
ลุมแมน้ําตรัง

ลุมน้ําทางภาคใตฝงตะวันตกตอนที่3 

ลุมน้ําคลองปะเหลยีน

ลุมน้ําคลองละงู

ตารางแสดงพื้นที่รองรับน้ํา (Watershed) จังหวัดตรัง
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การเชื่อมรอยเครือขายนิเวศ
ปาสาคู ปาจากปาตนน้ํา

ปาชายหญาทะเล  ปะการัง ปาชาย

เลน

ญ



ปญหาดานการจัดการตนน้ําปญหาดานการจดการตนนา

1) การบกุรุกพื้นที่ปาเพือ่ทําการเกษตร ทําใหมีพื้นที่ปาลดลงซึ่งมีผลทําใหปริมาณน้ําทา

เปลี่ยนแปลง   โดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A และ 1B การบุกรุกพื้นที่ปาพบุ ุ ุ ุ

มากในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ประกาศเปนเขตปาเพื่อการอนุรักษ   สําหรับเขต

อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา   มีการบุกรุกบริเวณเขตติดตอ   พื้นที่ที่มี

 ้ ้ ้การบุกรุกจํานวนมากควรเรงอนุรักษฟนฟูปาตนน้ํา ไดแก พื้นที่ตนน้ําของอําเภอหวย

ยอดและอําเภอนาโยง

้ ่2) การชะลางพังทลายของดิน   มีสาเหตุจากการทําการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน   และไมมี

มาตรการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม โดยจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราชเปนพื้นที่

ี่ ี ช  ั ิ ใ ั ึ ป   2 ทมการชะลางพงทลายของดนในระดบรุนแรงถงรุนแรงมากประมาณรอยละ 2 ของ

พื้นที่ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑนอย 



ต.ชอง
องคกรชุมชน
ปฏิรูปที่ดินบาน
ั ื ป ั

ธรรมนูญชุมชน คณะกรรมการองคกร
ชมชน

คณะกรรมการ
องคกรชุมชน

ทับเขือ-ปลักหมู ชุมชนุ

คณะกรรมการ
โฉนดชมุชน

ออมทรัพยเพื่อ
่ขับเคลื่อน

กิจกรรม



ต.นาชุมเห็ด

่องคกรชุมชนปฏิรูปที่ดิน ่องคกรชุมชนปฏิรูปที่ดิน
บานลําขนนุ

ธรรมนญชมชน

บานยูงงาม-ลําพิกุล

ธรรมนญชมชนธรรมนูญชมุชน

คณะกรรมการคณะกรรมการ

ธรรมนญูชุมชน

คณะกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการ
องคกรชุมชนองคกรชุมชน

