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บทคัดย่อ 
 

  กรณีศึกษาการปฏิรูปท่ีดินในคร้ังน้ี  เป็นการศึกสภาพปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี 
โดยเฉพาะการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติซ้อนทบัพื้นท่ีชุมชน รวมทั้งบทเรียนความส าเร็จ รูปแบบหรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีดินของพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี โดยเลือกศึกษาบทเรียนของชุมชน 13 แห่งท่ีเป็น
สมาชิกเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) อ าเภอคุระบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ความก้าวหน้าในการขบัเคล่ือนการเรียกร้องสิทธิการครอบครองท่ีดินด้วยพลงัชุมชน จากปัญหาภาครัฐ
ประกาศพื้นท่ีป่าทบัท่ีอยู่อาศยั ท่ีท ากินเดิม งานวิจยัน้ีมีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการรวบรวมเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง การสนทนากลุ่ม (Focus-group) การสัมภาษณ์เชิงลึกแกนน าชาวบ้านและข้าราชการท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการแกปั้ญหา
ท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี และน าบทเรียนความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินของพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรีมา
เป็นตวัอย่างในการสร้างแนวทางรูปแบบ หรือกลไกการปฏิรูปท่ีดินในอนาคต เช่น ระบบการจดัการอุทยาน
แห่งชาติท่ีชุมชนมีส่วนร่วม การจดัการท่ีดินโดยสิทธิร่วม และการคืนสิทธิใหชุ้มชนตามสิทธิโดยชอบธรรม 
เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่า การขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาท่ีดินของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูป
สังคมและการเมืองเน้นเร่ืองการท าขอ้มูลของชุมชน การสร้างความเขา้ใจกบัสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบให ้
สามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิสูจน์สิทธิ รวมทั้งการเคล่ือนไหวเรียกร้องต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง จนสามารถน ามาสู่การบริหารจดัการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่วมไดซ่ึ้งนบัเป็นบทเรียนท่ีส าคญั  
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ค าน า 
 
 

งานวิจยัฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อศึกษาสภาพปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี โดยเฉพาะการประกาศ
เขตอุทยานแห่งชาติซ้อนทบัพื้นท่ีชุมชน รวมทั้งบทเรียนความส าเร็จ รูปแบบหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินของพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี 
และน าบทเรียนความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาท่ีดินของพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรีมาเป็นตวัอย่างในการสร้าง
แนวทางรูปแบบ หรือกลไกการปฏิรูปท่ีดินในอนาคต 

คณะผูวิ้จยัหวงัว่า ขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัฉบบัน้ีจะสามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
น าไปขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาท่ีดินในอ าเภอคุระบุรี และเป็นบทเรียนส าหรับสร้างแนวทางการปฏิรูป
ท่ีดินของพื้นท่ีอ่ืนๆ ต่อไป  

 
 
        นายไมตรี จงไกรจกัร 
            นางสาวศิรินนัต ์สุวรรณโมลี 
               นางสาวมณฑลี เน้ือทอง 
 
              คณะผูว้ิจยั 
                                                                                       กนัยายน 2555 
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บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1  ความส าคัญ/ประเด็นหลกัของพื้นท่ี 
 การศึกษากรณีการปฏิรูปท่ีดินนั้นมีความส าคญั เน่ืองจากท่ีดินนับเป็นทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นท่ีอยู่อาศยัและการท ามาหากินเล้ียงชีพ การศึกษากรณี
การปฏิรูปท่ีดินในคร้ังน้ีได้เลือกชุมชน 13 แห่งท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและ
การเมือง (คปสม.) อ าเภอคุระบุรี เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความกา้วหนา้ในการขบัเคล่ือนการเรียกร้องสิทธิการ
ครอบครองท่ีดินดว้ยพลงัชุมชน จากกรณีปัญหาภาครัฐประกาศพื้นท่ีป่าทบัท่ีอยู่อาศยั ท่ีดินท ากินเดิม ซ่ึง
ชุมชนมีหลกัฐานการอยู่อาศยัทั้งการสร้างศาสนสถาน โรงเรียน สุสาน ทั้งของชาวไทยพุทธและมุสลิมมา
ยาวนานก่อนมีการประกาศพื้นท่ีป่า 
 อ.คุระบุรี จ.พงังา ประสบปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินมายาวนานตั้งแต่ราวปี 2516 - 2517 จากกรณีท่ีมี
การประกาศเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติซ้อนทบัพื้นท่ีชุมชนกล่าวคือ ในปี 2517 มีการประกาศเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ปี  2526 ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปี 2530 ประกาศป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรี 30 ธนัวาคม 2530 ปี 2531 ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีพงังา ท าใหพ้ื้นท่ีบางส่วนกลายเป็น
พื้นท่ีสวนป่า และส่วนท่ีเหลือกลายเป็นป่าสงวน  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท ามาหากินและการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีของชาวบา้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท่ีมีอยู่กลบัถูกเพิกถอนสิทธิ ท าให้
ชาวบา้นกวา่ 8,000 ครอบครัวท่ีอยูอ่าศยัและท ามาหากินมายาวนานหลายชัว่อายุคนไดรั้บความเดือดร้อนทั้ง
ดา้นการด าเนินชีวิต ดา้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงความไม่มัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

หลายหมู่บ้านในอ าเภอคุระบุ รี จึงเคล่ือนไหวต่อสู้และพยามแก้ไขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ี
หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงพบว่ามีบทเรียนความส าเร็จท่ีน่าสนใจท่ีน่าจะน าไปขยายผลในพื้นท่ีอ่ืนต่อไปได ้ 
อาทิ สามารถกนัพื้นท่ีป่าชายเลนออกจากพื้นท่ีชุมชนไดเ้กือบทั้งหมด การบริหารจดัการป่าชายเลนท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วม เป็นต้น จากสภาพปัญหาและบทเรียนความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงน ามาสู่การ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาท่ีดินในอ าเภอ
คุระบุรีอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม รวมทั้งน าบทเรียนความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาท่ีดินของพื้นท่ี
อ าเภอคุระบุรีมาเป็นตวัอยา่งในการสร้างแนวทางรูปแบบ หรือกลไกการปฏิรูปท่ีดินต่อไปในอนาคต   
 
1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอ
คุระบุรี  

2) เพื่อน าบทเรียนความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาท่ีดินของพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรีมาเป็นตวัอย่างใน
การสร้างแนวทางรูปแบบ หรือกลไกการปฏิรูปท่ีดินในอนาคต เช่น ระบบการจดัการอุทยาน
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แห่งชาติท่ีชุมชนมีส่วนร่วม การจดัการท่ีดินโดยสิทธิร่วม และคืนสิทธิให้ชุมชนตามสิทธิโดย
ชอบธรรมเป็นตน้ 

 
1.3  โจทย์การศึกษา 

1. สภาพปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี โดยเฉพาะการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติซ้อนทับ
พื้นท่ีชุมชน 

2. บทเรียนความส าเร็จ รูปแบบหรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีดินของพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี 
 
1.4 พื้นท่ีศึกษา 
 พื้นท่ีท่ีท าการศึกษานั้นมีขอบเขตเฉพาะ 13 หมู่บา้นของอ าเภอคุระบุรีท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายชุมชน
เพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) คุระบุรี ประกอบดว้ย 

1) บา้นทุ่งนา หมู่ 1 ต าบลคุระ 
2) บา้นบางหละ หมู่10 ต าบลคุระ 
3) บา้นบางหวา้ หมู่ 9 ต าบลคุระ 
4) บา้นเตรียม อ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลคุระ 
5) บา้นทุ่งมะเด่ือ หมู่ 8 ต าบลคุระ 
6) บา้นหว้ยทรัพย ์หมู่ 6 ต าบลคุระ 
7) บา้นหินลาด หมู่ 3 ต าบลคุระ 
8) บา้นบ่อหิน หมู่ 3 ต าบลแม่นางขาว 
9) บา้นนายทุย หมู่ 4 ต าบลแม่นางขาว 
10) บา้นทุ่งรัก หมู่ 6 ต าบลแม่นางขาว 
11) บา้นโชคอ านวย หมู่ 8 ต าบลแม่นางขาว  
12) บา้นบางติบ หมู่ 6 ต าบลบางวนั 
13) บา้นบางคร่ัง หมู่ 3 ต าบลบางวนั 
 

1.5 วิธีการศึกษา  
กรณีศึกษาน้ีศึกษาโดยใช้วิธีศึกษาเอกสารท่ีเครือข่ายและผูเ้ก่ียวขอ้งเคยมีการรวบรวมไว้   สนทนา

กลุ่ม (Focus group) และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
- ผูน้ าทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย นายอ าเภอ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
- แกนน าเครือข่าย  
- ชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบ   
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- เจา้หนา้ท่ีรัฐ ไดแ้ก่ นกัวิชาการป่าไมจ้ากอุทยานแห่งชาติแหลมสน, หัวหนา้อุทยานแห่งชาติศรี
พงังา, หวัหนา้สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 17 (คุระบุรี พงังา) 

 
 

1.6 แผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกนัยายน 2555 โดยมีแผนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 
กจิกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมเอกสาร          
2. สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง          
3. จดัสนทนากลุ่ม          
4. เวทีคืนขอ้มูล          
5. จดัท าร่างแรกของกรณีศึกษาบทท่ี 

1 – 3 
         

6. ปรับปรุงร่างเอกสารกรณีศึกษา 
และจดัท าร่างเอกสารกรณีศึกษา
บทท่ี 4 -5 

         

7. ปรับปรุงร่างเอกสารคร้ังสุดทา้ย          
8. จัดท าเอกสารกรณี ศึกษาฉบับ

สมบูรณ์ 
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บทท่ี 2 บริบทของพื้นท่ี 
 

  การศึกษาบริบทชุมชนท่ีมีสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองอ าเภอคุระบุรี
โดยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบในพื้นท่ี เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัประวติัการตั้งถ่ิน
ฐานชาติพนัธุ์ วฒันธรรม สภาพภูมินิเวศน์และการใช้ทรัพยากร สภาพทางเศรษฐกิจสังคม กรรมสิทธ์ิ ท่ีดิน 
พฒันาการความทบัซอ้น และโอกาสในการครอบครองท่ีท ากิน ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 
  
2.1 ประวัติการตั้งถิ่นฐานชาติพนัธ์ุ วัฒนธรรม  
  อ าเภอคุระบุรี เป็นอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัพงังา มีการพบหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทั้งลูกปัด
และเคร่ืองป้ันดินเผากงัไสจากจีน มีโบราณสถานท่ีบ่งบอกไดว้า่เป็นชุมชนโบราณท่ีเจริญรุ่งเรืองมาพร้อมๆ
กบัเมืองตะโกลา ในยุคท่ีมีการท าเหมืองแร่ก็มีชุมชนท่ีช่ือว่า “นางร่อน” เกิดขึ้น และต่อมาเม่ือชาวจีนอพยพ
เข้ามาท าเหมืองมากขึ้นช่ือชุมชนน้ีก็ถูกเรียกเพี้ ยนเป็น “นางย่อน” ดังปัจจุบัน ประวติันางย่อน เดิมตาม
ต านานมีวา่ พ่อตารัศมีซ่ึงมีนิวาสถานอยูบ่นยอดเขาระหวา่งอ าเภอคุระบุรี กบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นคนรูป
งามฐานะร ่ ารวย ขณะนั้นมีหญิงสาวนามวา่ นางด า หนา้ตาไม่สวย ผิวด าคล ้าไดห้ลงรักพ่อตารัศมีและเกิดได้
เสียกนั ขณะนั้นในอีกหมู่บา้นหน่ึงมีหญิงสาวนามวา่ นางขาว เป็นหญิงงาม ทั้งกายกิริยามารยาท เป็นท่ีเล่ือง
ลือไปทัว่ทุกสารทิศ ท าใหพ้่อตารัศมีเกิดหลงรักทั้งท่ีไม่เคยเห็นหนา้จึงใหพ้่อแม่ไปสู่ขอใหก้บัตน ดา้นพ่อแม่
ก็อยากให้ลูกเป็นฝ่ังเป็นฝาจึงไดจ้ดัเตรียมเถา้แก่และขบวนขนัหมากเดินทางไปสู่ขอนางขาว และไดห้ยุดพกั
เพื่อจดัเตรียมขบวนขนัหมากท่ีหมู่บา้นแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อมาหมู่บา้นแห่งนั้นจึงไดช่ื้อว่า บา้นเตรียมมาจนถึง
ปัจจุบนั ในวนัต่อมาขบวนขนัหมากเดินทางไปถึงบา้นนางขาวท าพิธีสู่ขอแต่นางขาวทราบว่าพ่อตารัศมีเป็น
คนเจา้ชูจึ้งปฏิเสธไม่รับรัก แต่พ่อตารัศมีก็ยงัคงตามต้ืออยูต่ลอดโดยไม่ยอมกลบับา้นของตน ในคืนหน่ึงนาง
ขาวจึงแอบหนีไปโดยไม่มีใครรู้ว่าไปอยูท่ี่ใดและไม่มีใครพบเห็น พ่อตารัศมีเฝ้าติดตามอยู่หลายปีนางขาวก็
ยงัไม่กลบัมา เม่ือพ่อตารัศมีเห็นวา่นางขาวไม่กลบัมาแน่แลว้จึงตดัสินใจกลบับา้น และตั้งสัตยป์ฏิญาณว่าจะ
ไม่รักใครอีก โดยจะขอบวชถือศีลบ าเพ็ญพรตไปชั่วชีวิตเพื่อสะสมความดีท่ีจะได้พบกับนางขาวในชาติ
ต่อไป โดยไดบ้ าเพญ็อยู่บนภูเขาลูกหน่ึงภูเขาลูกนั้นจึงไดช่ื้อว่าเขาพระหมีมาจนถึงปัจจุบนั ส่วนนางด าเม่ือ
พ่อตารัศมีสลดัรักจึงตดัสินใจไปท ากินอยู่ในท่ีห่างไกลผูค้นในบริเวณทุ่งแห่งหน่ึงอยู่ติดกบับา้นหินลาด
จนกระทัง่นางเสียชีวิตท่ีนัน่ซ่ึงต่อมาจึงเรียกทุ่งแห่งนั้นวา่ทุ่งนางด ามาจนถึงปัจจุบนั ฝ่ายนางขาวติดตามข่าว
คราวมาตลอดเม่ือเห็นว่าเร่ืองราวสงบดีแลว้จึงยอ้นกลบัมาท่ีหมู่บา้นแห่งหน่ึง คนทั้งหลายจึงไดเ้ห็นรูปโฉม
อันงดงามอีกคร้ังและเล่าลือกล่าวขานกันเป็นเสียงเดียวกันว่านางยอ้นกลับมาแล้ว หมู่บ้านท่ีนางขาว
ยอ้นกลบัมาปรากฏกายจึงไดช่ื้อว่า บา้นนางยอ้น ซ่ึงต่อมาภาษาใตจึ้งแผลงเป็น บา้นนางยอ่น อนัเป็นช่ือเรียก
สามญัของอ าเภอคุระบุรีในปัจจุบนั 
  ดา้นการเมืองนั้นคุระบุรีเป็นดินแดนท่ีอยู่ในความปกครองของตะกัว่ป่า (เดิมคือเมืองตะโกลา
ซ่ึงแผลงมาเป็นตะกั่วป่าใน เวลาต่อมา)ตลอดมา จนสมัยรัชการท่ี  5 ในปี  2441 ได้ทรงประกาศ
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พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองทอ้งท่ีโดยจดัระเบียบการปกครองทอ้งท่ีออกเป็นจงัหวดั อ าเภอและ
ต าบล ได้มีการจดัตั้งท่ีว่าการอ าเภอขึ้นท่ีบ้านโคกยาง (ปัจจุบนัอยู่ในหมู่ 4 ต าบลบางวนั) และเรียกช่ือว่า 
อ าเภอโคกยาง ขึ้นกบัจงัหวดัตะกัว่ป่าในเวลานั้น กระทัง่ปี 2444 เมืองตะกัว่ป่าทรุดโทรมลงอย่างมาก จึงได้
ยา้ยท่ีตั้งเมืองตะกัว่ป่าไปตั้งใหม่ท่ีเกาะคอเขา เรียกว่า “เมืองใหม่” พร้อมทั้งให้ท่ีว่าการอ าเภอโคกยางมารวม
กบัเมืองใหม่ท่ีเกาะคอเขา แต่เมืองตะกัว่ป่าท่ีเกาะคอเขาก็ไม่ไดเ้จริญอย่างท่ีคิด ดงันั้นในปี 2456 จึงยา้ยเมือง
ตะกัว่ป่าใหม่ จากเกาะคอเขาไปตั้งใหม่ท่ี “ยา่นยาว” แลว้ลดฐานะเมืองใหม่ท่ีเกาะคอเขาเป็นเพียงอ าเภอเกาะ
คอเขาขึ้นกบัจงัหวดัตะกัว่ป่าท่ีย่านยาว กระทัง่ปี 2481 อ าเภอเกาะคอเขาท่ีเมืองใหม่ก็ลดฐานะลงอีกเป็นก่ิง
อ าเภอเกาะคอเขา ให้ขึ้นความปกครองกับอ าเภอตะกั่วป่า และในท่ีสุดจงัหวดัตะกั่วป่าก็ถูกลดฐานะเป็น
อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ในปี 2475 
   เม่ือทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมตดัผา่นพื้นท่ี  ประมาณปี พ.ศ.2500 ไดมี้การยา้ยท่ีท า
การก่ิงอ าเภอเกาะคอเขามาตั้งท่ีริมถนนเพชรเกษม บริเวณบา้นนางย่อน หมู่ท่ี 2 ต าบลคุระ (ปัจจุบนัคือ หมู่ 1 
ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา) ต่อมาวนัท่ี 8 สิงหาคม 2518 จึงมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะก่ิงอ าเภอ
คุระบุรี เป็นอ าเภอคุระบุรีอยา่งในปัจจุบนั (ประวติัความเป็นมาของอ าเภอคุระบุรี, 2555) 
  
อ าเภอคุระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ   ติดต่อกบัก่ิงอ าเภอสุขส าราญ จงัหวดัระนอง 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอพนม อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัทะเลอนัดามนั   

มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น1 เขตเทศบาล กบั 4 ต าบล 33 หมู่บา้น ไดแ้ก่ต าบลคุระแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 12 หมู่บา้น ต าบลบางวนัแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น ต าบลเกาะพระทองแบ่งการปกครอง
ออกเป็น  4 หมู่บา้น และต าบลแม่นางขาวแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บา้น 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงชุมชนท่ีมีสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองอ าเภอคุระบุรี 
 
 ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาตั้ งรกรากและอยู่อาศัยท ากินในพื้นท่ีตั้ งแต่ก่อนปี 2450 ซ่ึงปรากฏ
หลกัฐานจากเอกสารโฉนดท่ีดิน และเอกสาร สค.1 ท่ีผูแ้จง้การครอบครองมีอายใุนขณะนั้นระหวา่ง 30-40 ปี 
และหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชุมชน อาทิ โรงเรียน (ปัจจุบนัโรงเรียนชุมชนคุระบุรีมีอายคุรบ 100 ปี) 
มสัยดิ กูโบร์ (หลุมฝังศพ) เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างพื้นท่ีเช่น จากอ าเภออ่ืนของจงัหวดัพงังา สุ
ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจงัหวดัอ่ืนๆ ชาวบา้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณ 65% นอกนั้น
นบัถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 35% แต่มีมสัยดิมากกวา่สิบแห่งในพื้นท่ี 
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 ในอดีตชาวบา้นใช้ทางน ้ าเป็นเส้นทางสัญจร โดยใชเ้รือเป็นพาหนะในการติดต่อคา้ขายไปมาหาสู่ 
ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะตั้งบา้นเรือนอยู่ริมทะเล ริมคลอง ต่อมาประมาณปี 2500 - 2502 ถนนเพชรเกษมเร่ิมตดั
ผา่นจึงมีการยา้ยบา้นเรือนมาตั้งอยูริ่มถนนเน่ืองจากมีความสะดวกในการเดินทาง 
ล าดับการเกดิชุมชนกรณีศึกษาในอ าเภอคุระบุรี 
  ส่วนใหญ่ชุมชนดั้งเดิมในพื้นท่ีกรณีศึกษาจะมีประวติัการตั้งชุมชนพร้อมๆ กบัการสร้างถนนเพชร
เกษมผา่นอ าเภอคุระบุรีและอ าเภอตะกัว่ป่า ในปี 2499-2504 เร่ิมมีการสัมปทานไมต้ามป่าเขาและป่าชายเลน
เพื่อท าถ่านและเหมืองแร่ดีบุก หลงัจากถนนเพชรเกษมสร้างเสร็จชุมชนก็เกิดขึ้นในปี 2504-2520 มีการ
รับจา้งท าเหมือง หาท่ีท ากินใหม่ๆ  
 จากขอ้มูลของส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัพงังา (2555) และหลกัฐานการอยู่อาศยั เช่น ทะเบียน
บา้น หลกัฐานการเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ีของสมาชิก คปสม. คุระบุรี สามารถเรียบเรียงประวติัการตั้งรกราก
และประชากรของชุมชนในกรณีศึกษา ไดด้งัน้ี  
ตารางท่ี 1 ล าดบัการตั้งรกรากของชุมชนและประชากรในกรณีศึกษาอ าเภอคุระบุรี 

ชุมชน 
ปีท่ีเร่ิมมี

ประวัติชุมชน 
ท่ีมาของประชากร 

บา้นเตรียม อ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลคุระ ก่อนปี 2440 คนดั้งเดิม, ชาวเล และคนจากจงัหวดัขา้งเคียง 
บา้นบางหวา้ หมู่ 9 ต าบลคุระ ปี 2460 มาจากตะกั่วป่า นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 

พทัลุง 
บา้นหินลาด หมู่ 3 ต าบลคุระ ก่อนปี 2482 มาจากกระบ่ีและนครศรีธรรมราช 
บา้นบ่อหิน หมู่ 3 ต าบลแม่นางขาว ปี 2500 มาจากนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี พงังา 
บา้นบางหละ หมู่10 ต าบลคุระ ปี 2505 มาจากนครศรีธรรมราช 
บา้นนายทุย หมู่ 4 ต าบลแม่นางขาว ปี 2505 มาจาก อ.ไชยา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี   
บา้นทุ่งรัก หมู่ 6 ต าบลแม่นางขาว ปี 2510 ม า จ า ก  เก า ะ ส มุ ย  สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  แ ล ะ 

นครศรีธรรมราช 
บา้นโชคอ านวย หมู่ 8 ต าบลแม่นาง
ขาว  

ปี 2510 มาจาก นครศรีธรรมราช 

บา้นบางติบ หมู่ 6 ต าบลบางวนั ปี 2510 มาจาก นครศรีธรรมราช 
บา้นทุ่งนา หมู่ 1 ต าบลคุระ ก่อนปี 2511 มาจากกระบ่ี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 
บา้นทุ่งมะเด่ือ หมู่ 8 ต าบลคุระ ปี 2511 มาจากกระบ่ี  นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี 
บา้นบางคร่ัง หมู่ 3 ต าบลบางวนั ปี 2512 มาจาก อ าเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา   
บา้นหว้ยทรัพย ์หมู่ 6 ต าบลคุระ ปี 2522 มาจากกระบ่ี นครศรีธรรมราช พงังา (ทบัปุด ก าพ่

วน) 
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จะเห็นไดว้า่ประชากรในอ าเภอคุระบุรีมีการอพยพโยกยา้ยมาจากต่างอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียงไดแ้ก่ กระบ่ี 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พทัลุง ส่วนใหญ่มีประวติัการตั้งรกรากของชุมชนก่อนปี พ.ศ. 2510 และ
ก่อนท่ีจะมีการประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษท์ั้งป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน สวนป่าทั้งหมด 

 

 
ภาพท่ี 2 มสัยดิและป้าชา้ท่ีบางติบและคุระซ่ึงมีหลกัฐานการตั้งถ่ินฐานมายาวนานในอ าเภอคุระบุรี 

 
2.2 สภาพภูมินิเวศน์และการใช้ทรัพยากร 
   ดา้นภูมินิเวศน์อ าเภอคุระบุรีมีลกัษณะพื้นท่ีเป็นทั้งภูเขา ท่ีราบเชิงเขา ท่ีราบลุ่ม และพื้นท่ีติดทะเล 
นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร ป่าไมท่ี้พบจะเป็นป่าไมผ้ลดัใบ ป่าดิบเขา 
ป่าดิบช้ืนในแถบตะวนัออก และป่าชายเลนในพื้นท่ีแถบตะวนัตก ดงัภาพท่ี 3  
  พื้นท่ีทางด้านตะวนัออกมีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา ดินท่ีพบจะเป็นดินแดงท่ีอุ้มน ้ าในหน้าฝน  
เหมาะแก่การเพาะปลูกและท าเกษตรกรรม ชาวบ้านจะใช้พื้นท่ีส่วนใหญ่ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม 
มะพร้าว และผลไม ้เช่น เงาะ ทุเรียน มงัคุด ลองกอง นอกจากน้ียงันิยมปลูกพืชผกัอย่างแพร่หลาย เช่น  พริก 
ถัว่ แตงโม แตงกวา เป็นตน้ 
 พื้นท่ีดา้นตะวนัตกมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบสลบักบัท่ีลุ่มบริเวณท่ีเป็นท่ีราบจะลาดลงไปสู่ทะเลอนัดา
มนั ตามชายฝ่ังทะเลจะมีป่าชายเลนตลอดแนว ดินท่ีพบมีลักษณะเป็นดินโคลน ประกอบกับพื้นท่ีท่ีติด
ชายทะเลมกัจะพบป่าชายเลน ซ่ึงมีพนัธุ์ไมป่้าชายเลนท่ีหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ เช่น โกงกาง ถัว่ขาว 
ตน้จาก ฯลฯ ซ่ึงพื้นท่ีป่าชายเลนและทะเลอนัดามนัน้ีเป็นแหล่งจบัสัตวน์ ้ า เช่น ปลาทราย หอยหวาน ปูด า 
เป็นตน้ อีกทั้งยงัเหมาะแก่การท าประมงชายฝ่ัง เช่น เล้ียงกุง้ เล้ียงปลาในกระชงั อีกดว้ย แต่ภายหลงัจากเกิด
เหตุการณ์สึนามิแถบทะเลอนัดามนั ในปี 2547 ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลมีการเปล่ียนแปลงและส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรทางทะเลอย่างมาก ท าให้ปลามีจ านวนลดน้อยลงและทรัพยากรทางทะเลบางประเภท
ตอ้งสูญเสีย เช่น ปะการัง ป่าชายเลน เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3 แผนท่ีแสดงทรัพยากร/ระบบนิเวศในอ าเภอคุระบุรี (IUCN,2010) 
2.3 สภาพทางเศรษฐกจิสังคม 
 ขอ้มูลจาก การศึกษาดา้นเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีโครงการ BMZ ของ IUCN.(2010) ไดก้ล่าวถึงการ
เลือกท่ีตั้งถ่ินฐานของประชากรในแต่ละกลุ่มไวว้่า ส่วนมากคนไทยมุสลิมจะชอบอยู่ตามชายฝ่ัง ท าอาชีพ
ประมงชายฝ่ังเป็นหลกั เพราะจะตอ้งมีเวลาในการท าละหมาดในแต่ละวนั ดงันั้นจึงไม่นิยมท าการประมงท่ี
ไกลๆ จากหมู่บา้น ส่วนคนไทยพุทธจะอยู่ไดท้ั้งชายฝ่ังและตามป่าเขา และมีการท าเกษตรเป็นหลกั รองลงมา
เป็นการร่อนแร่ เผาถ่าน โรงเล่ือย มนัยาง ท าชนั โดยเร่ิมมีการปลูกยางพาราเป็นคร้ังแรกในปี 2469 ท่ีบางกลว้ย
นอก มีการท าเหมืองแร่ดีบุกท่ีทุ่งนางด าในปี 2487 มีการท านาขา้วท่ีบา้นทุ่งดาบ ทุ่งรัก ทุ่งนางด า ในปี 2495 
แต่ก็เลิกไปท าเหมืองและปลูกยางพาราแทนในเวลาต่อมา 
 ปัจจุบนัอาชีพหลกัของชาวบา้นอ าเภอคุระบุรีคือ ประมง รองลงมา คือ อาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง 
ในรายงานการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีโครงการ BMZ ได้กล่าวว่า การท า
เพาะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนท่ีอาศยัตามพื้นท่ีตน้น ้ า แต่ขณะเดียวกนัพื้นท่ีเกษตรกรรมก็จะไม่ไกลจาก
ชายฝ่ังมากนัก ดงันั้นชุมชนประมงแทบทุกแห่งก็จะท าการเกษตรไปพร้อมกันด้วย เช่น บา้นทุ่งนางด าและ
บา้นทุ่งรัก ส่วนชุมชนท่ีมีป่าชายเลน ส่วนมากก็จะมีการจบัปูด าเป็นอาชีพตามแนวล าคลอง นอกจากนั้นก็จะมี
การท าประมงสัตวน์ ้ าอ่ืนๆ เช่น กุง้เคยส าหรับท ากะปิและ แมงกะพรุน ส่วนบางติบ ทุ่งดาบและบางแดดก็จะมี
การหาหอยติบ ตามป่าชายเลนดว้ยเช่นกนั 
 



กรณีศกึษาการปฏริปูทีด่นิ อ.คุระบุร ีจ.พงังา  14 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4 อาชีพหลกัของชาวบา้นในอ าเภอคุระบุรี 

 
  ดา้นเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกพืชเชิงเด่ียวทั้งสวนยางพาราและสวนปาล์ม ซ่ึงเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีขายไดร้าคาดี การคา้ขายผลิตผลทางการเกษตรจะมีการตั้งจุดรับซ้ือผลผลิตในชุมชนและตวัอ าเภอ
และตลาดทอ้งถ่ิน  
  ดา้นเศรษฐกิจ รายไดข้องชาวบา้นท่ีท าประมงจะไม่คงท่ี อยู่ท่ีประมาณวนัละ 200 – 500 บาทในพื้นท่ี
จึงมีความแตกต่างและช่องว่างทางรายไดค้่อนขา้งสูง กล่าวคือ ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวน
ยางพารา สวนปาลม์ และสวนผลไมจ้ะมีรายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งดี แต่ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพ
ประมงและรับจา้งจะมีรายไดค้่อนขา้งน้อย และมีวิถีชีวิตแบบพอมีพอกินเท่านั้น ภาวะหน้ีสินส่วนใหญ่ของ
ชาวบา้นจึงมาจากการกูเ้งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บา้น และหน้ี
นอกระบบต่างๆ โดยเฉพาะหน้ีสินจากการเช่าพื้นท่ีท ามาหากิน โดยชาวบา้นจะกูเ้งินจากแหล่งต่างๆ มาลงทุน
ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท าสวนยางพารา สวนปาลม์ และสวนผลไม ้ รวมทั้งกูย้ืมเงินเพื่อส่งบุตร
หลานเล่าเรียนและศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา 
2.4 กรรมสิทธิ์ท่ีดิน พฒันาการความทับซ้อน และโอกาสในการครอบครองท่ีท ากนิ  
2.4.1 กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
  ประชากรในกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัไม่ไดรั้บการถือครองโฉนด สิทธิในการถือครองท่ีดินส่วนใหญ่
เป็น นส.3 และ นส.3ก ท่ีดินส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ ท าสวนท าไร่ และการอยู่อาศยั   กลุ่ม
ตวัอย่างบางส่วนเช่าท่ีดินท าสวนปาลม์และยางพาราในพื้นท่ีทบัซ้อนกบัเขตป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ ท า
ให้การเขา้ไปท าประโยชน์จากท่ีดินถูกจ ากดัดว้ยกฎหมายอนุรักษ์ตามมา ซ่ึงสิทธิต่างๆในการถือครองท่ีดิน
ของชาวบา้นในกรณีศึกษาน้ีประกอบดว้ย  
1) ท่ีดินประเภทโฉนด เป็นท่ีดินท่ีชาวบา้นเป็นเจา้ของและมีเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงมีเป็นส่วนนอ้ย 
2) ท่ีดินประเภท สค.1 ชาวบา้นบางส่วนไดเ้อกสารจบัจองท่ีเรียกว่า “สค.1” ซ่ึงเป็นเอกสารการใชป้ระโยชน์ 

