
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ชื่อทีม   Y.P.เด็กอวดด ี  

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม    ศูนย์อนุบาลสตัว์น ้าบ้านทุง่ตะเสะ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได ้  ด้านวัฒนธรรม 

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิง่แวดลอ้ม 
   ด้านสงัคม  อื่น ๆ (ระบ ุ   ) 

๓. พ้ืนที่ด าเนินการ   ชุมชนบ้านทุ่งตะเสะ ต้าบลทุง่กระบือ อ้าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง             

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ 
 ชุมชนบ้านทุ่งตะเสะ ต้าบลทุ่งกระบือ อ้าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประสบปัญหาที่มาจาก         
ภูมิปัญญาดั งเดิมของชาวบ้านในอดีต ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนสัตว์น ้า ที่เกิดจากการท้าลาย     
ระบบนิเวศป่าชายเลนและหาดหอยปะ โดยเกิดจากความรู้ที่ไม่ถูกต้องของบุคคลในชุมชน    โดยเฉพาะ
ในพื นที่หาดหอยปะ ท่ีมีการจับปลาเกินความเหมาะสม  ใช้วิธีการจับปลาที่ผิดกฎหมาย  โดยการใช้    
อวนลากที่ถูไปกับหน้าดิน ซึ่งจะมีกุ้ง หอย ปู ปลาขนาดเล็กติดไปด้วย โดยเฉพาะหอยปะที่เป็นสัตว์ขึ นชื่อ
ของชุมชนท่ีเมื่อก่อนจัดเป็นสัตว์ในการอนุรักษ์ แต่ในปัจจุบันไม่ได้จัดอยู่ในการอนุรักษ์  และมีแนวโน้ม
ลดลงในอนาคต  เนื่องจากไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่  มีขนาดเล็กลง และถูกจับในระยะเวลา       
ผสมพันธุ์ ดังนั นจึงจ้าเป็นที่ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบรอบด้าน คือ สัตว์น ้าในชุมชนมีแนวโน้ม
ลดลง ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าชายเลนและหาดหอยปะที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบกลับสู่ชาวบ้าน      
ที่ประกอบอาชีพการประมง หาหอยหาปู จับกุ้งจับปลา ที่ได้จ้านวนสัตว์ที่น้อยลงและโตไม่เต็มที่ น้าไป
ค้าขายหรือแปรรูปสินค้าต่อได้ยาก และในสถานการณ์การแพร่บาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท้าให้
ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพนี มากยิ่งขึ น โครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น้ า จึงด้าเนินการเพ่ือพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกาส ซึ่งช่วงเวลานี เป็นช่วงเวลาที่ป่าชายเลนและสัตว์น ้าได้ฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ อีกทั งชาวบ้าน
ในชุมชนออกจากบ้านน้อยลง ท้าให้ง่ายต่อการอนุพันธุ์และด้าเนินโครงการ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาปัจจัยทีม่ีอยู่ใหด้ียิ่งขึ น   
    
     
 

