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โปรแกรมวทิยาศาสตรพ์ลเมอืงอันเป�นสญัลักษณ ์Dive Against Debris® ทําใหท้กุไดพ๊เ์ป�นการ
ดาํนํ�าเพื�อการสาํรวจ (Every Dive a Survey Dive) ในระหวา่งกิจกรรมสปัดาห ์AWARE Week

และหลังจากนั�นดว้ย
หลักสตูรเฉพาะทาง AWARE Specialty Courses สอนถึงความสาํคัญของมหาสมุทรที�สะอาด
และอุดมสมบูรณ์
เติมเชื�อเพลิงใหกั้บแบบแผนการอนรุกัษ์ (Conservation Blueprint) ผา่น (เลือกสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง
กับสิ�งที�คณุไดจ้ดั) การระดมทนุ การบรจิาคหรอืใหคํ้ามั�นสญัญากับพนัธมติร AWARE 100%

มูลนธิ ิPADI AWARE Foundation – เทมเพลตกิจกรรมสปัดาห์ AWARE Week Template

(เพื�อใชเ้ป�นการประชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต์หรอืชอ่งทางโซเชยีลมเีดียของคณุ)

เราเป�นสว่นหนึ�งของกิจกรรมสปัดาห ์AWARE Week ประจาํป�ครั�งที�สี�! ตั�งแต่วนัที� 18-26 กันยายน ป�
2021 เราจะเป�นผูน้าํหรอืมสีว่นรว่มในกิจกรรมการอนรุกัษ์และหลักสตูรที�เนน้การดาํเนนิการในท้องถิ�น
เพื�อสรา้งอิทธพิลไปทั�วโลก งานกิจกรรม จะระดมชุมชนผูน้าํ PADI Torchbearer ทั�วโลกเพื�อให้
พฒันาแบบแผนการอนุรกัษ์ (Conservation Blueprint) ของ PADI ซึ�งกําหนดทศวรรษของ
Ocean Action เพื�ออนาคตมหาสมุทรที�ยั �งยนืมากขึ�น

แบบแผนการอนรุกัษ์ Conservation Blueprint for Ocean Action ของ PADI มุง่มั�นที�จะดาํเนิน
การเพื�อต่อสูกั้บขยะในทะเล การเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ ชว่ยสรา้งพื�นที�คุ้มครองทางทะเลและ
ปกป�องสายพนัธุที์�เสี�ยงต่อการสญูพนัธ์ุซึ�งขบัเคลื�อนวทิยาศาสตรพ์ลเมอืงใต้นํ�า นโยบายสาธารณะและ
การศึกษาดา้นการอนรุกัษ์

ในระหวา่งกิจกรรมสปัดาห ์AWARE Week เราจะสนบัสนนุการปกป�องมหาสมุทรและแบบแผนการ
อนรุกัษ์ (Conservation Blueprint) ผา่นทาง (เลือกที�เกี�ยวขอ้งกับสิ�งที�คณุจดั):

มูลนธิ ิPADI AWARE Foundation เป�นองค์กรเพื�อการกศุลที�ไดร้บัทนุจากสาธารณะและอาศัยผู้
บรจิาครายบุคคลที�มนีํ�าใจ พจิารณาการบรจิาคหรอืการสนบัสนนุกองทนุของเรา (เชื�อมโยงไปยงัความ
ท้าทายของคณุ) สาํหรบั PADI AWARE เพื�อปรบัปรุงกลยุทธก์ารอนรุกัษ์และนาํการเปลี�ยนแปลงเชงิ
บวกมาสูม่หาสมุทรของเรา

คณุจะพบกิจกรรมและหลักสตูรการอนรุกัษ์ทั�งหมดของเราไดที้�ตัวระบุกิจกรรมการอนรุกัษ์
Conservation Activities Locator ของ PADI มาเป�นผูน้าํ PADI Torchbearer และสรา้งความ
แตกต่างใหกั้บมหาสมุทรในกิจกรรมสปัดาห ์AWARE Week ของป� 2021 กับเรา!