มีการออกให้ตั้งแต่ปี 2497 เอกสารชนิดน้ีสามารถน าไปเปล่ียนเป็นกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได ้การใชพ้ื้นท่ีท า
ประโยชน์ของชาวบา้นมีมานานแลว้  

3) ท่ีดินประเภท สทก. สิทธิท่ีดินท ากินในพื้นท่ีป่าสงวน (สทก.) ซ่ึงมีการหยุดให้แลว้ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อ
ออกเป็นโฉนดท่ีดินแทน ส าหรับกรณีท่ีหลกัฐานการใชป้ระโยชน์อยา่งชดัเจน 
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4) ท่ีดินประเภท นส.3 การถือครองท่ีดินประเภทน้ีมีนอ้ย ส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินประเภทน้ีเพื่อเป็นท่ี
อยู่อาศยัและท่ีท ากิน แต่เม่ือกรมป่าไมเ้ขา้มาแบ่งเขตพื้นท่ีและก าหนดเป็นเขตป่าสงวน ท่ี นส.3 หลายราย
ก็ถูกเพิกถอน 

5) ท่ีดินประเภท สปก. เป็นท่ีดินของหน่วยงานรัฐเป็นผูดู้แล คือ ส านกังานปฎิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สปก.4-
01 เป็นหลกัฐานให้ผูมี้ช่ือใน สปก.สามารถเขา้ไปท าประโยชน์ในท่ีดินได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และไม่
สามารถโอนกนัได ้(ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ ไม่ได)้ เวน้แต่จะตกทอดทางมรดกหากฝ่าฝืนอาจจะเป็นเหตุ
ใหถู้กเพิกถอนได ้ 

6) ป่าอนุรักษ์และป่าถาวร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเขตอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทั้งทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวก์รมป่าไม้
มีมาตรการในการปราบปรามและมีกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายมาบงัคบัใช้เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกพื้นท่ีป่า
และหา้มล่าสัตวป่์ามาขายหรือบริโภคโดยเด็ดขาด  

  นอกจากนั้นยงัมีท่ีดินท่ีเสียภาษี ภ.บ.ท.5 ซ่ึงเป็นเพียงเอกสารการเสียภาษีเท่านั้น  ท่ีมีมาตั้งแต่พ.ศ. 
2508 ซ่ึงไม่สามารถออกเป็นโฉนดท่ีดินและ นส.3 ได ้จากการท่ีชาวบา้นเขา้ไปแผว้ถางและท าประโยชน์จาก
พื้นท่ีป่ารกร้าง ในการประกอบอาชีพ ท าสวนท าไร่ ชาวบา้นในเครือข่าย (คปสม.) คุระบุรีส่วนใหญ่จะท ากิน
อยูใ่นพื้นท่ีท่ีเสียภาษีน้ี โดยไม่ไดมี้กรรมสิทธ์ิในการครอบครองแต่อยา่งใด 
  ท่ีดินประเภทต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วในขา้งต้น มีท่ีดินอยู่ในกระบวนการจดัสรรท่ีดินโดยส านักงาน
ปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐท่ีจดัสรรท่ีดินให้ประชาชนครอบครองส าหรับ
พัฒนาเป็นพื้นท่ีท ากิน โดยอนุโลมให้ใช้พื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมหรือพื้นท่ีป่าท่ีหมดสัมปทานจากองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไมแ้ลว้มาเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยมีขอ้ก าหนด คือ บุคคลมีสิทธิครอบครองท่ีดินไม่เกิน 25 
ไร่ และครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ ส.ป.ก.จะออกหนังสือรับรองและโฉนดท่ีดินตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน
พระราชบญัญติั การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) เร่ิมจากมีพระราชกฤษฎีกาการก าหนดเขตท่ีดินให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน เม่ือ ส.ป.ก. จะน าท่ีดินแปลงใด
ในส่วนนั้นไปด าเนินการปฏิรูป ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ให้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินมี
ผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในท่ีดินแปลงนั้น และให้ ส.ป.ก. มีอ านาจน าท่ีดิน นั้นมาใช้ใน
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ตอ้งด าเนินการเพิกถอน ตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ  
ส่วนท่ีดินในเขตอุทยาน ท่ีดินในเขตป่าไม ้ท่ีดินในเขตภูเขาและรอบภูเขาท่ีเป็นท่ีลาดชนั 35 องศา 
หรือมากกวา่ ไม่สามารถครอบครองได ้

2) เจ้าพนักงานเข้าไปท าการส ารวจรังวัด โดยแจง้ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดินทราบก่อน 
3) จากน้ันท าเคร่ืองหมายขอบเขตหรือแนวเขตโดยปักหลกัหรือขุดร่องแนว ในกรณีท่ีตอ้งสร้างหมุด

หลกัฐานการแผนท่ีในท่ีดินของผูใ้ด ก็ใหมี้อ านาจสร้าง หมุดหลกัฐานลงไดต้ามความจ าเป็น ซ่ึงขอ้ 2 
และขอ้ 3 น้ีจะตอ้งท าภายในระยะเวลาสามปี นบัแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน 
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4) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้บรรดาเจ้าของท่ีดินท่ีมีท่ีดิน แจง้จ านวนแปลงท่ีดิน ขนาดของท่ีดินแต่ละ
แปลง ท่ีตั้งของท่ีดิน และการท าประโยชน์ในท่ีดินท่ีตนเป็นเจา้ของทุกแปลงต่อพนักงาน เจา้หน้าท่ี
ภายในเกา้สิบวนั ตามแบบและวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 

  ท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีรัฐยกให้เป็นท่ีดินท ากินน้ีจะไม่สามารถซ้ือขายได ้เพราะกรรมสิทธ์ิในท่ีดินยงัเป็นของ
รัฐ กรณีท าสัญญาซ้ือท่ีดินท่ีมีหลกัฐาน สปก. จึงไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย แต่เป็นมรดกตกทอดได ้การซ้ือ
ขายท่ีดินเป็นส่ิงผิดกฎหมาย  

 
ภาพท่ี 5 การแบ่งเขตพื้นท่ีคุระบุรีตามแผนการแบ่งเขตภายใตพ้ระราชบญัญติัผงัเมือง พ.ศ. 2516 

นอกจากนั้นกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัแบ่งเขตพื้นท่ีคุม้ครองประกอบดว้ย 
- อุทยานแห่งชาติ จดัตั้งโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืชภายใตพ้ระราชบญัญติัอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 
- เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าหรือเขตหา้มล่าสัตว ์จดัตั้งโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช ภายใต้

พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
- เขตอนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จดัตั้งโดยกรมป่าไม ้ภายใตพ้ระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2507 ป่าสงวนแห่งชาติอาจไดรั้บการจดัตั้งขึ้นเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นไดเ้ช่นกนั   
- การแบ่งเขตผงัเมืองรวม จดัตั้งโดยกรมโยธาธิการและผงัเมือง ภายใตพ้ระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 

2518 
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- แผนปฏิบติัการการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั จดัตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตพ้ระราชบญัญติัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
ซ่ึงกิจกรรมท่ีไม่อนุญาตใหก้ระท าในแต่ละเขตพื้นท่ีคุม้ครองคือ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่อนุญาตให้มีการเข้าครอบครอง รุกล ้ า แสวงหาประโยชน์หรืออยู่อาศัย ไม่
อนุญาตใหมี้การแผว้ถางและเผาป่า  เก็บของป่า ท าลายป่า 

2) อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ไม่อนุญาตให้มีการครอบครอง รุกล ้าพื้นท่ี การปลูกสร้าง
อาคาร การแผว้ทางป่า ล่าหรือท าอนัตรายแก่สัตวป่์า การเก็บหาของป่าทุกชนิด เคล่ือนยา้ยหรือน า
ออกผลิตภณัฑ์จากป่า รวมถึงดินและหิน ห้ามไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงทางน ้ า การปล่อยให้สัตวเ์ล้ียง
รุกล ้าเขา้พื้นท่ี การใชอ้าวุธปืนหรือวสัดุอนัก่อเสียงรบกวน 
 

  ผูท่ี้ท าการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่าน้ีจะมีโทษจ าคุก 6 เดือน – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่กรณีพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรีมีความทบัซ้อนของพื้นท่ีคุม้ครองต่างประเภทกนัทั้งกรมอุทยาน
แห่งชาติและกรมป่าไม ้หลายๆปัญหาจึงอยู่ในดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีในการบงัคบัใช้กฎหมายกล่าวคือ กรม
ป่าไมอ้าจประกาศพื้นท่ีป่าสงวนเป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจและการเพาะปลูกได ้ภายใต ้พ.ร.บ.ป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แต่ขณะเดียวกันก็สามารถออกค าสั่งให้ประชาชนเคล่ือนยา้ยออกจากป่าได้ด้วย
เช่นกนั ขณะท่ี พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 ไดอ้นุญาตให้ประชาชนสามารถขออนุญาตต่อกรมป่าไมใ้นการท า
สวนป่าบนพื้นท่ีของตนท่ีมีสิทธิครอบครองหรือบนพื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตได ้โดยลงทะเบียนสวนป่านั้นเพื่อให้
รัฐไดต้รวจสอบวา่การท าสวนป่าน้ีไม่ขดัต่อกฎหมายอ่ืนๆ 
  ส่วนการแบ่งเขตของพื้นท่ีในการใช้ประโยชน์ต่างๆ พระราชบัญญัติการผงัเมือง พ.ศ. 2518 จงัหวดั
พงังา ไดมี้การจดัแบ่งเขตพื้นท่ี “ผงัเมืองรวมพงังา” ออกเป็น 7 เขตพื้นท่ี ในแต่ละพื้นท่ีจะมีวตัถุประสงค์ใน
การจดัการท่ีแตกต่างกนั คือ 
 ตารางท่ี 2 วตัถุประสงคข์องแต่ละพื้นท่ีในผงัเมืองรวมของจงัหวดัพงังา (IUCN., 2010) 

เขต วัตถุประสงค์ 
1.พื้นท่ีชุมชน เพื่อจุดประสงค์ด้านการอยู่อาศัย  การพาณิชย์ การเกษตรกรรม การ

สาธารณะ การศึกษา การศาสนา และส่ิงก่อสร้างพื้นฐาน 
2.พื้นท่ีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นเขตอุตสาหกรรม 
3.พื้นท่ีเมืองและเกษตรกรรม เพื่อจุดประสงค์ดา้นการพฒันาชุมชน การเกษตรกรรม การสาธารณะ 

การศึกษา  ศาสนาและส่ิงก่อสร้างพื้นฐาน 
4.พื้นท่ีอนุรักษ ์เมือง และ เพื่อจุดประสงค์ดา้นการเกษตรกรรม การสาธารณะ การศึกษา  ศาสนา
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เกษตรกรรม และส่ิงก่อสร้างพื้นฐาน 
5. พื้นท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพื่อ
การท่องเท่ียว 

เพื่อจุดประสงค์ดา้นพาณิชย ์อยู่อาศยั การเกษตรกรรม การสาธารณะ 
การศึกษา ศาสนา และ ส่ิงก่อสร้างพื้นฐาน 

6. พื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและ
การประมง 

คุ ้มครองส่ิงแวดล้อม การประมง การท่องเท่ียว และ ประโยชน์
สาธารณะ 

7. พื้นท่ีอนุรักษป่์า คุม้ครองป่า สัตวป่์า แหล่งน ้ า และระบบ ธรรมชาติอ่ืนๆ เจา้ของพื้นท่ี
สามารถใช้พื้นท่ีในการเพาะปลูก และสร้างบ้านเด่ียว แต่ไม่มีการ
จดัสรรพื้นท่ี 

 
2.4.2 พฒันาการความทับซ้อนของพ้ืนท่ี 

การระบุว่าพื้นท่ีใดมีการทบัซ้อนกบัการประกาศเขตอุทยานหรือป่าสงวนนั้น อาจตอ้งท าความเขา้ใจ
กบั พ.ร.บ. ป่าไม ้ปี พ.ศ. 2484 กล่าวคือ พื้นท่ีใดท่ีไม่ไดมี้เอกสารของท่ีดินก่อนปีนั้น ใหถื้อเป็นพื้นท่ีของกรม
ป่าไม ้ส่วนใครท่ีอยูม่าก่อน พ.ร.บ.ฉบบัน้ีก็มีการเปิดโอกาสใหไ้ปแจง้ภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ปัญหาในทอ้งท่ี
มกัมาจากความไม่รู้ของประชาชนท่ีแมจ้ะอยู่มาก่อน ก็ไม่สามารถเขา้ถึงประกาศของภาครัฐ และไม่ทราบว่า
กฎหมายเปิดช่องใหเ้ช่นนั้น  
  อีกส่วนคือ ปี 2504 มีมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจ าแนกป่าของประเทศไทย กระทั่งปี 2506 มีการ
ประกาศให้ส ารวจว่า ถา้มีประชาชนอยู่ก็ให้จ าแนกออก ถา้ตรงไหนไม่มีประชาชนอยู่ก็ประกาศให้เป็นป่า  
ต่อมาปี 2507 มีการประกาศยกเลิก พ.ร.บ. ป่าสงวนและคุม้ครอง พ.ศ. 2481 แลว้มาออกเป็น พ.ร.บ. ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.  2507 ซ่ึงถือความทบัซอ้นหลายชั้น คือ ชั้นแรก การประกาศป่าไมถ้าวร ตามมติ ครม. ชั้นท่ีสอง 
มีการประกาศป่าสงวนแห่งชาติในปี 2517 ชั้นท่ีสาม การประกาศเขตอุทยาน และท่ีราชพสัดุมีการประกาศ
ตามมา ส่วนองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้หรือ ออป. ก็เป็นพื้นท่ีท่ีซ้อนอยู่ในป่าสงวนอีกที จะเห็นว่ามีการทบั
ซ้อนกันหลายชั้นซ่ึงตอ้งไปเปรียบเทียบการประกาศพื้นท่ีกับการตั้งถ่ินฐานและการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
ยนืยนัสิทธิกนั 
 ส าหรับภาพรวมของความทบัซ้อนทั้งหมดท่ีกล่าวมาผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารปัญหาของชาวบา้นอ าเภอ
คุระบุรี (ในภาคผนวก) รวมถึงหลกัฐานทะเบียนบา้นท่ีแสดงวนัท่ีเขา้มาอยู่อาศยั การใหส้ัมภาษณ์ของชาวบา้น
ในเครือข่ายและหนงัสือราชการต่างๆ มาเรียบเรียง ถึงการเขา้มาใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีกบัการทบัซ้อนกบัการ
ประกาศพื้นท่ีป่าไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบพฒันาการของการประกาศป่าและชุมชน 
การประกาศพื้นท่ีป่า การด ารงชีวิตและผลกระทบต่อของชุมชน 

ก่อนประกาศพื้นท่ีอุทยาน 
มีการใหส้ัมปทานในพื้นท่ีป่าสงวนหลายพื้นท่ี เช่น  

บา้นนายทุย หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่นางขาว 
บา้นบ่อหิน หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่นางขาว 

พ.ศ.2481  หมู่  8 บ้านโชคอ านวย ต.แม่นางขาว  
ก่อตั้ง โรงเรียน  1 โรง  
พ.ศ. 2498 เป็นปีท่ีมีหลักฐาน สค.1 ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
บา้นเตรียม อ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลคุระ 
พ.ศ. 2513 เป็นปีท่ีมีหลักฐาน นส.3 ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของชาวบา้นหมู่ 8 บา้นโชคอ านวย ต.แม่นางขาว 

พ.ศ.2516 ประกาศป่าทุ่งนางด าและป่าควนปาก
เตรียมเป็นป่าสงวน 

พ.ศ. 2500 เร่ิมมีถนนเข้ามาในพื้นท่ี    หมู่  4 บ้าน
เตรียม อ่าวเคย ต.คุระ วนัท่ี17 พ.ศ.2503 เปิดการ
เรียนการสอนท่ีโรงเรียนบา้นเตรียมเป็นคร้ังแรก 

พ.ศ.2517 ประกาศให้ป่าเทือกเขานมสาว / ป่าเลน
โครงการทับปุด / ป่าเลนโครงการก่ิงอ าเภอคุระบุรี
แปลงท่ี สาม เป็นป่าสงวน 

พ.ศ. 2522 ถูกยกเลิก ภบท. 5 เพราะการประกาศให้
ป่าเทือกเขานมสาวเป็นป่าสงวน /บา้นบางหละ หมู่ท่ี 
10 ต าบลคุระ ถูกเพิกถอน เอกสาร น.ส. 3 ท่ีออกเม่ือ
ปี 2522 

พ.ศ.2524 ประกาศป่าเทือกเขานมสาว แปลงท่ี 2 
เป็นป่าสงวน  

พ.ศ. 2529 อุทยานแหลมสน เพิกถอน นส.3 ก ใน
หลายพื้นท่ี โดยอา้งวา่ ออกเอกสารสิทธ์ิโดยมิชอบ    

พ.ศ.2525 ประกาศป่าเทือกเขาแม่นางขาวเป็นป่า
สงวน 

พ.ศ.2532 เคยมีการออกเอกสาร ภทบ.5 ให้ชาวบา้น
และได้เสียภาษีท่ีหมู่ 4 บา้นเตรียม อ่าวเคย และใน
ต าบลคุระ พ.ศ.2526 ประกาศอุทยานแห่งชาติแหลมสน 

พ.ศ. 2531 ประกาศอุทยานแห่งชาติศรีพังงา และ
ประกาศป่าเทือกเขานมสาวเป็นอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ.2534 อุทยานมาตั้งส านักงานอุทยานแห่งชาติ
แหลมสนท่ีหมู่ 4 บา้นเตรียม อ่าวเคย ต าบลคุระ 
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ภาพท่ี 6 พื้นท่ีป่าและปีท่ีประกาศป่าแต่ละแปลงซ่ึงมีปัญหาทบัซอ้นกบัถ่ินฐานและท่ีท ากินของประชาชน 

(หน่วยวิจยัสารสนเทศเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน,25 
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รายละเอียดของอุทยานแห่งชาติทั้ง 2 แห่งท่ีมีปัญหาทบัซอ้นกบัชุมชนในเครือข่ายมีดงัน้ี 
*ขอ้มูลจาก http://www.dnp.go.th/npo/Html/Arrange_Np/Established_Np.html 
ตารางท่ี 3 การประกาศอุทยานท่ีมีปัญหากบัชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 

ช่ืออุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ ประมาณ (ไร่) 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เล่ม 
ตอนท่ี 

วัน  เดือน  ปี 
 

แหลมสน 196,875.00 100 135 19 ส.ค.2526 
ศรีพงังา 153,800.00 105 60 16 เม.ย.2531 
รายละเอียดของป่าสงวนทั้ง 11 แปลง ท่ีมีปัญหาทบัซอ้นกบัชุมชนในเครือข่ายมีดงัน้ี 
*ขอ้มูลจาก www.forest.go.th/forestry_law 
 ตารางท่ี 4 การประกาศป่าสงวนท่ีมีปัญหากบัชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 

รายช่ือป่า ท้องท่ีป่า 
เน้ือที่ตาม 

กฎกระทรวง 
(ไร่) 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ( พ.ศ. 

.... ) 
ราชกจิจานุเบกษา 

ป่าเกาะระ 
เกาะพระ
ทอง 

ก่ิงอ าเภอคุระบุ
รี อ าเภอตะกัว่
ป่า 

12,187.00 597 (พ.ศ. 
2516) 

เล่ม 90 ตอนท่ี 147 
วนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2516 

ป่าทุ่งทุ 
เกาะพระ
ทอง 

ก่ิงอ าเภอคุระบุ
รี อ าเภอตะกัว่
ป่า 

5,950.00 598 (พ.ศ. 
2516) 

เล่ม 90 ตอนท่ี 147 
วนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2516 

ป่าทุ่งนางด าและ
ป่าควนปากเตรียม 

คุระ ก่ิงอ าเภอคุระบุ
รี อ าเภอตะกัว่
ป่า 

2,225.00 637 (พ.ศ. 
2516) 

เล่ม 90 ตอนท่ี 178 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 
2516 

ป่าเลนโครงการก่ิง
อ าเภอคุระบุรี 
แปลงท่ีสาม 

คุระ   บาง
วนั 

ก่ิงอ าเภอคุระบุ
รี อ าเภอตะกัว่
ป่า 

74,137.00 714 (พ.ศ. 
2517) 

เล่ม 91 ตอนท่ี 225 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 
2517 

ป่าเทือกเขานมสาว 
คุบางนายสี
ระ   บางวนั 

ก่ิงอ าเภอคุระบุ
รี อ าเภอตะกัว่
ป่า 

205,401.00 719 (พ.ศ. 
2517) 

เล่ม 92 ตอนท่ี 3 
วนัท่ี 7 มกราคม 
2518 

ป่าเลนโครงการ
อ าเภอตะกัว่ป่า
และป่าเขาบางนาย

บางนายสี ตะกัว่ป่า 60,250.00 900 (พ.ศ. 
2523) 

เล่ม 97 ตอนท่ี 167 
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2523 

http://www.dnp.go.th/npo/Html/Arrange_Np/Established_Np.html
http://www.forest.go.th/forestry_law
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สี 

ป่าเกาะเกาะ 
คุระ คุระบุรี 17,062.00 903 (พ.ศ. 

2523) 
เล่ม 97 ตอนท่ี 189 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 
2523 

ป่าเลนโครงการ
อ าเภอคุระบุรี 

เกาะคอเขา คุระบุรี 4,725.00 930 (พ.ศ. 
2524) 

เล่ม 98 ตอนท่ี 37 
วนัท่ี 8 มีนาคม 
2524 

ป่าเทือกเขานมสาว
แปลงท่ีสอง 

คุระ คุระบุรี 3,913.00 936 (พ.ศ. 
2524) 

เล่ม 98 ตอนท่ี 83 
วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2524 

ป่าเลนโครงการ
อ าเภอคุระบุรี 
แปลงท่ีหน่ึง 

เกาะพระ
ทอง 

คุระบุรี 63,750.00 951 (พ.ศ. 
2524) 

เล่ม 98 ตอนท่ี 158 
วนัท่ี 27 กนัยายน 
2524 

ป่าเทือกเขาแม่นาง
ขาว 

บางวนั   คุ
ระ 

คุระบุรี 26,442.00 971 (พ.ศ. 
2525) 

เล่ม 99 ตอนท่ี 60 
วนัท่ี 27 เมษายน 
2525 

 
นอกจากนั้นยงัมีสัมปทานป่าชายเลน จ านวน 44 ป่า เน้ือท่ีทั้งหมด 92,443.23 ไร่  

- ป่าสัมปทานท่ียงัไม่หมดอายสุัมปทาน จ านวน 35 ป่า เน้ือท่ี 74,690.75 ไร่ 
- ป่าสัมปทานท่ีหมดอายสุัมปทาน จ านวน 9 ป่า เน้ือท่ี 17,758.45 ไร่   

*หมายเหต ุพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ และพื้นท่ีป่าชายเลนบางป่ามีพื้นท่ีทบัซอ้นกนั 
 
2.4.3 โอกาสในการครอบครองท่ีท ากนิ  
  เม่ือทั้ งเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์แต่ละชนิด และกฎหมายแต่ละฉบับทับซ้อนกันดังกล่าว ปัญหาความ
ขดัแยง้ต่างๆในพื้นท่ีจึงตามมา แต่กฎหมายก็ยงัมีช่องท่ีเปิดโอกาสในการให้ สิทธิท่ีท ากินกับชาวบ้าน คือ 
ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2517  ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการ
เกษตรกรรม อาจประกาศการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร ตามลกัษณะดงัน้ี  

- ท่ีดินสาธารณะท่ีสามารถใชร่้วมกนัในชุมชน 
- ท่ีดินสาธารณะวา่งเปล่าท่ีไม่มีการใชพ้ื้นท่ี 
- ป่าเส่ือมโทรม 
- ท่ีดินสาธารณะของรัฐท่ีอาจใชป้ระโยชน์โดยรัฐ 
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- ป่าสงวนท่ีคณะรัฐมนตรีลงมติประกาศให้เป็นเขตป่าเส่ือมโทรมและไม่มีความเหมาะสมต่อการ
เป็นพื้นท่ีป่าสงวน 

  พื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการประกาศปฏิรูปท่ีดินในอ าเภอคุระบุรีแสดงไวใ้นภาพท่ี 2 การแบ่งเขตพื้นท่ี     คุระบุ
รีตามแผนการแบ่งเขตภายใตพ้ระราชบญัญติัผงัเมือง พ.ศ. 2516 ภายใตม้าตรา 30 แห่งพระราชบญัญติั ระบุไว้
ว่าทุกคนมีสิทธิร้องขอต่อส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมเพื่อขอรับสิทธิจดัสรรท่ีดินท่ีปฏิรูป
เพื่อจุดประสงคใ์นการเกษตรกรรม  
  พระราชบญัญติัจดัท่ีดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มีความคลา้ยคลึงและให้อ านาจแก่กรมป่าไม ้ใน
การใหสิ้ทธิในการใชพ้ื้นท่ี ท่ีไดรั้บการยกเวน้ภายใตพ้ระราชบญัญติัดงักล่าวในการใชท่ี้ดินเพื่อจุดประสงคอ่ื์น
ท่ีมิใช่การเกษตร อย่างไรก็ตาม วิธีการดงักล่าวยงัไม่มีการน ามาใชใ้นอ าเภอคุระบุรี การเคล่ือนยา้ยเขา้ไปและ
ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีตนมิไดรั้บอนุญาต คือ การบุกรุก ดงันั้นจึงมีการจดัตั้งคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ(กบร.)เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว นอกจากน้ีหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐอาจมีอ านาจในการบงัคบัใช้
กฎหมายลงโทษผูบุ้กรุก โดยท าการพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
  ปัจจุบันรัฐพยายามเพิ่มสิทธิให้แก่คณะกรรมการฯ ในการจัดการป่าไม้โดยรวม ในปี พ.ศ. 2550 
พระราชบญัญติัป่าชุมชนไดผ้า่นสภานิติบญัญติัแห่งชาติ หลงัจากเป็นขอ้ถกเถียงมามากกวา่ 18 ปี ทา้ยท่ีสุดเม่ือ
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2552 ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนตราขึน้โดยไม่ถูกตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 วรรคสามภายใตพ้ระราชบญัญติั
ดงักล่าวระบุให้ชุมชนท่ีอยูอ่าศยัในเขตป่ามาอยา่งนอ้ย 10 ปี ก่อนมีการบญัญติักฎหมายน้ีจะไดสิ้ทธิชุมชนจาก
กรมป่าไม ้และจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางของป่าคุม้ครองอย่างเคร่งครัด ฝ่ายท่ีไม่เห็นดว้ยแสดงความเห็นว่า 
กฎหมายใหม่น้ีไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการคุม้ครองเกษตรกร ในขณะท่ีฝ่ายอ่ืนกล่าวว่า เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ถูกทางในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน 
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บทท่ี 3 ปมปัญหาที่ดิน 
 

จากเจตนาในการประกาศพื้นท่ีอุทยานและป่าสงวน เพื่ออนุรักษ์พื้นท่ีป่าและทรัพยากร มาสู่ความ
ขดัแยง้ในปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี ตน้เหตุของปัญหาอยู่ท่ีทศันคติท่ีแตกต่างในการจดัการทรัพยากร
ระหว่างการเห็นศกัยภาพในการพฒันาทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการรักษาพื้นท่ีป่าท่ีมองว่า การแผว้
ถางพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตรระยะยาวนั้น เป็นการท าลายป่ามากกว่าการตดัไมใ้หญ่แลว้ลากออกไป การบงัคบัใช ้
ฟ้องแพ่ง ร้ือถอน เม่ือจบัตวัผูต้อ้งหาได ้จะตอ้งเสียค่าเสียหายทางแพ่งท่ีสร้างความเสียหายกบัป่าไมต้ามอตัรา
ค านวณของกรมป่าไม  ้การด ารงชีวิตกบัป่าของชาวบา้นในพื้นท่ีอนุรักษจึ์งทบัซ้อนกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย
ของแต่ละหน่วยงาน การพิพาทกนัระหว่างผูอ้าศยักบัผูอ้นุรักษท์ั้งป่าสงวน ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ และ
รัฐวิสาหกิจอย่างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) และราชพสัดุ กรมธนารักษ์ จึงเกิดขึ้นกับ
ชุมชนดงัปัญหาในกรณีศึกษาท่ีจะกล่าวถึงดงัต่อไปน้ี    
 
3.1 ผลกระทบและปัจจัยของปัญหาความทับซ้อน 
 เม่ือความคาดหวงัวา่การอนุรักษจ์ะส่งผลดีกบัชุมชนและพื้นท่ีใกลเ้คียง กลบักลายเป็นการสร้างปัญหา
ใหแ้ก่ชุมชน จากความเขม้งวดของกฎหมายท่ีลิดรอนสิทธิการด ารงชีวิตของชุมชน ซ่ึงเผชิญกบัอาการปัญหาท่ี
คลา้ยกนั 3 ประการ คือ 
1) มีการลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร เม่ือปัจจยัในการผลิตท่ีส าคญัท่ีสุด คือท่ีดิน ถูกลิดรอนให้ไม่

สามารถเขา้ไปท ากินไดอ้ย่างเตม็ท่ี ไม่สามารถส่งออกผลผลิตได ้ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ีท ากินเดิมของตนเอง หลาย
รายท่ีเคยมีเอกสารสิทธ์ิเป็น น.ส. 3 ก ถูกเพิกถอนสิทธิ ท าให้ น.ส. 3 ก ไม่สามารถน าไปประกอบการใช้
สิทธิในการเขา้ถึงของเกษตรกร  
- ไม่สามารถแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน เช่น ชาวบา้นไม่สามารถสงเคราะห์ยางได ้แมจ้ะตอ้งโค่นตน้ยางท่ี

เส่ือมโทรม ก็ขอสงเคราะห์ท าสวนยางไม่ได ้ชาวบา้นขาดสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
- ชาวบา้นบางคนถูกตดัฟันตน้ยางท่ีปลูกในพื้นท่ีทบัซ้อนรุ่น ๒ หรือรุ่นท่ี ๓ และถูกจบักุมด าเนินคดี

ขอ้หาบุกรุก  
- การลงทุนมีความเส่ียงกวา่พื้นท่ีอ่ืน ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไปแลว้อาจถูกท าลายจากเจา้หนา้ท่ีได ้

2) สุขภาพจิตถูกท าลาย จากความหวาดระแวง วิตกกงัวล รู้สึกไม่มัน่คงวา่จะถูกด าเนินคดี  
หลายกรณีถูกคุกคามทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น  ซ ้ ายงัไม่กลา้ตดัสินใจลงทุนและเขา้ไปท ากินในพื้นท่ีของ
ตวัเอง เพราะไม่รู้วา่วนัไหนจะถูกเจา้หนา้ท่ีฯ ตดัฟันผลอาสินหรือจบักุมและถูกขบัไล่ออกจากพื้นท่ี    

3) ความไม่มั่นคงในการด าเนินชีวิต การไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการครอบครองพื้นท่ีของตวัเองส่งผลให ้
- ทั้งบา้นท่ีอาศยัอยู่มาแต่เดิมและบา้นท่ีปลูกใหม่ไม่สามารถขอไฟฟ้าได้ ตามมติ ครม. ไม่มีสิทธิใน