เลขท่ี .................................. 
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๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
 หลักการด าเนินโครงการศนูย์อนุบาลสตัว์น้ า คอื หลกัการ HOYPA (หอยปะ) ไดแ้ก่  
๑.) H คือ Harmony หมายถึง ความสามัคค ี  
 ความสามัคคีในการท้างานรว่มกันของแกนน้านักเรียนจิตอาสาในระดับมัธยมและระดับประถมศึกษา 
รวมถึงการท้างานร่วมกับผู้น้าชุมชน แกนน้าชาวบ้าน หน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างทั ง
ทางด้านอายุ ความคิด บทบาทและหน้าที่ในสังคม ท้าให้การท้างานอาจเกิดความขัดแย้ง ดังนั นความ
สามัคคีในการท้างานร่วมกันจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้งานประสบความส้าเร็จและก้าวหน้าในที่สุด  
๒.) O คือ Opportunity หมายถึง โอกาส   
 โอกาสในการด้าเนินโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้า คือ การได้ท้าโครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมลงสู่
ชุมชนของตนเอง ซึ่งได้รับโอกาสในการคิดสร้างสรรค์โครงการดีๆเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชนโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน ทั งยังได้รับโอกาสแสดงศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและใส่ใจในการ
อนุรักษร์ะบบนเิวศป่าชายเลนและหาดหอย รวมไปถงึสัตวน์ ้าของชุมชน  
๓.) Y คือ Youth หมายถึง เยาวชน 
 เยาวชนมีความหลากหลายทั งในด้านเพศ ช่วงอายุ ความคิด บริบทและหน้าที่ ทางสังคม ดังนั น
เยาวชนจึงเป็นแกนน้าส้าคัญในการให้ความร่วมมือในการด้าเนินโครงการและกิจกรรมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 
โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าท้า และกล้าอวด ถือเป็นก้าลังส้าคัญในการจุดประกาย
ความคิดใหม่ๆ ร่วมกันวางแผนลงมือท้าสิ่งที่ส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติให้ก้าวไกลมาก
ยิ่งขึ น      
๔.) P คือ Passion หมายถึง แรงผลักดัน   
 แรงผลักดันเป็นสิ่งที่กระตุ้นความคิดและความกล้าในการลงมือท้า ซึ่งจะควบคู่ไปกับโอกาสและการ
สนับสนุน ซึ่งแรงผลักดนัดา้นบวกท้าให้งานออกมามีประสิทธ  ภาพ ผู้ท้างานมีความสุขสนุกไปกับการงานที่
ท้า ทั งยังทา้ให้เกดิความคิดที่สามารถตอ่ยอดจากความคิดเดิมได้  
๕.) A คือ Advocate หมายถึง การสนับสนุน   
 การสนับสนุนคือปัจจัยส้าคัญในการท้าให้โครงการก้าวหน้า ทั งในการสนับสนุนด้านความคิด ด้าน
การลงมือท้า ด้านงบประมาณและกองทุน และด้านความช่วยเหลือโดยการให้ความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่
ดีในการพัฒนาและตอ่ยอดโครงการใหด้ีมากยิ่งขึ น    
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 ดังนั น หลักการ HOYPA (หอยปะ) คือ การให้โอกาสเยาวชนได้กล้าคิด กล้าลงมือท้า ด้วยความ
สามัคคีซึ่งกันและกัน มีแรงผลักดันที่ดีในการท้างานให้ประสบความส้าเร็จควบคู่ไปกับการได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ นั่นคือแกนน้ากล้าคิด กล้าลงมือท้าโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนสัตวน์ ้า ที่เกิดจากการท้าลายระบบนิเวศปา่ชายเลนและหาดหอยปะ โดยอาศัยความรว่มมอื 
ความสามัคคี ในกลุ่มแกนน้านักเรียนจิตอาสา ผู้น้าชุมชน แกนน้าชุมชน ทั งยังได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนรวม เพื่อพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสบความส้าเร็จดังจุดประสงค์
ท่ีตั งไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOYPA หอยปะ 
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๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัตว์น ้า ที่เกิดจากการท้าลายระบบนิเวศป่าชายเลนและ
หาดหอยปะ โดยเกิดจากความรู้ที่ไม่ถกูต้องของบุคคลในชุมชน  
  ๒) เพื่ออนุรักษ ์อนุพันธุ ์และเพาะพันธุ์สตัว์น ้าในท้องถิ่นไม่ให้มีแนวโนม้ลดลง   
  ๓) เพื่อฟ้ืนฟูป่าชายเลนและหาดหอยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาตเิชิงอนุรักษ ์  
  ๔)  เพ่ือให้ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้อวดลาก แห  
ในการจบัสัตว์น ้าอย่างถกูตอ้ง   
    ๕)  เพ่ือสร้างจิตอาสา ความเป็นผู้น้าและผู้ตาม ความสามัคคี ความอดทนให้แก่แกนน้า
นักเรียนจิตอาสา รวมถึงชาวบ้านและผู้ร่วมด้าเนินโครงการ ให้ตระหนักถึงความส้าคัญของสิ่งแวดล้อม
และการรว่มมือกนัในการอนุรักษ์สิง่ที่ดงีามของชมุชน  

