
ธรรมนูญชุมชนอาวอุดม  
กติกาการอยูรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนอยางยั่งยืน 

 
มิติของธรรมนูญชุมชนและรายละเอียด 

เพื่อการจัดการอยางยั่งยืน :- 
 

ขอ1  แผนการบริหารการจัดการมรดกในชุมชน 

1) เปนกติกาหรือขอตกลงของการอยูรวมกันของผูมีสวนได-

สวนเสียในพื้นที่อาวอุดม 

2) เพื่อนําไปสูสุขภาวะที่ดีของชุมชนคนอาวอุดมที่เกี่ยวของกับปจจัยข้ันพื้นฐาน 

มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม  มีความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม  การเมือง บนฐานหลักศาสนา วิถีภูมิปญญาขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมของคนอาวอุดม 

และมีการพึ่งตนเองสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3) เพื่อการสรางจิตสํานึกอนุรักษ 

การจัดการของทรัพยากรอาวอุดมสรางความตระหนักรวมกัน 

หลอหลอมดวงใจของพวกที่เกี่ยวของใหทุกคนมีคุณธรรม      จริยธรรม 

รวมถึงการเสียสละในการรวมกันจัดการทรัพยากรในอาวอุดม 

4) เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบการเมืองภาคพลเมืองของชุมชนในการจัดการดูแล 

ทรัพยากรอาวอุดมรวมกันในอนาคต 

ขอ2  แผนการอนุรักษ 

1) ใหมีองคกรอาวอุดม ดูแลฐานทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2) ใหมีอาสาสมัครอาวอุดมอยูในการดูแลขององคกรทําหนาที่พิทักษโดยเฉพาะ  

ทะเลพื้นที่อาวอุดม 

3) ใหมีการสนับสนุนและสงเสริมใหจัดทําเขตอภัยทาน 



4) ใหชุมชนมีการสงเสริมการปลูกพืช-ตนไม และมีการเพาะพันธุสัตวน้ํา 

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และระบบนิเวศ โดยกําหนดใหมีการปลอยลูกกุง 

และลูกปู ลงสูทะเลในวันที่ 12 สิงหาคม และ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป 

5) ใหมีการระบุแนวเขตพื้นที่ 3,000 เมตร สําหรับเรือประมงพาณิชย 

เชนเรืออวนลากเด่ียว/คู เรืออวนดุล เรือลากแขก เรือวางลอบปู 

ไมใหเขามาในเขตพื้นที่ 3,000 เมตร 

6) ใหมีการกําหนดพื้นที่อนุรักษหรือรักษาถิ่น 

เพื่อความม่ันคงดานอาหารเพื่อรักษาฐานทรัพยากร 

7) หามมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินในบริเวณพื้นที่ลาดชันและภูเขา 

รวมไปถึงการบุกรุกทางทะเล 

และโครงการที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศของทองทะเล 

ขอ3  แผนการฝนฟ ู

1) ใหมีการสนับสนุนและสงเสริมใหชุมชน มีการปลอยพันธุลูกกุง ลูกปู 

และลูกปลา 

2) ใหชุมชนและทองถิ่นฟนฟูถนนและพื้นที่เส่ือมโทรมหรือถูกทําลายตาม 

ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 

3) ใหมีการสงเสริมพื้นที่การทําประมง เพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร 

4) ใหมีการฟนฟูพื้นที่ทางบกและทางทะเลที่มีความเส่ือมโทรมใหกลับมาใช 
ประโยชนไดอยางยั่งยืน 

ขอที่4  แผนดานการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

1) ใหองคกรภาคชุมชนและภาครัฐกําหนดการใชประโยชนของที่ดินตามมาตรการผั

งเมืองรวมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางชัดเจน 

2) ใหมีการพัฒนาการบริหารการจัดการน้ําและส่ิงแวดลอมอยางเปนธรรม 

ทั่วถึงและยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

3) ใหมีการสงเสริมการใชภูมิปญญาและเทคโนโลยชีีวภาพ ดานพลังงานทดแทน 

การผลิต การฟนฟูสัตวน้ําและส่ิงแวดลอมในครัวเรือน 

4) ใหชุมชนรวมกับสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อจัดทําหลักสูตรทอง 



