
๑.การจดัการขยะ

๒.การจดัการป่าชุมชน

๓.การจดัการน า้

๔.การจดัการดินสูค่วามมัน่คง

ทางอาหาร

๕.การจดัการทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝัง่

๖.การจดัการท่องเที่ยว

เชิงอนุรกัษ์



ต ำบลขอนคลำน  อ ำเภอทุ่งหว้ำ  จังหวัดสตูล

มีเนื้อที่ ๑๔.๑ ตำรำงกิโลเมตร

หรือ  ๘,๗๑๒.๕๐ ไร่

จ ำนวนครัวเรือน ๗๖๗ ครัวเรือน

จ ำนวนประชำกร ๒,๘๑๐ คน

ชำย ๑,๔๑๕ คน

หญิง ๑,๓๙๕ คน

ประชาชนสว่นใหญ่นบัถือศาสนาอสิลาม ศาสนาพุทธรอ้ยละ ๒



ต าบลขอนคลานอยู่ห่างจาก จ.สตูลเป็นระยะทางประมาณ  ๘๐  กโิลเมตร

ป่าชายเลนลอ้มรอบ  ๑๐  กโิลเมตร

ทศิเหนือ ตดิกบั ต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้ จ.สตูล

ทศิใต ้ ตดิกบั  ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล

ทศิตะวนัออก  ตดิกบั  ต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้  จ.สตูล

ทศิตะวนัตก  ตดิกบั ทะเลอนัดามนั



ต านานต าบล

ขอนคลาน

ชายหาดยาว ๓ กม.



ทรัพยำกรชำยหำด หอยเจดีย์ , 

หอยท้ำยเพำ



ชมระบบนิเวศท่องเทีย่วทีม่ลีกัษณะทางธรรมชาติ
ล่องเรือชมระบบนิเวศ

ชมวถิชีีวติชาวประมงพื้นบา้น



กลุ่มแม่บ้ำนทะเลด ำ หมู่ที่ ๔ ต.ขอนคลำน     

อ.ทุ่งหว้ำ  จ.สตูล

การจัดการทรัพยากรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ผลติภณัฑจ์ากกา้นปาลม์น า้มนั

เป็นแหล่งศึกษาดูงานและใหค้วามรู ้



ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย



สบืสานศิลปะวฒันธรรมการแสดงพื้นบา้นภาคใต ้



กลุ่มแม่บา้นทะเลด า

ใหค้วามรูแ้ละศึกษาดูงานส าหรบัผูท้ี่สนใจ นักเรยีน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป





ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า หมู่ที่ ๓  ต.ขอนคลาน  

อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล



จัดกิจกรรมส่งเสริมความสะอาดในชุมชน ชายหาด

เก็บขยะ



โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ



โครงการหมู่บ้านสะอาด  ปลอดขยะ  ไร้โรค

จัดกิจกรรมอบรมและมอบรางวัล

งบประมาณสนับสนุน สปสช.อบต.ขอนคลาน



โครงการหมู่บ้านสะอาด  ปลอดขยะ  ไร้โรค

ประชาสัมพันธ์



โครงการหมู่บ้านสะอาด  ปลอดขยะ  ไร้โรค

ผู้น าชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



กจิกรรมร่วมกบัศูนยอ์นุรกัษท์รพัยากรทางทะเล  จงัหวดัสตูล

การด าเนินงาน “การจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง” 



ชาวบา้นต าบลขอนคลาน มอีาชีพทีพ่ึ่งพิงฐานทรพัยากร  ๓  สว่น  คอื

ทะเล  ป่าชายเลน  และชายหาด

สภาพปัญหาที่พบ

. คนในชุมชนและนอกชุมชนแย่งชิงทรัพยากร (เครื่องมือผิดประเภท))

.รูปแบบการจัดการทรัพยากรที่ไม่ชัดเจน

.ทีผ่่านมาปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ากอบโกยผลประโยชน์

(บ่อกุ้ง อวน ลากอวน อวนลากเดี่ยว ลากหอย อวนล้อม)



ท าไมคนขอนคลานถึงตอ้งจดัการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

ชาวบา้นต าบลขอนคลานมอีาชีพทีส่มัพนัธร์ะหว่างทรพัยากรทางธรรมชาติตลอดทัง้ปี  แสดงถึงคุณค่าทาง

ทรพัยากรที่เอื้อประโยชน์ต่อคนในชุมชน แต่ที่ผ่านมาในอดีตคนในต าบลขอนคลานบางส่ว น มีการ

ประกอบอาชีพดา้นประมงชายฝั่ง โดยการใชเ้คร่ืองมือที่ผิดประเภท  และผิดกฎหมายที่มุ่งสรา้งแต่ก าไร

โดยไม่ค านึงถึงความสูญเสยีทีเ่กดิข้ึนกบัทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง  สรา้งความเสือ่มโทรมและความล่ม

สลายต่อระบบนิเวศทางทะเล  มกีารลกัลอบ ลาก/คราดหอย การรุกล า้แนวเขตของเรืออวนลากขนาดใหญ่

(เรือประมงพานิชยป์ระเภทอวนลากคู่และลากเดี่ยว รวมทัง้อวนรุน) เป็นการท าลายสตัวน์ า้วยัอ่อนที่ยงัไม่มี