https://www.padi.com/aware/our-work
https://www.padi.com/conservation/activities/


#DiveAgainstDebris ที� (สถานที�) ใน (วนัที�)
สนบัสนนุงานระดมทนุของเราสาํหรบั PADI AWARE

เรยีนรูห้นึ�งในหลักสตูรเฉพาะทางของ AWARE

การสรา้งเนื�อหาขอ้ความในโซเชยีลมเีดียที�แนะนาํ 

#AWAREweek กลับมาแล้ว!  กิจกรรมสปัดาห ์AWARE Week ของป�นี�จะเป�นวนัที� 18-26

กันยายน ซึ�งเราจะสนบัสนุน @padiaware ในการผลักดนัแบบแผนการอนุรกัษ์
(Conservation Blueprint) โดยนาํหรอืมสีว่นรว่มในกิจกรรมและหลักสตูรต่าง ๆ เกี�ยวกับการ
อนรุกัษ์เพื�อสรา้งอิทธพิลในท้องถิ�นและทั�วโลก
@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean 

คณุทราบหรอืไมว่า่ โครงการพเิศษเฉพาะทาง #ProjectAWARE นี�ชว่ยใหค้ณุมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อความอุดมสมบูรณข์องมหาสมุทร หลักสตูรเฉพาะทาง (Specialty Course) ของ @ PADI

เนน้การสอนเกี�ยวกับมหาสมุทร ซึ�งหลักสตูรนี�เหมาะสาํหรบัทกุคนที�สนใจการอนุรกัษ์มหาสมุทร
และคณุสามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากที�บา้นและทางออนไลน์
เรยีนหลักสตูรเฉพาะทางนี�และสรา้งความแตกต่างไปกับเรา!
#10Tips4Divers #SaveTheOcean 

 

เราเป�นสว่นหนึ�งของผูน้าํ@PADI Torchbearer ในการเคลื�อนไหวเพื�อใหเ้กิดความสมดลุระหวา่ง
มนุษยชาติและมหาสมุทร ในกิจกรรมสปัดาห ์#AWAREWeek นี� มารว่มกับเราในการรกัษาโลกทั�ง
บนผวินํ�าและใต้นํ�ากับพวกเรา #SavetheOcean #LocalActionGlobalImpact

กิจกรรมสปัดาห ์#AWAREWeek นี� เรากําลังดาํเนนิการในระดบัท้องถิ�นเพื�อสรา้งอิทธพิลในการ
อนรุกัษ์มหาสมุทรทั�วโลก มาเขา้รว่มกิจกรรมการอนรุกัษ์ของเรา:
(รายการของกิจกรรมสปัดาห ์AWARE Week) ตัวอยา่ง:

ค้นหาวธิสีรา้งอิทธพิล#AWAREImpact เพื�อสิ�งแวดล้อมกับเรา!
#LocalActionGlobalImpact #TeamOcean

 

 



 กําจดัขยะในมหาสมุทร
 เพิ�มจาํนวนของ MPA (พื�นที�คุ้มครองทางทะเล) 

 ปกป�องสายพนัธุส์ตัวน์ํ�าที�เสี�ยงต่อการสายพนัธุ์
 เรง่การฟ�� นฟูแนวปะการงั 

 ลดการปล่อยการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของอุตสาหกรรมการดาํนํ�า

#DiveAgainstDebris และทําใหท้กุได๊พเ์ป�นการดาํนํ�าเพื�อการสาํรวจ
#EveryDiveaSurveyDive โดยการรวบรวมและรายงานขอ้มูล
ขยะในทะเล 