คณะ ออมทรัพย

คณะกรรมการ
องคกรชุมชนองคกรชุมชน

คณะ
กรรมก
ารโฉนด

ออมทรพย
เพื่อ

ขับเคลื่อน

คณะ
กรรมการ
โฉนด

ออม
ทรัพยเพื่อ
ขับเคลื่อน

ชมุชน กิจกรรม ชมุชน กิจกรรม



ต ปะเหลียนต.ปะเหลยน

่ ิ ี่ ิองคกรชุมชนปฏิรูปทีดิน
บานตระ

ธรรมนญูชุมชน

คณะกรรมการ
องคกรชุมชน

 สหกรณออมทรัพย
เพื่อการเกษตร

คณะกรรมการ
องคกรชุมชน

คณะกรรมการ
องคกรชุมชน

คณะกรรมการโฉนด
ชุมชนุ

่ออมทรัพยเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมขบเคลอนกจกรรม



องคกรชมชน
ต.ในเตา

องคกรชุมชน
ปฏิรูปที่ดินบานไร

เหนือ

ธรรมนูญ
ชุมชน

คณะกรรมการ
องคกรชุมชน
คณะกรรมการ
องคกรชุมชน

คณะกรรมการ
โฉนดชมชนโฉนดชมุชน

กองทุน
ธนาคารที่ดิน

กลุมปุยชีวภาพ

ธนาคารทดน



ต หนองปรือต.หนองปรอ

องคกรชุมชนปฏิรูป
ที่ดินบานน้ําปลิว

ธรรมนูญชุมชน
คณะกรรมการ
องคกรชุมชน

คณะกรรมการ
องคกรชุมชน

คณะกรรมการ
โฉนดชมุชน

่ออมทรัพยเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรม

กลุมขาวสาร



ปญหาน้ําทวม -ปญหาน้ําทวมในอดีต

ไ ไมเปนปญหารุนแรงมากนัก 

แตจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน 

เทศบาลคลองปาง

และการขยายตัวของชุมชน มีแนวโนมจะ

มีปญหามากขึ้น 

-จังหวัดตรังประสบปญหาน้ําทวมใน

ลักษณะการเกิดน้ําทวมขัง จากการ

เทศบาลนาวง
เทศบาลหวยยอด ขยายตัวของชุมชนที่อยูริมลําน้ําและที่

ราบริมทะเลมรีะดับความสงใกลเคียงกับ

เทศบาลคลองเต็ง

เทศบาลลําภรูา

ราบรมทะเลมระดบความสูงใกลเคยงกบ

ระดับน้ําทะเล ทําใหการระบายน้ํามีจํากัด

-หนวยงานทองถิ่นจะตองมีมาตรการที่จะ
เทศบาลเมืองตรังเทศบาลสิเกา เทศบาลนาโยงเหนอื

-หนวยงานทองถนจะตองมมาตรการทจะ

รักษาสภาพการระบายน้ํา อยางนอยใหคง

สภาพไวเพราะแนวโนมน้ําทาจะสงขึ้น

เทศบาลตําบลกันตัง

ตําบลที่ประสบปญหาน้าํทวม ป 2548 สภาพไวเพราะแนวโนมนาทาจะสูงขน



แผนทีแ่สดงพื้นทีน่้ําทวมใน

จังหวัดตรัง

ื้ ี่ ้ํ  ใ ั ั ัพืนทีนาํทวมในจังหวัดตรัง

จาํนวนทั้งสิ้น 222 หมูบาน

53 ตาํบล

10 อําเภอ



จ.สุราษฎรธานี

อ.นาบอน
อ รอนพิบลย

อ.ลานสกา
กิ่งอ.ชางกลาง

ปญหาภัยแลง

จ.นครศรีธรรมราช
อ.ทุงสง

อ.รอนพบูลย

อ.รอนพิบูลย

ญ

!! ! ! !! !! !!! !!จ.กระบี่

ุ

อ.บางขัน

อ.รอนพบิูลย

อ.จุฬาภรณ-ปญหาการขาดแคลนน้ํา

ในพื้นที่ลมน้ําสวนใหญเปนการ

! !!! !! ! !!!! !!!! !! !! ! !!! !
!! !!!

!! !!!! !! !! !!! ! !!!!!
!! ! ! !! !

อ.รัษฎา
อ.ลําทับ

อ.คลองทอม

ในพนทลุมนาสวนใหญเปนการ

ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค 

บริโภค และการขาดแคลนน้ํา

!!! !!! !! ! !! ! !!! !! ! !!!! !! !!! !!! !!! !!!! !! !! !! !! !! !!!!! !! !! !!!! !! !!! !!! ! !! ! !!! ! !!!! !!! !! ! ! !! ! !! !! ! !! !!! !! !

อ.หวยยอด
อ.ปาพยอม

อ.ปาพยอม

อ.ปาพยอม

บรโภค และการขาดแคลนนา

ในการสนับสนุนการทองเที่ยว     

ั ้ ื่

! !! !! ! ! ! !! !!! !! ! ! !!! ! ! !! !!! ! !! !! !! !! ! !!!! ! !!! ! !! !! !!! ! !!! ! !!! !!!! ! !!!!!! !!! !! ! !! ! !!

จ.ตรัง
จ.พัทลุง

อ.วังวิเศษ

ี

อ.ศรีบรรพต

ม
-สําหรับการขาดแคลนนําเพือ

การเกษตรมีนอยถึงปานกลาง

!!! !!
!! !! ! !!! !! !! !! !! ! !! !!! ! !! ! !!

!! !!!! ! !! !! !!

อ.เมอืงตรัง
อ.นาโยง

อ.อ,สเิกา

อ.ศรีบรรพต

กิ่งอ.ศรีนครินทร

กิ่งอ.ศรีนครินทรเฉพาะพื้นที่ที่มีการทํานา

!
!

!
!!! !!

!

อ.กันตัง



ปญหาดานการจัดการน้ําเสีย
1) สวนใหญคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี ควรมี

มาตรการติดตามและเฝาระวัง

2) คุณภาพน้ําในลําน้ําสายเล็ก เริ่มมีคุณภาพ

เสื่อมโทรม โดยเฉพาะที่ผานชุมชนและที่มี

แหลงทองเที่ยว ควรมีมาตรการสนับสนุนการ

บําบัดที่แหลงกําเนิด

้
บานบางดี หมู 1 ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรัง

3) การใชสารเคมีในการเกษตรมากขึ้น 

ทําใหมีการปนเปอนในแหลงน้ําผิวดิน 

ี 

บานทาประดู

ควรมีมาตรการตรวจสอบและติดตามเปนระยะ ๆ

4) การบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดใหญ และ

  ี่ ี่ ํ ั  ี ใ  ใ

โรงสบูน้ําแรงต่ําการประปากนัตงั บ.ทาจีน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

แหลงทองเทียวทีสําคญ ควรมีมาตรการจูงใจ ใน

การบําบัดน้ําเสียเบื้องตน  เพื่อลดภาระในการ

บําบัดน้ําเสียบาบดนาเสย



รร รร บานคลองบานคลอง
หนองหนองทาสมทาสม--หนองตรุดหนองตรุด

รร..รร..บานคลองบานคลอง

ขุดขุด
ตรุดตรุด

ุุ

ีี
สวนสวน พนังกั้นตลิ่งพนังกั้นตลิ่ง

ัั

สะพานคลองขุดสะพานคลองขุด

สะพานแกมสะพานแกม

ํํปาจากปาจาก

ควนธานีควนธานี ยางยาง

ที่นายทุนที่นายทุน

พังพัง

เตยปาหนันเตยปาหนัน

ปาสาคูปาสาคู

บางบาง

ดําดําปาจากปาจาก
,,ไผไผ

ปาจากปาจาก

ใบจากใบจาก,,ลูกลูก
ตนลําพูตนลําพู

บางบาง

หมากหมาก
สะพานเกาะสะพานเกาะ

โรงงานยางโรงงานยาง
จากจาก

ลอบปูดําลอบปูดํา

สะพานทาแกมดําสะพานทาแกมดํา

เสือเสือ
สวนมะพราวสวนมะพราว

แพขนานยนตแพขนานยนต

โรงงานโรงงาน

ปป

ลากหอยลากหอย

ตกปลาตกปลา

ป ป แพปลาแพปลา

เรือทัวรเรือทัวร

ปป

อวนปดอาวอวนปดอาว

สะพานทาสะพานทา

ปาบปาบ

ทท..ทาทา

สมสม

ประมงประมง

พื้นบานพื้นบาน

ปาบปาบ



ทาสะบาทาสะบาหนองตรุดหนองตรุด--ทาสะบาทาสะบา

ปาลมปาลม
พนังกั้นตลิ่งพนังกั้นตลิ่ง

ัั

สะพานทาสะบาสะพานทาสะบา

สวนสวน
พังพัง

สวนสวน

ยางยาง

ส นส น

ยางยาง

สะพานบางสันตังสะพานบางสันตัง
ดูดทรายดูดทราย

นาทามนาทาม

เหนอืเหนอื

นาทามใตนาทามใต ตกปลาตกปลา,,อวนอวน,,แหแห

ปป

กระชังปลากระชังปลา

สะพานทาสมสะพานทาสม

ตกปลากดตกปลากด,,

ตะเพียนตะเพียน

,,กระพงกระพง

หนองหนอง

ตรดตรด



ิ ี่ ีบรเวณทมการดูดทราย

ในแมน้ําตรังตอนบนในแมนาตรงตอนบน



ทาดดูทรายเฉพาะในเขตแมน้ําตรัง
่1.  บรษิัท : หนังสือรบัรองการทําประโยชนเลขที ่69 หมู 1 ซอย คลองชอง ต.ชอง อ.นาโ

2. บริษัท : ทาทรายเงิน เลขที ่- หมู 7 ซอย - ถนน – ต.ชอง อ.นาโยง จ.ตรัง 92170

3. บริษัท : ทาทรายโกกุย หมู 1 ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง 92190

4. บริษัท : ทาทรายเทพพทิกัษ หมู 6 ซอย - ถนน – ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง 92190

่5. บริษัท : ทาทรายผูใหญโหมด เลขที ่- หมู 2 ซอย - ถนน – ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง

6. บริษัท : เลขที ่- หมู 2 ซอย - ถนน – ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง 92190

์ ่7. บริษัท : ทาทรายณฤทธิ์ เลขที ่- หมู 2 ซอย - ถนน – ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง 9219

8. บริษัท : เลขที ่- หมู 1 ซอย - ถนน – ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง 92190

่9. บริษัท : ทาทรายศลิา เลขที ่- หมู 1 ซอย - ถนน – ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรัง

10. บรษิัท : ทาทรายทาสม เลขที่ - หมู 1 ถนน ชลประทาน ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ตรงั 

 ่ ้11. บรษิัท : ทาทรายเทพพทิักษ เลขที่ - หมู 6 ถนน แมน้ําตรัง ต.นาทามใต อ.เมือง จ.ต

12. เลขที ่- หมู 6 ซอย - ถนน – ต.นาทามเหนอื อ.เมือง จ.ตรัง 92190

่13  บรษิัท : เลขที่ - หมู 1 ซอย - ถนน – ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร : -

14. บรษิัท : ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92000



ทาดดูทรายเฉพาะในเขตแมน้ําตรัง

่15. บรษิัท : ทาทรายจิจิก เลขที ่- หมู 1 9 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง  92000 โทร : 0811

16. บรษิัท : เลขที่ - หมู 9 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92000

่17. บรษิัท : เลขที่ - หมู 9 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92000

18. บรษิัท : เลขที่ - หมู 1 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92000

19. บรษิัท : ทาทรายชยัรัตน หมู 1 ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรงั

20  บรษิัท : หมู 10 ถนน ร.พ.ช.วังหนิ-ทาสะบา ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรงั 92000

21. บรษิัท : ทาทรายทวีโชค หมู 7 ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง 92210

22. บรษิัท : เลขที่ - หมู 7 ต.นาวง อ.หวยยอด จ.ตรัง 92210

23. บรษิัท : ทาทรายกํานันระพี หมู 2  ต.บางดี อ.หวยยอด จ.ตรงั 92210 โทร : 04-837382

24. บรษิัท : 273 หมู 2 ต.ปากคม อ.หวยยอด จ.ตรัง 92130

 ่25. บรษิัท : ทาทรายประดิษฐ เลขที ่- หมู 4 ต.ปากคม อ.หวยยอด จ.ตรงั

26. บรษิัท : หมู 4 ต.ปากแจม อ.หวยยอด จ.ตรัง  92190

27. บรษิัท : ทาทรายครพูฒัน หมู 5 ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 92190 โทร : 01-9681407

28. บรษิัท : ทาทรายครพูฒัน หมู 5 ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ.ตรัง 92190





ยุทธศาสตรและขอเสนอการแกไขปญหาลุมน้าํแมน้าํตรงั  

ยุทธศาสตร

เครือขาย

1. สรางอาสาสมัครเฝาระวังแมน้ําตรัง

2. ทําฐานขอมูลสมุนไพร

3. สงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกรกัและเห็นความสําคัญของแมน้ํา

4. ฟนฟูปาอนุรกัษ

5. ทําสวสัดิการกลุม

6. ทําแผนงานรวมกับ อบต.