๗. เป้าหมาย/ผลผลติ  
  ๑.) สามารถอนุรักษ์ สอดส่องดูแล เพาะพันธุ์และรักษาระบบนิเวศของป่าชายเลนและหาด
หอยในชุมชน   
  ๒.) สัตว์น ้าในชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์ มีอัตราการเติบโตเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 
และมปีระชากรสัตว์เพิ่มมากขึ น  
  ๓.) ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้อวดลาก แห  ในการ
จับสัตว์น ้า    รูถ้ึงชว่งการสบืพันธุข์องประชากรสตัวน์ ้า และการน้าเทคโนโลยีมาใช้  
  ๔.) บุคลากรภายนอก หน่วยงาน นักเรียนและนักศึกษา สามารถเข้ามาสืบค้น ศึกษาและจัด
กิจกรรมรว่มกบัชาวบ้านในชุมชน  
  ๕.) โครงการมีการด้าเนินการต่อโดยแกนน้านักเรียนจิตอาสาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
แบบรุ่นสูรุ่่นในทกุๆป ี  
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๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ 
 การด้าเนนิการโครงการศูนย์อนุบาลสตัว์น้ า ดงันี   
  ๑.) ศกึษาสถานทีด่้าเนินโครงการอยา่งละเอียด  
  ๒.) ศกึษาการจัดทา้ศูนย์อนบุาลสัตว์และการอนุพันธุ์สตัว์น ้าในชุมชน  
  ๓.) รวบรวมสมาชิกแกนน้านักเรียนจิตอาสาในโรงเรียน เพ่ือประชุมคัดเลือกชุมชนในการ
จัดท้าโครงการ และส้ารวจปัญหาที่แน่ชดัของชุมชน  
  ๔.) จัดท้าเครือข่ายการท้างานร่วมกับผู้น้า แกนน้าชาวบ้าน โรงเรียนในชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ      
  ๕.) ให้ความรู้เกี่ยวกับการท้าจัดศูนย์อนุบาลสัตว์น ้าในชุมชน รวมถึงการใช้อวนลากและแหที่
ถูกต้องตามกฏหมาย โดยการให้ความรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์กระจายข่าว และการ โพสสื่อให้
ความรู้     ผ่านทางกลุ่มFacebookหมู่บ้าน  
  ๖.) ด้าเนนิการการจัดท้าศนูย์อนุบาลสตัว ์   
  ๗.) ประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการผ่านทางกลุ่มFacebookหมู่บ้าน ศูนย์กระจายข่าว 
มัสยิดชุมชนบา้นท่าบันได และ โรงเรียนบา้นท่าบันได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศูนยก์ารเรียนรู้และอนุรักษห์าดหอยปะ 
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๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. ศึกษาสถานที่ด้าเนินโครงการอย่างละเอียด ๓-๕     
๒. ศึกษาการจัดท้าศูนย์อนุบาลสัตว์และการอนุพันธุ์
สัตว์น ้า 

๑๐-๑๗     

๓. รวบรวมสมาชิกแกนน้านักเรียนจิตอาสาใน
โรงเรียนและโรงเรียนในชุมชน 

๒๔-๒๙     

๔. จัดท้าเครือข่ายการท้างานร่วมกับผู้น้า แกนน้า
ชาวบ้าน โรงเรียนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ   

๙-๑๔    

๕. ให้ความรู้เกี่ยวกับการทา้จัดศูนย์อนบุาลสัตวน์ ้าใน
ชุมชน รวมถึงการใช้อวนลากและแหที่ถูกต้องตาม
กฏหมาย โดยการให้ความรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์
ผ่านศูนย์กระจายข่าว และการโพสสื่อให้ความรู้     
ผ่านทางกลุ่มFacebookหมู่บ้าน 

 
๑๖-๑๗ ๖-๗   

๖. ด้าเนินการการจัดท้าศูนย์อนุบาลสัตว์  ๒๓ ตุลาคม เป็นต้นไป 
๗. ประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินโครงการผ่านทาง
กลุ่มFacebookหมู่บ้าน ศูนย์กระจายข่าวมัสยิดบ้าน
ท่าบันได และ โรงเรียนบ้านท่าบันได 

 ๓๐ ๒๐ ๑๘ ๑๕ 
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๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จ านวน ...............๒๕,๐๐๐................................... บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จ านวน ...............๒๐,๐๐๐................................... บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอืน่ร่วมสนับสนุน (ถา้มี) จ านวน .........๕,๐๐๐...............บาท 
 
รายละเอียดงบประมาณ          

รายการ 
วัสดุอุปกรณ ์

ราคารวม 
จ้านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย 

1.บ่อซีเมนต์แบบปิดฐาน  
ขนาด 100×80  

4 บ่อ 500 2,000 

2.บ่ออ ฐแบบก่อ  1 บ่อ 1, 000 1,000 
3.ตู้กระจกเล้ียงปลา 3 ตู ้ 300 900 
4.จุล นทรีย์ปรับสภาพน้้า  4 ถุง 250 1,000 
5.เคร่ืองปั๊มออกซ เจน 45 W  
(ในบ่อซีเมนต์ 4 เคร่ือง บ่ออ ฐก่อ 2 
เคร่ือง) 