ท่ีดิน ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของท่ีดินในการสร้างบา้น  และการขอรับสาธารณูปโภค   
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- การสืบต่อทรัพยสิ์นท่ีดิน ซ่ึงจะเป็นทุนชีวิตให้ลูกหลานในอนาคตไม่มัน่คง คุณภาพชีวิตต ่า 
แมว้่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในขา้งตน้จะมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั แต่กรณีพิพาทกบัแต่ละหน่วยงานจะมีปัจจยัท่ี
ก าหนดวิธีการเจรจาแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป  
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3.2 การทับซ้อนเชิงพื้นท่ี 
การทับซ้อนระหว่างรัฐกับประชาชน ภายใตก้ารบังคบัใช้กฎหมายอนุรักษ์กับการท ากินของชุมชน ส่งผลให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิในการท ากินและ

ด ารงชีวิตอยา่งต่อเน่ือง เฉพาะในพื้นท่ีของเครือข่ายชุมชนปฏิรูปชุมชนและการเมืองอ าเภอคุระบุรีมีชุมชนท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาน้ีดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 หน่วยงานท่ีมีขอ้พิพาทในแต่ละพื้นท่ีและความคืบหนา้ของการแกปั้ญหาในปัจจุบนั 
 

พื้นท่ี ประเภทท่ีดิน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พื้นท่ี
(ไร่) 

ผู้เดือดร้อน
(ราย) 

ประชากร 
(คน) 

ข้อเสนอชุมชน ความคืบหน้า 

1.บา้นทุ่งนา ม.1  
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.
พงังา 

ป่าสงวนฯ อุทยาน
ฯ 

กรมป่าไม ้          
กรมอุทยานฯ 

86 9 36 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น 

อยูร่ะหวา่งกระบวนการส ารวจรังวดั
ขอบเขตพื้นท่ี  

2.บา้นหินลาด ม.3  
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.
พงังา 

ป่าสงวนฯ อุทยาน
ฯ ป่าชายเลน 

กรมป่าไม ้กรม
อุทยาน ฯ กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝ่ัง 

500 59 182 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น 

อยูร่ะหวา่งกระบวนการส ารวจรังวดั
ขอบเขตพื้นท่ี 

3.บา้นเตรียม ม.4  
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.
พงังา 

ป่าสงวนฯ อุทยาน
ฯ ป่าชายเลน การ
ทบัซอ้นเร่ืองเขต
บริหารจดัการพื้นท่ี

กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ

1383 61 225 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น 

กนัเขตป่าชายเลนไดเ้สร็จส้ิน 95% 
และก าลงัเขา้สู่กระบวนการพิสูจน์
สิทธิต่อไป  
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พื้นท่ี ประเภทท่ีดิน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พื้นท่ี
(ไร่) 

ผู้เดือดร้อน
(ราย) 

ประชากร 
(คน) 

ข้อเสนอชุมชน ความคืบหน้า 

ของส านกั 4 และ 5 
(อุทยานแหลมสน
อยูใ่นเขต 4 
ประกาศเขตขา้มไป
ในเขต 5) 

ชายฝ่ัง 

4.บา้นหว้ยทรัพย ์ม.6 
ต.คุระ อ.คุระบุรี  
จ.พงังา 

ป่าสงวนฯ อุทยาน
ฯ ป่าชายเลน 

กรมป่าไม ้กรม
อุทยาน ฯ 

630 42 160 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น 

อ าเภอส่งขอ้มูลใหท้าง ทรัพยากร
จงัหวดัแลว้ ก าลงัรอผลความคืบหนา้ 

5.บา้นบางหวา้ ม.9  
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.
พงังา 

ป่าสงวนฯ อุทยาน
ฯ ป่าชายเลน 

กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝ่ัง 

198 15 160 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น 

กนัเขตป่าชายเลนแลว้ 90% และออก
โฉนด12รายประมาณ 80% - 85% 
ของผูเ้ดือดร้อนทั้งหมด ไดโ้ฉนดเพิ่ม 
13 ราย 

6.บา้นบางหละ ม.10 
ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.
พงังา 

ป่าสงวนฯ อุทยาน
ฯ ป่าชายเลน 

กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝ่ัง 

800 94 376 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น (มีการ
กนัเขตป่าออกจากชุมชน
แลว้บางส่วนเป็นพื้นท่ีน า

กนัเขตป่าชายเลน 70% และออก
โฉนด 130รายประมาณ 65% - 70% 
ของผูเ้ดือดร้อนทั้งหมด กนัเขตและ
รับรองการท ากินในเขตอุทยาน มี
ตกคา้งท่ีไม่ไดก้นัออกจากป่าเลน 



กรณีศกึษาการปฏริปูทีด่นิ อ.คุระบุร ีจ.พงังา  28 
 

 
 
 

พื้นท่ี ประเภทท่ีดิน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พื้นท่ี
(ไร่) 

ผู้เดือดร้อน
(ราย) 

ประชากร 
(คน) 

ข้อเสนอชุมชน ความคืบหน้า 

ร่อง) 

7.บา้นบ่อหิน ม.3  
ต.แม่นางขาว อ.คุ
ระบุรี จ.พงังา 

ป่าสงวนฯ อุทยาน
ฯ พื้นท่ีของ ออป. 

กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ 
กระทรวง
เกษตรฯ 

1143 85 278 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น 

กนัเขตป่าชายเลน 1 แปลง ทางอ าเภอ
และทีมงานลงพื้นท่ีวางแผนร่วมกบั
ชาวบา้น เพื่อท างานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ 

8.บา้นนายทุย ม.4 ต.
แม่นางขาว อ.คุระบุรี 
จ.พงังา 

ป่าสงวน ฯ กรมป่าไม ้ 80 7 25 กนัป่าออกจากชุมชนออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.ก ใหช้าวบา้น 

- กนัเขตป่าชายเลนและออกโฉนด 
- พฒันาขอ้มูลร่วมกบัรัฐ 

9.บา้นทุ่งเด่ือ ม.8  
ต.แม่นางขาว อ.คุ
ระบุรี จ.พงังา 

ท่ีราชพสัดุ กรมธนารักษ ์ 149 197 950 พิสูจน์สิทธ์ใหช้าวบา้นวา่มี
การประกาศเขตทบัหรือไม่ 

อยูร่ะหวา่งการน าเสนอขอ้มูลกบั
กรรมการระดบัอ าเภอ 

10.บา้นทุ่งรัก ม.6 ต.
แม่นางขาว อ.คุระบุรี 
จ.พงังา 

ป่าสงวน ฯ ป่าชาย
เลน 

กรมป่าไม ้กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝ่ัง 

430 24 82 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และ เอกสาร 
ส.ป.กใหช้าวบา้น 

กนัเขตป่าชายเลน แลว้เสร็จ อยูใ่น
กระบวนการร่วมือกบักรรมการระดบั
อ าเภอ  
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พื้นท่ี ประเภทท่ีดิน 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

พื้นท่ี
(ไร่) 

ผู้เดือดร้อน
(ราย) 

ประชากร 
(คน) 

ข้อเสนอชุมชน ความคืบหน้า 

11. บา้นโชคอ านวย 
ม.8 ต.แม่นางขาว        
อ.คุระบุรี จ.พงังา 

ป่าสงวนฯ  อุทยาน
ฯ พื้นท่ีของ ออป. 

กรมป่าไม ้กรม
อุทยานฯ 
กระทรวง
เกษตรฯ 

996 30 150 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ และเอกสาร 
ส.ป.กใหช้าวบา้น 

อยูใ่นกระบวนการกรรมการอ าเภอ  
แผนท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ พิสูจน์สิทธิ 

12.บา้นบางคร่ัง ม.3 
ต.บางวนั อ.คุระบุรี      
จ.พงังา 

ป่าสงวนฯ ป่าชาย
เลนตามมติ ครม.
2530 

กรมป่าไม ้กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝ่ัง 

559 20 70 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ ใหช้าวบา้น 

เครือข่ายรวมพฒันาขอ้มูล มีคดีถูก
ฟ้องขบัไล่ 1 ราย 

 
13.บา้นบางติบ ม.6 
ต.บางวนั อ.คุระบุรี 
จ.พงังา 

ป่าสงวนฯ ป่าชาย
เลนตามมติ ครม.
2530 

กรมป่าไม ้กรม
ทรัพยากรทาง
ทะเลและ
ชายฝ่ัง 

935 92 450 กนัป่าออกจากชุมชน ออก
เอกสารสิทธ์ิ ใหช้าวบา้น 

- ส่วนบริหารจดัการป่าชายเลนท่ี 2 
ไดก้นัเขตป่าชายเลนโครงการแปลง
ท่ี 3 ใหก้บัชาวบา้นแลว้  
- ผญ.บา้นบางติบก าลงัประสานกบั
ทางท่ีดิน อ.ตะกัว่ป่า เพื่อท่ีจะออก
เอกสารสิทธ์ิใหก้บัชาวบา้น 

รวม 1494 112 520     
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3.3 การทับซ้อนเชิงโครงสร้าง 
ความยืดเยื้อในการแกปั้ญหาท่ีดินในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี เร่ิมมาตั้งแต่การบงัคบัใชก้ฎหมาย พ.ร.บ.

ป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศในพื้นท่ี  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ท่ีมีการประกาศพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติศรีพงังา 
ซ่ึงมี 3 หน่วยงาน ท่ีท าหนา้ท่ีคลา้ยกนั คือ 

1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2) กรมป่าไม ้ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (โอนเขา้มาอยูใ่นกระทรวงทรัพยากรฯ 

เม่ือ 17 มกราคม พ.ศ.2548 ตามพระราชบญัญติัป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2528 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) 

3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
การสังกดัต่างกรม แมจ้ะอยู่ภายใตก้ระทรวงเดียวกนั ท าให้การออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การแกปั้ญหาร่วมกนัมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปดว้ย โดยกฎหมายหลกัๆ ท าให้ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ในพื้น
ท่ีมาก่อนถูกจ ากดัสิทธิ ถูกลงโทษหากฝ่าฝืนมาตราเหล่าน้ีก็จะมีโทษปรับหรือจ าคุก รวมทั้งตดัฟัน ท าลายผล
อาสิน ประกอบดว้ย 

1. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในมาตรา 14 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด
ยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศยัในท่ีดิน ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่า หรือ
กระท าดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ท าไมห้วงห้ามหรือเก็บหาของป่า
หวงหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้

2. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ใน มาตรา 16 ท่ีห้ามยึดถือหรือครอบครองท่ีดิน รวมตลอดถึง
ก่นสร้าง แผว้ถาง หรือเผาป่า ห้ามเก็บหาของป่า น าออกไป ท าดว้ยประการใดๆ ให้เป็นอนัตราย หรือท าให้
เส่ือมสภาพ ซ่ึงไม ้ยางไม ้น ้ ามนัยาง น ้ ามนัสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน และ มาตรา 22 ในกรณีท่ีมี
การฝ่าฝืน พ.ร.บ.น้ีเป็นเหตุให้มีส่ิงปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีส่ิงอ่ืนใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผูก้ระท าความผิดท าลายหรือร้ือถอนส่ิงนั้นๆ ออกไปให้พน้อุทยาน
แห่งชาติ หรือท าให้ส่ิงนั้นๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิม แลว้แต่กรณี ถา้ผูก้ระท าความผิดไม่ปฏิบติัตาม หรือถา้ไม่
รู้ตวัผูก้ระท าความผิด หรือเพื่อป้องกนั หรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนกังานเจา้หน้าท่ีจะ
กระท าการดงักล่าวแลว้อย่างใดอยา่งหน่ึงเสียเองก็ไดต้ามสมควรแก่กรณี และผูก้ระท าความผิดมีหนา้ท่ีชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปในการท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกระท าการเสียเองนั้น 
  ส่วนภาคปฏิบติัในการดูแลรักษาป่าไม ้ไดมี้พฒันาการต่อมาคือ จากเดิมที ป่าชายเลน อุทยานและป่า
สงวน ใช้ พ.ร.บ.ป่าสงวน ในการจดัการป่าไมเ้หมือนกนั กระทัง่เม่ือมีการปฏิรูปกรมป่าไม ้ในปี 2545 ก็มี
การแยกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธุ์พืชออก เพื่อแยกงานท่ีเก่ียวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้าน
อนุรักษ์และการคุม้ครองป่าไมอ้อกจากกนั  โดยให้งานทางดา้นป่าเศรษฐกิจอยู่กบักรมป่าไม ้ส่วนงานดา้น
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อนุรักษ์และการคุ ้มครอง ให้ไปตั้งเป็นกรมขึ้นมาใหม่ และให้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีก าลงัเจา้หนา้ท่ีในการตรวจตรารักษาและคุม้ครองของอุทยานอยา่งชดัเจน 
 นบัแต่ปี 2551 การเจรจาเพื่อการแกปั้ญหาโดยเครือข่ายชุมชนฯ ไดเ้ร่ิมมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแลว้ 
ท าให้ผ่อนปรนการบงัคบัใช้กฎหมายบนพื้นท่ีทบัซ้อนด าเนินไปไดห้ลายพื้นท่ี แต่การคล่ีปมปัญหาในบาง
พื้นท่ีก็ยงัมีขอ้จ ากดั คือ มีความไม่ชดัเจนในการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบระหวา่งหน่วยงาน ซ้อนทบักบัการวิธี
แบ่งเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบแบบแยกส่วนพื้นท่ีป่าตามภูมินิเวศน์ของพื้นท่ีป่า กับการแบ่งพื้นท่ีความ
รับผิดชอบตามเขตการปกครองท่ีชาวบา้นตั้งถ่ินอยู่ ท าให้เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถตดัสินใจไดว้่าแทจ้ริงแลว้เม่ือ
เกิดขอ้พิพาทหน่วยงานใดจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ความไม่ชดัเจนในการับผิดชอบการแกปั้ญหาขอ้พิพาทกบั
ชุมชนระดบัภูมิภาคน้ีประกอบดว้ย 
 
กรณีอุทยานกบัเขตพื้นท่ีของหน่วยงานต้นสังกดั 

มีความไม่ชดัเจนในการรับผิดชอบการแก้ปัญหาพิพาทระหว่างอุทยานกบัชุมชนในพื้นท่ีอุทยาน
แหลมสน บริเวณบา้นเตรียมอ่าวเคย ปมของความสับสน คือ หน่วยงานจะตอ้งเป็นเจ้าภาพในการพิสูจน์
สิทธิให้ชาวบา้น การท าความเขา้ใจกบัปมปัญหา คือ ขั้นแรกตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองการแบ่งพื้นท่ีบริหาร
ก่อนว่า การก าหนดเขตพื้นท่ีของป่าแต่ละป่าจะขึ้นอยู่กบัรูปรอยของป่าในขั้นตน้ ป่าจะไม่ไดแ้บ่งตามเขต
การปกครองอย่างเดียว พื้นท่ีอุทยานแหลมสนในแปลงดงักล่าว จะมีพื้นท่ีอาณาเขตพาดผ่านยาวจากกะเปอร์
ของระนอง มาถึง อ่าวเคยของคุระบุรี จึงมีหน่วยงานท่ีคาบเก่ียวกนัอยูส่องหน่วยในลกัษณะเขตการปกครอง 
คือ 

1) ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 นครศรีธรรมราช หรือเรียกสั้นๆ ว่า ป่าไมเ้ขตนครฯ มีพื้นท่ีดูแล คือ 
ภูเก็ต พงังา กระบ่ี นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล  

2) ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 สุราษฎร์ธานี มีพื้นท่ีดูแล คือ ระนอง ชุมพร สุราษฏร์ธานี  
  การมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบซ้อนกนัถึง 2 หน่วย ภายใน 1 พื้นท่ี ท าให้เม่ือตอ้งเร่ิมการพิสูจน์สิทธิ 
ชาวบา้นไม่ทราบว่าจะด าเนินการกับหน่วยงานใดเป็นหลกั ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ี จึงส่งผลให้
ปัญหากรณีท่ีดินถูกเก็บไวใ้หย้ดืเยื้อ 
 
กรณีอุทยานกบัป่าชายเลน 
  ในพื้นท่ีชุมชนทุ่งรัก, ชุมชนบางแดด  ต.แม่นางขาว, ชุมชนบางหละ ชุมชนหินลาด ชุมชนบางหวา้ 
ชุมชนบา้นเตรียม ต.คุระ ในเบ้ืองตน้เจา้หนา้ท่ีสถานีอนุรักษป่์าชายเลนท่ี 17 ภายใต ้กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง เร่ืองแนวเขตความรับผิดชอบ  และอ านาจความรับผิดชอบในพื้นท่ีป่าชายเลน  เม่ือเกิดความ
ร่วมมือลงพื้นท่ีท าแผนท่ีร่วมกนับนพิกัดดาวเทียม จึงพบว่าเป็นพื้นท่ีป่าสงวน ช่ือว่า “ป่าเลนโครงการก่ิง
อ าเภอคุระบุรี แปลงท่ีสาม” ภายใตค้วามรับผิดชอบของกรมป่าไม ้ซ่ึงไม่ใช่พื้นท่ีป่าชายเลนท่ีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ังรับผิดชอบโดยตรง  ท าให้มีการรับรองแผนท่ีร่วมกนัพื้นท่ีดงักล่าวไม่อยู่ในเขตป่าชาย
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เลน  เพื่อเขา้สู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิของป่าสงวนต่อไป ท าใหพ้ื้นท่ีบางแปลงท่ีไม่ติดเขตป่ามีสิทธิท่ีจะได้
ขอออกโฉนดในทนัที และพื้นท่ีบางแปลงก็ยงัมีขอบเขตท่ีทบัซอ้นอยูใ่นป่าสงวนแห่งชาติต่อไป   
 
3.4 ประวัติศาสตร์ชุมชุม เคร่ืองมือพสูิจน์ความทับซ้อนท้ัง 2 มิติ 

การท่ีกฎหมายก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์โดยไม่ไดม้องประวติัศาสตร์ชุมชน ท าให้ปัญหาการถือครอง
ท่ีดินของชุมชนมีเกิดความขดัแยง้สูงขึ้นตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา พฒันาการขึ้นตามล าดบั ตั้งแต่การห้ามเขา้
หาของป่า การจบัยดึผลอาสิน การจบักุมผูเ้ขา้ไปท าสวนยาง จบักุมผูท่ี้เขา้ไปเก็บผลอาสิน น าก าลงัเขา้ตดัฟัน
ท าลายพืชผลอาสิน  และฟ้องร้องด าเนินคดีในขอ้หาบุรุกท่ีดินตนเองเป็นตน้ 

จนถึงปี 2548 สถานการณ์เร่ิมรุนแรงและกระจายตวัออกไปทั้งอ าเภอ ซ่ึงขณะเดียวกันขบวนการ
ประชาชนในจงัหวดัพงังาก็เร่ิมเติบโตเช่นเดียวกันดว้ยฐานเครือข่ายผูป้ระสบภยัสึนามิ ในขณะท่ีกระแส
ทางการเมืองก็เอ้ือให้กบัการเคล่ือนไหวของภาคประชาชน การเปิดพื้นท่ีอีกมุมต่อสังคมท่ีมองว่าคนท่ีท ามา
หากินในพื้นท่ีของรัฐทุกประเภทคือผูบุ้กรุก แทจ้ริงเป็นผูท่ี้อยู่อาศยัมาก่อนและรักษาป่าดว้ยความหวงแหน
จากการด าเนินงานของเครือข่ายชุมชนก็ตามมา  
  ปัจจุบนั ความรุนแรงของความขดัแยง้ระหว่างชุมชนกบัพื้นท่ีอนุรักษ ์มีความเบาบางลงไปมาก จน
บางพื้นท่ีแทบไม่มีเลย เพราะเครือข่ายและชุมชนมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั ไม่
วา่จะเป็นการไม่รุกล ้าพื้นท่ีเพิ่มของชุมชน และการระงบัการตดัฟันผลอาสินในพื้นท่ีทบัซ้อน ตามมาตรา 22 
ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ปี 2504 

จากข้อ 3.2 และ 3.3 จะเห็นว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (กฎหมาย) กับการทับซ้อนเชิงพื้นท่ี 
(นิเวศน์) สามารถใชก้ระบวนการสืบคน้ประวติัศาสตร์ชุมชนมาเติมเตม็การแกปั้ญหาได ้กล่าวคือ  
- การตั้งถ่ินฐานของชุมชนนั้นเป็นไปตามการสร้างถนนเพชรเกษมท่ีเกิดขึ้นในปี 2500-2510 ขณะท่ี

พื้นท่ีอนุรักษแ์ปลงแรก  เร่ิมประกาศในปี 2517 ดงันั้นชุมชนท่ีอยู่ในแนวบริเวณถนนเพชรเกษมก็มี
หลกัฐานท่ียนืยนัไดว้า่มีการตั้งถ่ินฐานก่อน 

- ส่วนภูมินิเวศน์กบัการตั้งถ่ินฐานของชาวมุสลิม ไดมี้การบนัทึกไวว้่า ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นิยมท า
อาชีพประมงชายฝ่ัง การตั้งถ่ินฐานจึงอยูต่ามพื้นท่ีใกลท้ะเล ขณะเดียวกนัก็มีการท าสวนไปพร้อมๆ 
กนัดว้ย จึงเป็นอีกหลกัฐานการยนืยนัท่ีสอดคลอ้งตามภูมินิเวศน์ของชุมชน  
 

 
 
 
 
 
 



กรณีศกึษาการปฏริปูทีด่นิ อ.คุระบุร ีจ.พงังา  33 
 

 
 
 

บทท่ี 4 การปรับตัวต่อสู้ของชุมชน 
 

จุดเปล่ียนท่ีส าคญัของการรวมกลุ่มผูไ้ด้รับผลกระทบจนเกิดเป็นเครือข่ายคือ การท่ีแกนน าและ
ชาวบ้านมองเห็นแนวโน้มในการความส าเร็จของการแก้ปัญหา จากการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
แก้ปัญหาท่ีดินและการสนับสนุนของเครือข่ายท่ีสามารถน าไปสู่การเจรจาปัญหาระดับพื้นท่ีไปสู่การ
แกปั้ญหาระดบัชาติได้ แกนน าจากพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบทั้ง 13 หมู่บา้น จึงค่อยๆ รวมตวักนัเป็นขบวน
เครือข่าย รวบรวมขอ้มูลประวติัความเป็นมาและปัญหาในชุมชนของตวัเอง เพื่อน าเร่ืองราวความเดือดร้อน
จากชาวบา้นไปสู่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งแลว้เจรจาการแกปั้ญหา จนเกิดคณะท างานแกปั้ญหาขึ้นในระดบัอ าเภอ 
ท่ีเช่ือมโยงต่อกับเครือข่ายตัวแทนการแก้ปัญหาระดับชาติ ท าให้สามารถเจรจาในการยุติการจบักุมและ
ท าลายพืชผลอาสินไดใ้นพื้นท่ีเครือข่าย กระบวนการของภาคประชาชนท่ีจะกล่าวมาน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น
สองช่วง คือ ช่วงท่ี 1 การขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาก่อนท่ีจะเกิดเครือข่าย และ ช่วงท่ี 2 หลงัจากเกิดเครือข่าย 
(คปสม.)คุระบรี ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 
 
4.1 การแก้ไขปัญหาที่ดินก่อนรวมกนัเป็นเครือข่าย 

ก่อนปี พ.ศ.2550 แกนน าชุมชนต่างท าขับเคล่ือนการแกปั้ญหาท่ีดินอยู่หลายคน ทั้งยื่นขอ้มูลความ
เดือดร้อนผ่าน สส. และผูว้่าราชการจงัหวดั แต่กระบวนการมีส่วนร่วมจากชาวบา้นยงัมีไม่มาก เน่ืองจาก
ชาวบา้นยงัไม่ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการแกไ้ข เพราะปัญหายงัไม่รุนแรง การจบักุม ไล่ร้ือและตดั
ฟันผลอาสินยงัมีไม่มากนกั  
  ในระยะท่ียงัไม่มีการรวมตวักนัแกปั้ญหา ปี 2550 ซ่ึงมีการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อชาวบา้นหนกัขึ้น ก็
มีมูลนิธิดา้นสิทธิเขา้มาเร่ิมเป็นท่ีปรึกษาและจดัการอบรม โดยเชิญ นายไมตรี จงไกรจกัร เป็นวิทยากร  หลงั
การอบรมทางเครือข่ายคุระบุรีไดข้อให้เป็นท่ีปรึกษาในการจดักระบวนการเครือข่ายชุมชนเพื่อให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนไปสู่การแกปั้ญหา  ช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ การรวมกลุ่มกนัแกปั้ญหา
จึงเร่ิมชดัเจนมากขึ้น  เร่ิมจากการประชุมแกนน า - ผูใ้หญ่บา้น รวบรวมขอ้มูลแลว้น าเสนอผูว้า่ราชการ ซ่ึงใน
ปีนั้นทางจงัหวดัได้เพียงรับเร่ืองไวแ้ต่ไม่มีการสานต่อการแกปั้ญหาในพื้นท่ี แกนน าจึงแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันต่อว่าน่าจะเข้าร่วมกันเป็นเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) จึงเร่ิม
สัมพนัธ์กนันบัแต่นั้นเป็นตน้มา ซ่ึงแกนน าท่ีร่วมต่อสู้กนัมาบางส่วนก็ถอยห่างออกไป เหลือท่ีร่วมอยู่ตั้งแต่
แรกถึงปัจจุบนัมีทั้งหมด 10 หมู่บา้น 
  หลังจากท่ีมูลนิธิดังกล่าวหมดโครงการ เครือข่าย  คปสม. ได้เข้ามาเช่ือมต่อในปลายปี 2551  
แนวทางในการท างานจึงเปล่ียนไปจากการยื่นเร่ืองท่ีจงัหวดัก็มีการพฒันายกระดับเป็นการยื่นเร่ืองต่อ
นายกรัฐมนตรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมา ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาทั้งระบบมี
ค าสั่งให้ตั้งกรรมการระดบัจงัหวดัเพื่อแกปั้ญหา  ซ่ึงจงัหวดัก็มีการตอบสนองมากกว่ายุคก่อนๆ  เพราะมี
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อนุกรรมการจากส านักนายกรัฐมนตรีลงติดตามอย่างต่อเน่ือง  มีตวัแทนเครือข่ายเขา้ร่วมเป็กรรมการและ
อนุกรรมการทุกระดบั    
4.2 การแก้ไขปัญหาที่ดินโดยขบวนเครือข่าย 
 หลกัการแก้ปัญหาท่ีดินของอ าเภอคุระบุรี เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของแกนน าทั้ง 13 หมู่บ้าน 
ร่วมกบัผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีวิเคราะห์ปัจจยัและแนวโน้มของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
กระท าตามกฎหมายท่ีส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้และการแย่งชิงทรัพยากรมาก าหนดรูปแบบในการแกปั้ญหา
จนไดห้ลกัในการท างาน คือ  

1) ชุมชนต้องมีข้อมูลท่ีประกอบดว้ย ขอ้มูลประวติัศาสตร์ชุมชน ผงัครอบครัว ผงัตระกูล  หลกัฐาน
ทางราชการเช่นการขอบา้นเลขท่ีไฟฟ้า  ประปา ประวติัผูใ้หญ่บา้นคนแรกจนถึงปัจจุบนั  หลกัฐาน
ทางกายภาพ  หลกัฐานทางความเช่ือ  แผนท่ีชุมชน  แผนท่ีคน  เป็นตน้ 

2) ชุมชนต้องมีสมาชิก โดยมีการส ารวจจดัท าขอ้มูลสมาชิกท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีชอบธรรมในการอยูกิ่น
ในพื้นท่ีของตนเอง  ซ่ึงตอ้งป้องกนัการน าบุคคลท่ีบุกรุกใหม่เขา้มาเป็นสมาชิก ใชเ้วทีประชาคมใน
การพิจารณาคุณสมบติัสมาชิกเพื่อป้องกนัการช่วยเหลือผูบุ้กรุกใหม่  และหมู่บา้นไหนขอ้มูลพร้อม
ก็เร่ิมก่อน 

3) ชุมชนต้องมีกองทุนพัฒนากลุ่มของตนเอง  สมาชิกในกลุ่มร่วมสมทบกองทุนในการพฒันากลุ่ม
ตามรูปแบบต่างๆ  ดว้ยศกัยภาพท่ีต่างกัน อาจส่งเงินเขา้กลุ่ม  ครอบครัวละ 50-100 บาท เพื่อเป็น
กองทุนของตนเองในการผลกัดนัการแกปั้ญหา 

  
4.2.1 ความเคล่ือนไหวของเครือข่าย 
   กิจกรรมแรกท่ีท าในนามเครือข่าย คปสม.คุระบุรี คือ ประชุมร่วมกบัเครือข่ายใหญ่ เรียนรู้ปัญหา
จากต่างพื้นท่ี ต่อมาเม่ือมีคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาท่ีดินฯ ก็มีการลงพื้นท่ีพิพาทเก็บขอ้มูล จดัท าแนวเขต
รายแปลงโดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน ส่งขอ้มูลให้ทางกระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาและประสานสั่งการ
ถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  จึงมีเจา้หน้าท่ีลงมาปฏิบติังานในพื้นท่ีจริงร่วมกบักรรมการระดบัอ าเภอ  
โดยเร่ิมตน้ท่ีชุมชนบ่อหิน มีเจา้หนา้ท่ีป่าชายเลน เจา้หนา้ท่ีป่าไม ้และเจา้หนา้ท่ีอุทยาน  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีป่าชาย
เลนมีการปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง 
    การเคล่ือนไหวการเจรจาการแกปั้ญหามีตั้งแต่ในพื้นท่ีอ าเภอ จงัหวดั จนถึงรัฐบาลส่วนกลาง  ต่อมา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ก่อนมีการยุบสภาในรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี ทาง
เครือข่ายไดเ้ขา้ร่วมเคล่ือนไหวท่ีหนา้รัฐสภา  มีการชุมนุมในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม 
(ขปส.) หรือ P-move ท่ีลานพระบรมรูปทรงมา้ กรุงเทพมหานคร คร้ังนั้นเครือข่าย คปสม.คุระบุรี มีตวัแทน
ท่ีเดินทางไปร่วมดว้ยจ านวน 30 คน เพื่อไปพบรัฐมนตรีและอธิบดีในกรมต่างๆ ท่ีมีขอ้พิพาทในพื้นท่ี โดยมี
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วิธีเจรจา คือ คดัตวัแทนแกนน าไปคุยกบัแต่ละกระทรวง ทั้งกรมป่าไม ้อุทยานฯ กระทรวงทรัพยากรฯ  ซ่ึงมี
วิธีแกปั้ญหาและมีวิธีเจรจาท่ีต่างกนัออกไป  
  เม่ือมีการชุมนุมและการเจรจาเสร็จในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ก็มีการออกค าสั่งจากรัฐมนตรีให้มี
กระบวนการพิสูจน์สิทธิคือ 1) ยื่นเร่ือง 2) รังวดั-กนัเขต 3) ตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ ตาม พ.ร.บ.ท่ีดิน 
ผลการเคล่ือนไหวคร้ังนั้นท าให้มีการกันพื้นท่ีป่าชายเลนให้ชาวบ้าน รายท่ีกันเขตพื้นท่ีออกแล้วไม่ติด
หน่วยงานทบัซอ้นใด  ก็ให้โครงการเดินส ารวจออกเอกสารสิทธิท่ีดินจาก จ.กระบ่ีมาออกโฉนดรายแปลงให้
ในเวลาต่อมา 
  ส่วนรายท่ีมีปัญหาป่าสงวนทบัซ้อนแลว้ถูกเพิกถอน นส.3ก เม่ือพิสูจน์สิทธิแลว้ว่าไม่ทบัซ้อนกบั
หน่วยงานใดอีก กรมท่ีดินก็มีค  าสั่งใหค้ืนเอกสารสิทธ์ิให ้ซ่ึงมีชาวบา้นท่ีเขา้มายืน่เร่ืองขอพิสูจนสิ์ทธิทั้งหมด 
44 ราย จาก 52 ราย ซ่ึงในปลายเดือนสิงหาคม 2555 เร่ิมการเดินพิสูจน์สิทธิ -กระบวนการแต่งตั้งการพิสูจน์
ทั้ง 44 ราย ปัจจยัส าคญัของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ล่าชา้ตามไปดว้ย  รวมทั้งเครือข่ายเองก็คาดหวงัใหต้วัแทนไดผ้ลกัดนัการแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง 
 
4.2.3 กติกาและกระบวนการท างานของเครือข่าย 
 ถึงแมค้วามคืบหนา้ของการแกปั้ญหาในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะยงัอยูร่ะหว่างด าเนินการ ยงัไม่ส้ินสุด
กระบวนการไดเ้อกสารสิทธ์ิ แต่บทเรียนของการขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาเป็นเครือข่ายก็น่าจะช่วยให้ชุมชน
อ่ืนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัการชุมชนของตนเองได ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงกติกาและกระบวนการ
ท างานของเครือข่ายแต่ละระดบัออกมาไดด้งัน้ี 
 
ระดับรายกรณี (รายครัวเรือน) 
   คุณสมบัติของสมาชิก เน่ืองจากการใช้ท่ีดินและการอนุรักษ์เป็นหัวใจหลกัของการอยู่ร่วมกันใน
เครือข่าย ผูท่ี้จะมาเป็นสมาชิกร่วมเครือข่ายไดน้ั้น ตอ้งเป็นผูท่ี้ท ากินในพื้นท่ีนั้นมานาน อย่างน้อยสุดคือ
ก่อนปี 2550 ตามมติท่ีประชุมในระดบัจงัหวดั แต่สมาชิกส่วนมากก็จะปลูกยางกนัมานานกวา่ 5 ปี หรือ 10 ปี 
แลว้  
  การรับสมาชิก จะมีการตรวจสอบกนัผ่านประชาคมในหมู่บา้นว่า เป็นผูท่ี้อยูม่าแต่เดิมไม่ใช่ผูบุ้กรุก
ใหม่ หรือถา้มีคนใหม่ตอ้งเป็นสมาชิกครอบครัวขยายในชุมชนดั้งเดิมเท่านั้น เขา้ร่วมเวทีประชุมประชาคม 
เพื่อสร้างกติกาของเครือข่ายร่วมกนั 
  การท าข้อมูลของตนเอง แต่ละกรณีส่งขอ้มูลของตนเองรวบรวมไวท่ี้คณะท างานของชุมชนหรือ
แกนน าชุมชน โดยส่งประวติัของครอบครัวและส าเนาเอกสารการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อยืนยนัและแสดง
หลกัฐานทั้งเอกสารสิทธ์ิ เช่น โฉนด นส.3 เอกสารจบัจอง สค.1 เอกสารการเสียภาษีท่ีดิน ภ.บ.ท.5  
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       การปกป้องรักษาพื้นท่ี แต่ละพื้นท่ีท่ีมีกันชนกับป่า ตอ้งมีเจา้ของพื้นท่ีดูแลบริเวณแนวหลงัของ
ชุมชนไม่ให้มีการแผว้ถางจากผูบุ้กรุก หากมีผูบุ้กรุกต้องมีการปรามและแจ้งเครือข่าย หากไม่ท าก็จะมี
มาตรการลงโทษจากภายในกลุ่ม นอกจากเฝ้าระวงัแลว้ ยงัมีกิจกรรมเชิงวฒันธรรมในการปลูกและรักษาป่า
โดยท าป่าชุมชน โดย หมู่ 4 นายทุย และหมู่ 6 บา้นทุ่งรัก มีการท าป่าชุมชน มีพิธีบวชป่าเพื่อปลูกตน้ไมแ้ละ
ดูแลป่า หรือการปลูกต้นจากในแถบชายเลนของชุมชนแม่นางขาว โดยปรับพันธุ์ไม้แทนไม้ชายเลนท่ี
เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 
 
ระดับชุมชน 
  การรวบรวมข้อมูลชุมชน แต่ละชุมชนจะใช้หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชุมชน อาทิ โรงเรียน 
มสัยดิ กูโบร์ (หลุมฝังศพ) ซ่ึงมีอายุกว่า 50 ปี ซ่ึงเป็นประจกัษพ์ยานท่ีชดัเจนว่า ไดอ้ยู่อาศยัและใชป้ระโยชน์
ในพื้นท่ีมานานหลายสิบปีก่อนท่ีจะมีการประกาศเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติซ้อนทบัพื้นท่ีชุมชนใน
ภายหลงั  
      แต่ละหมู่บา้นจะมีแบบฟอร์มทั้งแบบเฉพาะหมู่บา้นและของส่วนกลางส าหรับเก็บขอ้มูลส ารวจ
ปัญหา รวบรวมจ านวนผูเ้สียหาย ขนาดพื้นท่ี รวบรวมขอ้มูลไวเ้องเป็นเล่มท่ีแกนน าของแต่ละชุมชน แลว้
ประมวลขอ้มูลร่วมกนัในเครือข่าย เพื่อเสนอการแกปั้ญหากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การมีส่วนร่วม การเขา้เป็นสมาชิกในเครือข่ายสมาชิกตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการแกปั้ญหา  การ
พฒันาชุมชน ตอ้งเขา้ประชุม ออกความคิดเห็น เม่ือกิจกรรมท่ีตอ้งลงแรง โดยเฉพาะการร่วมชุมนุม การ
พฒันาสาธารณะ เขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมและการผลกัดนันโยบาย  
 
ระดับจังอ าเภอและจังหวัด 
     การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองอ าเภอคุระบุรี ซ่ึงก่อเกิดขึ้น
ภายใต้การเช่ือมโยงเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวดัพังงา  มีการ
แลกเปล่ียนแนวทางการแกปั้ญหาและความกา้วหน้าทั้งระหว่างจงัหวดัและระหว่างอ าเภอ เช่น การเรียนรู้
เครือข่ายแก้ปัญหาระดับอ าเภอท้ายเหมือง  อ าเภอตั่วป่า กับ อ าเภอคุระบุรี ว่ามีวิธีการด าเนินงาน  แนว
ทางการแกปั้ญหาว่าเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร ท าให้กระบวนการเจรจากบัหน่วยงานรัฐในระดบัจงัหวดัมี
พฒันาการอยา่งรวดเร็ว  เกิดคณะท างานร่วม  ซ่ึงเครือข่าย คปสม.ไดมี้การเจรจาต่อรองและติดตามอยู่ตลอด
ไม่วา่การปรับเปล่ียนโยกยา้ยขา้ราชการระดบัสูงก่ีคร้ังก็ตาม 
        การพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ จากการแลกเปล่ียนรู้เรียนรู้ ดูงาน ท่ีผ่านมาเครือข่าย       คปสม. คุ
ระบุรีมีการการเดินทางศึกษาดูงาน เพื่อน าบทเรียนท่ีไดไ้ปพฒันาการต่อสู่กบัการจดัการทรัพยากร โดยการ
เดินทางคร้ังส าคญัน้ี 7 วนั ศึกษาใน 3 จงัหวดั 3 พื้นท่ีภาคตะวนัออก คือ 

28 ตุลาคม พ.ศ. 2551  บา้นเปร็ดใน 
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29 ตุลาคม พ.ศ. 2551  เรียนรู้งานจากโครงการอนัเน่ืองพระราชด าริ อ่าวคุง้กระเบน 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2551  ปัญหาท่ีดินและยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง บา้นวงัตะกอ 

   บทเรียนท่ีไดรั้บ คือ ไดส้ะทอ้นการน าวิธีพึ่งตนเองมาปรับใช้ในพื้นท่ี โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินโดยให้ชาวบ้านท่ีประสบปัญหาในกรณีน้ีเป็นกลไกหลักในการแก้ปัญหา แล้วผูน้ าเป็นกลไกท่ีจะ
ประสานติดตามใหเ้กิดผลทางปฏิบติัภายใตค้  าวา่การมีส่วนร่วม  
 
ระดับชาติ 
        เม่ือขอ้มูลระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชนไดรั้บการเรียบเรียงอยา่งมีระบบแลว้ ตวัแทนเครือข่ายจะท า
หน้าท่ีการเจรจากบัหน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบการแกปั้ญหากบัชุมชน ขอ้มูลทั้งหมดท่ีเตรียมมา ร่วมกบั
ความสัมพนัธ์และเทคนิคของนกัเจรจาท่ีสอดรับกลไกการท างาน ท าใหก้ารจดัการกบัปัญหาขบัเคล่ือนไปได้
สะดวกกวา่การใชก้ าลงักดดนัเพียงอย่างเดียว ซ่ึงในการชุมนุมท่ีลานพระบรมรูปทรงมา้ในเดือนกุมภาพนัธ์ท่ี
ผา่นมา ทางเครือข่ายไดย้ืน่ขอ้เสนอในการแกปั้ญหาต่อรัฐบาล คือ 
- ชาวบา้นอ าเภอคุระบุรีตอ้งการไดสิ้ทธิความปลอดภยัในการท ากินในพื้นท่ีของตนเองตอ้งการเอกสาร

สิทธ์ิโดยเฉพาะโฉนดและ นส.3 เน่ืองจากหากมีเอกสารสิทธ์ิจะท าใหเ้กิดความมัน่คงในชีวิต  
- ให้กนัแนวเขตป่าออกจากท่ีท ากินของชาวบา้นให้มีการส ารวจแนวเขตท่ีดินของชาวบา้นแต่ละรายเพื่อ

น าไปสู่การออกเอกสารสิทธ์ิใหก้บัชาวบา้น 
- ขอใหมี้การยติุการจบักุมชาวบา้นคู่กรณีระหวา่งท่ีมีการกนัเขตและด าเนินการพิสูจน์สิทธิ 
- ใหมี้การปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีดินในเชิงระบบและโครงสร้างโดยรัฐดึงภาคส่วนอ่ืนทั้งในส่วนการ

ปกครอง เช่น นายอ าเภอ และชาวบา้นในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ของรัฐมาร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาท่ีดิน 
 

ผลความส าเร็จของการแก้ปัญหาโดยเครือข่าย 
- บา้นบางติบ หมู่ 6 ไดเ้อกสารสิทธ์ิ 2 ราย  สามารถกนัพื้นท่ีป่าชายเลนออกจากพื้นท่ีชุมชนไดท้ั้งหมด 

330 ราย ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถออกเอกสารสิทธ์ิได ้อีกกวา่ 400 ไร่ยงัติดอยูใ่นพื้นท่ีเขตป่าสงวน 
- บา้นบางหละ หมู่ 10 ไดก้นัพื้นท่ีป่าชายเลนออกจากชุมชนและไดโ้ฉนดท่ีดิน  130 แปลง 
- บา้นนายทุย หมู่ 4ไดก้นัพื้นท่ีป่าชายเลนออกจากชุมชนและออกเอกสารสิทธ์ิโฉนดท่ีดิน 34 แปลง 
- บา้นบางหวา้ หมู่ 9 ไดก้นัพื้นท่ีป่าชายเลนออกจากชุมชนและไดโ้ฉนดท่ีดิน รวม 25 แปลง 
- ตรวจสอบกรณีท่ียกเลิก นส.3 เดิมของชาวบา้น 44 แปลง ทั้งหมดอยูใ่นกระบวนการพิสูจน์สิทธิ 

 
4.2.4 ปัญหาที่พบในการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาเป็นเครือข่าย   
  การท างานท่ีผ่านมาไม่ได้มีแต่ความส าเร็จเพียงอย่างเดียว ปัญหาท่ีเผชิญระหว่างทางมีทั้งความ
ทอ้ถอยในการท างานระยะยาว ทั้งแกนน าและชาวบา้น และส่ิงท่ีทา้ทายการแกปั้ญหาดว้ยเครือข่ายก็คือ ค า
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ปรามาสจากคนท่ีเคยท างานแกปั้ญหาแบบรวมกลุ่มมาก่อน วา่เคยท ามาก่อนแลว้ แต่ก็ยงัท าไม่ส าเร็จ แลว้คน
ท่ีมาท าทีหลงัจะส าเร็จไดอ้ยา่งไร แต่ทีมงานก็สามารถไปถึงจุดท่ีแกปั้ญหาไดส่้วนหน่ึง  
  การท างานของเครือข่าย คปสม. ในการแกปั้ญหาท่ีดินนั้นต่างจากกลุ่มอ่ืน คือ วิธีเคล่ือนไหวไม่ใช่
แค่รู้จกักบั สส. แลว้ยื่นเร่ืองให้ สส. ไปกดดนัผูว้่าฯ แต่เครือข่ายกลบัใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ปี40 มาตรา 
61,67 เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใชป้ระโยชน์ให้ภาครัฐรับฟังเร่ือง ท าให้เครือข่ายมีพลงัในการ
ท างาน ซ่ึงการขับเคล่ือนในหลักการน้ีได้ให้ประโยชน์ คือ เจ้าหน้าท่ีมีความเกรงในอ านาจต่อรอง จน
สามารถถ่วงดุลการบงัคบัใชก้ารด าเนินงานจากส่วนกลางได ้นอกจากนั้นการด าเนินงานในอดีตท่ีผ่านมายงั
มีอุปสรรคในการแกปั้ญหา คือ 
  การประชาสัมพันธ์การลงพื้น ท่ีพิ สูจน์สิทธิและข้ันตอนการพิ สูจน์สิทธิยังไม่ ชัดเจน  ใน
กระบวนการแกไ้ข ชาวบา้นเองก็จะตอ้งยื่นเร่ืองซ ้ าต่อเจา้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจะให้มีการกันเขต พร้อมกับ
ตรวจสอบว่าพื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีป่าชายเลนตามมติ ครม.หรือไม่ เป็นพื้นท่ีป่าสงวนหรืออุทยานหรือไม่ เป็น
พื้นท่ี สปก. หรือไม่ เพราะบางทีพื้นท่ีบริเวณนั้นก็มีการประกาศ สปก. แลว้ แต่ไม่ไดแ้จง้ให้ชาวบา้นทราบ
ทัว่กนั ซ่ึงหากตรวจสอบแลว้พบว่าเป็นพื้นท่ีอุทยานและป่าไม ้ก็ตอ้งด าเนินกระบวนการยื่นต่อ จากอุทยาน 
หรือ ป่าไม ้และติดตามความคืบหนา้อยา่งต่อเน่ืองต่อไป ตวัอยา่งปัญหาในกรณีน้ี คือ  
 ในกรณีชุมชนบ้านนายทุย หลังจากท่ีชาวบ้านเคยยื่นเร่ืองไปแล้วตั้ งแต่ปี 2542 ชาวบ้านก็รอ
หน่วยงานเขา้มาแจง้ความคืบหนา้ในพื้นท่ี เม่ือไม่พบการตอบสนอง ชาวบา้นจึงคิดว่ายงัไม่ไดมี้การประกาศ
สิทธิให้ แต่ปรากฏว่าความจริงมีการเพิกถอนพื้นท่ีป่าในบริเวณท่ีร้องเรียนให้เป็น สปก. และ คืน นส 3 ให้
แลว้ แต่ไม่มีการแจง้ให้ชาวบา้นทราบ กระทัง่ชุมชนมีการรวมกนัเป็นเครือข่ายเพื่อเรียกร้องการแกปั้ญหา 
ความจริงจึงปรากฎออกมาว่า มีการคืนพื้นท่ีป่าให้เป็นพื้นท่ีชุมชนนานแลว้ ถึงไดมี้การรังวดัและท าโฉนด
ท่ีดินให้สมาชิกในเครือข่าย ซ่ึงหากไม่มีการรวมตวัเป็นเครือข่ายเจา้หน้าท่ีออกโฉนดก็จะรอให้มีการเรียก
เป็นรายๆ จึงจะออกโฉนดให้ กรณีน้ีแกนน าเครือข่ายมองว่านอกจากการละเลยการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ยงัอาจมี
อีกเหตุผลคือ เจา้หน้าท่ีรอท่ีจะให้ชาวบา้นยื่นเร่ืองเป็นกรณีๆ อาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอรัปชัน่ได ้ซ่ึง
ชาวบา้นในเครือข่ายจะตอ้งทวงสิทธิท่ีตวัเองควรจะไดรั้บต่อไป          
  ความไม่มั่นใจในการแก้ปัญหา ชาวบา้นหลายรายท่ีไม่ไดร้วมกลุ่มกบัเครือข่าย คปสม.คุระบุรี ไม่
เช่ือมัน่ในการแกปั้ญหาในลกัษณะเครือข่าย เพราะเห็นว่า เคยมีหลายกลุ่มท ามาก่อนแลว้แต่ไม่ส าเร็จ  เป็น
ตน้ 
 
4.3 ปัญหาและวิธีจัดการกบัการทับซ้อนกบัแต่ละหน่วยงาน 
   ภาพรวมของวิธีแกปั้ญหากบัแต่ละหน่วยงานก็คือ ทุกกระบวนการตอ้งประกอบดว้ยการพูดคุยกนั
ของทุกภาคส่วน เพื่อตกผลึกกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการยอมรับท่ีเกิดขึ้นจริง ระหวา่งหน่วยงานใหเ้กิด
กติกายอมรับร่วมกนั การแกปั้ญหาอย่างย ัง่ยืนจะเกิดขึ้นไดเ้ม่ือมีการถ่วงดุลอ านาจร่วมกนั พร้อมกบัยอมรับ
แนวเขต คือ ชาวบ้านต้องไม่รุกเขา้ไปข้างใน และดูแลแนวเขตร่วมกัน การลอ้มร้ัวลวดหนามอย่างเดียว
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แกปั้ญหาในทางปฏิบติัไม่ได ้ในขณะท่ีปัญหายงัอยูใ่นกระบวนการแกไ้ข ผูว้ิจยัไดล้องจดัล าดบัความยากง่าย
ในการแกปั้ญหากบัแต่ละหน่วยงานท่ีมีความทบัซอ้นไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 7 ตารางจดัล าดบัความยากง่ายในการแกปั้ญหากบัแต่ละหน่วยงานท่ีมีความทบัซอ้นในพื้นท่ี 

หน่วยงาน ข้อจ ากดัในการแก้ปัญหา ความยากในการแก้ปัญหา 
อุทยาน มีการบงัคบัใชก้ฎหมายมาก/ การมีส่วนร่วมนอ้ย  
ป่าสงวน มีบทบาทนอ้ย การกนัขอบเขตท่ีชดัเจนยาก  
ออป./ราชพสัดุ ไม่มีเจา้ภาพท่ีจะแกปั้ญหาท่ีชดัเจน  
ป่าชายเลน มีความยดืหยุน่ กนัขอบเขตท าไดง้่าย  

    
  จากตารางท่ี 7 จะพบว่าอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีมีความยากในการแกปั้ญหามากท่ีสุด เพราะ
มีกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเคร่งครัดกวา่หน่วยงานอ่ืน ส่วนป่าสงวนมีความยากในการแกปั้ญหา
รองลงมา เพราะมีหน้าการจดัสรรการใช้ทรัพยากรป่าไมเ้พื่อการพาณิชยร่์วมด้วยต่างจากการ อุทยานท่ีมี
ภารกิจอนุรักษเ์ป็นหลกั ขณะท่ีป่าชายเลนก็มีหนา้ท่ีอนุรักษเ์ช่นกนั แต่มีความสามารถในการยืดหยุ่นในการ
ด าเนินงานกบัภาคประชาชนมากกวา่ รายละเอียดของปัญหากบัแต่ละหน่วยงานมีดงัน้ี 
 
4.3.1 กรณีพื้นท่ีทับซ้อนกบัอุทยาน 
 สภาพปัญหาการทับซ้อนกบัอุทยาน 
 ช่วงแรก หลงัจากปี 2526 ท่ีมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปี 2530 ประกาศป่าชายเลน
ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 ธนัวาคม 2530 และปี 2531 ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติศรีพงังา ท าใหช้าวบา้นถูก
ขบัไล่ จบักุม ฟ้องร้อง และท าลายทรัพยสิ์น ถูกยึด/เพิกถอนเอกสารสิทธ์ิในการท ามาหากิน ไม่มีเอกสาร
สิทธ์ิ ไม่สามารถท ากินในพื้นท่ีเดิมของตนเองได้ อีกทั้ งเอกสารสิทธ์ิท่ีมี (นส.3) ก็ไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดใ้นระยะแรกนั้นชาวบา้นยงัสามารถท ามาหากินในพื้นท่ีเดิมได ้
  ช่วงหลงัประมาณ 15-16 ปีท่ีผา่นมาเกิดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐและชาวบา้นรุนแรง
มากขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีฯ เร่ิมมีการท างานอย่างจริงจงัประกอบกบักระแสอนุรักษ์ท่ีก าลงัเป็นท่ี
สนใจในวงกวา้งจึงท าให้เจา้หนา้ท่ีฯ เขา้ท าการจบักุมและท าลายทรัพยสิ์นในพื้นท่ีท ากินของ ชาวบา้นโดยท่ี
ชาวบา้นไม่ทราบมาก่อนว่ามีการกั้นเขตอุทยานตั้งแต่เม่ือไหร่ ซ่ึงสร้างผลกระทบมหาศาล ต่อทั้งดา้นร่างกาย
และจิตใจ รวมไปถึงความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นดว้ย 
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4.3.2 สภาพปัญหาบนพื้นท่ีทับซ้อนป่าสงวน 
  ตน้ตอของปัญหาความทบัซ้อนในพื้นท่ีคุระบุรีเร่ิมมาตั้งแต่สมยัประกาศป่าสงวน ท่ีมีการ ก าหนด
ขอบเขตจากส่วนกลางโดยไม่ไดล้งไปดูพื้นท่ีจริง ขีดเส้นแบ่งแผนท่ีกนับนโต๊ะ ไม่มีการก าหนดเขตร่วมกบั
ชุมชน เม่ือกระบวนการก าหนดเขตร่วมกบัชาวบา้นยงัไม่มี จึงไม่มีการก าหนดเขตร่วมกบั ชุมชน  แนวเขตท่ี
ออกมาจึงทบัซ้อนกบัพื้นท่ีของหมู่บา้น ถึงแมว้่าจะมีการอา้งกนัหลายคร้ังจากการตรวจสอบ ทางเจา้หนา้ท่ี
ของป่าไมก้็จะอา้งว่า ในการประกาศเขตป่าสงวนมีการติดประกาศท่ีบา้นก านนั  หรือท่ีอ าเภอ ใหช้าวบา้นมา
ทกัทว้ง มาคดัคา้น แต่ในขอ้เท็จจริงคือ ชาวบา้นเองก็ไม่รู้ว่ามีการประกาศท่ีบา้นก านัน บางท่ีเองก็ไม่ไดติ้ด
ประกาศ หรือ ติดประกาศไวก้็ปลิวหาย เม่ือไม่ไดต้รวจสอบ ก็ไม่ไดมี้โอกาสคดัคา้น 
    ความทบัซ้อนของปัญหาท่ีตามมา เร่ิมจากสมยัปี 2516 ช่วงนั้น ความรู้ความเขา้ใจของชาวบา้นและ
การเขา้ถึงการประกาศให้คดัคา้นยงัมีน้อยอยู่ จึงเกิดปัญหาท่ีคา้งไวช้ั้นแรก คือ ความทบัซ้อนบนป่าสงวน 
และเม่ือมีการประกาศพื้นท่ีอุทยานเป็นชั้นท่ีสองท่ีตามมา เดิมขอบเขตไม่ชดัอยู่แลว้ก็ถูกกฎหมายสองฉบบั
ซอ้นเพิ่มเขา้ไปอีก ยกตวัอยา่งเช่น มีรายท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีซอ้นทบักบัป่าสงวนแลว้โดนจบัก็จะผิด พ.ร.บ.ป่า
สงวน ฉบบัเดียว แต่เม่ือมีการประกาศพื้นท่ีอุทยานทบั ก็จะกลายเป็นผิดทั้ง พ.ร.บ.ป่าสงวนด้วย พ.ร.บ.
อุทยานดว้ย  และบางทีก็จะผิด พ.ร.บ.ป่าไมด้ว้ย  จึงกลายเป็นปัญหาทบัซ้อนมากขึ้น และในการประกาศ
อุทยานแห่งชาติในอดีตก็ไม่ไดต้่างจากการประกาศป่าสงวน ท่ีใชก้ารขีดแนวจากแผนท่ีจากส่วนกลาง การ
กนัแนวเขตก็ไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง กระบวนการมีส่วนร่วมก็ไม่ไดเ้กิดขึ้น จึงกลายเป็นปัญหาท่ีทบัซ้อนกนั ทั้งท่ี
ชาวบา้นอยูม่าก่อน 
  
การแก้ปัญหากบัอุทยานและป่าสงวน 
  ขั้นแรกตรวจสอบแนวเขตในระดบัพื้นท่ีว่า ปัจจุบนัมีการกนัพื้นท่ีแลว้ตดัออกไปหรือยงั สืบเน่ือง
จาก มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 (ดูภาคผนวก) อุทยานก็มีมาตรการผ่อนปรน โดยการพิสูจน์ สิทธิการอยู่อาศยัของ
ชาวบา้นให้ กรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าชาวบา้นอยู่มาก่อนการประกาศพื้นท่ีอนุรักษ์ก็ตอ้งคืนสิทธิให้ชาวบา้นไป 
และเม่ืออยู่ในระหว่างพิสูจน์สิทธิทางหน่วยงานก็ไม่สามารถไล่ชาวบา้นได ้ยกเวน้จะมีการบุกรุกใหม่ ซ่ึง
เป็นกระบวนการในเชิงการบริหารจดัการ ถา้อุทยานเห็นความส าคญัของกระบวนการส่วนร่วมกบัชาวบา้นท่ี
ดี มีการตั้ งคณะกรรมการชุมชน มีการส่ือสารกัน ก็จะไม่ค่อยมีความขัดแยง้กัน ซ่ึงกระบวนการการ
ตรวจสอบสิทธิท่ีป่าไมท้ าร่วมกบัชุมชนดงักล่าว มีขั้นตอนดงัน้ี 
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ภาพท่ี 7 กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบสิทธิในพื้นท่ีทบัซอ้นกบัป่าอุทยานและป่าสงวน 
 

1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกค าส่ังให้หน่วยงานในพื้นท่ีท่ีลงพื้นท่ีส ารวจเขต กรมอุทยาน(ป่าอุทยาน) กรม
ป่าไม(้ป่าสงวน) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง(ป่าชายเลน) ออกรังวดัขอบเขต-ขนาดพื้นท่ีของ
ชาวบา้น โดยร่วมด าเนินงานกบัผูใ้หญ่บา้นและกรรมการชุมชนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการทบัซ้อนใน
การดูแนวเขตร่วมกนั ในกรณีพื้นท่ีมีการทบัซอ้นกนัถึง 2 หน่วย เช่น กรณีชุมชนทุ่งรัก หมู่ 6  ต.แม่นาง
ขาว เม่ือมีการทบัซ้อนกนัทั้งป่าสงวนป่าเทือกเขาแม่นางขาว และป่าชายเลนโครงการทบัปุด ก็จะตอ้งมี
การกนัเขตออกทีละขั้น โดยกนัเขตป่าชายเลนออกก่อน ตามดว้ยกนัเขตป่าสงวนออกตามมา ซ่ึงในการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาพบปัญหา คือ 
- GIS ท่ีส ารวจไปคลาดเคล่ือน 100-300 เมตร แล้วแต่อัตราส่วนและ Projection วิธีแก้คือ 

หน่วยงานร่วมกบัชุมชนท าแนวเขตร่วมกนัทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง 
- เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติัตามหนังสือสั่งการ เม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาล  ตอ้งรอหนังสือสั่งการ

ใหม่ 
2) การเปล่ียนรัฐบาลบ่อยและค าสั่งท่ีไม่ต่อเน่ืองท าให้เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงานในพื้นท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพราะนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงตามรัฐบาลท่ีเปล่ียนไป 
3) น าขอบเขตท่ีได้มาเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศในแต่ละปี ก่อนช่วงท่ีมีการประกาศพื้นป่าอนุรักษ ์

เช่นปี 2498, 2510, 2518, 2535 แลว้มาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ว่ามีปรากฏการใชป้ระโยชน์
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พื้นท่ีตามภาพถ่ายหรือไม่ ซ่ึงก็มีหลายรายท่ีพบว่าการใชป้ระโยชน์ไม่ตรงกนั ซ่ึงจะมีกรรมการพิจารณา
ต่อไป แต่วิธีน้ีมีจุดอ่อน คือ  
- ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะเป็นผูเ้สียเปรียบ ด้วยเง่ือนไขท่ีชาวบา้นตอ้งเป็นผูท่ี้อยู่ก่อน พรบ.ป่าไม ้

พ.ศ.2484 การประกาศ  เขตอนุรักษ์ การประกาศเขตป่าสงวน เช่น อุทยานแห่งชาติศรีพงังา 
ประกาศปี 2531 ชาวบ้านอยู่มาก่อน และยงัต้องดูว่าก่อนหน้านั้ นมี พ.ร.บ.อะไรมาก่อนอีก  
ยกตวัอย่างอุทยานแห่งชาติศรีพงังาบริเวณท่ีเป็นป่าสงวนเทือกเขานมสาวตอ้งน าภาพถ่ายทาง
อากาศก่อนปี 2517 ท่ีมีการประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ์อีกที ซ่ึงชาวบ้านก็จะเสียเปรียบอีกมาก 
เพราะในอดีตชาวบ้านท าสวน ซ่ึงไม่ได้ปลูกยางเป็นแถวแบบในปัจจุบัน ซ่ึงการพิสูจน์จาก
ภาพถ่ายทางอากาศก็จะแยกออกจากพื้นท่ีป่าไดย้ากมาก 

- ตอ้งมีหลกัฐาน สค.1 ซ่ึงนอ้ยรายท่ีจะมีเอกสารน้ีมายนืยนั 
- การพิสูจน์สิทธิจะเนน้ภาพถ่ายเป็นหลกั ไม่ค่อยเนน้เร่ืองประวติัชุมชนและหลกัฐานอ่ืนๆ   

4) ส่งข้อมูลไปยังกระทรวงทรัพยากรฯ เม่ือพิสูจน์ไดว้า่อยูท่  ากินมาก่อนจริง   
5) เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิกถอนพื้นท่ีอนุรักษ์ ในกรณีท่ีกนัออกจากอุทยาน กรมอุทยานจะพิจารณา

การเพิกถอนพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติในบริเวณท่ีพิสูจน์ไดแ้ลว้ว่าประชาชนอยู่มาก่อน ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ท่ี ย าก ต่ อ ไป  เพ ร าะ ต้ อ ง ไป แ ก้ แ ผ น ท่ี แ น บ ท้ า ย ก ฤ ษ ฎี ก า ให ม่  โ ด ย ก ระ บ วน ก ารคื อ   
1) เสนอเข้ากรมอุทยาน 2) เสนอต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติตามมา  3) น าเร่ืองเข้า ครม. เพื่อ
ประกาศเขา้กฤษฎีกาเพิกถอนป่าอุทยาน ส่วนกรณีป่าสงวน กรมป่าไมจ้ะเป็นผูพ้ิจารณาการเพิกถอนโดย
กฎกระทรวงฯ ซ่ึงหลายกรณีในหลายพื้นท่ีก็คา้งอยูใ่นระดบั ครม. เช่นกนั 

6) ความเป็นไปได้คืนสิทธิให้กับชุมชน ปัจจุบันยงัไม่มีค  าสั่งใดๆ ท่ีจะระบุการออกเอกสารสิทธ์ิให้กับ
ชุมชนหลงัจากพิสูจน์ไดว้า่มีการอยูก่่อนการประกาศพื้นท่ีอนุรักษจ์ริง   
ด้านความคืบหน้า นักวิชาการจากอุทยานแห่งชาติแหลมสน  ให้ข้อมูลว่าพื้นท่ีบริเวณหมู่ 4 และ 12 

