาลทุ่งกระบือ (ส.ท.) ร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนโครงการ โดยการ
สนับสนุนการท้างานของทีมY.P.เด็กอวดดี และอ้านวยความสะดวกในการลงพื นท่ีด้าเนินโครงการ  
 10.) คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สนับสนุนการท้ากิจกรรมเพ่ือด้าเนิน
โครงการ และร่วมลงพื นท่ีเพ่ือขับเคล่ือนการท้ากิจกรรม  
 11.) คณะกรรมการสภานักเรียน แกนน้านักเรียนจิตอาสา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เป็นแกนน้า
ในการด้าเนินกิจกรรมของโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ คือ ร่วมลงพื นท่ีจัดท้าเขตอนุรักษ์หอยปะ 
เก็บขยะและท้าความสะอาดบริเวณศาลาหาดหอยปะ ร่วมทั งการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลภายนอกรับรู้
ผ่านทางเพจโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ผลส้าเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดขึ นจากการด้าเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 โครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้า เป็นโครงการจิตอาสาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีลงสู่ชุมชน ท้าให้แกนน้าและ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มุ่งม่ันตั งใจ เพียรพยายาม อดทนในการท้างาน มีการวางแผน
กระบวนการท้างานอย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต  เรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้าน ได้สัมผัสธรรมชาติ            
ท่ีสวยงามในบ้านเกิดตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติ ตระหนักรู้ถึงผลกระทบและปัญหาจากการ
ละเลยส่ิงแวดล้อม โดยทีมY.P.เด็กอวดดี ได้ใช้หลักการ HOYPA (หอยปะ) ในการด้าเนินโครงการ 
โดย หลักการ HOYPA (หอยปะ) คือ  

H คือ Harmony หมายถึง ความสามัคคี 
O คือ Opportunity หมายถึง โอกาส 
Y คือ Youth หมายถึง เยาวชน 
P คือ Passion หมายถึง แรงผลักดัน 
A คือ Advocate หมายถึง การสนับสนุน 

 น่ันคือ การให้โอกาสเยาวชนได้กล้าคิด กล้าลงมือท้า ด้วยความสามัคคีซึ่งกันและกัน มีแรงผลักดันท่ีดีใน
การท้างานให้ประสบความส้าเร็จควบคู่ไปกับการได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดย 
              (๑) ผู้เข้าร่วมโครงการในวัยเรียน การมีจิตอาสา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีหาได้ยากจากวัยรุ่นในปัจจุบัน การท่ี
แกนน้าได้เรียนรู้การมีจิตอาสาจากการด้าเนินโครงการ ถือเป็นการสร้างรากฐานทางจิตใจและการประพฤติ
ให้กับเด็กรุ่นใหม่ท่ีสามารถต่อยอดการท้างาน กล้าคิด กล้าท้า เพ่ือส่วนรวมได้ในอนาคต และสามารถน้า
ประสบการณ์จากการท้างานไปเป็นปัจจัยท่ีดีในการด้าเนินชีวิตให้ประสบความส้าเร็จในอนาคต ต่อยอด          
สู่ผลงานและแนวทางการศึกษาท่ีดี              
       (๒) ผู้เข้าร่วมโครงการในวัยท้างาน ได้เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนโครงการ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์จากการท้างาน น้าเสนอแก่แกนน้าเพ่ือให้มีผลลัพธ์ของโครงการท่ีดีขึ น อีกทั งเป็นการท้างาน
ร่วมกับวัยท่ีแตกต่าง ถือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และสามารถปรับการเข้าหาของบุคคลท่ี
ช่วงอายุต่างกันได้ (Generation) 
      (3) ผู้เข้าร่วมโครงการในต้าแหน่งผู้น้าและหน่วยงาน เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมโครงการ มีเครือข่าย
การท้างานท่ีมากยิ่งขึ น รวมถึงการลงสู่ชุมชนท่ีแสดงให้เห็นการท้างานในบทบาทผู้น้าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ชัดเจน 
 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 โครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้า สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหอยปะท่ีเกิดจากการท้าลายระบบ
นิเวศป่าชายเลนและหาดหอยปะไม่ให้มีแนวโน้มลดลง ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและหาดหอยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
มากยิ่งขึ น ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การให้อวดลาก แหในการจับสัตว์น ้ามาก
ยิ่งขึ น  และท่ีส้าคัญ คือ สร้างการมีจิตอาสา ความสามัคคี ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ให้ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของส่ิงแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามของชุมชนให้มีต่อไป รวมถึงการเข้ามามีเครือข่ายของเทศบาล 
โรงเรียนในชุมชน และผู้น้าชุมชนรอบข้าง เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีดีงาม ต่อยอดต่อการ
สืบสานให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจส้าคัญของชุมชน เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เทศกาลหอยปะ ท่ีเป็น
การสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชน และไม่เป็นการท้าลายธรรมชาติ 
             
 
 
 

ให้ข้อคดิเห็น [D1]:  

ให้ข้อคดิเห็น [D2R1]:  