ระดมทนุเพื�อให ้PADI AWARE มบีทบาทสาํคัญในการพฒันาโครงการที�ชว่ยปกป�อง
มหาสมุทร 

เราเป�นพนัธมติร AWARE 100% ซึ�งสรา้งความแตกต่างทกุครั�งที�ออกประกาศนียบตัร มา
เขา้รว่มกับพวกเราและเริ�มสรา้งความแตกต่าง

#AWAREWeek ป� 2021 ทั�งหมดนั�นเกี�ยวขอ้งกับการพฒันาแบบแผน @PADI Blueprint for

Ocean Action ในทศวรรษหนา้ PADI และ PADI AWARE จะทํางานรว่มกันเพื�อบรรลตุาม
แบบแผนสาํหรบั #OceanAction ที�สนบัสนนุ United Nations #OceanDecade และ
#SDGsซึ�งรวมถึง:  

ในฐานะศูนยด์าํนํ�า (Dive Centre)/ผูน้าํTorchbearers ของ PADI เราสนบัสนนุงานอนรุกัษ์ของ
พวกเขาอยา่งเต็มที� และกิจกรรม #AWAREWeek ทั�งหมดของเรามุง่เน้นไปที�การชว่ยเหลือพวก
เขา มาเขา้รว่มกับเราเพื�อสรา้งความแตกต่างใหกั้บมหาสมุทร!

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

@PADI และ@padiaware ไดก่้อตั�งแบบแผนPADI Blueprint for Ocean Action โดยเขา้
รว่มกับ United Nations #OceanDecade ที�สนบัสนนุเพื�อให ้#SDGsนั�นสาํเรจ็ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งการสนบัสนนุการดาํเนนิการของ #SDG14ไปใช ้– Life Below Water (ชวีติใต้นํ�า) เรา
สนบัสนนุ Pillars of Change ของ PADI โดยการนาํการดาํเนนิการในท้องถิ�นเป�นตัวอยา่งเพื�อ
สรา้งอิทธพิลใหม้หาสมุทรทั�วโลก ขบัเคลื�อนไปสูก่ารรบัรูเ้พื�อใหเ้กิดความสมดลุระหวา่งมนษุยชาติ
และมหาสมุทร
#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  #AWAREImpact 

 

เรารูส้กึตื�นเต้นและภมูใิจที�ไดส้นบัสนุนแบบแผน Blueprint ของ PADI เพื�อรกัษามหาสมุทร
#SavetheOcean!  

เรามุง่มั�นที�จะ (เลือกตัวเลือกที�เกี�ยวขอ้งกับคณุ) 

ใหกั้บมหาสมุทรกับเรา! 
#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean



มูลนธิ ิ@PADIAWARE Foundation เป�นองค์กรการกศุลสาธารณะที�ไมแ่สวงหาผลกําไรที�ขบั
เคลื�อนการอนรุกัษ์มหาสมุทรทั�วโลกผา่นการดาํเนนิ
การในท้องถิ�น โดยการขยายและสรา้งโปรแกรมการอนุรกัษ์ใหม ่ๆ การเคลื�อนไหวของนกั
เคลื�อนไหว การเผยแพรสู่ส่าธารณะ หลักสตูรต่าง ๆ และ
ความรว่มมอืที�จดัการกับภัยคกุคามที�สาํคัญของมหาสมุทรทั�วโลก มูลนิธ ิPADI AWARE

Foundation จะเสรมิสรา้งความมุง่มั�นของ PADI ในการ
รกัษามหาสมุทร #SavetheOcean และมบีทบาทสาํคัญในการจดัการกับภัยคกุคามที�สาํคัญที�
กําลังเผชญิกับสภาพแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการ
เปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ การสญูเสยีแหล่งที�อยูอ่าศัยทางทะเลและการคุ้มครองสายพนัธุ์
สตัวที์�เสี�ยงต่อการสญุพนัธุ์
มูลนธินิั �นต้องพึ�งพาผูค้นเพื�อใหเ้กิดความสมดลุระหวา่งมนษุยชาติและมหาสมุทร บรจิาคหรอื
สนบัสนนุผูร้ะดมทนุของเราเพื�อชว่ยหาทนุใน
การแก้ป�ญหาภัยคกุคามที�สาํคัญที�มหาสมุทรเผชญิและสนบัสนนุงานอนุรกัษ์ของมูลนธิ!ิ