ถิ่น โดยการใชทรัพยากรทางทะเลในการเรียนรู การใชประโยชน และการอนุรักษ 

5) ใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินทางทะเล  

รวมไปถึงการเพาะพันธุสัตวน้ํา และ มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 

ดูแลรักษาโครงการทรัพยากรทางทะเลของหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

6) ใหมีคณะทํางานศึกษา และรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ 

กับการพัฒนาที่สอดคลองกับพื้นที่ 

7) ใหมีการสรางระบบเตือนภัย 

และเฝาระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและนโยบายการ 

พัฒนาโดยใชภูมิปญญา และเทคโนโลยทีี่เปนคุณตอชุมชน 

8) ใหชุมชนและทองถิ่น อาจจะรวมกันซ้ือที่ดินเอกชนที่ไมไดใชประโยชน 

เพื่อจดัทําโฉนดชุมชุนเพื่อนํามาสงเสริมสรางรายได 

9) ใหทองถิ่นมีสวัสดิการใหกลับกลุม /ชมรม/ องคกร 

ใหมีการดูแลพื้นที่และทรัพยากรทองถิ่น 

ขอที่ ๕ แผนการแกไขปญหาในพ้ืนที่ทางทะเล 

(1) กรณีการใชพื้นที่ ที่มีปญหาความขัดแยงระหวางเอกชนกับชุมชน 

ในการใชประโยชนจากพื้นที่ทางทะเล 

ใหมีการสํารวจโดยหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(2) กรณีตัวอยางการทํากิจการทาเรือ ใหองคกรอาวอุดมรวมกับตัวแทนชุมชน 

สภาองคกรชุมชน ทองถิ่น ทองที่ จัดการประชุมรวมกับผูประกอบการ 

จัดทําขอตกลงและออกขอบัญญัติการทํากิจการทาเรือเพิ่มเติม 

รวมไปถึงการหามขยายพื้นที่ลงไปในเขตทะเล 

โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ควบคุมดูแลใหทําตามกฎหมายอยางจริงจัง 

(3) ตองมีการฟนฟู ชดเชยและเยียวยาใหผูไดรับผลกระทบ โดยผูประกอบการ 

และจัดใหมีการติดตาม รวมถึงรายงานผลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 

(4) ในประเด็นปญหาอื่นๆ ที่มีความขัดแยงระหวางรัฐ เอกชนและชุมชน 

ใหมีการแตงต้ังคณะทํางานโดยรัฐรวมกับตัวแทนองคกรอาวอุดม 

ภาคประชาชนและสภาองคกรชุมชนดําเนินการแกไขปญหา 



ชดเชยและเยียวยาผูไดรับผลกระทบ และมีกระบวนการติดตามอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหเกิดแนวทางและรูปธรรมในการแกไขปญหาที่ชัดเจน 

ขอที่ ๖ แผนการจัดการมลพิษ 

(1) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกขอบัญญัติรวมกับเอกชน 

ชุมชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตองดําเนินการจัดการมลพิษที่เกิดข้ึน 

โดยเฉพาะฝุนละออง การบําบัดน้ําเสีย จากผูประกอบการ กอนปลอยน้ําเสียสูทะเล 

หรือจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียครัวเรือน 

(2) ใหสภาประชาคมชุมชนบานอาวอุดมจัดต้ังกลไกการเจรจา เพื่อการฟนฟูทางทะเล 

สภาพแวดลอมของชุมชน จัดการน้ําเสียรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ผูประกอบการ โรงเรียน ทองที่ ทองถิ่น และชุมชนทั้งอาวอุดม 

(3) ใหสถานศึกษามีการสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของเยาวชนจิตอาสาและจิตอาสา