คุณค่าทางเศรษฐกจิพอ  และยงัท าลายเคร่ืองมอืของพี่นอ้งประมงชายฝั่ง นอกจากนัน้  ย ังมกีารท าโป๊ะน า้

ลกึ  โพงพาง อวนลอ้มประกอบเคร่ืองป่ันไฟ ยาเบือ่ กากชา  การปล่อยน ้าเสยีและของเสยีจากบ่อกุง้ลงสู่

แม่น า้ ล  าคลองทีไ่หลออกสูท่ะเล ลว้นเป็นกระบวนการท าลายความม ัน่คงและท าลายแหล่งอาหารของชุมชน

และอาจน ามาสูก่ารล่มสลายของชุมชนประมงชายฝั่งไดใ้นอนาคตถา้ขาดการดูแลรกัษา 



การด าเนินงานการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดย ทสม.ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล

โดยมเีป้าหมายและวตัถุประสงค ์ดงัน้ี

๑.คนในชุมชน/ต าบลได้รู้คุณค่าและเห็นความส าคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๒.คนในชุมชน/ต าบลได้มีแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่มีความมั่นคง(ทะเล คือ ธนาคาร)

๓.มีลูกหลานและคนรุ่นใหม่ สืบทอดดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง

๔.ขยายผลสู่การพัฒนาความม่ันคงทางด้านชีวิต ด้านสวัสดิการ และด้านอาหาร    

รวมทั้งด้านอื่นๆ ในต าบล เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้ฐานทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง



อาชีพ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค          

๑.อวนกุง้

-กุง้ขาว

-กุง้หวัเรยีว

๒.ลอบหมึก

-หมึกหอม

-หมึกกระดอง

๓.อวนปลาทู

๔.อวนปลา

แกหรอง

๕.อวนปลา

นาหริ่น

๖.อวนปลา

ทราย

๗.ไซปู อวน

ปู

๘.ไซปลา

๙.ตกับ่อปลา

๑๐.ตกเบด็

พ.ย ธ.ค

ปฏิทินฤดูกาลในรอบปีการประกอบอาชีพในทะเลชายฝั่งต าบลขอนคลาน



ขอ้มูล เคร่ืองมอืประมง แหล่งสตัวน์ า้ทางทะเล

ประเภทอวน ๗  ประเภท คือ อวนปูม้ำ อวนกุ้ง 

อวนปลำทรำย อวนปลำทู อวนปลำกุเหรำ อวน

ปลำจำรเม็ด อวนปลำแกหรอง

ประเภทลอบ  ๓ ประเภท คือ ลอบปลำหมึก ลอบปลำ

เก๋ำ ลอบปูม้ำ 

ประเภทสวิง ๑ ประเภท คือ สวิงตักแมงกะพรุน

เกาะกลว้ย

เกาะแดง

ร่องกลาง

เกาะตะมะ

ตากใบ

เขาขมิ้น

หนิกอง

เกาะสาม

หนา้หาดราไว

จนัทา เกาะทะลุ

เภตรา

รอ่งบโุหลน

หลงัหอ

เกาะสกุร

เกาะบโุหลน



กิจกรรมปล่อยพันธุ์

สัตว์น ้า กุ้ง  หอย ปู

ปลา รวมทั้งการท า

บ้านปลา



ธนาคารปูมา้ชุมชน



กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์งานทรัพยากร  ทสม.ในการขยายแนวร่วม





ผลสมัฤทธิ์

การด าเนินการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังท าใหเ้กดิดงัน้ี

คนถูกพัฒนำ

สามารจดบันทึก

การประชุม ข้อมูล

เพื่อน าเสนอได้

ชัดเจน เข้าใจง่าย

ภายใต้ข้อมูลที่

ถูกต้อง

เกิดแกนน า ที่มี

ความสามารถ 

น าเสนอ 

วิเคราะห์ ท า 

จ านวนมากขึ้น

ทสม.ได้ความรู้ 

ทรัพยากร  พื้นที่

ของต.ขอนคลาน

รวมทั้งการสร้าง

ความร่วมมือกับ

ท้องถิ่น

ทสม.ขอนคลาน

ปญัหาถกู

คลี่คลาย

คนเพิม่
เกดิความรู ้

ทอ้งถิ่น/ภาคี

ช่วยหนุนเสรมิ



ด าเนินงานฟ้ืนฟูต่อเน่ือง ปล่อยปู ปล่อย

ปลา ประชาสมัพนัธข์อ้มูลสูชุ่มชน

ประชาคม  สรา้งระเบยีบบริหาร

จดัการทรพัยากรทางทะเล

ผลกัดนัสูข่อ้บญัญตัิต าบลกบั

การจดัการทรพัยากรทางทะเล

การจดัการตนเองผ่านกลไก 

ทสม.ต าบลขอนคลานที่เป็น

การรวมตวัของกลุม่คนใน

ต าบล เพื่อ พฒันาและ

แกป้ญัหาของตนเอง

ทศิทางการขบัเคลือ่นงานของทสม.ต าบลขอนคลาน

จดัการทรพัยากรทางทะเล

ชายฝ่ังโดยงานฟ้ืนฟู งานขอ้มูล ภายใตก้ารสนบัสนุนจากทอ้งถิ่ น



จบการน าเสนอ

จัดท ำ..นำงสำวสำยพิณ  ณ  พัทลุง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน