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean

 

มูลนธิ ิPADI AWARE Foundation™ เป�นองค์กรการกศุลระดบัโลกที�ไดร้บัการรบัรอง โดยมี
ภารกิจในการขบัเคลื�อนการดาํเนนิการในท้องถิ�นเพื�อ
การอนรุกัษ์มหาสมุทรทั�วโลก เราสนบัสนนุภารกิจของมูลนธิดิงักล่าวดว้ยการดาํเนนิการอนรุกัษ์ที�
รกัษาและปกป�องมหาสมุทรทั�งเหนือผวินํ�าและใต้
ผวินํ�า ยกระดบัและสนบัสนนุวสิยัทัศนต่์อไปเพื�อใหเ้กิดความสมดลุระหวา่งมนษุยชาติและ
มหาสมุทร
ดว้ยความชว่ยเหลือของเรา @PADIAWARE จะใชป้ระโยชนจ์ากการสรา้งอิทธพิลรว่มกันของนกั
ดาํนํ�าและอุตสาหกรรมการดาํนํ�าเพื�อจดัการกับ
ภัยคกุคามที�สาํคัญต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ�งรวมถึงการเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศ
การสญูเสยีแหล่งที�อยูอ่าศัยทางทะเลและการคุ้ม
ครองสายพนัธุส์ตัวที์�เสี�ยงต่อการสญุพนัธุ์
สนบัสนนุภารกิจของมูลนธิ!ิ

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean

 

 

https://www.facebook.com/PADI/?__cft__%255B0%255D=AZXjoz50gjsNfOhnimqBSmk-zhaYdmyiGNTIHxk-RvgU2-IXUO0OgDIItfkW1lvfERH4uAsowpfkYedjQTT3hBnCJ2MTcNG3m9hJDxRURo6Njtfv5akqGXKDB43wekojKsKmF21qxFoSt2yPGzRvVmdzkmPo69YMwQtWS81rnSuoRdA0iyTfoVBhLZuy_7_Zs7I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/savetheocean?__eep__=6&__cft__%255B0%255D=AZXjoz50gjsNfOhnimqBSmk-zhaYdmyiGNTIHxk-RvgU2-IXUO0OgDIItfkW1lvfERH4uAsowpfkYedjQTT3hBnCJ2MTcNG3m9hJDxRURo6Njtfv5akqGXKDB43wekojKsKmF21qxFoSt2yPGzRvVmdzkmPo69YMwQtWS81rnSuoRdA0iyTfoVBhLZuy_7_Zs7I&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.padi.com%2Faware%3Ffbclid%3DIwAR1tS68xrcEwBNkJO2D9mh2XkokuS3pIMWZ9Q1IH8a11iK09xByrHwOlFa0&h=AT3yJXTMz5knzUAxDVvf3yAIKcR2JFppQepuTaMooFoATt8ORUoM3odhbynuyHUGZO7oDsDli5B318T7FgSt3v_7Kw8iE9iJ6IOtzD-cUAoTkQgOHiQqu0zEZMCGNkhWmnaGLCALK5iBRNq5cyQF&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1YrEyO1RwFbImDd89GErsM09Os0L7q-LF6w1_jDuPAFzQIUuwhj-i6qV_M4VL-NUTNaVO8RPHkijTjsCqr_Yg_Y27b6b4VNDLUyrndwQJkuv0TotVf3NRoX4mFP0Xm6hmhbPQ2XbuS_LEt_BegA8p4rdlz10mvdO0N2OVmKK0W4wAyER9AeJgZHFplU4Ls3NVA_piUF8NbK2QXoQ
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