ชุมชน ทองถิ่น ทองที่ และผูประกอบการ 

ในการดูแลทองทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

(4) ใหมีการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลต้ังแตตนทางแหลงกําเนิดในเขตหมูบาน 

ชุมชน  สถานที่ประกอบการ แบบครบวงจร 

(5) ใหชุมชนรวมกับทองถิ่นสงเสริมใหมีพื้นที่และสถานที่ตนแบบในการจัดการส่ิงแวด

ลอมครบวงจร เชน หนวยงาน ครอบครัว หมูบาน ชุมชน วัด โรงเรียน ตลาดนัด 

โดยเฉพาะใหมีการ ลด-ละ-เลิก การใชถุงพลาสติก โฟม 

สงเสริมการใชวัสดุธรรมชาติทดแทน โดยใชมาตรการสรางแรงจูงใจ 

(6) ใหหนวยงานรัฐรวมกับชุมชนตรวจสอบ เสนอแนะ โรงงานอุตสาหกรรม หลุมขยะ 

หรือสถานบันเทิง ที่มีกิจกรรมสรางมลพิษ 

ขอที่ ๗ แผนพ้ืนที่การเมืองภาคพลเมือง 

(1) ใหทองถิ่นและหนวยงานราชการ มีการประชาสัมพันธขอมูลของโครงการตางๆ 

งบประมาณประจําป และมีรายงานการดําเนินงานตอสาธารณะ 

(2) ใหองคกรอาวอุดมมีการพัฒนาศักยภาพและสรางผูนําในการดูแลอาวอุดม 

อยางตอเนื่อง 



(3) ใหองคกรอาวอุดม มีการยกยองเชิดชูเกียรติผูนํา “คนดีศรีอาวอุดม” ประจําป 

ที่มีผลงานเปนที่ยอมรับ ทั้งที่มีชีวิตอยูและเสียชีวิตไปแลว 

เพื่อเปนแบบอยางใหผูนํารุนตอไป 

(4) ใหมีตัวแทนภาคประชาชน 

รวมตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในโครงการพัฒนาตางๆในพื้นที่ 

อาวอุดมอยางจริงจัง 

(5) ใหหนวยงานรัฐ ทองถิ่น และชุมชน มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 

ดวยการจัดสมัชชาอาวอุดม 

สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเมืองภาคพลเมืองข้ึนในพื้นที่ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

นําผลการดําเนินงานมารายงานตอสาธารณะ และกําหนดวาระรวมของอาวอุดม 

ขอที่ ๘  แผนอัตลักษณของพ้ืนที่และคนในพ้ืนที่อาวอุดม 

(1) รัฐและชุมชน ตองสงเสริมใหอัตลักษณที่ประกอบดวยความมีน้ําใจ 

การแบงปนแลกเปลี่ยน วิถีชีวิตที่สอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีและศาสนา 

(2) อัตลักษณของความเปนพื้นที่และคนอาวอุดมตองไดรับการสืบทอด 

ดานประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม 

และมีกระบวนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

ขอที่ ๙ การสรางความรูอยางตอเนื่อง (ทั้งในและนอกระบบ) 

(1) หนวยงานรัฐและชุมชน 

ตองสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการสรางความเปนเครือขายของชุมชน 

เพื่อสรางและคนหารูปธรรมในการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับชุมชน 

(2) สรางกระบวนการเรียนรู ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาของคนในพื้นที่อาวอุดม 

ขอที่ ๑๐ การสรางเครือขาย 

(1) หนวยงานรัฐและชุมชน 

ตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการสรางความเปนเครือขายของชุมชน 

เพื่อสรางและคนหารูปแบบธรรมในการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับชุมชน 



(2) มีการขยายเครือขายใหกวางขวาง 

สรางจิตสํานึกและดําเนินการใชทางเลือกรูปธรรมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 

(3) มีการเชื่อมโยงองคกร เครือขายภาคี 

ที่มีเปาหมายในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 