ต าบลคุระ ยงัไม่ได้พิสูจน์ สิทธิ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีคาบเก่ียวระหว่างส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี  5 
นครศรีธรรมราชและส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 สุราษฎร์ธานี ทางอุทยานแห่งชาติแหลมสนในเขต
จงัหวดัพงังาได้ท าหนังสือไปท่ีส านัก 4 และส่งเร่ืองไปส านัก 5 เพื่อให้พิจารณาสั่งการในการด าเนินการ
ต่อไป  เบ้ืองตน้เจา้หนา้ท่ีไดล้งพื้นท่ีจดัท าพิกดัแผนท่ี ขณะน้ีรวบรวมได ้46 ราย  
 

4.3.3 กรณีพื้นท่ีทับซ้อนป่าชายเลน 
สภาพปัญหาบนพื้นท่ีทับซ้อนป่าชายเลน 
  พื้นท่ีป่าชายเลนของอ าเภอคุระบุรีในอดีต มีการสัมปทานท าเตาถ่าน  เม่ือหมดสัมปทานไดเ้ปล่ียการ
ท านากุง้และต่อมามีการท าสวนปาลม์และสวนยางพารา ปัจจุบนัปัญหาการบุกรุกป่าชายเลนนอ้ยลงมากมาก 
ดว้ยชุมชนท่ีอยู่อาศยัในพื้นท่ีร่วมกนับริหารจดัการพื้นท่ีป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมกบัหน่วยงาน  ในส่วน
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การแกปั้ญหาความทบัซ้อนท่ีเกิดขึ้นกบัชุมชน ไดร่้วมมือกบัหน่วยงานแกปั้ญหา คือ ในปี 2553 หลงัจากมี
การน าเสนอปัญหาในพื้นท่ีต่อนโยบาย ก็มีค  าสั่งให้ หน่วยงานในพื้นท่ีเร่งด าเนินการส ารวจรังวดัแก้ไข
ปัญหาในทนัที  
การแก้ปัญหาที่เกีย่วข้องกบักรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
  ความคืบหนา้ของการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหว่างป่าชายเลนกบัชุมชนมีมากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆมี
ตน้ทุนมาจาก สถานีอนุรักษ์ป่าชายเลนท่ี 17 (คุระบุรี พงังา) และชุมชนมีแผนการท างานร่วมกนัมาก่อนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  และเลือกวิธีการบริหารจดัการร่วมกนั  การป้องปรามมากกว่า  
ซ่ึงการด าเนินงานดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
- การตักเตือนและจับกุม เม่ือพบการบุกรุก ซ่ึงปัจจุบันมีไม่มากนัก เพราะชุมชนในพื้นท่ีร่วมกันดูแล

ปกป้อง  จะตกัเตือนก่อน หากยงัไม่ยติุจึงด าเนินการจบักุม ส่วนใหญ่จะเป็นคนจากพื้นท่ีอ่ืนหรือเอกชน 
- การกนัเขต สถานีป้องกนัรักษาป่าชายเลนฯ 17 มีวิธีกนัเขต ดว้ยการขุดคู ท าเขตระหวา่งพื้นท่ีป่าชายเลน

กบัพื้นท่ีชุมชน วิธีน้ีใช้กนัพื้นท่ีล่อแหลมกบัชุมชนไดผ้ลอย่างชดัเจน ซ่ึงปัจจุบนัขุดได ้80% ของพื้นท่ี
ทั้งหมดแลว้ ซ่ึงอยู่ในระหว่างรองบประมาณอีก 20% จะเสร็จ ส่วนพื้นท่ีท่ีอยู่บนบกก็ท าการปักหลกั
ลอ้มไวก้นัการบุกรุกใหม่ โดยอาศยัความร่วมมือของชุมชน 

- ตั้งคณะกรรมการดูแลจากชุมชน เช่น กรณีของชุมชนบา้นบางติบ กบั บา้นคุระ ท่ีมีการร่วมกนัตรวจตรา 
ป้องกันปราบปราม ดูแลโดยชุมชน มีกิจกรรมปล่อยสัตว์น ้ าและฟ้ืนฟูป่า ร่วมกับโรงเรียนและ ปลูก
จิตส านึก อบรมร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ การบริหารจดัการป่าชุมชน  

- ปรับปรุงขอบเขต ในอนาคตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จะให้ส ารวจเพื่อปรับปรุงขอบเขตท่ี
ถูกตอ้งใหม่เร่ิมจาก 1 ต าบล 1 สถานี โดยความร่วมมือของชุมชน เพื่อท่ีจะประกาศพื้นท่ีใหม่  
  สาเหตุท่ีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของของพื้นท่ีในเขตป่าชายเลน ท าไดม้ากกว่าความขดัแยง้ใน

พื้นท่ีอ่ืน เป็นเพราะป่าชายเลนท่ีตั้งตามมติครม.ปี 2545 ไม่มีกฎหมายอนุรักษเ์ฉพาะเป็นของตวัเอง ปัจจุบนั
ใช้กฎหมายป่าไม ้การยืดหยุ่นผ่อนปรนจึงเกิดขึ้นไดม้ากกว่า การปฏิบติังานของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังด าเนินงานด้วยหลัก 2 ประการ คือ 1)มติคณะรัฐมนตรี เร่ืองประกาศพื้นท่ีป่าชายเลน 30 
ธนัวาคม 2530  และ 2) พ.ร.บ.ป่าสงวน ซ่ึงกรมป่าไมป้ฏิบติัตาม พ.ร.บ.น้ี  แต่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง อาศยั ตาม พ.ร.บ.น้ีได ้เม่ือไม่มีกฎหมายท่ีมีความแข็งตวัมาก ความยืดหยุ่นในการจดัการก็มากขึ้น
ตาม ขณะท่ีการท างานในระดบัพื้นท่ีก็ให้ความส าคญักบัการท างานร่วมกบัชุมชน การขุดคูตามสภาพจริง
กบัตามแนวเขตของมติ ครม. จึงท าได ้เพราะหากด าเนินการตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนอย่างเดียว การขดุคูเพื่อตดั
พื้นท่ีระหวา่งป่ากบัชุมชในลกัษณะน้ีก็ซุ่มเส่ียงกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผิดระเบียบกฎหมาย 
  ความคืบหน้าในการแกปั้ญหาของ สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 17 ได้กนัพื้นท่ีป่าชายเลน
ออกตามฐานขอ้มูลของเครือข่ายฯ  หลายพื้นท่ีท่ีไม่มีขอ้มูลไม่สามารถด าเนินการได ้จึงตอ้งเสนอเร่ืองเขา้สู่
กรรมการแกปั้ญหาระดบัอ าเภอต่อไป    
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4.3.4 กรณีพื้นท่ีทับซ้อนกบัองค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) 
สภาพปัญหาบนพื้นท่ีทับซ้อนป่าชายเลน 
  องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้(ออป.) เป็นวิสาหกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานท่ีมี
วตัถุประสงคห์ลกัคือการท าอุตสาหกรรมป่าไม ้คือการโค่นไมข้ายเพื่อหารายได ้โดยการสัมปทานจากป่าไม้
อีกทอดหน่ึง ทบัซ้อนในพื้นท่ีหมู่ท่ี 8 โชคอ านวย ต าบลแม่นางขาว ในอดีตเคยเป็นพื้นท่ีให้สัมปทานป่าไม ้
และเผาถ่าน หลงัจากหมดสัมปทานชุมชนก็เขา้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ปัญหาจึงทบัซ้อนกัน
หลายชั้น    
  ปัจจุบนั สภาพในพื้นท่ีของ ออป. แม้จะไม่มีปัญหาเร่ืองความรุนแรงอย่างอุทยานและป่าสงวน
กล่าวคือ ไม่มีปัญหาตดัฟัน หรือ ฟ้องร้อง แต่มีขอ้จ ากดัในการอยูอ่าศยัและท ากิน คือ 

1) การเขา้ถึงสาธารณูปโภค ชาวบา้นท่ีปรับปรุงบา้นหรือสร้างบา้นใหม่ในพื้นท่ี จะไปขอไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าไม่ได ้ถา้จะขอไฟฟ้าตอ้งไปขออนุญาต ออป. ท่ีนครศรีธรรมราชก่อน เพราะเจา้ของพื้นท่ี คือ 
ออป. 

2) การขออนุญาต / ขอรับการสนับสนุน การท าธุรกรรมทางการเงิน การสงเคราะห์ยาง ปัจจุบัน ตดั
โค่นยางเพื่อปลูกรอบใหม่ไม่ได ้ขอสงเคราะห์ยางไม่ได ้ไม่มีทุนในการกูย้ืมเพื่อลงทุนซ้ือเคร่ืองมือ
ท ากิน 

3) ความไม่มัน่คงในการอยู่อาศยั การแยง่ชิงการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน  ทรัพยากรณ์ระหวา่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  และชุมชน อาจถูกขบัไล่พื้นท่ี 

 
การแก้ปัญหากบัของ ออป. 
  เครือข่าย คปสม. คุระบุรี ยื่นเร่ืองเพื่อตรวจสอบพื้นท่ีท่ีมีปัญหาโดยท าแนวเขตให้ชดัเจนร่วมกับ
พื้นท่ีของ ออป. และตรวจสอบอายุการสัมปทานต่อกรมป่าไมอ้ยู่หรือไม่ หาก ออป. หมดสัมปทานแล้ว  
เสนอให้กรมป่าไมม้อบให ้สปก.เพื่อจดัสรรท่ีดินใหเ้กษตรกรไดต้่อไป  แต่หากสัมปทานยงัไม่หมดประสาน
ให ้ออป.ส่งพื้นท่ีคืนกรรมป่าไม ้ซ่ึงเม่ือคืนใหก้บักรมป่าไมแ้ลว้ พื้นท่ีบริเวณนั้นก็จะกลายเป็นพื้นท่ีป่าสงวน 
โดยกรมป่าไมส้ามารถเพิกถอนพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาตินั้น เขา้กระบวนการปฏิรูปท่ีดินจดัสรรให้เป็น สปก. 
ไดท้นัที  
 
4.3.4 การแก้ปัญหากบัราชพสัดุ 
  สภาพปัญหาในพื้นท่ีทบัซอ้นกบัราชพสัดุของอ าเภอคุระบุรีก็ไม่ต่างจากปัญหาการทบัซอ้นกบัออป. 
คือ ไม่มีความรุนแรงหรือขอ้พิพาทระหว่างกนั แต่มีความกงัวลเร่ืองสิทธิ คือ ชาวบา้นรู้ว่ามาใช้ท่ีสาธารณะ 
ท าประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้น ท าส่ิงก่อสร้างไม่ได้  ไม่มีความมั่นคงถึงรุ่นลูกหลาน ชาวบ้านจึงมี
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แนวทางในการตรวจสอบแนวเขตและขั้นตอนการประกาศพื้นท่ีราชพสัดุเพราะการประกาศเกิดขึ้นหลงัจาก
ท่ีชุมชนอาศยัมากวา่ ๑๐ ปี    
   ความทับซ้อนกับพื้นท่ีราชพัสดุ มักมีปัญหาอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) ไม่ได้มีการดูแล หรือแจ้งให้
ประชาชนเขา้ใจวา่หา้มเขา้ มีการปล่อยปละละเลย ให้ชาวบา้นเอามาใช ้หรือ 2) บางกรณีก็มีการสงวนไว ้ให้
ชาวบา้นอยู่ ไม่ไดบ้อกให้เช่า แต่ช่วงต่อมามีโครงการ "รัฐเอ้ือราษฎร์"ท่ีให้หน่วยราชการท่ีมีท่ีดินท่ีไมไดใ้ช ้
ส่งคืนพื้นท่ีมาให้กับกรมธนรักษ์ เพื่อจดัสรรให้กับชาวบา้น ส่วนราชการก็ส่งพื้นท่ีคืนมา กรมธนารักษ์ก็
สามารถเอาไปจดัสรรใหก้บัประชาชนดว้ยการเช่าได ้
 
การแก้ปัญหาของราชพสัดุ   
  การพิจารณาจะตอ้งแยกประเด็นป่าไมก้บัราชพสัดุออกจากกนั ตอ้งจดัล าดบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ว่า ท่ีดินแปลงนั้นมีการสงวนหวงห้ามไวเ้ม่ือไร มีเจตนาอะไร เช่น บางพื้นท่ีเป็นท่ีท่ีทหารเคยใช้ประโยชน์
อยู่ แต่เม่ือทหารถอนออกไป และตามมาด้วยนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ก็ให้หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องท่ีมีท่ีดินอยู่ในมือส่งมาให้กรมธนรักษ์จัดสรร อย่างเช่น ทหารส่งท่ีคืนให้กับกรมธนรักษ์ ถ้า
ชาวบา้นมีปัญหากบัทหารอยู่ก่อนหนา้นั้นแลว้ ก็จะเป็นประเด็นปัญหาท่ีคา้งมาแต่เดิมท่ีไม่ไดถู้กพิสูจน์สิทธิ 
พอเร่ืองมาอยูก่บักรมธนรักษแ์ทนหน่วยงานท่ีมีการทบัซอ้นมาก่อนเร่ืองก็ไม่จบ  
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บทท่ี 5 ทิศทางการแก้ปัญหาและการจัดการท่ีดินท่ีย่ังยืนของชุมชน 
   
  จากการถอดบทเรียนการพฒันาการของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองอ าเภอคุ
ระบุรี พบปัจจยัในการแกปั้ญหา แนวทางในการขยายผลการสร้างเครือข่ายการแกปั้ญหาท่ีดิน พร้อมดว้ย
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 
5.1 บทบาทของแต่ละภาคส่วนในการแก้ปัญหา 
5.1.1 บทบาทของผู้น าท้องถิ่น 

    ทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนส าคญั ถา้ทอ้งถ่ินไม่เขา้ใจกระบวนการแกปั้ญหา การท างานของ
ประชาชนก็จะยากตามไปด้วย ถ้าท้องถ่ินเข้าใจตรงน้ีแล้วมีส่วนร่วมก็ไม่ยาก แต่ส่วนส าคัญท่ีสุดก็คือ
ประชาชนตอ้งลุกขึ้น แกนน าตามธรรมชาติท่ีเป็นชาวบา้นจะเป็นคนท่ีขบัเคล่ือนต่อเน่ืองดว้ยกนั 

 ส าหรับพื้นท่ีคุระบุรีปัจจัยในการแก้ไขปัญหาท่ีต่างจากพื้นท่ีอ่ืน คือ การน าการขับเคล่ือนโดย
ผูใ้หญ่บา้นและก านัน มีเร่ืองน่ารู้ว่าหน้าท่ีในการดูแลป่าไม ้นอกจากเจ้าพนักงานของกรมป่าไมแ้ละกรม
อุทยานแลว้ ผูใ้หญ่บา้นและก านนั ก็มีหนา้ท่ีในการดูแลรักษาตาม พ.ร.บ. ป่าไมด้ว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่ผูใ้หญ่บา้น
เองก็จะไม่ทราบว่า ตนเองสามารถตรวจตราพื้นท่ีและป้องปรามการบุกรุกพื้นท่ีป่าได้ แต่แจง้ขอ้หาไม่ได ้
การรวบรวมขอ้มูลความเดือดร้อนก็ไม่ใช่หนา้ท่ีตามกฎหมายของผูใ้หญ่บา้น แต่เป็นส่ิงท่ีผูใ้หญ่บา้นของแต่
ละชุมชนจะท าตามจิตส านึกความรักทอ้งถ่ินวา่จะมีมากแค่ไหน 
  บทเรียนความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี มาจากการมีส่วนร่วมของแกนน าหลกัในชุมชน 
ได้แก่ ผูใ้หญ่บ้าน ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน แกนน าโดยธรรมชาติ และนักการเมืองท้องถ่ินมาเป็นหลักในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรม แต่ขณะเดียวกนัสถานะของความเป็นผูน้ าอย่างเป็นทางการก็เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของตัวเองด้วย เพราะแกนน าเหล่าน้ีจะมีกรอบการท างานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอ ความทา้ทายท่ีผูน้ าทอ้งถ่ินกลา้ท่ีจะลุกขึ้นมาจดักระบวนการชุมชน จากความรักทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่
มานานและความท่ีปัญหานั้นโอบลอ้มชุมชนของตวัเองนบัเป็นบทบาทท่ีน่าขยายผล 
 
5.1.2 บทบาทขององค์กรในการแก้ปัญหา 

องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาท่ีดินของเครือข่ายคุระบุรี มีทั้ งหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน ในการท่ีด าเนินงานร่วมกันพบว่า องค์กรภาคประชาชนเป็นกลไกในการสนับสนุนด้านการ
พฒันาศกัยภาพท่ีจะท าให้สมาชิกสามารถท าความเขา้ใจสภาพปัญหาท่ีตนเองเผชิญ รวมถึงการหาแนวทางท่ี
จะเรียนรู้จากพื้นท่ีอ่ืน เพื่อน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของตนเองได ้เม่ือพื้นท่ีอ าเภอคุระบุรี
เกิดเครือข่าย คปสม.อ าเภอคุระบุรีขึ้น องคก์รภาคประชาชนน้ีก็มีบทบาทในการท าขอ้เสนอในการแกปั้ญหา
ท่ีชดัเจนยื่นต่อภาครัฐและติดตามการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง และยงัร่วมมือกบัเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น เครือข่าย
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ปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทย เครือข่ายสลมั 4 ภาค เครือข่ายสมชัชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล ซ่ึงรวมตวักนั
เป็นขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็นธรรม(ขปส.) ท่ีท าหนา้ท่ีเจรจาการแกปั้ญหาร่วมกบัรัฐบาล ในการ
ชุมนุมหน้าลานพระบรมรูปทรงมา้ 22 วนั ซ่ึงท าให้เกิดนโยบายการแกปั้ญหาหลายเร่ือง  ส่วนองค์กรรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาท่ีดินในพื้นท่ีคุระบุรีจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ  

1) องค์กรฝ่ายปกครอง ประกอบดว้ย เทศบาล อบต. ท่ีวา่การอ าเภอ  
2) องค์กรด้านทรัพยากร ประกอบดว้ย สถานีอนุรักษป่์าชายเลน, ส านกัอุทยานแห่งชาติ ส านกังานป่า

ไม ้องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ส านกับริหารท่ีราชพสัดุและส านกังานท่ีดิน 
โดยองคก์รฝ่ายปกครองสามารถเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ มาพูดคุยกนัและช่วยเหลือการ
แกปั้ญหาได ้เพราะท่ีว่าการอ าเภอมีหลกัฐานการเสียภาษีและรับรองการอยู่อาศยัการใชท่ี้ดินของชุมชนจาก
ทะเบียนราษฏร์ ส่วนส านกังานท่ีดิน ก็เป็นหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลเร่ืองหลกัฐานของท่ีดิน 
  โดยการแก้ปัญหาขององค์กรฝ่ายปกครองนั้น ได้มีการตั้งคณะท างานการแก้ปัญหาท่ีดินระดับ
อ าเภอและระดบัจงัหวดั แต่การด าเนินงานก็ไม่สามารถท าไดต้่อเน่ืองเพราะมีปรับเปล่ียนโยกยา้ยขา้ราชการ
ทุกปี เม่ือกรรมการระดบัจงัหวดั ท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานไดริ้เร่ิมแนวทางการแกปั้ญหาใหม่ๆ และ
สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานไดแ้ลว้ มกัจะถึงเวลาเปล่ียนผูว้่าฯ เปล่ียนนายอ าเภอ ท าให้ตอ้งเร่ิมตน้ใหม่
และขาดความต่อเน่ืองของการแกไ้ขปัญหา  
  ส่วนองคก์รดา้นทรัพยากร องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ส านกับริหารท่ีราชพสัดุและส านกังานท่ีดิน 
มีหน้าท่ีในการบริหารการใช้ทรัพยากรท่ีดิน ขณะท่ีสถานีอนุรักษ์ป่าชายเลน, ส านักอุทยานแห่งชาติ 
ส านักงานป่าไม ้มีบทบาทในการดูแลรักษาป่าตามกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัการเม่ือพบการละเมิดส่วนมากก็
เจา้หนา้ท่ีก็จะมีการประนีประนอมมีการขอความร่วมมือกบัประชาชน การบงัคบัใชม้าตรา 22 จะมีเฉพาะกบั
รายท่ีบุกรุกใหม่เท่านั้น  
  นายวรพจน์ ลอ้มลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีพงังา ให้ขอ้เสนอแนะในการร่วมมือกันระหว่าง
องคก์รรัฐและประชาชนไวว้า่ “การจะแก้ปัญหาได้ ต้องพ่ึงพาทุกฝ่าย นี่เป็นปัญหาระดับชาติ งานชิ้นนีแ้ม้ไม่
สมบูรณ์ แต่อยากให้ทางเจ้าหน้าท่ีรัฐท้ังอุทยานฯ อ าเภอ ได้เป็นตัวกลางประสานเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจ
นโยบายบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วมชุมชนอย่างจริงจัง ถ้าสามหน่วยงาน ชุมชน  ปกครอง ป่าไม้ 
ร่วมกันเสนอแผนการร่วมกันท าเป็นโมเดลท่ีท าร่วมกันระดับอ าเภอ ควรดูพัฒนาการการเรียนรู้และต่อสู้ของ
ผู้น าท่ีมีความก้าวหน้า เช่น การศึกษาข้อมูลควรยกระดับการวิเคราะห์หลายระดับ ท้ังแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ได้สิทธิท ากิน รูปแบบท ากินให้มั่นคง แต่โยงให้เห็นการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาท้ังระบบในพืน้ท่ี” 
 
 
5.1.3 บทบาทของการจัดการตนเอง 

กลุ่มตวัอย่างชาวบา้นท่ีร่วมกนัแกปั้ญหาอย่างจริงจงั ส่วนมากมกัจะผูท่ี้เคยเดือดร้อนจากการจบักุม
โดยตรงและไม่เขา้ใจในรากเหงา้ของปัญหา ท าให้มีการปรับความคิดจากเดิมท่ีคิดว่าภาครัฐตอ้งมีหน้ าท่ี



กรณีศกึษาการปฏริปูทีด่นิ อ.คุระบุร ีจ.พงังา  48 
 

 
 
 

แกปั้ญหา เปล่ียนมาเป็นประชาชนตอ้งมีหนา้ท่ีในการแกปั้ญหา การน ากฎหมายมาใหป้ระชาชนเขา้ใจ รู้สิทธิ
ท่ีจะสู้ท่ีจะปกป้องตวัเอง จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เครือข่ายมีความกา้วหนา้เช่นน้ีได ้ประกอบกบัสบโอกาสทาง
การเมือง เน่ืองจากการแกปั้ญหานั่นเร่ิมขึ้นในช่วงท่ีมีรัฐบาลท่ีท างานอย่างต่อเน่ืองอย่างจริงจงั โอกาสดีท่ี
เครือข่ายไดมี้ทีมเจรจาท่ีแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีในการประสานการแกปั้ญหากบัการเมืองอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบัความรุนแรงของปัญหายงัไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน การรับขอ้เสนอในการด าเนินการ
แก้ไขจึงท าได้ไม่ยากนัก อ าเภอคุระบุรีจึงเป็นพื้นท่ีกรณีศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาขององค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน เช่น ส านักนายกรัฐมนตรีสมยันายกรัฐมนตรี นายอภิ สิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
ส านักงานปฏิรูป (สปร.) และยงัมีโอกาสท่ีส าคัญคือกรมท่ีดินมีโครงการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน  
ขณะเดียวกนักระบวนการแกปั้ญหาไปถึงจุดเปิดทางท่ีสามารถกนัป่าออกจากชุมชนได ้ จึงท าให้โครงการ
เดินส ารวจสามารถเขา้รังวดัออกโฉนดไดท้นัที 
 
5.2 ข้อเสนอการเร่ิมต้นสร้างเครือข่ายส าหรับชุมชน  

1) การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เร่ิมดว้ยการวิเคราะห์ ถึงปัญหาภายในพื้นท่ีก่อน  สร้างจิตนาการร่วม
ในการแกปั้ญหา  พร้อมท่ีจะลุกขึ้นมาจดัการปัญหาของตวัเอง ปัญหาของเราเราตอ้งแกเ้อง   เม่ือเร่ิม
มองเห็นความเดือดร้อนของปัญหาเหมือนกัน  พฒันาไปสู่การขยายความเขา้ใจสู่กลุ่มอ่ืนๆ เพื่อ
คน้หาวิธีการ เร่ิมตน้จากความร่วมมือภายในและขยายไปสู่ผูน้ าทางการผูใ้หญ่บา้นและก านนั   
  ท่ีปรึกษาเครือข่ายฯประเมินชุมชน  การเมืองภายใน  ตน้ทุน ศกัยภาพชุมชน และเร่ิมดว้ย
การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา  พฒันาเร่ืองความรู้และสิทธิของพลเมือง  ยกระดบัปัญหาให้
เห็นถึงโครงสร้างของปัญหา และพฒันาแกนน าให้ลุกขึ้นมาเป็นเจา้ของปัยหาเอง  ซ่ึงคุระบุรีอาจมี
ตน้ทุนท่ีสูงเพราะแกนน าส่วนใหญ่มาจากผูน้ าทางการและขยายไปสู่ผูน้ าธรรมชาติและผูเ้ดือดร้อน
เขา้ร่วมกระบวนการแกปั้ญหา 

2) พฒันาศักยภาพของแกนน า แกนน าศรัทธาพลงัประชาชนมีอ านาจในการขบัเคล่ือน และมีวิสัยทศัน์
ท่ีเปิดกวา้ง มองปัญหาออก พฒันาการวิเคราะห์กลา้คิด และ พร้อมจะเรียนรู้ใหม่ๆ รู้จกัประมวลส่ิง
ท่ีไดเ้รียนรู้เป็น จบัประเด็นเป็น 

3) การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพ เร่ืองความรู้เขา้ใจในกฎหมายสิทธิชุมชน  ท่ีมีผลต่อการแกปั้ญหาท่ีตวัเอง
เผชิญอยู่ การพฒันาตวัเองและพื้นท่ีอ่ืนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปัญหาใหม่ๆด้วยตวัเอง ต่ืนตวั
ตลอดเวลา ขณะเดียวกนัรอบขา้งของขบวนการก็มกัจะมีสมาชิกหรือคนรอบขา้งท่ีรอคอยพลอยการ
แกปั้ญหา โดยท่ีเช่ือว่าปัญหาแกไ้ดต้นเองก็จะไดด้ว้ย เม่ือไม่เป็นสมาชิกไม่ไดรั้บการแกไ้ขปัญหา 
เป็นอุปสรรค ์แรงเสียดทานน้ีดว้ยเช่นกนั  
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4) ควรมีกองทุนต่อสู้ กระบวนการชุมชนต้องสามารถพึ่ งทุนจากภายใน  ในการเตรียมขอ้มูล การ
ประชุม การเคล่ือนไหว ท่ีจะดูแลคดี สู้คดี ให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือสมาชิก เพราะช่องว่างของ
กระบวนการยติุธรรมเป็นอุปสรรคข์องการต่อสู้  และควรมีท่ีปรึกษาทางคดีความ 

5) ท่ีปรึกษา  ชุมชนโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถเติบโตและเขม้แข็งเองได ้ ท่ีปรึกษาจึงมีความจ าเป็นอาจ
เป็นมือประสานทั้งนกัวิชาการ นกักฎหมาย ฝ่ายการเมืองเพื่อเปิดทางใหเ้ครือข่ายไดมี้โอกาสเขา้ร่วม
ในกระบวนการทุกขั้นตอน  และท่ีปรึกษาตอ้งอยูข่า้งหลงัแกนน า  

6) การจัดกระบวนเครือข่าย  การท างานเป็นเครือข่าย มีความจ าเป็นต้องเดินเป็นระนาบ  เป็น
คณะท างาน เพื่อลดแรงเสียดทาน แรงปะทะจากคู่ขดัแยง้  หรือคู่เจรจา สามารถทดแทนกนัได ้ลด
เป้าหมาย  เคล่ือนได้อย่างมั่นคง ส่ิงส าคัญคือมวลชลท่ีเป็นสมาชิกต้องเข้าใจและเข้าร่วมทุก
กระบวนการ 

7) ต้องมีพันธมิตรกับภาคีอ่ืน หน่ึงเครือข่าย ร้อยภาคี เพื่อเสริมพลงัในการเคล่ือนขบวนประชาชน  
สามารถประสานไดท้ั้งภาครัฐและประชาชน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชนในการรักษาทรัพยากรและชะลอการบุกรุก 
  การหยุดการบุกรุกป่าตอ้งหยดุตั้งแต่ตน้เหตุ ชุมชนตอ้งเป็นผูดู้แลรักษา ไม่บุกรุกเพิ่มและป้องกนัเฝ้า
ระวงัการบุรุกจากภายนอกดว้ย ขณะเดียวกันภาครัฐตอ้งมีข้อยุติ มีขอ้ตกลงร่วมกนั ในแนวเขต จะหยุดย ั้ง
ปัญหาได ้ โดยเฉพาะภาครัฐตอ้งพร้อมท่ีจะแกปั้ญหา  เจา้หน้าท่ีระดบัทอ้งท่ีตอ้งเสนอแนวทางและสภาพ
ปัญหาไปส่วนกลาง ซ่ึงขอ้เสนอภาคปฏิบติัในการแกท้ั้งรัฐและชุมชนร่วมกนั คือ 
5.3.1 ระหว่างท่ีอยู่ในกระบวนการพสูิจน์สิทธิ 
- ต้องมีการดูแลรักษาแนวกันชน ส าหรับพื้นท่ีป่าท่ีกลายมาเป็นพื้นท่ีเกษตร แปลงสุดทา้ยท่ีติดขอบ

กบัอุทยานหรือป่าสงวน ชุมชนมีการพูดคุยกนั จากชุมชนท่ีอาศยัอยู่มา 5-10 ปี ตอ้งเป็นแนวกนัชน
ป่าไมก้บัชุมชนในการกนัเขตและรักษาผืนป่าร่วมกนั ในทางปฏิบติัวิธีน้ียงัเกิดขึ้นไม่มาก 

- ปรับปรุงการท าอาชีพเชิงอนุรักษ์ พื้นท่ีสมบูรณ์ท่ีมีทรัพยากรเหมาะสมแก่การท่องเท่ียว การท า
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ร่วมกบัชุมชนจะเป็นทางออก ในการช่วยกนัดูแลร่วมกนัระหว่างรัฐกบัชุมชน 
ปัจจุบนัการบริหารจดัการท่องเท่ียวนั้นอุทยานดูแลทั้งหมด สร้างมาตรการร่วมกัน   โดยเปิดการ
ท่องเท่ียวใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นการเดินป่า ขี่ชา้ง ล่องเรือ ด าน ้ า 
ดูกวาง ดูถ ้ า วิธี น้ีจะเป็นทางออกในการบรรเทาการบุกรุกท าลายป่ามาท าพื้นท่ีท ากิน และ
ขณะเดียวกันการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะเป็นกลไกในการรักษาทรัพยากรไปพร้อมกัน 
กล่าวคือ เม่ือถ้าสนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู ้จัดการท่องท่ีเท่ียวด้วยชุมชนเอง การตระหนักถึง
ความส าคัญในการรักษาทรัพยากรจะเกิดขึ้นโดยปริยาย เพราะ การอยู่กับป่ากับการหากินต้อง
เป็นไปดว้ยกนั  ถา้แหล่งอาชีพจากการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นป่าของชุมชนถูกท าลาย ผลกระทบก็จะส่งถึง
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ชาวบา้นโดยตรง วิธีน้ีจะเป็นทางออกในการอนุรักษ ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการใช้ชีวิตจริงร่วมกบัชุมชน  
ซ่ึงทั้งสองกรณีสามารถท าควบคู่กนัได ้และตอ้งมีการสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด  
พร้อมกบัตน้ทุนในการเร่ิมตน้ดว้ยกนักบัชุมชน 
 