 
6 เคร่ือง 

 
1,200 7,200 

6.เครื่องปั๊มออกซ เจน 12W  
(ตู้กระจก) 

3 เคร่ือง 800 2,400 

7.ไฟ LED บ่อปลา  10 หลอด 120 1,200 
8.ถังกรองน้้าบ่อปลา ขนาด 5 ล ตร 
(ในบ่อซีเมนต์ 4 ถัง บ่ออ ฐก่อ 2 ถัง) 

6 ถัง 500 3,000 

9.ถังกรองน้้าขนาดเล็ก  
(ในตู้กระจก 3 ตู้) 

3 เคร่ือง 300 900 

10.อาหารปลาแบบผงส้าหรับััยอ่อน        
ขนาด 2 ก โลกรัม 

2 ถุง 300 600 

รัม 20,200 บาท  

 
*** งบประมาณอื่นๆใช้เป็นทุนในการพัฒนาและเป็นทุนส้ารองเมื่อเก ดปัญหาระหั่างการด้าเน น
โครงการ



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
 โครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้า เป็นโครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงสู่ชุมชน ท้าให้แกนน้าได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มุ่งมั่นตั งใจ เพียรพยายาม อดทนในการท้างาน มีการวางแผนกระบวนการ
ท้างานอย่างเป็นระบบ มีทักษะชีวิต  เรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้าน ได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามใน
บ้านเกิดตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และธรรมชาติ ตระหนักรู้ถึงผลกระทบและปัญหาจากการละเลย
สิ่งแวดล้อม และที่ส้าคัญคือ การมีจิตอาสา ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากจากวัยรุ่นในปัจจุบัน การที่แกนน้าได้
เรียนรู้การมีจิตอาสาจากการด้าเนินโครงการ ถือเป็นการสร้างรากฐานทางจิตใจและการประพฤติให้กั บ
เด็กรุ่นใหม่ที่สามารถต่อยอดการท้างาน กล้าคิด กล้าท้า เพ่ือส่วนรวมได้ในอนาคต และสามารถ น้า
ประสบการณ์จากการท้างานไปเป็นปัจจัยที่ดีในการด้าเนินชวีิตให้ประสบความส้าเรจ็ในอนาคต 
     

  ๒)  ชมุชน/ท้องถิน่ หรือประเทศชาติ 
 โครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้า สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสัตว์น ้าที่เกิดจากการท้าลาย
ระบบนิเวศปา่ชายเลนและหาดหอยปะไม่ให้มแีนวโน้มลดลง  ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและหาดหอยให้กลับมา
อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้อวดลาก แห  ใน
การจับสตัวน์ ้ามากยิ่งขึ น และที่ส้าคัญ คือ สร้างการมีจิตอาสา ความสามัคคี ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ให้
ตระหนกัถงึความส้าคัญของสิ่งแวดล้อมและรว่มกนัอนรุกัษ์สิ่งที่ดงีามของชมุชนให้มตี่อไป  
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๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 
 ๑.) ด้านตนเอง  คือ แกนน้าทีมY.P.เด็กอวดดี แกนน้านักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านท่าบันได 
(โรงเรียนในชุมชน) แกนน้านักเรียนจิตอาสาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ มีจิตอาสา มุ่งมั่นตั งใจ เพียร
พยายาม อดทน และมีใจรักในการด้าเนินโครงการ รวมทั งมีความรู้ที่ดีและครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการ 
 ๒.) ด้านโรงเรียนและเครือข่าย คือ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ประกอบไปด้วย แกนน้า
นักเรียนจิตอาสา คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ชุมนุม 
To Be Number One ชุมนุมอื่นๆ และเครือข่ายโรงเรียน รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้าเนิน
โครงการร่วมกับแกนน้านักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านท่าบันได ในการเป็นแกนน้าด้าเนินโครงการศูนย์
อนุบาลสัตว์น ้า   
 ๓.) ด้านชุมชน คือ ผู้น้าชุมชน แกนน้าชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งตะเสะร่วมด้วยชุมชนบ้าน  ท่าบันได 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน ชุมนุม To Be Number One บ้านท่าบันได ร่วมเป็นแกนน้าและ
เครือข่ายส้าคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อการด้าเนินโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น ้า ดังนี  
  ๓.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา จดุประสงค์ของโครงการศูนยอ์นุบาลสัตว์น า้  
  ๓.๒ .ให้ความรู้เกี่ยวกบัระบบนิเวศปา่ชายเลนและหาดหอย รวมไปถึงการให้ความรู้เรือ่งการใช้
แห อวนลาก ที่ถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือใหช้าวบ้านไดน้า้มาปรับใช้จากการปฏิบัตเิดมิ   
  ๓.๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของประชากรสัตว์น ้า และผลกระทบจากการจับสัตว์
ในช่วงการสบืพันธุ ์  
  ๓.๔ บุคลากรภายนอก หน่วยงาน นักเรียนและนักศึกษา สามารถเข้ามาสืบค้น ศึกษาและ    
จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน  
 ๔.) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ป่าชายเลนและหาดหอยปะชุมชนบ้านทุ่งตะเสะเป็นสถานที่ในการด้าเนิน
โครงการ ดังนี    
  ๔.๑ ศึกษาสถานที่ในการด้าเนินโครงการอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกนัการเกดิปญัหา  
  ๔.๒ ศึกษาการอนุพันธุ์สัตว์น ้าที่ถูกต้อง อัตราการเติบโตของสัตว์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ    
  ๔.๓ ศึกษาหาข้อมูลการด้าเนินโครงการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น สถานที่ในการ
อนุพันธุ ์วัสดุอุปกรณ ์การใช้เทคโนโลยี  
 
 อีกทั งได้น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด้าเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับ
การด้าเนินชีวิตของชาวบ้าน เพ่ือการเรียนรู้ เข้าถึงและเข้าใจวิถีชีวิตชาวบ้านในการให้พัฒนาโครงการ
ต่อไป    
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๑๒. บุคคลหรอืหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตผุล 
 นางรินทร์ฤดี ไวศยะ นายกเทศมนตรีต้าบลทุ่งกระบือ  จังหวัดตรัง เพื่อขอความช่วยเหลือ และความ
สนับสนุนแก่โครงการ อาทิ พื นที่ ในชุมชน สถานที่ ในการด้าเนินโครงการ ไฟฟ้า และน ้าประปา 
งบประมาณสนับสนุนโครงการ เพ่ือน้ามาพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ขอค้าแนะน้าจากท่าน
นายกเทศมนตรีต้าบลทุ่งกระบือ เกี่ยวกับการท้างานกับหน่วยงานราชการต่างๆ และขอความร่วมมือใน
การสร้างเครือข่ายในหน่วยงานของภาครัฐ และกระจายข่าวเกี่ยวกับโครงการเพ่ือให้มีหน่วยงานมา
สนับสนนุเพิ่มขึ น  
 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 ผ ศ .ด ร .อ อ  พ ร าน ไช ย  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ้ า ภ า ค วิ ช า ว น วั ฒ น วิ ท ย า  ค ณ ะ ว น ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่มีความคิดที่ดีเยี่ยม มีหลักการที่เข้าถึงและเข้าใจธรรมชาติ    
โดยท่านให้หลักการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน คือ การอนุรักษ์ คือ บางส่วนอนุรักษ์บางส่วนใช้สอย
ประโยชน์ เมื่อใช้ประโยชน์เราจึงจะเห็นความส้าคัญของป่าชายเลน จึงจะต้องมีการรักษาแบบต่อเนื่อง มี
ความหลากหลายทางสายพันธุ์ บทความของ ผศ ดร.ออ พรานไชย ได้กล่าวไว้ว่าการอนุรักษ์ที่ดีไม่ใช่เพียง
แค่ปล่อยปะละเลยป่าชายเลนให้ฟ้ืนฟูตนเองตามธรรมชาติเท่านั น หากแต่เราต้องรู้จักการใช้ประโยชน์
จากมัน เพราะการอนุรักษ์นั นเราจ้าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน เราจึงจะเห็นถึงความส้าคัญของ
มัน     
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส้าแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส้าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

             ผู้เสนอโครงการ 
   ลงชื่อ    กัลยรัตน์ หนวูงค ์ ผู้สมัคร (หวัหน้าทีม) 

    (   นางสาวกัลยรตัน ์หนวูงค์    ) 
วัน/เดือน/ป ี  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔   

 
   ลงชื่อ      อมกฤต สวุรรณสว่าง     ผูส้มัคร (สมาชกิทีม) 

    (    นายอมกฤต สวุรรณสว่าง   ) 
วัน/เดือน/ป ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔   
 
   ลงชื่อ         จติกร นพวงศ ์           ผู้สมัคร (สมาชิกทมี) 

    (     นายจติกร นพวงศ์    .      ) 
วัน/เดือน/ป ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔   

 