๑๑. ผลงานหรือผลผลิตท่ีสามารถน้าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
      1.) สามารถต่อยอดด้านส่ิงแวดล้อม โดยเทศบาลต้าบลทุ่งกระบือมีโครงการการปรับปรุงป่าชายเลน 
พื นท่ีป่าชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ รวมถึงศาลาหาดหอยปะท่ีทีม Y.P.เด็กอวดด้าเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคล่ือน เผยแพร่ และพัฒนาให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ต่อยอดสู่การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ ท่ีสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวบ้านท่ีมีเรือ ในการน้าท่องเท่ียว และการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินี  เป็นส่วนหน่ึงในแนวคิดของชาวบ้านและแกนน้ากลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ
และอนุรักษ์หาดหอยปะท่ีอยากด้าเนินการมานานแล้ว และรอการสนับสนุน  
      2.) ผลลัพธ์จากการด้าเนินโครงการอนุรักษ์หอยปะ มาสร้างเขตอนุรักษ์หอยปะ และปิดพื นท่ีในการ
เข้าหา จะท้าให้มีหอยจ้านวนเพ่ิมขึ น เม่ือหอยปะเติบโตเต็มท่ี สามารถสร้างกิจกรรมในการลงหาหอยปะ หรือ
เทศกาลการหาหอยปะประจ้าปี โดยก้าหนดระยะเวลาและจ้านวนหอยปะท่ีจับได้ ถือเป็นการเชิญชวนให้มา
ท่องเท่ียวในพื นท่ีและท้ากิจกรรมท่ีสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและชุมชน 
 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการ รวมถึงวิธีการท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 
 จากการด้าเนินโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งเสะมาเป็นระยะเวลา 5 เดือน 10 วัน ได้ประสบพบ
เจอกับปัญหาและอุปสรรค คือ 
      1.) เส้นทางการเดินทางไปลงพื นท่ี คือ เส้นทางในการเดินทางค่อนข้างท่ีจะมีความยากล้าบาก เป็น
ถนนดินแดง มีน ้าขัง 
      2.) สภาพอากาศ เน่ืองจากเป็นโครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
โดยตรง จึงไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์สภาพอากาศในแต่ละวันได้ ในบางครั งท่ีไปลงพื นท่ีนั นมีฝนตก ส่งผล
ท้าให้ต้องเล่ือนแผนการท้างานท่ีวางไว้ในแต่ละครั งออกไป 
      3.) ชาวบ้านในชุมชน นอกจากเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นโครงการท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านเช่น โดยชาวบ้านมีการหาหอยปะในเขตอนุรักษ์ เพ่ือ
รับประทานและเป็นรายได้ทางหน่ึงของชาวบ้าน  
 วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ตามท่ี ปัญหาท่ีได้กล่าวมาเบื องต้นนั น ทางทีม Y.P.เด็กอวดดี ได้ประชุมร่วมกับคุณครูท่ีปรึกษา และปราชญ์
ชาวบ้าน เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาเบื องต้น ตามล้าดับ ดังนี   
        1.) การประสานไปยังนายกเทศมนตรี เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหา อีกทั งทางเทศบาลต้าบล    
ทุ่งกระบือ ได้มีโครงการในการปรับปรุงถนนใหม่ท่ีจะด้าเนินการต่อในล้าดับถัดไป ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีดีในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาพื นท่ี  
       2.) โครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ มีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
โดยตรง จึงไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ของสภาพอากาศในแต่ละวันได้ ดังนั น เพ่ือการหลีกเล่ียงปัญหา
ดังกล่าว จึงต้องรอเวลาให้สภาพอากาศเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ น หรือ ท้าการเล่ือนวันดังกล่าว ไปเป็นวันถัดไป 
       3.) ทีม Y.P.เด็กอวดดี ได้มีการสร้างเพจขึ น ท่ีมีช่ือว่า “ศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าบ้านทุ่งตะเสะ 
Trang_Y.P.เด็กอวดดี” เพ่ือการประสัมพันธ์โครงการ และมีการประสัมพันธ์ไปยังเพจของทางโรงเรียน         
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เพจของคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ รวมถึงช่อง
ทางการ “บอกปากต่อปาก” ของชาวบ้านภายในชุมชน 
 
 
  



๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป   
- 

๑๔. จัดท้าส่ือเพ่ือน้าเสนอผลการด้าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 
๕ นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Xc0rz1npiYs 
 

 
 

(ลงช่ือ) กัลยรัตน์ หนูวงค์ หัวหน้าทีม 
                                             ( นางสาวกัลยรัตน์ หนูวงค์ ) 
                                     วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
(ลงช่ือ) อมกฤต สุวรรณสว่าง สมาชิกในทีม 

                                             ( นายอมกฤต สุวรรณสว่าง ) 
                                    วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
      (ลงช่ือ) จิตกร นพวงศ์ สมาชิกในทีม 
                                              ( นายจิตกร นพวงศ์ ) 
                                      วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

(ลงช่ือ) มยุรี พลวัฒน์ ผู้รับรอง  
                                             ( นางสาวมยุรี พลวัฒน์ ) 
                                  ต้าแหน่ง ครูช้านาญการพิเศษ (ท่ีปรึกษาโครงการ) 
                                     วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
  
 
 
 

 

https://youtu.be/Xc0rz1npiYs