5.3.2 แนวทางในการรักษาท่ีดินและเอกสารสิทธิ์ ท่ีได้มา 
  ในอนาคตเม่ือกระบวนการพิสูจน์สิทธิ-เพิกถอนเขตป่าอนุรักษ์ออกจากพื้นท่ี ด าเนินการไปจนถึง
การออกเอกสิทธิให้กบัประชาชนแลว้ ในพื้นท่ีท่ีชาวบา้นมีสิทธิท่ีควรไดรั้บการยอมรับก็ตอ้งผลกัดนัไปให้
ถึงสิทธินั้น ไม่ว่าจะเป็นโฉนด หรือ นส3ก แต่ขณะเดียวกนัหากมอบเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดรายแปลง การ
รักษาไวไ้ม่ให้ขายนั้นจะท าได้ยาก การแก้ไขรายชุมชน คือควรจะออกโฉนดชุมชนส าหรับสมาชิกท่ีไม่
สามารถกนัพื้นท่ีออกจากป่าอนุรักษใ์หไ้ด ้ซ่ึงแนวทางดา้นสิทธิพร้อมกบัการรักษาท่ีดินร่วมกนัมีดงัน้ี 
- โฉนดรายแปลง กรณีท่ีพิสูจน์แลว้วา่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมาก่อนปี 2517 ควรจะให้สิทธิท่ีเจา้ของ

ควรจะได้รับอย่างแท้จริง ซ่ึงกรณีน้ีมีขอ้เสนอแนะท่ีควรพิจารณาคือ การออกโฉนดแบบ “สลัก
หลกั” ซ่ึงหมายถึง เอกสารโฉนดน้ีจะใช้ท าธุรกรรมทางธนาคารได้แต่เม่ือได้มาแลว้ ห้ามซ้ือขาย
อยา่งนอ้ย 10 ปี หรือ 20 ปี หากเจา้ของเสียชีวิต ก็สามารถมอบใหลู้กใหห้ลานไดต้ามไปเท่านั้น หรือ
อาจออกโฉนดเฉพาะเพื่อการเกษตรเท่านั้น  ถึงแมว้า่แนวโนม้การขายท่ีดินในคุระบุรีนั้นจะนอ้ยกว่า
ท่ีอ่ืน เพราะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม แต่ขณะเดียวกนัคนจากเมืองท่องเท่ียว เมืองใหญ่ท่ีขายท่ีตวัเอง
แลว้มาซ้ือท่ีน่ีแทน การป้องกนัไม่ให้สมาชิกกลายเป็นคนท่ีไม่มีท่ีดิน หรือเสียท่ีดิน ก็มีอีกแนวทาง
หน่ึงส าหรับพื้นท่ีไม่สามารถหาขอ้ยติุในการออกโฉนดรายแปลงได ้ก็ควรจะออกโฉนดชุมชน  

- โฉนดชุมชน การไดม้าซ่ึงโฉนดชุมชนเป็นการแกปั้ญหาอย่างย ัง่ยืนเพราะท่ีดินเป็นปัจจยัการผลิต
ขั้นตน้ของอาชีพเกษตรกร ปัญหาท่ีดินท่ีมีแนวทางการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายและไม่สามารถแกไ้ด ้ 
โฉนดชุมชนจะเป็นช่องทางหน่ึงให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชนในการบริหารจดัการท่ีดิน คือ ตอ้ง
เขา้ใจว่าตอ้งมีความเป็นชุมชน มีการจดัการชุมชน มีแผนโครงการจดัการท่ีย ัง่ยืนทั้งการอยู่อาศยั
ร่วมกนั ระบบการผลิตและเกษตร รวมถึงมีการรักษาท่ีดินอยา่งไรใหท่ี้ดินอยูก่บัเกษตรกรจริงๆ    

5.4 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของเครือข่าย 
5.4.1 ด้านกฎหมาย 
  กฎหมายป่าไม ้ควรปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญ การยึดแต่กฎหมายเพียงอย่างเดียวมี
ปัญหา โดย 

- พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าสงวน พ.ร.บ.เขตรักษาพนัธ์สัตวป่์า จะตอ้งแกเ้ร่ืองการมีส่วนร่วม 
ให้ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการจดัพื้นท่ี ส่วนของชุมชนท่ีอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิให้ใชม้าตรการ
ผอ่นปรน มติ 30 มิ.ย. 41 ร่วมกบัระดบักรมตอ้งด าเนินการแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง 
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- ตอ้งมีการบญัญัติกฎหมายให้มีความสอดคลอ้งเร่ืองสิทธิชุมชน และปฏิญญาสากลว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามมาตรา 22 ท่ีอนุญาตให้เจา้หนา้ท่ี
สามารถตดัฟันพืชผล   

- ควรมีมาตรการรักษาท่ีดินและโฉนดชุมชน ส าหรับชุมชนท่ีจะไดสิ้ทธิคืนในอนาคต 
- ผูน้ าทอ้งถ่ินเสนอว่า ควรผ่อนปรนและปรับเปล่ียนสิทธิใน ภบท.5 จากปัจจุบนัท่ีไม่ใช่เอกสารสิทธ์ิ

และไม่สามารถใช้อ้างอิงในการรับรองใดๆได้เลย ให้ปรับกฎหมายเป็น ให้พื้นท่ีท่ีเสีย ภบท.5 
สามารถรับการสงเคราะห์กองทุนสวนยางได ้โดยร่วมกบั อบต. รับรองแลว้  พื้นท่ีท ากินมาแลว้แลว้ 
10-20 ปี ร่วมเสียภาษีกับรัฐ รัฐก็จะได้ภาษี ชุมชนก็มีความมั่นคง  ความขัดแยง้และก าแพงของ
ปัญหาจะเบาบางลง   
 

5.4.2 การจัดการปัญหาโดยชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงาน 
  สร้างเวทีท างานร่วมกันระดับอ าเภอ โดยประชุมกันทุกเดือนแล้วใช้งบจากทางจงัหวดั  องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น ามาจดัท าแผนร่วมกัน  น ามาอบรมหรือท าแนวเขต โดยทุกฝ่ายหันหน้าเขา้หากัน 
สร้างกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งมีส่วนร่วมดว้ยกนั ทั้งเครือข่ายชุมชน  องคก์รพฒันาเอกชน ส านกังานท่ีดิน
,ท่ีว่าการอ าเภอ ส านักงานป่าไมฯ้ ส านักงานอุทยานแห่งชาติ และสถานีป่าชายเลน ช่วยกันท าแผนพฒันา
พื้นท่ีอย่างย ัง่ยืน  ออกเป็นขอ้บญัญติัของทอ้งถ่ิน เร่ิมจากการแกปั้ญหาท่ีดิน ไปสู่การจดัการทรัพยากร ท า
แผนแม่บทการใช้ท่ีดินของจงัหวดัตวัเอง สร้างธรรมนูญในการจดัการป่ากบัชุมชน และก าหนดแผนการ
พฒันาในอนาคต จากเครือข่ายท่ีรวมกนัเป็นขบวนเดียว เป็นแผนพฒันาหลกัของตวัเอง ก าหนดทิศทางดว้ย
ตวัเอง  
 
5.5.3 การพฒันาศักยภาพสมาชิก 
  มีการท างานกับชาวบ้านในระดับพื้นท่ีให้ตกผลึกเร่ืองสิทธิเร่ืองข้อมูลต้องท ารายละเอียด เพื่อ
น าเสนอกนัดว้ยขอ้มูลระดบัครัวเรือนใหช้ดัเจน  ชุมชน กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 
- ทบทวนปัญหาความขดัแยง้ในพื้นท่ี / หลกัประกนัว่าเม่ือไดสิ้ทธิในการท ากินไปแลว้ ท่ีดินนั้นจะอยู่กบั

เกษตรกร  
- ขยายความเขา้ใจดา้นสิทธิ กฎหมายมาตรการ การถือครองท่ีดิน และ การกระจายสิทธิใหช้าวบา้นเขา้ใจ

มากขึ้น โดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียกนัระหวา่งสิทธิแต่ละชนิดท่ีสามารถมีได ้ 
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ข้อมูลป่าไม้ของจังหวัดพงังา 
 ป่าไมข้องจงัหวดัพงังา มีพื้นท่ีทั้งส้ิน 2,606,809.00 ไร่ สภาพภูมิประเทศของจงัหวดัพงังา เป็นภูเขา
สลบัซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปยงัทิศใต้ มีสภาพป่าเป็นป่าดงดิบ ซ่ึงติดต่อกับจังหวดัสุ
ราษฎร์ธานีเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับบริเวณท่ีเป็นท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตกลงสู่ทะเล
อนัดามนั ตามชายฝ่ัง ทะเลจะมีปาชายเลนเกือบตลอดพื้นท่ี และมีเกาะอยู่ในทะเลอนัดามนัเป็นจ านวนมาก 
เช่น เกาะยาวหมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลนั (เป็นกลุ่มเกาะท่ีมีธรรมชาติสวยงามและจดัเป็นอุทยาน 
แหงชาติท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก) 
  จงัหวดัพงังา มีพื้นท่ีป่าไมต้ามผลการจ าแนกประเภทท่ีดินในพื้นท่ี 8 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองพงังา กะ
ปง คุระบุรี ทบัปุด ทา้ยเหมือง ตะกัว่ป่า ตะกัว่ทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว ประมาณ 1,871,799.75 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 71.80 ของพื้นท่ีจงัหวดั โดยมีป่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ป่าบก และป่าชายเลนป่าบก  สภาพทัว่ไปเป็นป่า
ดงดิบ มีพื้นท่ีประมาณ 1,596,931.00 ไร่ มีชนิดไมท่ี้ขึ้นอยู่ เช่น ไมย้าง กระบาก นาคบุตร หลุมพอ แดงเขา 
ทุเรียนป่า ทงัและไมต้ะเคียนต่าง ๆ เป็นตน้ ในปัจจุบนัคงเหลือพื้นท่ีป่าบกท่ี ยงัคงสภาพสมบูรณ์อยูป่ระมาณ 
510,101.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.94 ของพื้นท่ีป่าบกทั้งหมด หรือ 27.25 ของ พื้นท่ีป่าทั้งจงัหวดั ป่าชายเลน 
มีพื้นท่ีประมาณ 274,868.75 ไร่ (ยกเวน้อ าเภอกะปง ซ่ึงเป็นอ าเภอเดียวของจงัหวดัพงังา ท่ีไม่มีปาชายเลน) 
ชนิดไมท่ี้ขึ้นอยู่ เช่น ไมโ้กงกาง ตะปูนด า ตะปูนขาว  ถัว่ด า ถัว่ขาว แสม โปรง จิกทะเล หงอนไก่ทะเล และ
ไมต้าตุ่ม เป็นตน้ ในปัจจุบนัคงเหลือพื้นท่ีป่าชายเลน ท่ียงัคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ ประมาณ 191,976.00 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.84 ของพื้นท่ีป่าชายเลนทั้งหมด หรือ ประมาณ ร้อยละ 10.26 ของพื้นท่ีป่าทั้งจงัหวดั 
  จงัหวดัพงังา มีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 73 แห่ง มีพื้นท่ีประมาณ 1,516,889.00 ไร่ และอยูใ่น
ระหวา่ง ด าเนินการก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติอีกจ านวน 3 ป่า พื้นท่ีประมาณ 64,991 ไร่ มีอุทยาน
แห่งชาติ 7 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติอ่าวพงังา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิ
ลนั อุทยานแห่งชาติเขาหลกั – ล ารู่ อุทยานแห่งชาติล าปี - หาดทา้ยเหมือง อุทยานแห่งชาติศรีพงังา  อุทยาน
แห่งชาติแหลมสน 
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ขอ้มูลจาก ฝ่ายจดัการระบบฐานขอ้มูล ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2555 

ประวัติและความเป็นมาของชุมชนในกรณีศึกษา 
 
จากขอ้มูลของส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพงังา (2555)  

และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (2554) 
บ้านทุ่งนา หมู่ 1 ต าบลคุระ 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
       บา้นทุ่งนา  เดิมหมู่ท่ีบา้นแห่งน้ีชาวบา้นจะประกอบอาชีพการท านาขา้วเป็นจ านวนมาก จะปลูกขา้ว
บริเวณท่ีราบชายทะเล ซ่ึงมีน ้ าจืดพอท่ีท านาได้ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากจงัหวดักระบ่ี  จงัหวดั
นครศรีธรรมราชและจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
ประวัติชุมชน 

มีสถานท่ีส าคญัคือ ท่ีว่าการอ าเภอฯ สถานีต ารวจภูธรฯ โรงเรียน 2 แห่ง และวดั 2 แห่ง เพราะในปี 
พ.ศ. 2511 ไดมี้ครูยา้ยมาสอนท่ีต าบลคุระ ก่ิงอ าเภอคุระบุรี ช่ือครูแพร้ว ทองทวีวิวฒัน์ อาย ุ87 ปี ปัจจุบนัยงัมี
ชีวิตอยู ่และเป็นขา้ราชการบ านาญ  
 
บ้านหินลาด หมู่ 3 ต าบลคุระ 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 

อีกต านานหน่ึงเล่าว่า  "ตายมดึง"  ซ่ึงมีอาชีพขายโคผา่น  "บา้นห้วยทรัพย"์  เขา้สู่เขต  "บา้นเตรียม"
(บา้นท่ีตั้งขนัหมากของพ่อตารัศมี)  ผ่านเขา้สู่เขตหมู่บา้นแห่งหน่ึง  ซ่ึงระหว่างทางจะมีภูเขากั้นกลาง  การ
เดินทางเป็นไปดว้ยความยากล าบาก  ตอ้งปีนป่ายผ่านแนวหินท่ีทอดลาดเป็นทางยาว  หมู่บา้นนั้นจึงไดช่ื้อ
วา่"บา้นหินลาด"  สืบมาจนถึงปัจจุบนั 
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ประวัติชุมชน 
 บา้นหินลาด สมยัก่อนเป็นหมู่ท่ี 6 ต าบลคุระบุรี ต่อมามีการจดัหมู่บา้นใหม่ซ่ึงเปล่ียนมาเป็นหมู่ท่ี 3 
ต าบลคุระ ประชาชนส่วนใหญ่ยา้ยมาจากจังหวดักระบ่ีและนครศรีธรรมราชได้มาสร้างถ่ินฐานก่อน
สงครามโลก คร้ังท่ี 2 การเรียกช่ือหมู่บา้นเรียกตามลกัษณะของหินท่ีลาดเอียงวา่ "บา้นหินลาด" ราษฎรส่วน
ใหญ ่ประกอบอาชีพท าประมง ท าไร่ ท าสวน นบัถือศาสนาอิสลาม 80% 

 
บ้านเตรียม อ่าวเคย หมู่ 4 ต าบลคุระ 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
      บา้นเตรียม  มีต านานเล่าว่า  กาลคร้ังหน่ึงมีบุรุษนามว่า  "พ่อตารัศมี"  มีนิวาสสถานสถิตอยู่บนยอดเขา
ต่อแดนระหว่าง  อ าเภอคุระบุรี  กับจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  "พ่อตารัศมี"  เป็นคนรูปงามผิวพรรณหน้าตาดี  
ร ่ารวยท าให้มีสาว ๆ มาสนใจ  และแอบหลงรักเป็นจ านวนมาก  ขณะนั้นมีหญิงสาวนางหน่ึงนามวา่"นางด า"
อยูใ่นละแวกใกลเ้คียงเป็นคนรูปร่างหนา้ตาไม่สวย  ผิวพรรณด าคล ้า  ไดเ้กิดหลงรักพ่อตารัศมี  และดว้ยวิสัย
เจา้ชูข้องฝ่ายชาย  ทั้งสองจึงแอบไดเ้สียกนัแต่  "แต่พ่อตารัศมี"  ยงัติดพนัสาวอ่ืน ๆ อีก ตอ้งท าให้  "นางด า"  
ตอ้งไดรั้บความขมขื่นใจเป็นอย่างยิ่ง  ขณะนั้นในหมู่บา้นอีกต าบลหน่ึง  มีหญิงงามช่ือว่า  "นางขาว"  เป็น
หญิงรูปร่างงามน่ารัก  มีกิริยาอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อย  เป็นท่ีกล่าวขานไปทัว่สารทิศ  ท าให้เป็นท่ีหมาย
ปองของชายทัว่ไป  จึงมีชายหนุ่มไปสู่ขอเป็นจ านวนมาก  แต่  "นางขาว"  ก็ไม่ยอมรับรักชายใด 
      กิตติศพัท์ความงามของ"นางขาว"  ไดย้ินไปถึงหูของ  "พ่อตารัศมี"  ท าให้เกิดหลงรักนางทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้
เห็นหน้า  จึงประสงค์จะแต่งงานกบันาง  และไดอ่้อนวอนพ่อแม่ของตนไปสู่ขอ  "นางขาว"  ให้กบัตน ฝ่าย
พ่อแม่ของ  "พ่อตารัศมี"  อยากให้ลูกเป็นฝ่ังเป็นฝา  จึงไดจ้ดัเถา้แก่และขบวนขนัหมาก ประกอบดว้ยขบวน
ช้างหลายเชือกเดินทางบุกป่าฝ่าดงเพื่อไป สู่ขอ   "นางขาว"  และได้แวะเพื่อหยุดพักจัดเตรียมขบวน  
ขนัหมากท่ีอยูห่มู่บา้นแห่งหน่ึง  ซ่ึงต่อมาหมู่บา้นแห่งน้ีนั้นไดช่ื้อวา่  "บา้นเตรียม"  สืบมาจนถึงปัจจุบนั 
ประวัติชุมชน 

เดิมชุมชนอ่าวเคยมีประชาชน อาศยัอยูริ่มทะเลอ่าวเคย ประมาณ 10 – 20 ครอบครัว ซ่ึงตั้งชุมชนอยู่
บริเวณตน้มะพร้าวท่ียงัเหลืออยู่ในปัจจุบนั คาดว่าอยู่มาก่อน พ.ศ.2440 คนในสมยัก่อนผูค้นจะใชก้ารสัญจร
ทางเรือ และการเดินเทา้ โดยผูค้นสมยัก่อนในอ่าวเคยน้ี ยึดอาชีพท ากะปิ น ้ ามนัยาง ท านา ท าไร่ ท าประมง 
บางส่วนก็ร่อนแร่ โดยมีเรือมารับซ้ือท่ีท่าใต ้(ท่าตาเล่ียม หรือ ท่าตาธรรมในปัจจุบนั) เหตุท่ีมีช่ือเรียกว่าอ่าว
เคย เพราะมีกุง้ซ่ึงน ามาท าเคย (กะปิ)มาก จนขนาดถึงกบัว่าเวลาคล่ืนชดัเขา้มา กุง้ก็จะขึ้นมาเกยอยู่บนหาด 
เม่ือคล่ืนลูกหลงัชดัมาก็จะพดักุง้ลงทะเลกลบัไป คนจึงน ากุง้มาท าเคย จึงไดช่ื้อวา่อ่าวเคยจนถึงปัจจุบนั 

ประมาณ พ.ศ.2480 คนยงัท านา ท าไร่เล่ือนลอย คือท าขา้วไร่บางส่วนก็เร่ิมจะท าสวน ผลไม ้โดย
ปลูกพืชผสมไวกิ้น และท าไร่ขา้ว โดยปลูกหมาก สะตอ กลว้ย มะละกอ ซ่ึงเป็นพืชท่ีใช้กิน หรือแจกจ่าย
แลกเปล่ียนเป็นส่วนใหญ่ 
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ชุมชนซ่ึงตั้งอยู่ในอดีต คือ ปากเตรียม ทุ่งนางด า และบา้นเตรียม ซ่ึงผูค้นสัญจรไปมาหาสู่กนัโดย
เดินเทา้ อุปกรณ์ท่ีให้แสงสว่างกลางคืนคือกระบอกใต ้ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีอยู่พร้อมอ่าวเคย ในอดีตอ่าวเคย
ขึ้นอยู่กบัก่ิงอ าเภอ เกาะคอเขา การท่ีคนจะไปอ าเภอหรือบา้นอ่ืนตอ้งใช้เรือเป็นพาหนะ ซ่ึงการเดินทางจาก
อ่าวเคยไปอ าเภอเกาะคอเขาตอ้งแจวเรือไปประมาณ 2 วนั ไปตะกัว่ป่าประมาณ 3 วนั  

ประมาณ พ.ศ.2490 ผูค้นเร่ิมอพยพเขา้มาอยู่ในชุมชนอ่าวเคยเพิ่มขึ้นจึงท าให้มีการขยายท่ีอยูโ่ดยเร่ิม
ยา้ยมาอยู่บริเวณวงันางทอง ใตเ้ขื่อนหมู่ 4 ปัจจุบนับางส่วนในสมยัก่อน ทุ่งนางด า และปากเตรียม มีชาวมอ
แกน อาศยัจอดเรืออยูบ่ริเวณแหลมหลีนบัร้อยล า ธรรมชาติก็มีความอุดมสมบรูณ์มีท่งหญา้เขียวขจี เม่ือเสร็จ
จากฤดูท านาชาวบา้นก็จะน าควายขา้มไปเล้ียงยงัทุ่งนางด า โดยตอ้นขา้มเขาจนเป็นทางลึก ไม่ว่าจะมาจาก
ก าพ่วน(สุขส าราญในปัจจุบนั) ห้วยทรัพยเ์ตรียม ก็จ ามาปล่อยเล้ียงท่ีทุ่งนางด า จึงท าให้เกิดช่ือเรียกทางขา้ม
เขาจากอ่าวเคยไปปากเตรียมวา่ทางควายขา้ม  

ในสมยัก่อนน้ีหากมีการลม้ตายของผูค้น ก็ท าการฝังท่ีป่าชา้ ซ่ึงยงัคงใช้เป็นสถานท่ีฝังศพอยู่ต่อมา
ต่อมาจนถึงปัจจุบนั(บริเวณวงเวียนปัจจุบนั) หากเกิดการเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะใช้ยาสมุนไพรจากหมอประจ า
บา้น ช่ือหมอเคล่ือม ซ่ึงเก่งทั้งสมุนไพรและไสยศาสตร์ ส่วนคนพุทธก็จะเผาท่ีเชิงตะกอน โดยท่ีพกัสงฆ์
บา้นเตรียมในอดีตตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบา้นเตรียมในปัจจุบนั โดยมีพ่อท่านแสงเป็นเจา้อาวาส ต่อมาเป็น 
อาจารยช่์วง ซ่ึงน าหลวงพ่อขาวอนัศกัด์ิสิทธิ มาไวท่ี้พกัสงฆ์ดว้ย หลงัจากนั้นไดย้า้ยจากบริเวณบา้นเตรียม 
มาตั้งบริเวณวดัในปัจจุบนั โดยพ่อหลวงจวงมาจนถึงปัจจุบนั 

ประมาณ พ.ศ.2500 เร่ิมมีการส ารวจทางและตดัทางผ่าน หมู่บา้นเตรียมซ่ึงเป็นถนนเพชรเกษมใน
ปัจจุบัน ผูค้นก็ยา้ยจากวงันางทองและอ่าวเคยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนเพชรความสะดวกสบายในการ
เดินทาง แต่ก็ยงัคงท านาท าไร่ ท าสวนอยู่ทัว่บริเวณหาดอ่าวเคยเขาปากเตรียม และยงัคงเดินเทา้ไปยงัปาก
เตรียมโดยใชท้างควายอยูต่ลอดมา 

ประมาณ พ.ศ.2510 ผูค้นต่างถ่ินอพยพเขา้มาอยู่ ในบริเวณหาดอ่าวเคยอีกคร้ังเพราะแร่ในสมยัน้ี
ราคาดีมากและการร่อนแร่ไดแ้ร่มาก จึงท าใหมี้การซ้ือขายท่ีดินใหแ้ก่กนัในราคาไม่แพง เพื่อใชป้ลุกขา้วและ
ท าสวน ส่วนใหญ่จ าท าสวนสะตอ เพราะราคาดี และทุเรียน มีบา้งทีท าสวนผลไมอ่ื้นๆ 

ตั้งแต่ พ.ศ.2512 – 2520 คนอพยพเข้ามาอยู่ท่ีอ่าวเคยมากขึ้น มีการสร้าสวนยางพารา สวนสตอ 
มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว แลผลไมอ่ื้นๆ จนกระทัง่ พ.ศ.2522 มีการออกเอกสารสิทธ์ิ นส.3ก ให้ชาวบา้น
อ่าวเคย ส่วนบงคนก็ไม่ไดท้ า นส.3 บางคนก็ถือเอกสาร สค1 พ.ศ.2498 บางคนก็มีเอกสารแจง้การถือครอง
ท่ีดิน พ.ศ.2519 จนกระทั่ง พ.ศ.2529 มีการออกเอกสารให้ชาวบา้นอ่าวเคยอีกคร้ัง หลายรายด้วยกันท่ีถือ 
นส.3ก พ.ศ.2529 ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่กบัหน่วยงานอุทยานแหลมสนอยู่ในปัจจุบนั ยุคน้ีชาวบา้นก็อยู่กนัอย่าง
ปกติสุขจนมาถึง พ.ศ.2532 มีนายทุนเขา้มาท่ีบริเวณชายทะเลมากเน่ืองจากมีการตดัทางถนนเลาะชายทะเล
จนกระทัง่ปี พ.ศ.2534 หน่วยงานอุทยานแหลมสนเขา้มาตั้งท่ีบริเวณท่ีวงเวียนสุดถนนสายอ่าวเคยแรพกช้า
มาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
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หมู่ท่ี  5  บ้านทุ่งนางด า  
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
       บา้นทุ่งนางด า  มีต านานเล่ากนัว่า  กาลคร้ังหน่ึงมีบุรุษนามว่า  "พ่อตารัศมี"  มีนิวาสสถานสถิตอยู่บน
ยอดเขาต่อแดนระหว่าง  อ าเภอคุระบุรี  กับจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  "พ่อตารัศมี"  เป็นคนรูปงามผิวพรรณ
หนา้ตาดีร ่ารวย  จึงท าให้มีสาว ๆ มาสนใจ  และแอบหลงรักเป็นจ านวนมาก  ขณะนั้นหญิงสาวนางหน่ึงนาม
วา่"นางด า"  อยูใ่นละแวกใกลเ้คียงกนัเป็นคนรูปร่างหนา้ตาไม่สวย  ผิวพรรณด าคล ้าไดเ้กิดหลงรักพ่อตารัศมี  
และดว้ยวิสัยเจา้ชูข้องฝ่ายชาย  ทั้งสองจึงไดแ้อบไดเ้สียกนั  แต่  "พ่อตารัศมี"  ก็ยงัคงติดพนัลูกสาวอ่ืน ๆ อีก 
ท าให้ "นางด า"  ตอ้งไดรั้บความขมขื่นเป็นอย่างยิง่  ฝ่าย  "นางด า"  เม่ือ  "พ่อตารัศมี"  สลดัรักไปรักนางขาว
ก็เกิดความเสียใจ  และอบัอายผูค้น  ท่ีตนประพฤติส่ิงทีดีงาม  "นางด า’จึงตดัสินใจไปตั้งหลกัฐานท ากินอยู่
ในท่ีห่างไหลจากผูค้นโดยไปอาศยัอยู่ในบริเวณทุ่งแห่งหน่ึงซ่ึงอยู่ติดกับ “บ้านหินลาด” จนกระทั่งนาง
เสียชีวิตลง บริเวณแห่งน้ีจึงมีช่ือเรียกวา่ "ทุ่งนางด า"  และปรากฏเป็นช่ือหมู่บา้นในปัจจุบนั 
 
บ้านห้วยทรัพย์ หมู่ 6 ต าบลคุระ 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน        
      อีกต านานหน่ึงเล่ากนัว่า  มีชายคนหน่ึงนามว่า  "ตายมดึง"  มีอาชีพรับซ้ือโค (ววั)  เพื่อน าไปขาย  โดย
เดินทางรับซ้ือดว้ยมาจากอ าเภอกะเปอร์  จงัหวดัระนอง  เพื่อน าไปขายท่ีเมือง  "ตะโกลา"  (ปัจจุบนัช่ือเมือง
ตะกั่วป่า)  ได้เดินทางผ่านมาถึง  "บา้นห้วยทรัพย"์  ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือสุดของอ าเภอคุระบุรี  และของ
จงัหวดัพงังาต่อเขตกบัอ าเภอสุขส าราญ  จงัหวดัระนอง  บริเวณนั้นมี  "หว้ยน ้าชบั"  ซ่ึงเกิดจาก  
"น ้ าตกโตนจิก "  จึงไดช่ื้อว่า  "ห้วยซับ"  และแผลงมาเป็น  "บา้นห้วยทรัพย"์  ซ่ึงเป็นช่ือหมู่บา้นดงัปรากฏ
ในปัจจุบนั 
ประวัติชุมชน  

บา้นหว้ยทรัพย ์เดิมเป็นหมู่ท่ี 4 ต าบลคุระ ซ่ึงรวมกบับา้นเตรียม บา้นบางหวา้ ไดรั้บการจดัตั้งอนุมติั
ของกระทรวงมหาดไทยเม่ือปี พ.ศ.2522 เป็นหมู่ท่ี 9 ต าบลคุระ ต่อมาเกิดมีการแยกต าบลเป็นต าบลแม่นาง
ขาวส่วนหน่ึง ไดจ้ดัล าดบัหมู่บา้นใหม่ เป็นหมู่ท่ี 9 ต าบลคุระ ผูใ้หญ่บา้นท่ีไดรั้บการเลือกตั้งคร้ังแรก ช่ือ 
นายสามารถ หาญจิตร  

 ชาวบา้นห้วยทรัพย ์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลกั
ราษฎรเขา้มาอยู่บา้นห้วยทรัพย ์ เร่ิมแรกมาจากจงัหวดักระบ่ีเป็นส่วนใหญ่  จากต าบลก าพวน  ก่ิงอ าเภอสุ
ส าราญ  จากอ าเภอทบัปุดจงัหวดัพงังา และจงัหวดันครศรีธรรมราช  เร่ิมตน้ตั้ง บา้นเรือนประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร   
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บ้านทุ่งมะเด่ือ หมู่ 8 ต าบลคุระบุรี 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือ 
  บา้นทุ่งมะเด่ือ  เดิมช่ือวา่บา้นทุ่งมะเด่ือ แยกการปกครองออกจากหมู่ท่ี 1 บา้นทุ่งนา ต าบลคุระ  และ
มีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี ไดจ้ดัตั้งเป็นหมู่บา้น เม่ือปี พ.ศ.2532 ประชาชนส่วนใหญ่
อพยพมาจากจงัหวดักระบ่ี จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
บ้านบางหว้า หมู่ 9 ต าบลคุระ 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือ 
  ในชุมชนสภาพโดยทั่วไปมีพื้นท่ีมีล าคลองและตน้ไม้ชนิดหน่ึงเกิดขึ้นตามล าคลองมีผลสีแดง
ชาวบา้นเรียกว่า ตน้หวา้ เรียกล าคลอง ว่า บาง รวมเป็นบางตน้หวา้ในเวลาต่อมา และเรียก ติดปากว่า  บา้น
บางหวา้จนมาถึงปัจจุบนั 
ประวัติชุมชน 
  ชุมชนบา้งหวา้หมู่ท่ี 9 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ได้แยกการปกครองออกจากหมู่ท่ี 4 
บา้นเตรียม  ต าบลคุระ และจดัตั้งหมู่บา้นเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2533    

คนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอาศยัคือ นายถนั เพชรทอง ซ่ึงเขา้มาอาศยัอยู่ในประมาณปี พ.ศ.2460  เม่ือมีการ
ตดัถนนปี พ.ศ. 2500 ก็เร่ิมมีประชากรหนาแน่นและเป็นหมู่บา้นในเวลาต่อมา ส่วนใหญ่ประชากรเป็นคน
พื้นเพเดิม จากจงัหวดัพงังา ตะกัว่ป่า ประมาณ 30% นอกจากนั้นมีการยา้ยภูมิล าเนามาจากจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น 
จงัหวดันครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พทัลุง อาชีพดั้งเดิม คือ อาชีพท าประมง ท าไร่ ตดัไมไ้ผ่ และเผาถ่าน
ขายเพราะมีพื้นท่ีติดกบัป่าโกงกางป่าชายเลนตลอดแนว ปัจจุบนัน้ีได้เปล่ียนแปลงอาชีพมาท าการเกษตร 
ปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม เน่ืองจากตัดไมไ้ผ่ เผาถ่านขาย ท่ีท ากันมาหลายปีท าให้ป่าไมเ้ส่ือมโทรม ทาง
ราชการจึงท าการยกเลิกสัมปทาน   