ขอเสนอ

ยุทธศาสตร

จังหวัด

1. กันเขตคลองใหชัดเจน

2. เจาะอุโมงคใตถนนเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมโดยใหทําการศึกษากอนวามีจุดไหนบาง

3. สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

เปาประสงค

ี

1.สรางศูนยการเรียนรูในบริเวณตําบลยานซื่อ  คลองลําพู  หนองตรุด  คลองชีและคลองน้ําเจ็ด

ึ   ี่ ี ไ  ั ั้   ื่ ึ ีของภาคี 2.ศึกษาขอมูลทาทรายทีมีขอบเขตไมชัดเจนตังแตยานซือถึงคลองชี

3.ขุดลอกคลองไพใหน้ําไหลลงคลองน้ําเจ็ด

4.เสริมพนังกัน้น้ําบริเวณหนองตรุดใหมีความแข็งแรง

5 กําหนดเขตคลองตลอดสายน้ํา  ใหมีขอบเขตชัดเจนหากมีการละเมิดทําลายใหดําเนินตามกฎหมาย5.กาหนดเขตคลองตลอดสายนา  ใหมขอบเขตชดเจนหากมการละเมดทาลายใหดาเนนตามกฎหมาย

6.ผลักดันใหมีการขุดอุโมงคลอดบริเวณทาสะบาและถนนตรัง-สิเกา

7.จัดตั้งทีมอาสาเฝาระวังสายน้ํา  โดยแบงเปน 3 โซน คือ โซนตนน้ํา  กลุมองคกรที่รับผิดชอบ คือ คลองชี 5 ตําบล  ชวงกลางน้ํากลุม

องคกรที่รับผิดชอบ คือ หนองตรด และชวงปลายน้ํา กลมองคกรที่รับผิดชอบ คือ ยานซื่อ บางเปาและบางหมากองคกรทรบผดชอบ คอ หนองตรุด และชวงปลายนา กลุมองคกรทรบผดชอบ คอ ยานซอ บางเปาและบางหมาก

8.การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดแกพื้นที่ คลองชี 4 พื้นที่  หนองตรุด  บางหมากและยานซื่อ

9.ทําการเกษตรปลอดสารพิษ  ไดแกพืน้ที่หนองตรดุและคลองชี



ต.วังมะปราง

รวมกับ อบต.ออก

ขอบัญญัติทองถิ่นอบต.

กลุมอนุรักษคลองบางพระ ม.4

กลุมจักรสาน
กลุมเกษตร

ผสมผสาน
กลุมเยาวชน

กลุมอนรุักษกลุมออมทรพัย
วังผาเมฆ

ุ

กลมเกษตร

้

กลุมเกษตร

กลุมหมอพืน้บาน

แผนที่แสดงขอบเขตอนุรักษตามขอบัญญัติของอบต.วังมะปราง



จุดเฝาระวัง จุดประสานงานและปลอดภัย

จุดเฝาระวังน้ําทวม และ จุดประสานงานความชวยเหลือ พื้นที่ตําบลของเครือขายลุมน้ําตรัง

ุ ุ

ิ ี ิ  ้
ริมคลองน้ําเจ็ด

บริเวณคลองชี/ บริเวณหมู 1,9,5,8,2 (นําคลองหนุน)

หมู 1,9  และ อบตื.วังมะปราง 
เทศบาลนครตรัง

้ ี่

หมู 1,4,5,6 และมัสยิด

ถนนใหญ อบต. ควนธานี
ทังตําบล หนักทีหมู 1และ2/ทา

ดูดทราย/พนังกั้นน้ํา

อบตหนองตรุด และบางรัก. /

หมู 1,3,5 หมู 5 หนักที่สุดถนนถูกตัดขาด

ุ

บริเวณ ม.4 นาตาลวง/จุดถนน

ตรัง-สิเกา/ วัดเชี่ยวชาญกจิ 

บานโคกทราย บานในลุม (น้ําไหลเร็วและแรง)

ู ู ุ ู

วัดและโรงเรียนยานซื่อ/ อบต ยานซื่อ

รร.บานบางหมาก และ มัสยิดบานโตะ

เมือง อบต. บางหมาก

หมู 2,5,7 หมูที่ 5 หนักสุด
วดและโรงเรยนยานซอ/ อบต.ยานซอ

อบต. บางเปา 



ศูนยประสานกลาง ตัวประสานงานชุมชน  โดยใหชุมชนเปนศูนยกลาง  หนวยงานจากภายนอก

โครงสรางการประสานงานการขอความชวยเหลือ

ต.วังมะปรางเหนือ นายสายันต ชูหาญ

นายเคลานอย เทพพลผล


ู

หนวยขอมูลขาวสาร

ต ทาสะบา

ต.วังมะปราง
นายพัชรพนธ เลี่ยนยงค

นายวิรัช ชศรีนวล

นายเคลานอย เทพพูลผล

นายบุญเปยม เข็มทอง
องคการบริหารสวน

จังหวัด ตรัง

สายดวน 075-210710
ศูนยประสานงาน

เครือขายลุมน้ําตรัง

ต.หนองตรุด

ต.ทาสะบา นายวรช ชูศรนวล

นายรอเก็ก หัดเหม

นายวิจารณ  พลอินทร
สภากาชาด จังหวัดตรัง 

สายดวน 075-501095 วิทยุสื่อสาร CB อันดา

มูลนิธิอันดามัน

ุ

ี

ต.คลองน้ําเจ็ด

นายกระดังงา  ออนไทรแกว

น.ส.งามตา ชัยชนะ

นายวิง แสงดํา

ี
ปองกันและบรรเทาสา

ั ั

มัน

ต.บางหมาก

ต.ควนธานี

นายดน  หมาดเด็น

นายกระดงงา  ออนไทรแกว

นายสนุก  ศรีธัญญแกว

ต.บางหมาก

ต.ควนธานี ธารณภัยจ.ตรัง 

 สายดวน 075-214382

ต.ยานซื่อ

นายชวย  โปหลง

นางดุสิตา  คลายเงิน

นายอําพรรณ ศรีสุวรรณ

ี

โรงพยาบาลรวมแพทย 

สายดวน 1669

 นายกรอบแกว  เชื้อเพชร

นายปญญา ทองเครือ
ต.บางเปา

นางพลอย  เกิดดี





แผนที่เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติตําบลควนธานี



แผนที่เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติตําบลบางหมาก



แผนที่เตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติตําบลบางเปา



ต.บางเปา : รวมกันดูแผนที่ตําบล
จัดทําผังชุมชน และจดัการขยะุ





สิบเงื่อนไขของการการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

• ความมุงมั่นจรงิจังของผูคน(-กลุมแกนนํา)

• ภาคพีนัธมิตรคอยชวยเหลอืชีแ้นะและสนบัสนนสงเสรมิตอเนือ่ง ภาคพนธมตรคอยชวยเหลอชแนะและสนบสนนุสงเสรมตอเนอง 

• การรวมตัวตั้งกลุมขยายวงไมหยุดหยอน 

่ ไ ้• ความตืนตัวเรยีนรูไมสิ้นสุด

• ลงมือปฏิบัติจริงทนัทใีนแทบทุกเรือ่งทีเ่กี่ยวเนือ่ง  

• จัดการกองทนุ การเงิน การออม จนเปนธนาคารและระบบสวัสดิการกลางของ

ชุมชนุ

• ประสานเชิงรกุกับทุกฝายอยางเอาจริงเอาจังไมรัง้รอ 

• มองไกลไปถึงแผนพฒันาชมชนในอนาคตอยางยั่งยนื • มองไกลไปถงแผนพฒนาชมุชนในอนาคตอยางยงยน 

• มีแผนเตรยีมความพรอมรับภยัพิบัติและการซอมเสมือนจริง 

• มีใจเผื่อแผแกเพือ่นผูประสบภยัทัว่ไป ไมคับแคบเฉพาะหมูคณะและชุมชนของ

ตนเอง 



ปญหาการบกรกปาชายเลนปญหาการบุกรุกปาชายเลน

•• พืน้ทีลุ่มน้ําภาคใตฝงตะวันตก เปนพืน้ทีท่ีม่ีแนวชายฝงทะเลเลยีบฝงทะเลพืน้ทีลุ่มน้ําภาคใตฝงตะวันตก เปนพืน้ทีท่ีม่ีแนวชายฝงทะเลเลยีบฝงทะเล

อนัดามันยาวมาก ตั้งแตชายฝงทะเลของจังหวัดระนองลงไปทางพังงา อนัดามันยาวมาก ตั้งแตชายฝงทะเลของจังหวัดระนองลงไปทางพังงา 

ภูเก็ต กระบี ่ตรัง และสตูล  และบรเิวณชายฝงทะเลดังกลาวเปนบริเวณที่มีภูเก็ต กระบี ่ตรัง และสตูล  และบรเิวณชายฝงทะเลดังกลาวเปนบริเวณที่มี

ปาชายเลนจํานวนมากอยูในทุกจังหวัดของพืน้ที ่ ปาชายเลนจํานวนมากอยูในทุกจังหวัดของพืน้ที ่ 

••   เปนแหลงทองเทีย่วทางทะเลที่มีนกัทองเทีย่วนยิมไปเทีย่วกันมากทั้งชาวเปนแหลงทองเทีย่วทางทะเลที่มีนกัทองเทีย่วนยิมไปเทีย่วกันมากทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศ  ทาํใหนักธุรกิจไทยและชาวตางประเทศ  ทาํใหนักธุรกิจ//นายทนุ จํานวนมากพยายามเขานายทนุ จํานวนมากพยายามเขาุุ ุุ

ไปเปนเจาของที่ดินรมิชายฝงทะเลเพือ่ทําทีพ่ักตากอากาศ จึงมีการบุกรุกไปเปนเจาของที่ดินรมิชายฝงทะเลเพือ่ทําทีพ่ักตากอากาศ จึงมีการบุกรุก

ทําลายปาชายเลน  เพือ่เขาไปครอบครองพืน้ที่ดงักลาว  เพือ่ประกอบทําลายปาชายเลน  เพือ่เขาไปครอบครองพืน้ที่ดงักลาว  เพือ่ประกอบ

ธุรกิจของตนเอง  จึงเปนปญหาทาํใหปาชายเลนลดปริมาณลงจากอดีต  ธุรกิจของตนเอง  จึงเปนปญหาทาํใหปาชายเลนลดปริมาณลงจากอดีต  

จึงควรใชมาตรการกฎหมายอยางเขมงวด ในการปองกันและแกไขปญหาจึงควรใชมาตรการกฎหมายอยางเขมงวด ในการปองกันและแกไขปญหาฎ ญฎ ญ

การบุกรุกปาชายเลนดังกลาวการบุกรุกปาชายเลนดังกลาว



สํานักงานปลัด อบต.บอหินส.อบต.
ผูบริหาร

ผก

ชุมชน

สภาองคกรชุมชน
ผก.

กํานัน+ผูใหญบาน

ิ  ิ ั ป ั ํ ี่ โ ิ วเิคราะหกฎกติกา จัดประชุม

ประชาคมตําบล

จัดทําแผนที โดย 
มูลนิธิอนัดามัน

หนุนเสริมขอมูล

ออกขอบัญญัติทองถิ่น
สภา อบต.

มีมติเปนเอกฉันท

นายอาํเภอสิเกา

ลงนาม

เนื้อหาขอบัญญัติ

ขอบเขตพืน้ที่

ทะเลและชายฝง

คณะกรรมการ

ดแลรักษา +

รับรององคกรชุมชน

ชดราษฎรอาสาสมัคร

มีกฎกติกา จัดสรร

งบประมาณทะเลและชายฝง ดูแลรกษา +

จัดทําแผนงาน

ชุดราษฎรอาสาสมคร งบประมาณ

โดย อบต.



แผนที่ทายขอบัญญัติ อบต.บอหิน





กระบวนการจดัทาํผงัชุมชนตาํบลบอหิน

นโยบายตําบลแกไขปญหาที่ดินนโยบายตาบลแกไขปญหาทดน

จัดทําฐานขอมูล เกิดกลุมระดับชมุชนในการแกไขปญหาที่ดิน

จํานวนผู ฐานขอมูล

ี่ ิ

ทํา

ี่

แตงตั้งคณะทํางาน

เดือดรอน ทีดิน

ประเภท

ของที่ดิน

แผนที 

GIS
ระดับหมูบาน

9 หมูบาน

ระดับ

ตําบล

ประชา เวทีระดับ

ํ

กระบวนการ

พิจารณา
จดัตั้ง

คมหมูบาน
ตาํบล

ขอบญัญัติการ

ประกาศใช

ธนาคาร

ที่ดิน

ปจจุบันอยูระหวางการหารือรวม

ระหวางภาคีที่เกี่ยวของในระดับชุมชนและตําบล