 
บ้านบางหละ หมู่10 ต าบลคุระ 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
  สาเหตุท่ีเรียกช่ือหมู่บา้นวา่ “บา้นบางหละ” เน่ืองจากทางทิศตะวนัตกของหมู่บา้นติดกบัชายฝ่ังทะเล
อนัดามนั และมีล าคลองไหลลงไปสู่ทะเล ซ่ึงชาวบา้นเรียกกนัว่า “บาง” และท่ีเดิมสมยัท่ีสู้รบระหว่างไทย
กบัพม่า ต่อสู้กนัจนมาถึงบริเวณแห่งน้ี ก็หยุดหรือเลิกสู้รบกนั (หรือ “หละ” เป็นภาษาปักษใ์ต)้ ชาวบา้นจึง
เรียกบริเวณแห่งน้ีว่า “บา้นบางหละ” ซ่ึงเป็นช่ือหมู่บา้นดงัปรากฏในปัจจุบนั (ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจา
จงัหวดักระบ่ี และนครศรีธรรมราช) 
ประวัติชุมชน 
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      บา้นบางหละ ไดแ้ยกการปกครองออกจากหมู่ท่ี 3 บา้นหินลาด ต าบลคุระและไดจ้ดัตั้งเป็นหมู่บา้นเม่ือ
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2534 ประชาชนส่วนใหญ่ยา้ยมาจากจงัหวดักระบ่ีและนครศรีธรรมราช  และประกอบ
อาชีพท าประมง ท าสวน นับถือศาสนาอิสลาม 80%  ชาวบ้านบางหละส่วนมากมาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช เม่ือปี พ.ศ. 2505 ไดเ้กิดวาตภยัขึ้นท่ีแหลมตะลุมพุกพี่นอ้งท่ีอยู่ในพื้นท่ีเกิดเหตุการณ์ในปี
นั้นไดอ้พยพมาท่ีจงัหวดัพงังาท่ีบา้นหินลาด บางหละ  
  ชาวบา้นไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัเม่ือปี พ.ศ. 2506 ตามทะเบียนบา้น ปีนั้นถนนเพชรเกษมท่ีผา่นหมู่บา้นนั้น
บางตอนยงัไม่ไดล้าดยาง ยงัคงเป็นถนนดินแดงชาวบา้นท่ีเขา้มาอยูต่อนแรกไดท้ างานเป็นลูกจา้งเตาถ่านของ 
นายชชั ชชัพงษ ์ตามประวติัดงักล่าวเตาถ่านสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2506 เช่นกนั สภาพโดยทัว่ไปตามพื้นท่ีตามค า
บอกเล่าของคนรุ่นแรก สามารถสอบถามได ้4, 5 สกุล บอกวา่ นอกจากท าเตาถ่านแลว้สวนป่าไมบ้กยงัมีการ
ท าไมส่้งโรงเล่ือยท่ีท่ีโครงงานอยู่หลงัตลาดสดคุระบุรีในปัจจุบนัท่ีตั้งมสัยิดท่ีบา้นบางหละอดีตเป็นท่ีรวม
ยอดไม ้ถนนหลายสายท่ีชาวบา้นใชส้ัญจรภายในหมู่บา้นอดีตคือถนนท่ีล าเลียงบรรทุกไมท่ี้โรงเล่ือย สภาพ
ป่าไม้หมดไม้ท่ีเป็นไม้ซุงเข้ารงเล่ือยไม้ก็หมดสภาพ ชาวบ้านได้เข้าไปจับจองปลูกสร้างผลอาสิน เช่น 
ยางพารา สวนผลไม ้เงาะ ทุเรียน ปลูกตน้ไม ้ผสมผสานปลูกบา้นอยู่อาศยัและไดต้กทอดมาเป็นมรดกจนถึง
ปัจจุบนั 
 
บ้านบ่อหิน(บ้านคุระ) หมู่ 3 ต าบลแม่นางขาว 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
      เร่ิมก่อตั้งเป็นหมู่บา้นเม่ือประมาณปี  พ.ศ.2500  บริเวณท่ีตั้งหมู่บา้นเดิมมีโรงย่อยหิน  โรงย่อยหินน้ีจะ
ผลิตหินใชใ้นการท าถนน  เม่ือประมาณ  พ.ศ.2500 - 2503  และเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บา้นบ่อหิน  เดิมบริเวณน้ี
ท่ีตั้งหมู่บา้นบ่อหิน  เดิมบริเวณท่ีตั้งหมู่บา้นน้ีเคยเป็นป่าทึบ  ใชเ้ป็นเส้นทางล าเลียงของป่า  เช่น  หวาย  และ
บรรทุกชกัลากไมซุ้งอาชีพดั้งเดิมของชาวบา้นบ่อหิน  คือ  ท าไร่  ท าเหมืองแร่ดีบุก 
             คนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอยู่ในหมู่บา้นมาจากจงัหวดันครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานีและคนในจงัหวดั
พงังา ซ่ึงเป็นคนถ่ินเดิมมาจบัจองคือ นางบุญเรียบ ม่วงเมือง ไดเ้ขา้มาอยู่ปี 2503 มีผูใ้หญ่บา้นช่ือ นายคล่อง 
ทิพยโ์อสถ มีการตดัถนนผ่านหมู่บา้นปี พ.ศ. 2506 เพื่อท าสัมปทานไม ้ผูใ้หญ่โกมล เพชรประกอบ ไดใ้ห้
ขอ้มูลว่า ปี พ.ศ. 2508 มีโรงโม่หินมาตั้ง เจา้ของผูดู้แลช่ือนายประกาย มีผูคุ้มคนงานช่ือนายบุญศรี นาเวียง 
ซ่ึงปัจจุบนัท่ีตั้งอยู่ในท่ีดินของนายคง เช้ือบ่อคา ตอนแรกเร่ิมมีผูค้นเขา้มาจบัจองท่ีดิน เพื่อท าสวนผลไม ้
ยางพารา ท าขา้วไร่ แต่ก็มีปัญหาอยู่บา้ง เช่น ไฟป่า จากนั้นปี พ.ศ. 2518 ก็มี ออป.ก็เขา้มาด าเนินกรปลูกป่า 
ซ่ึงขณะนั้นมีชาวบา้นอาศยั ท ากิน อยูก่่อนแลว้ จนเป็นปัญหามาถึงปัจจุบนั  
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บ้านนายทุย หมู่ 4 ต าบลแม่นางขาว 
ประวัติชุมชน 
  ในอดีตบา้นนายทุยเป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า ของป่า นานา
ชนิด ช่ือของหมู่บา้นตามค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้นกล่าวว่า  ท่ีตั้งของหมู่บา้นแต่เดิมเป็นท่ีตั้ง
บา้นเรือนอยู่อาศยัของ "ยายมุย" ซ่ึงอพยพมาจากอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในอดีตพื้นท่ีของหมู่บา้น
ยายทุยอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ เช่นป่าไม ้สัตวป่์า  ของป่านานาชนิด  ผูค้นท่ีเขา้มาหาของป่า  
ล่าสัตว ์ ตดัหวาย  ตดัไม ้ ในบริเวณน้ี  จะตอ้งเดินผ่านบา้นของ  "ยายทุย"  และใชบ้ริเวณบา้นยายทุยเป็นจุด
นดัพบ  ต่อมาจึงไดเ้พี้ยนไปเป็น  "นายทุย"  ดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั 
ประวัติชุมชน 
      คนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้น  ตามค าบอกเล่าว่าเป็นคนไชยา  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  ซ่ึงในขณะนั้นมี
คนถ่ินเดิมอาศยัอยู่ก่อนบางส่วน  ปัจจุบันประชากรของบา้นนายทุยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  คนถ่ินเดิม 
20% คนท่ีอพยพมาจากนครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานี  80%  ซ่ึงมีผูย้ืนยนัว่าได้อพยพมาจากจงัหวดั
นครศรีธรรมราช มาอาศยัอยู่ในหมู่บา้นนายทุยตั้งแต่ปี  พ.ศ.2505  โดยเขา้มาจบัจองพื้นท่ีท าไร่เล่ือนลอยท า
เหมืองแร่ หาของป่า (หวาย น ้ ามนัยาง)  โดยบา้นนายทุยอยู่ในพื้นท่ีหมู่ 12 ต าบลคุระ ได้แยกออกมาเป็น
ต าบลแม่นางขาว เม่ือปี พ.ศ.2529  
 
บ้านทุ่งรัก หมู่ 6 ต าบลแม่นางขาว 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
       พื้นท่ีตั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยตน้ไมท่ี้มีดอกคลา้ยต้นดอกรักอยู่ทั่วไปหมด เพื่อเป็นการเขา้ใจและ
เรียกช่ือไดง้่ายจึงตั้งช่ือวา่  "บา้นทุ่งดอกรัก"  เน่ืองจากคนภาคใตพู้ดภาษาห้วนๆสั้นๆ จากค าวา่"บา้นทุ่งดอก
รัก" จึงเหลือเพียง "บา้นทุ่งรัก" และไดช่ื้อ "บา้นทุ่งรัก"  เป็นช่ือหมู่บา้นจนถึงปัจจุบนั 
ประวัติชุมชน 
  บา้นทุ่งรัก เดิมอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 ต าบลคุระบุรี ต่อมามีประชาการเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกเขตการ
ปกครองออกเป็นหมู่ท่ี 8 ต าบลคุระ เม่ือปี 2529 ได้แยกออกจากเขตการปกครองของต าบลคุระบุรี  เป็น
ต าบลแม่นางขาว หลงัจากท่ีไดมี้การแยกต าบลเป็นต าบลแม่นางขาว บา้นทุ่งรักก็ไดม้าขึ้นกบัต าบลแม่นาง
ขาว เป็นหมู่ท่ี 6 ต าบลแม่นางขาว และต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้านท่ีมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามออกจากบา้นทุ่งรัก ไปเป็นหมู่ท่ี 7 บา้นบางแดด กระทัง่ประมาณ  พ.ศ.2510 มีคนจากอ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรีธรรมราชและท่ีอ่ืนๆเขา้มาจบัจองท่ีดินท ากินมาจาก 
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บ้านโชคอ านวย หมู่ 8 ต าบลแม่นางขาว  
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
      บา้นโชคอ านวย  เดิมอยู่ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 บา้นทบัช้าง ซ่ึงมีคนอพยพเขา้มาอาศยับุกเบิกพื้นท่ีเพื่อตั้งเป็น
หมู่บา้น เม่ือประมาณ  พ.ศ.2510 มีชาวบา้นเขา้มาอยู่อาศยัซ่ึงส่วนใหญ่มาจากจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็น
คนยากจน ชาวบา้นในหมู่บา้นจึงตั้งช่ือเรียกวา่ "บา้นโชคอ านวย" เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บา้น และได้
แยกตวัออกมาตั้งหมู่บา้นใหม่ในปี พ.ศ.2530 เป็นหมู่ท่ี 1 ต าบลแม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พงังา จนประมาณปี 
พ.ศ. 2544 ก็แยกออกมาอีกเป็นหมู่ท่ี 8 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังาโดยมีผูใ้หญ่บา้นคนแรก
คือ  นายวีระชยั  ภกัดี  คนท่ีเขา้มาอาศยักลุ่มแรก  
 
บ้านบางคร่ัง หมู่ 3 ต าบลบางวัน 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน   
    มีชายคนหน่ึงช่ือ  "ตายมดึง"  มีอาชีพรับซ้ือววั เพื่อน าไปขายแต่เกิดเหตุท าให้โคลม้ป่วยและตายลง  
"ตายมดึง"  จึงแล่หนงัโคและให้คนช่วยหาบหนงัโคเดินทางเพื่อน าไปขายเมืองตะโกลา  จนถึงหมู่บา้นแห่ง
หน่ึงเห็นมีแดดออกดี  จึงหยุดพกัเพื่อท าการตากหนังโค  ปรากฏว่าแดดท่ีเคยออกดีกลบัออกเป็น"บางวนั"  
ในบางวนัมืดคร้ืม หนงัโคท่ีตากแลว้จึงแห้งชา้ท าให้มีแมลงวนั  มาตอมหนงัโคท่ีตากไวเ้ป็นจ านวนมาก  จาก
การท่ีแดดออกเป็น "บางวนั"  และมีแมลงวนัมาก หมู่บ้านน้ีจึงได้ช่ือว่า "บ้านบางวนั"ดังปรากฏเป็นช่ือ
หมู่บา้นในปัจจุบนั 
ประวัติชุมชน 
      ในอดีตบา้นบางคร่ังเป็นต าบล  แต่ต่อมาไดยุ้บไปขึ้นกบัต าบลบางวนั  เดิมท่ีราษฎรบริเวณน้ีไดย้า้ยมา
จากอ าเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา และมาจากจงัหวดัอ่ืน ๆ เพื่อมาหาของป่า และไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานบริเวณ
ท่ีแห่งน้ี  ต่อมาไดมี้นายทุนเขา้มาท าเหมืองแร่ดีบุก  หลงัจากท่ีแร่ราคาตกต าลง  ราษฎรก็หันมาประกอบ
อาชีพการเกษตรท าสวนยางพารา  สวนปาลม์ 
 
บ้านบางติบ หมู่ 6 ต าบลบางวัน 
ความหมาย/ท่ีมาของช่ือบ้าน 
 บา้นบางติบเร่ิมก่อตั้งเป็นหมู่บา้น เม่ือปี 2524 โดยแยกออกจากหมู่ 5 บา้นคุรอด ต.บางวนั อ.คุระบุรี 
จ.พงังา เดิมชาวบา้นเรียกพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งหมู่บา้นว่า บา้นบางติบ หรือ บา้นบางติด เน่ืองจากมีพื้นท่ีเป็นป่า
บกและพื้นท่ีทางทะเลติดกับอ่าวทะเลอันดามัน มีป่าชายเลนเป็นแนวกวา้งเน้ือท่ีประมาณ 6,000 ไร่ ซ่ึง
ชาวบ้านกลุ่มแรกท่ีอยู่ต่อยหอยติบเป็นอาหาร “หอยติบ” เป็นหอยชนิดหน่ึงกินอร่อย รสหวาน ตัวเล็ก 
เกาะติดกบัหิน เปลือกมีความคม มีอยู่ทัว่ไปในบริเวณทะเลบา้นบางติบ อีกช่ือหน่ึงเรียกว่า “บา้นบางติด” 
เน่ืองจากใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางทะเลในการขนถ่ายแร่ดีบุกจากเขายาผ่านเส้นทางท่าเรือท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
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เรือท่ีเขา้มาจะติดเกยต้ืนเป็นประจ าจนคนเรียกกนัว่า บา้นบางติด แต่ทั้ง 2 ช่ือชาวบา้นส่วนมากเรียกช่ือ บา้น
บางติบ จนกระทัง่ปัจจุบนั 
ประวัติชุมชน 
  คนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นอพยพมาจากจงัหวดันครศรีธรรมราชคือ นายเพิ่ม สาระกิจ พร้อม
พรรคพวก มาตั้งรกรากอยู่ในบา้นบางติบ เม่ือปี 2510 ในช่วงแรกประกอบอาชีพตดัหวาย หาของป่า และท า
ประมง เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและเนิน เป็นพื้นท่ีท าสวนของการเกษตร เป็นพื้นท่ีอ่าวและป่าชาย
เลน มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากร 
 

 
ปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีวิจัย 

 
บ้านทุ่งนา หมู่ท่ี 1  

ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพงังา 
  บา้นทุ่งนา หมู่ท่ี 1 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา ในปัจจุบนัไดแ้บ่งออกเป็น 2 เขต เขตท่ี 1 
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลคุระ เขตท่ี 2 อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคุระ สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบเนินเขา 
จรดทะเลอนัดามนั มีสถานท่ีส าคญัคือ ท่ีวา่การอ าเภอฯ สถานีต ารวจภูธรฯ โรงเรียน 1 แห่ง และวดั 1 แห่ง  
  ในปี พ.ศ. 2517 ไดมี้การประกาศกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 719 (พ.ศ. 2517) ออกตามในพระราชบญัญติั
ป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. 2507 เล่ม 92 ตอนท่ี 3 ราชกิจจาอุเบกขา 7 มกราคม 2518 และพระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดบริเวณท่ีดินป่าเทือกเขานมสาว ในทอ้งท่ีต าบลคุระ ต าบลแม่นางขาว ต าบลบางวนั อ าเภอคุระบุรี 
และต าบลบางนายสี อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2531 ฉบบัพิเศษ หน้า 10 – 
12 เล่ม 105 ตอนท่ี 60 ราชกิจจานุเบกขา 16 เมษายน 2531 

การประกาศกฎกระทรวง และพระราชกฤษฎีกา ทั้ง 2 ฉบบั ขดัแยง้กับความเป็นจริง เพราะในปี 
พ.ศ. 2511 ในขณะนั้น ไดมี้ครูยา้ยมาสอนท่ีต าบลคุระ ก่ิงอ าเภอคุระบุรี ช่ือครูแพร้ว ทองทวีวิวฒัน์ อาย ุ87 ปี 
ปัจจุบนัยงัมีชีวิตอยู่ และเป็นขา้ราชการบ านาญ ชุมชนต าบลคุระ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีวดัหลายแห่ง และ
โรงเรียนหลายแห่ง ปัจจุบนัมี 12 หมู่บา้น 
 ตามท่ีมีประกาศกฎกระทรวง ฉบับท่ี 719 (พ.ศ. 2517) ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2517 และพระราช
กฤษฎีกา ฉบบัพิเศษ หนา้ 10 – 12 ก าหนดบริเวณท่ีดินป่าเทือกเขานมสาว ใหเ้ป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2531 
ลงวนัท่ี 6 เมษายน 2531 เป็นการประกาศทบัท่ีดินท ากิน  
ผลกระทบต่อชาวบ้าน 

1. ปัญหาของชาวบา้นขอสงเคราะห์ท าสวนยางพาราไม่ได ้
2. เจา้หนา้ท่ีรัฐตดัฟันผลอาสิน เจา้หนา้ท่ีรัฐด าเนินการจบักุม 
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3.  แมจ้ะมีใบเสียภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภ.บ.ท. 5 ปัจจุบนัชาวบา้นไม่สามารถขอสงเคราะห์ฯ ได ้เน่ืองจาก
นโยบายของรัฐบาล สมยัท่ี นายณรงค ์วงคว์รรณ ด ารง รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หา้มโค่น
ไมย้างในพื้นท่ีท่ีมีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แมต้น้ยางเส่ือมโทรม หรือมีอายุยางมากกว่า 
20 ปีขึ้นไป และท่ีอยูอ่าศยั  

4. ชาวบา้นมีความทุกข์ทางใจ กระทบกระเทือนถึงความมัน่คงในชีวิต เน่ืองจากไม่สามารถมีเอกสาร
สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน และท่ีอยู่อาศยั ตอ้งอยู่อย่างหวาดระแวง เพราะเกรงว่าจะโดนเจา้หน้าท่ีของรัฐ
จบักุม หรือขบัไล่ออกจากพื้นท่ี แมจ้ะโดนโค่นตน้ยางท่ีเส่ือมโทรม ก็ขอสงเคราะห์ท าสวนยาง
ไม่ได ้ชาวบา้นขาดสิทธิขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

 
ข้อเสนอของชุมชน 
  มีการยื่นเร่ืองต่อหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี เช่นบา้นทุ่งนา หมู่ท่ี 1 ต าบลคุระ ในวนัท่ี 
28 กันยายน 2542 ส่งถึง สถานีพัฒนาท่ีดินพังงา  / ผู ้ว่าราชการจังหวัดพังงา  / รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ)์ โดยยืน่ขอ้เสนอในการแกปั้ญหาคือ    

1. ขอให้ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการกนัเขตป่าออกจากชุมชนทั้งท่ีดินท ากิน และท่ีอยู่
อาศยั 

2. ชุมชนบา้นทุ่งนา สามารถท าประโยชน์ในท่ีดินไดต้ามปกติ  ในระหว่างการด าเนินการกนัแนวเขต
ป่าออกจากชุมชน หรือด าเนินการพิสูจน์สิทธิในท่ีดินท ากิน และท่ีอยู่อาศยั โดยปราศจากการจบักุม 
ขับไล่ ตัดพันผลอาสิน หรือการกลั่นแกล้งใดๆ ทั้ งทางตรงและทางอ้อม จากเจ้าหน้าท่ี และ
หน่วยงานภาครัฐ 

3. รัฐจะตอ้งเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหาแนวเขตป่าออกจากชุมชน และ
ออกเอกสารสิทธ์ิ เป็นพื้นท่ีน าร่องของประเทศ โดยมีชาวบา้นผูเ้ดือดร้อนเขา้ร่วมเป็นกรรมการใน
จ านวนไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด 

4. ให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาคดีท่ีเป็นขอ้พิพาทเร่ือง ท่ีดิน 
ทรัพยากร และสิทธิของชุมชนเรียกร้องตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งให้ศาลใช้วิธีการเดินเผชิญสืบใน
พื้นท่ีพิพาท โดยตอ้งให้ความส าคญักบัพยานหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น หลกัฐานทางสังคมมนุษยว์ิทยา 
ประวติัศาสตร์ชุมชน ฯลฯ เพื่อให้คนจนเขา้ถึงกระบวนการพิจารณาคดี และไดรั้บความเป็นธรรม 
ในการต่อสู้ทางคดีมากขึ้น  

 
บ้านบางหละ 

หมู่ท่ี 10 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพงังา 
ชุมชนมีถนนเพชรเกษมผ่านหมู่บา้นสายหลกัจากกรุงเทพสุดสายใตจ้งัหวดันราธิวาส เดิมหมู่ท่ี 3 

หมู่ท่ี 10 หมู่ท่ี 11 ต าบลคุระ ยงัไม่ได้ตั้งเป็นหมู่บา้น ทั้ง 3 หมู่บา้นเป็นเขตการปกครองของหมู่ท่ี 4 บา้น
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เตรียม ต าบลคุระ ปี พ.ศ. 2525 ไดมี้การแยกเป็นหมู่บา้นท่ี 6 บา้นหินลาดในปี พ.ศ. 2525 ไดมี้การแยกต าบล 
คุระ 1 หมู่บา้นเป็นต าบลแม่นางขาวปัจจุบนั จากหมู่ 6 ต าบลคุระ มาเป็นหมู่ท่ี 3 ต าบลคุระ บา้นหินลาดปี 
พ.ศ. 2534 บ้านบางหละ หมู่ ท่ี  10 ต าบลคุระ ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม 90% ศาสนาพุทธ 10% 
ชาวบา้นส่วนมากมาจากจงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือปี พ.ศ. 2505 ได้เกิดวาตภยัขึ้นท่ีแหลมตะลุมพุก ใน
ชุมชนมีสถานท่ีเก่าคือ โรงเรียน 1 แห่ง ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 แห่ง มสัยิด 2 แห่ง บาลาย 1 แห่ง มี โรงเรียน
อาคาร 2 ชั้น 2 หลงั อาคารประชุม 1 แห่ง ป่าชา้ 1 แห่ง เน้ือท่ี 10 ไร่ เศษ ระบบประปาหมู่บา้น 2 แห่ง เขื่อน
น ้าลน้ขนาดเลก็ 1 แห่ง  
ผลกระทบต่อชาวบ้าน 

1. ชาวบา้นไม่มีเอกสารในท่ีอยู่ท ากิน ส่วนท่ีมีเอกสารแลว้ก็ถูกยกเลิก โดยเอกสาร น.ส. 3 ออกเม่ือปี 
2522 ป่าสงวนมาทบัไม่สามารถน าไปใชผ้ลประโยชน์ได ้

2. ปัจจุบนัชาวบา้นไม่สามารถของบสงเคราะห์สวนยางได ้เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลสมยัท่ี นาย
ณรงค ์วงศว์รรณ ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ห้ามโค่นพื้นไมย้างในพื้นท่ีท่ี
มีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยทางส านักลานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอา้งว่าไม่
สามารถอนุมติัในการสงเคราะห์ได ้

3. ท่ีดินชาวบา้นท ามาหากินแลว้ 40 ปี เศษ ปลูกยาง ปลูกผลไม ้บางรายปลูกยางแลว้  โค่นยางแล้ว 
ปลูกยางเป็นคร้ังท่ี 2 แลว้อุทยานมาประกาศทบัท่ีชาวบา้น ชาวบา้นบางรายไม่กลา้เขา้ไปท ากินทั้งท่ี
เป็นสวนยางสวนผลไมข้องตวัเองกลวัเจา้หนา้ท่ีจบักุม ท่ีถูกจบักุมไปแลว้ 5 คดี มีผูต้อ้งโทษ 12 คน 

4. ท่ีอยูอ่าศยัไม่สามารถขอไฟฟ้าได ้เพราะท่ีไฟฟ้ามีกฎระเบียบวา่ถา้ผูใ้ดยกบา้นอยูใ่นท่ีป่าสงวนจะไม่
สามารถขอไฟฟ้าได ้ 

สาเหตุของปัญหา 
 เน่ืองจากการประกาศป่าสงวนหรืออุทยานขาดการประสานงานและชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่รู้หนงัสือ 
ไม่ไดม้ารับรู้การประกาศป่าสงวนหรืออุทยานทบัท่ีดินของชุมชน ท าให้ชาวบา้นเสียสิทธิในการร้องคดัคา้น
ทบัท่ีท ากินและท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนชาว   
  เน่ืองจากสวนยางอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ งท่ีการขายยางพาราทุกคร้ังถูกหักเงินเขา้กองทุน
สงเคราะห์ 9 กิโลกรัมๆละ 1.40 บาท แต่ตอนน้ีชาวบา้นไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากส านักงานกองทุน
สงเคราะห์ในการปลูกยางพาราทดแทนไดช้าวบา้นตอ้งใชเ้งินทุนของตวัเองในการปลูกทดแทนท าให้ไดรั้บ
ความเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก  
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บ้านบางหว้า 
หมู่ท่ี 9 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพงังา 

  บา้นบางหวา้เดิมคือ หมู่ท่ี 4 ต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา เกิดจากการรวมของคนหลาย
ชุมชนหลายพื้นท่ี จากจงัหวดันครศรีธรรมราชและระนองเขา้มาอยู่อาศยัเพื่อแสวงหาพื้นท่ีการท าเหมืองแร่
และการท าเกษตรโดยคนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอาศยัคือ นายถนั เพชรทอง ซ่ึงเขา้มาอาศยัอยู่ในประมาณปี พ.ศ.
2460 และครอบครัวอ่ืนฯ ก็เข้ามาอาศัยจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่   และมีการแยกหมู่บ้านเป็นหมู่ท่ี 9 
จนถึงปัจจุบนั ชุมชนบา้นบางหวา้อยู่ระหวา่ง หลกักิโลเมตรท่ี 714- 717 ถนนเพชรเกษม ห่างจากตวัอ าเภอคุ
ระบุรี 12 กิโลเมตร 
สภาพปัญหาท่ีดินในชุมชน 

1. ประชากรเพิ่มขึ้นท่ีดินท ากินไม่เพียงพอ 
2. ป่าอุทยานมีแนวเขตไม่ชดัเชน ไม่ระบุพื้นท่ีใหป้ระชากรเขา้ใจ 
3. ป่าสงวนป่าเกาะเกาะ ประกาศทบัท่ีท าหากิน และท่ีปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้น 
4. ป่าสงวนเทือกเขานมสาวประกาศทบัพื้นท่ีท าสวน 

 
 
วิธีแก้ปัญหา  

1. ตั้งคณะกรรมการแกปั้ญหาเป็นตวัแทนของชุมชนเร่ืองท่ีดินขึ้นมา 9 คน เพื่อเจรากบัผูว้่าราชการ
จงัหวดั (รัฐบาล)หรือรัฐมนตรี  

2. ท าผงัชุมชน-ประวติัขอ้มูลของหมู่บา้นการเขา้มาอยูข่องชาวบา้น 
3. ตั้งกองทุนสู้เพื่อท่ีดินขึ้นมา   

 
ชุมชนบ้านเตรียม อ่าวเคย  

หมู่ 4 ต าบลคุระ  อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพงังา 
บา้นเตรียม หมู่ 4 ต าบลคุระ เดิมชุมชนอ่าวเคยมีประชาชน อาศยัอยู่ริมทะเลอ่าวเคย ประมาณ 10 – 

20 ครอบครัว ซ่ึงตั้ งชุมชนอยู่บริเวณต้นมะพร้าวท่ียงัเหลืออยู่ในปัจจุบัน คาดว่าอยู่มาก่อน พ .ศ.2440  
สมัยก่อนในอ่าวเคยน้ี ยึดอาชีพท ากะปิ น ้ ามันยาง ท านา ท าไร่ ท าประมง บางส่วนก็ร่อนแร่ ประมาณ 
พ.ศ.2480 คนยงัท านา ท าไร่เล่ือนลอย คือท าขา้วไร่บางส่วนก็ท าสวน ผลไม ้โดยปลูกพืชผสมไวกิ้น โดย
ปลูกหมาก สะตอ กลว้ย มะละกอ ซ่ึงเป็นพืชท่ีใชกิ้น หรือแลกเปล่ียนเป็นส่วนใหญ่ 

 ประมาณ พ.ศ.2490 ผูค้นเร่ิมอพยพเขา้มาอยู่ในชุมชนอ่าวเคยเพิ่มขึ้นจึงท าให้มีการขยายท่ีอยู่โดย
เร่ิมยา้ยมาอยู่บริเวณวงันางทอง ใตเ้ขื่อนหมู่ 4 ปัจจุบนับางส่วนในสมยัก่อน ทุ่งนางด า และปากเตรียม มี
ชาวเล  อาศยัจอดเรืออยูบ่ริเวณแหลมหลีนบัร้อย 
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ประมาณ พ.ศ.2500 เร่ิมมีการส ารวจทางและตดัท่งผ่าน หมู่บา้นเตรียมซ่ึงเป็นถนนเพชรเกษมใน
ปัจจุบัน ผูค้นก็ยา้ยจากวงันางทองและอ่าวเคยมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนเพชรความสะดวกสบายในการ
เดินทาง แต่ก็ยงัคงท านาท าไร่ ท าสวนอยู่ทัว่บริเวณหาดอ่าวเคยเขาปากเตรียม และยงัคงเดินเทา้ไปยงัปาก
เตรียมโดยใชท้างควายอยูต่ลอดมา 

ประมาณ พ.ศ.2510 ผูค้นต่างถ่ินอพยพเขา้มาอยู่ ในบริเวณหาดอ่าวเคยอีกคร้ังเพราะแร่ในสมยัน้ี
ราคาดีมากและการร่อนแร่ไดแ้ร่มาก จึงท าใหมี้การซ้ือขายท่ีดินใหแ้ก่กนัในราคาไม่แพง เพื่อใชป้ลุกขา้วและ
ท าสวน ส่วนใหญ่จ าท าสวนสตอ เพราะราคาดี และทุเรียน มีบา้งทีท าสวนผลไมอ่ื้นๆ 

ตั้งแต่ พ.ศ.2512 – 2520 คนอพยพเข้ามาอยู่ท่ีอ่าวเคยมากขึ้น มีการสร้าสวนยางพารา สวนสตอ 
มะม่วงหิมพานต์ มะพร้าว แลผลไมอ่ื้นๆ จนกระทัง่ พ.ศ.2522 มีการออกเอกสารสิทธ์ิ นส.3ก ให้ชาวบา้น
อ่าวเคย ส่วนบงคนก็ไม่ไดท้ า นส.3 บางคนก็ถือเอกสาร สค1 พ.ศ.2498 บางคนก็มีเอกสารแจง้การถือครอง
ท่ีดิน พ.ศ.2519 จนกระทั่ง พ.ศ.2529 มีการออกเอกสารให้ชาวบา้นอ่าวเคยอีกคร้ัง หลายรายด้วยกันท่ีถือ 
นส.3ก พ.ศ.2529 ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่กบัหน่วยงานอุทยานแหลมสนอยู่ในปัจจุบนั ยุคน้ีชาวบา้นก็อยู่กนัอย่าง
ปกติสุขจนมาถึง พ.ศ.2532 มีนายทุนเขา้มาท่ีบริเวณชายทะเลมากเน่ืองจากมีการตดัทางถนนเลาะชายทะเล
จนกระทัง่ปี พ.ศ.2534 หน่วยงานอุทยานแหลมสนเขา้มาตั้งท่ีบริเวณท่ีวงเวียนสุดถนนสายอ่าวเคยแรพกช้า
มาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

ภายหลังอุทยานมาตั้ งหน่วย ได้มีการห้ามชาวบ้านเข้าไปท าประโยชน์ในท่ีดิน ท่ีชาวบ้าน
ครอบครองสร้างผลอาสินไวแ้ลว้ ชาวบา้นก็กลวัถูกจบักุม เพราะเป็นคนจน บางคนก็เขา้ไปท าสวนบางเป็น
คร้ังคราว ก็ยงัตอ้งลกัลอบเขา้ไป ทั้งท่ีสวนยางพารา สตอ มะม่วงหิมพานต์ สวนลูกก่อ ชาวบา้นเขาสร้างมา
นานแลว้  

จากการกระท าของเจา้หน้าท่ี อุทยาน จึงท าให้สวนชาวบา้นรกมีตน้ไม้ปกคลุมผลอาสิน จึงท าให้
สภาพป่ากลืนสวนอย่างท่ีเห็นในปัจจุบนั แมว้่าชาวบา้นจะเรียกร้องสิทธิหลายคร้ังก็ไม่มีอะไรคืบหนา้ จึงท า
ใหมี้ปัญหามาจนถึงปัจจุบนัน้ี 
 
ผลกระทบต่อชาวบ้าน 

จากกรณีท่ี อุทยานแหลมสน หน่วยอ่าวเคยไดม้าตั้งหน่วยงานและประกาศให้พื้นท่ีอ่าวเคย เป็นเขต
อุทยาน ซ่ึงท าให้อ่าวเคยซ่ึงเคยมีผูค้นอยู่อาศยัท ามาหากินมาแลว้หลายชัว่อายุคน ไดรั้บความเดือดร้อน ทั้ง
ดา้นการด าเนินชีวิต ดา้นเศรษฐกิจ เน่ืองจากยางพาราของชาวบา้นในปัจจุบนัไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้
เตม็เมด็เตม็หน่วย รวมทั้งผลอาสินอยา่งอ่ืนดว้ย ท าใหช้าวบา้นตอ้งสูญเสียราบไดปี้ละนบัลา้นบาทท่ีเดียว 
แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเรียกร้องของชาวบ้าน 

1. ใหย้กเลิกประกาศอุทยานแหลมสนอ่าวเคยทั้งหมดท่ีทบัท่ีดินของชาวบา้น 
2. ใหมี้การส ารวจแนวเขตท่ีดินชาวบา้นแต่ละรายเพื่อน าไปสู่การออกเอกสารสิทธ์ิใหก้บัชาวบา้น

ต่อไป 
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3. ใหค้ืนสิทธิในท่ีดินแปลงท่ีถูกเพิกถอนสิทธิคืนใหช้าวบา้นดงัเดิม 
4. ใหมี้การกนัแนวเขตอุทยานศรีพงังาท่ีทบัท่ีดินชาวบา้นอยูใ่หช้ดัเจนและออกเอกสารรับรอง

สิทธิใหช้าวบา้น 
 

บ้านห้วยทรัพย์  
หมู่ท่ี 6 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพงังา 

หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยทรัพย ์คนท่ีมาอยูใ่นหมู่บา้นหว้ยทรัพยช่์วงแรกเดินมาจากจงัหวดักระบ่ีเป็นส่วน
ใหญ่ จากต าบลก าพวน ก่ิงอ าเภอสุขส าราญ จากอ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา และจงัหวดันครศรีธรรมราช มา
เร่ิมตั้งบา้นเรือนเม่ือประมาณ 60 ปีท่ีแลว้ ประกอบอาชีพการเกษตรชาวบา้นท่ีมาอาศยัอยูชุ่ดแรก คิดตั้งช่ือ
บา้นวา่บา้นหว้ยทรัพย ์เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม ้แหล่งน ้า และมีการท าแร่ดีบุก แบบภูม
ปัญญาชาวบา้น เป็นอาชีพหน่ึงของคนในหมู่บา้นชุดแรก จึงมีช่ือวา่ บา้นหว้ยทรัพย ์มาจนถึงปัจจุบนั 

บา้นหว้ยทรัพย ์เดิมเป็นหมู่ท่ี 4 ต าบลคุระ ซ่ึงรวมกบับา้นเตรียม บา้นบางหวา้ ไดรั้บการจดัตั้งอนุมติั
ของกระทรวงมหาดไทยเม่ือปี พ.ศ.2522 เป็นหมู่ท่ี 9 ต าบลคุระ ต่อมาเกิดมีการแยกต าบลเป็นต าบลแม่นาง
ขาวส่วนหน่ึง ไดจ้ดัล าดบัหมู่บา้นใหม่ เป็นหมู่ท่ี 9 ต าบลคุระ ผูใ้หญ่บา้นท่ีไดรั้บการเลือกตั้งคร้ังแรก ช่ือ 
นายสามารถ หาญจิตร 
  ดา้นการใช้ประโยชน์ท่ีดินชาวบา้นไดป้ลูกยาง ปลูกผลไม ้มาแลว้ ประมาณ 40 ปี แต่เม่ือปี 2517 
เป็นตน้มาก็เกิดปัญหาอุทยานศรีพงังาทบั ป่าสงวนเทือกเขานมสาว  2 แปลง ทบัท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศยัของ
ชาวบา้น โดยท่ีดินติดเขตป่าสงวน ซ่ึงชาวบา้นท าประโยชน์อยู่ในท่ีดิน และป่าสงวนมาทบั นส .3 ในพื้นท่ี 
400 ไร่ ท่ีดินของชาวบา้นท่ีมีประโยชน์อุทยานกันเขตไม่แน่นอนประมาณ 600 ไร่ การประกาศป่าสงวน
หรืออุทยานทบัท่ีดินของชาวบา้นหมู่ท่ี 6 จึงท าใหช้าวบา้นเดือดร้อนตอ้งการใหก้รมป่าไมย้กเลิกเขตป่าสงวน 
และอุทยานยกเลิกเขตอุทยานท่ีมาทบัท่ีดินท ากินของชาวบา้น ซ่ึงให้มีแนวเขตใหช้ดัเจน และมีความตอ้งการ
ใหอ้อกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากินทั้งหมดของชาวบา้น  
ผลกระทบต่อชาวบ้าน 

1. ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากิน ท่ีมีเอกสาร นส.3 ออกเม่ือ พ.ศ.2529 อยูแ่ลว้ก็ถูกเพิกถอน เพราะป่า
สงวนมาทบัก็ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

2. กองทุนสวนยางไม่สามารถอนุมติังบประมาณสงเคราะห์การท าสวนยางได ้  โดยอุทยานแห่งชาติศรี
พงังา และป่าสงวนแห่งชาติ คือ เม่ือยางหมดอายไุม่สามารถขอสงเคราะห์ยางปลูกแทน รวมทั้งการ
ปลูกปาลม์น ้ามนั ซ่ึงเป็นปัญหากบัชาวบา้นส่วนใหญ่อยูใ่นขณะน้ี จึงขอใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐช่วย
แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ชาวบา้น 

3. ชาวบา้นไม่สามารถสงเคราะห์ยางได ้
4. ชาวบา้นท่ีเขาไปในบริเวณท่ีท ากินท่ีถูกอุทยานฯทบัก็จะถูกจบักุมด าเนินคดีขอ้หาบุกรุก 

ชาวบา้นบางคนถูกตดัฟันตน้ไม ้(ยาง) 
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วิธีแก้ปัญหา  
1. ประชุมท าความเขา้ใจ สมาชิกแต่ละครัวเรือนเพื่อหาผูเ้ดือดร้อนจริง 
2. ท าประวติัขอ้มูลของหมู่บา้น(การเขา้มาอยูข่องชาวบา้น)ท่ีเป็นจริงขึ้นมา 1 เล่ม 
3. แต่งแต่งคณะกรรมการเร่ืองท่ีดินขึ้นมา ประมาณ 9 คน เพื่อสามารถไปเจรากบัผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(รัฐบาล)หรือรัฐมนตรี  
4. ตั้งกองทุนสู้เพื่อท่ีดินขึ้นมา (เพื่อจะมีเงินในการต่อสู้เร่ืองท่ีดินต่อไป) 

ผลการแก้ไขปัญหา (ในระยะเวลา 1 ปี) 
1. หยดุมีการตดัฟัน/หยุดมีการจบักุม 
2. มีการท าแผนท่ีเพื่อเจรากบันายอ าเภอ 
3. ในระยะเวลา 8 เดือน มีการติดตามเร่ืองจากผูว้า่หลายคร้ัง 

วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 มีการประชุมปฏิรูปประเทศไทยเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองท่ีดิน(จงัหวดัพทัลุง) 
 

บ้านบ่อหิน 
หมู่ท่ี 3 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพงังา 

  บา้นคุระหมู่ท่ี 3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พงังา พื้นท่ีแบ่งออกเป็น 2 ชุมชน ชุมชนแม่นางขาว หมู่ 
3 ติดอยูใ่นเขตเทศบาล ต.คุระบุรี ซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนเพชรเกษมเส้นทางสายหลกั และชุมชนบา้นบ่อหิน ซ่ึงติด
อยูใ่นเขต อ.บ.ต. แม่นางขาว หมู่ 3 ระยะห่างจากตลาดเทศบาล ต.คุระบุรี ประมาณ 4 กิโลเมตรตั้งแต่มีการ
ประกาศอุทยานศรีพงังา ป่าสงวนเทือกเขานมสาว ก็มีการพิพาททบัท่ีดินท ากินและท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้น   
สภาพปัญหาของชาวบ้าน 

1. ชาวบา้นไม่สามารถขอสังเคราะห์ฯ ได ้เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลสมยัท่ี นายณรงค ์วงศว์รรณ 
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หา้มโค่นไมย้างในพื้นท่ีท่ีมีการประกาศ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยทางส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอา้งวา่ ไม่สามารถอนุมติั
ในการขอสังเคราะห์ได ้เน่ืองจากสวนยางพาราอยูใ่นเขตสวนป่าแห่งชาติบ่อหิน ตอนน้ีชาวบา้นไม่
สามารถรับการช่วยเหลือจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์ในการปลูกยางพารา และปาลม์น ้ามนั
ทดแทนได ้

2. การปลูกบา้นอยูอ่าศยัไม่สามารถขอไฟฟ้าได ้เพราะทางไฟฟ้ามีกฎระเบียบวา่ ถา้ผูใ้ดยกบา้นอยูใ่นท่ี
ป่าสงวนจะไม่สามารถขอไฟฟ้าใชไ้ด ้ชาวบา้นจึงเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก 

3. มีภาครัฐเคยออกเอกสารสิทธ์ิเป็น น.ส. 3 ก ใหก้บัชาวบา้นไม่สามารถน า น.ส. 3 ก ไปท าอะไรไม่ได ้
เน่ืองจากทางส านกังานท่ีดินวา่ป่าสงวนทบัซอ้นอยู่ 

4. ชาวบา้นท่ีเขาไปในบริเวณท่ีท ากินท่ีถูกอุทยานฯทบัก็จะถูกจบักุมด าเนินคดีขอ้หาบุกรุก ชาวบา้น
บางคนถูกตดัฟันตน้ไม ้(ยาง) 
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วิธีแก้ปัญหา  
1. ประชุมท าความเขา้ใจ สมาชิก 85 ครัวเรือน (หาผูเ้ดือดร้อนจริง) 
2. แต่งแต่งคณะกรรมการเร่ืองท่ีดินขึ้นมา ประมาณ 9-15 คน เพื่อสามารถไปเจรากบัผูว้า่ราชการ

จงัหวดั (รัฐบาล)หรือรัฐมนตรี  
3. ตั้งกองทุนสู้เพื่อท่ีดินขึ้นมา (เพื่อจะมีเงินในการต่อสู้เร่ืองท่ีดินต่อไป) 
4. แผนการแกไ้ขปัญหา (เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย) 
5. แผนพฒันาบา้นบ่อหิน โดยใชก้องทุนท่ีดินเป็นจุดศูนยก์ลาง 

ข้อเสนอของชุมชน 
1. ขอใหภ้าครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการกบัแนวเขตถือครองของผูท้  ากินและท่ีอยูอ่าศยัใน

ชุมชนผูเ้ดือดร้อนออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายใน 90 วนั นบัตั้งแต่ไดรั้บเอกสารฉบบัน้ีและ
ด าเนินการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท ากินใหก้บัชาวบา้นผูท้  ากินและอยูอ่าศยัในชุมชน เพื่อความ
มัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์น 

2. ชาวบา้นผูเ้ดือดร้อนในชุมชน ตอ้งสามารถท าประโยชน์ในท่ีดินไดต้ามปกติ ในระหวา่งด าเนินการ
พิสูจนสิ์ทธิในท่ีดินท ากินและท่ีอยูอ่าศยั โดยปราศจากการจบักุม ขบัไล่ หรือกลัน่แกลง้ใดๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มจากเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานของรัฐ 

3. รัฐตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาแนวเขต โดยตอ้งมีตวัแทนจากชาวบา้น
ผูเ้ดือดร้อนเขา้ร่วมเป็นกรรมการในจ านวนไม่นอ้ยกวา่คร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด 

4. ชาวบา้นมีความตอ้งการอยากใหรั้ฐยกเลิกป่าสงวนเพื่อให้มาท าสิทธิใหแ้ก่ชาวบา้น 
5. เม่ือตอ้งการปลูกสร้างบา้นใหม่ในหมู่ท่ี 3 อยากใหท้างการไฟฟ้าไดม้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหก้บั

ชาวบา้น เพื่อชาวบา้นจะไดมี้ไฟฟ้าใชก้นัทุกครัวเรือน 
 

ผลการแก้ไขปัญหา (ในระยะเวลา 1 ปี) 
1. หยดุมีการตดัฟัน/หยุดมีการจบักุม 
2. มีการท าแผนท่ีเพื่อเจรากบันายอ าเภอ 
3. ในระยะเวลา 8 เดือน มีการติดตามเร่ืองจากผูว้า่หลายคร้ัง 

(วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2553 มีการประชุมปฏิรูปประเทศไทยเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองท่ีดิน (จงัหวดัพทัลุง) 
 

บ้านนายทุย 
หมู่ 4 ต าบลแม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พงังา 

  บา้นนายทุย หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา บา้นนายทุย เดิมอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 
ต าบลคุระ ไดแ้ยกออกมาเป็นต าบลแม่นางขาว เม่ือปี พ .ศ.2528 โดยแบ่งออกเป็น 7 หมู่บา้น (ปัจจุบนัมี 8 
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หมู่บา้น) ตามค าบอกเล่าว่าชาวบา้นเป็นคนมาจาก อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงในขณะนั้นมีคนถ่ิน
เดิมอาศยัอยู่ก่อนบางส่วน ปัจจุบนัประชากรของบา้นนายทุยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คนถ่ินเดิม 20% คน
อพยพมาจากจังหวดันครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี 80% ซ่ึงมีผูย้ืนยนัว่าได้อพยพมาจากจังหวดั
นครศรีธรรมราชมาอาศยัอยู่ในบ้านนายทุยตั้ งแต่ปี พ.ศ.2505 โดยเข้ามาจบัจองพื้นท่ีท าไร่เล่ือนลอย ท า
เหมืองแร่ หาของป่า (หวาย น ้ามนัยาง) 

การบุกเบิกถนนสายหลกัสายนายทุย-ทุ่งรัก เกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ.2519 และต่อมาทางรัฐไดเ้ปิดให้
สัมปทานป่าไม ้ออป. ปี พ.ศ.2500 มีไฟฟ้าใชเ้ม่ือปี พ.ศ.2535 ผูใ้หข้อ้มูลโดย นายเคลา้ ปานสุวรรณ ซ่ึงเป็นผู ้
เขา้มาอยูเ่ดิมท่ีในพื้นท่ีเม่ือปี พ.ศ.2472 จ านวนครัวเรือน 112 ครัวเรือน ปัจจุบนั 
สภาพปัญหาของชาวบ้าน 

1. ชาวบา้นไม่สามารถขอสังเคราะห์ฯ ได ้  
2. การปลูกบา้นอยูอ่าศยัไม่สามารถขอไฟฟ้าได ้เพราะทางไฟฟ้ามีกฎระเบียบวา่ ถา้ผูใ้ดยกบา้นอยูใ่นท่ี

ป่าสงวนจะไม่สามารถขอไฟฟ้าใชไ้ด ้ชาวบา้นจึงเดือดร้อนเป็นอยา่งมาก 
3. มีภาครัฐเคยออกเอกสารสิทธ์ิเป็น น.ส. 3 ก ใหก้บัชาวบา้นไม่สามารถน า น.ส. 3 ก ไปท าอะไรไม่ได ้

เน่ืองจากทางส านกังานท่ีดินวา่ป่าสงวนทบัซอ้นอยู่ 
4. ชาวบา้นท่ีเขาไปในบริเวณท่ีท ากินท่ีถูกอุทยานฯทบัก็จะถูกจบักุมด าเนินคดีขอ้หาบุกรุก ชาวบา้น

บางคนถูกตดัฟันตน้ไม ้(ยาง) 
 

บ้านทุ่งรัก 
หมู่ 6 ต าบลแม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พงังา 

   “บ้านทุ่งรัก” เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กท่ีก าลังขยายตวั เดิมทีตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี 
จงัหวดัพงังา เดิมอยู่ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 ต าบลคุระ ต่อมามีประชากรมากขึ้นจึงไดแ้ยกเขตการปกครองออกเป็น
หมู่ท่ี 8 ต าบลคุระ และเม่ือ พ.ศ. 2529 ไดแ้ยกการปกครองออกจากต าบลคุระ เป็นต าบลแม่นางขาว บา้นทุ่ง
รักจึงขึ้นอยูห่มู่ท่ี 6 ต าบลแม่นงขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา 
  นับยอ้นหลังกลับไปเม่ือประมาณ 40 ปี ท่ีผ่านมานั้ น ท่ีแห่งน้ี นับว่าเป็นสถานท่ีทุระกันดาน 
ห่างไกลความเจริญมาก เพราะการเดินทาง มาสู่ทุ่งรักไดมี้วิธีการเดินทางมาโดยทางเรือเท่านัน่ สถานท่ีแห่ง
น้ีจึงไม่มีผูยู้อ่าศยัมาก่อน (ริมฝ่ังทะเลอาจมีผูอ้ยูอ่าศยัก่อนบา้งแลว้) 
  ประมาณปี พ.ศ. 2513 ไดมี้บุคคลเร่ิมตน้เขา้มาหาแหล่งท ากินแห่งใหม่ ซ่ึงบุคคลกลุ่มแรกท่ีไดเ้ขา้มา 
ณ ท่ีแห่งน้ีเดินทางมาจาก อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  ในปี พ.ศ. 2516 ได้ร่วมมือกันสร้างโรงเรียนขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานในชุมชน สร้าง
อาคารดว้ยไมร้ะก า มุงหลงัคาดว้ยใบจาก 
  ในปี พ.ศ. 2523 ร่วมใจกนัสร้างส านักสงฆ์สวนวางขึ้น เม่ือมีคณะพระธุดงคจ์าริกธุดงคผ์่านมา จน
กลายเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนตลอดมา 
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สภาพปัญหาของชาวบ้าน 
จากประวติัการตั้งบา้นเรือนของราษฎร์ตั้งแต่ก่อนปี 2513 รวมระยะเวลา 40 ปี มาแลว้ มีโรงเรียน 

สถานีอนามยั ส านักสงฆ์ และไดข้ยายชุมชน โดยมีมูลนิธิชยัพฒันาไดส้ร้างบา้นพกัให้ผูป้ระสบภยัสึนามิ 
จ านวน 170 หลัง และยงัได้จัดสรรงบประมาณให้พัฒนาโรงเรียนและสถานีอนามัย จนมีความมั่นคง 
สวยงามและมีการบริการตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอยา่งพอเพียง  

แต่ปัญหาท่ีส าคญัของราษฎร์ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอย่างทัว่ถึง เน่ืองจากกรมป่าไมไ้ดป้ระกาศเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และเขตสงวนป่าชายเลน ทบัท่ีท ากินของราษฎร์ในปี พ.ศ. 2524 และราษฎร์ไม่ไดรั้บเอกสาร
สิทธ์ิในท่ีดินท ากิน ทั้งท่ีบางแห่งไดรั้บการออก น.ส. 3 ก แลว้ จึงเกิดความทอ้แทห้มดก าลงัใจ เน่ืองจากไม่
สามารถแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน เพื่อน ามาพฒันาพื้นท่ี พืชผลการเกษตร และท่ีอยู่อาศยั ขาดความเช่ือมัน่ใน
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์การไม่เท่าเทียมกันในการได้รับ เอกสารสิทธ์ิ ส่งผลให้ความร่วมมือในการ
พฒันาชุมชน ความสามคัคี ความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ิน ความเช่ือมัน่ในการประกอบอาชีพลดลง เน่ืองจากยงั
มีผูท่ี้ไม่ไดรั้บโฉนดท่ีดิน ประมาณ 100 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งส้ิน 321 ครัวเรือน 
  
 

บ้านโชคอ านวย 
ม.8 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พงังา 

  บา้นโชคอ านวยหมู่ท่ี 8 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา เดิมขึ้นอยูก่บับา้นทบัชา้ง หมู่ท่ี 
7 ต าบลคุระ ก่ิงอ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา  พ.ศ. 2530 เป็นหมู่ท่ี 1 ต าบลแม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พงังา  พ.ศ. 
2544 แยกออกจากบ้านทับช้างหมู่ท่ี 1 เป็นหมู่ท่ี 8 ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา  สถานท่ี
เก่าแก่และสถานท่ีส าคญัในชุมชนประกอบดว้ย 
- โรงเรียน 1 โรง ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.2581 
- ศาลาเอนกประสงค ์1 แห่ง สร้างเม่ือ พ.ศ.2545 
- สะพาน 3 แห่ง สร้างเม่ือ พ.ศ.2541ใชง้บขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพงังา) 

ข้อเสนอของชุมชน 
 1.   กนัพื้นท่ีป่าออกจากชุมชน 
 2.   ออกเอกสารสิทธ์ิใหช้าวบา้น 
 3.   กรณีท่ีตกคา้งรางวดั ( ท่ีวา่งเปล่า ) ใหเ้ร่งออกเอกสารสิทธ์ิ 

ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติท้ังหมดในจังหวัดพงังา 
 
จากขอ้มูลของกรมอุทยาน จงัหวดัพงังามีอุทยานแห่งชาติท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ดงัน้ี 
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 *ขอ้มูลจาก http://www.dnp.go.th/npo/Html/Arrange_Np/Established_Np.html 
 

 
  
ส่วนป่าสงวนแห่งชาติในจงัหวดัพงังาท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา มีดงัน้ี 
*ขอ้มูลจาก www.forest.go.th/forestry_law/ 
 

รายช่ือป่า 
ท้องท่ีป่า เน้ือที่ตาม 

กฎกระทรวง 
(ไร่) 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ( พ.ศ. .... 

) 
ราชกจิจานุเบกษา 

ต าบล อ าเภอ 

ป่าเขามามงัและป่า
เขาบางเต่า 

บางไทร   บาง
ม่วง บางนายสี 

ตะกัว่ป่า 4,250.00 34 (พ.ศ. 2501) เล่ม 75 ตอนท่ี 82 วนัท่ี 
21 ตุลาคม 2501 

ป่าเขาหลกัล าแก่น 
  

ล าแก่น ทา้ยเหมือง 10,262.50 
  

95 (พ.ศ. 2505) 
  

เล่ม 79 ตอนท่ี 62 วนัท่ี 
10 กรกฎาคม 2505 คึกคกั ตะกัว่ป่า 

ป่าเกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพงังา 600.00 9 (พ.ศ. 2507) เล่ม 81 ตอนท่ี 111 
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 
2507 

ป่าฝ่ายท่า 
  

ล าแก่น   ล าพี ทา้ยเหมือง 7,500.00 
  

62 (พ.ศ. 2508) 
  

เล่ม 82 ตอนท่ี 55 วนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2508 ทุ่งมะพร้าว 

ป่าวงัทงั นาเตย ทา้ยเหมือง 3,800.00 226 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนท่ี 90 วนัท่ี 
26 กนัยายน 2510 

ช่ืออุทยานแห่งชาติ 
เน้ือที่ ประมาณ 

(ไร่) 

ประกาศในราช
กจิจานุเบกษา 

เล่ม 

ตอน
ท่ี 

วัน  เดือน  ปี 
 

อ่าวพงังา 250,000.00 98 64 29 เม.ย.2524 
หมู่เกาะสุรินทร์ 84,375.00 98 112 9 ก.ค.2524 
หมู่เกาะสิมิลนั 80,000.00 99 123 1 ก.ย.2525 
แหลมสน 196,875.00 100 135 19 ส.ค.2526 
เขาล าปี-หาดทา้ยเหมือง 45,000.00 103 59 14 เม.ย.2529 
ศรีพงังา 153,800.00 105 60 16 เม.ย.2531 
เขาหลกั-ล ารู่ 78,125.00 108 152 30 ส.ค.2534 

http://www.dnp.go.th/npo/Html/Arrange_Np/Established_Np.html
http://www.forest.go.th/forestry_law/
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ป่านากก ตากแดด เมืองพงังา 2,812.00 229 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนท่ี 90 วนัท่ี 
26 กนัยายน 2510 

ป่าเทือกเขากะได เหมาะ     
ท่านา    กะปง    

กะปง 40,000.00 231 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนท่ี 95 วนัท่ี 
6 ตุลาคม 2510 

ป่าเขาบางแกว้   ป่า
เขาบางเคียน 

ต าตวั ตะกัว่ป่า 11,787.00 237 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนท่ี 109 
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2510 

และป่าควนหินดาน เหมาะ     
ท่านา    

กะปง       

ป่าเขาหน่วยอ้ึง ป่า
เขาเหมาะนอ้ย  และ
ป่าเขาพ่อตา 

เหมาะ กะปง 25,875.00 241 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนท่ี 116 
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2510 

ป่าโคกขรบ นาเตย ทา้ยเหมือง 1,125.00 265 (พ.ศ. 2510) เล่ม 84 ตอนท่ี 126 
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2510 

ป่าคลองพรุแจด เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

1,093.00 344 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 106 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าคลองยา่หมี เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

2,150.00 345 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 108 
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

5,718.00 346 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 108 
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าควนจุก เกาะยาวนอ้ย ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

6,600.00 347 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 108 
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าพรุใน เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

8,000.00 354 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 109 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ

1,818.00 355 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 109 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 
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เมืองพงังา 2511 
ป่าคลองกาหมาย เกาะยาวนอ้ย ก่ิงอ าเภอเกาะ

ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

700.00 356 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 109 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าคลองอ่าวเลน เกาะยาวนอ้ย ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

600.00 374 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 112 
วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าคลองหยง โคกกลอย   
หล่อยงู 

ตะกัว่ทุ่ง 4,687.00 375 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 113 
วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2511 

ป่าคลองโละปาไล ้ เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาวอ าเภอ
เมืองพงังา 

1,595.00 385 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 114 
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2511 

ป่าคลองทองหลาง หล่อยงู ตะกัว่ทุ่ง 3,203.00 386 (พ.ศ. 2511) เล่ม 85 ตอนท่ี 114 
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2511 

ป่าหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะพระทอง ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

20,594.00 441 (พ.ศ. 2514) เล่ม 88 ตอนท่ี 149 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2514 

ป่าเขาบ่อไทร บางวนั ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

18,918.00 501 (พ.ศ. 2515) เล่ม 89 ตอนท่ี 188 
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2515 

ป่าสนชายทะเล นาเตย ทา้ยเหมือง 937.50 572 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 125 
วนัท่ี 2 ตุลาคม 2516 

  โคกกลอย ตะกัว่ทุ่ง       
ป่าคลองหาดทราย
เปลือกหอยและป่า
คลองท่าอยู่ 

กะไหล   คลอง
เคียน 

ตะกัว่ทุ่ง 4,887.00 587 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 140 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2516 

ป่าเทือกเขาบางปริก
และป่าบางอี 

บางนายสี   โคก
เคียน ต าตวั 

ตะกัว่ป่า 24,275.00 591 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 140 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2516 

ป่าเกาะระ เกาะพระทอง ก่ิงอ าเภอคุ 12,187.00 597 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 147 
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ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
2516 

ป่าทุ่งทุ เกาะพระทอง ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

5,950.00 598 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 147 
วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
2516 

ป่าควนเขาเปาะ กระโสม    ถ ้า    
กะไหล 

ตะกัว่ทุ่ง 4,057.00 627 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 170 
วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2516 

ป่าเทือกเขาโตนดิน ทุ่งคาโงก   ตาก
แดด 

เมืองพงังา 28,875.00 629 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 172 
วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2516 

ป่าทุ่งนางด าและป่า
ควนปากเตรียม 

คุระ ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

2,225.00 637 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 178 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2516 

ป่าเขาพระพิชยั เกาะคอเขา ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

7,835.00 640 (พ.ศ. 2516) เล่ม 90 ตอนท่ี 178 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2516 

ป่าคลองติเต๊ะ คลองเคียน ตะกัว่ทุ่ง 4,887.00 645 (พ.ศ. 2517) เล่ม 91 ตอนท่ี 49 วนัท่ี 
19 มีนาคม 2517 

ป่าชายทะเลเขาหลกั คึกคกั ตะกัว่ป่า 412.00 666 (พ.ศ. 2517) เล่ม 91 ตอนท่ี 80 วนัท่ี 
10 พฤษภาคม 2517 

ป่าเทือกเขาหลกัและ
ป่าเขาโตน 

บางม่วง ต าตวั 
บางไทร   คึกคกั 

ตะกัว่ป่า 89,590.00 675 (พ.ศ. 2517) เล่ม 91 ตอนท่ี 96 วนัท่ี 
4 มิถุนายน 2517 

ป่าหวัเขา เกาะคอเขา ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

1,000.00 685 (พ.ศ. 2517) เล่ม 91 ตอนท่ี 123 
วนัท่ี 16 กรกฎาคม 
2517 

ป่าเลนโครงการทบั
ปุด 

มะรุย   บ่อแสน ทบัปุด 20,371.00 686 (พ.ศ. 2517) เล่ม 91 ตอนท่ี 125 
วนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2517 

ป่าเลนโครงการก่ิง
อ าเภอคุระบุรี แปลง
ท่ีสาม 

คุระ   บางวนั ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

74,137.00 714 (พ.ศ. 2517) เล่ม 91 ตอนท่ี 225 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2517 

ป่าเกาะยาวใหญ่   เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ 2,489.00 718 (พ.ศ. 2517) เล่ม 91 ตอนท่ี 225 
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แปลงท่ีสอง ยาว อ าเภอ
เมืองพงังา 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2517 

ป่าเทือกเขานมสาว คุบางนายสีระ   
บางวนั 

ก่ิงอ าเภอคุ
ระบุรี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า 

205,401.00 719 (พ.ศ. 2517) เล่ม 92 ตอนท่ี 3 วนัท่ี 
7 มกราคม 2518 

ป่าเทือกเขาทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก   นบ
ปริง ป่ากอ   
ตากแดด 

เมืองพงังา 27,935.00 720 (พ.ศ. 2517) เล่ม 92 ตอนท่ี 3 วนัท่ี 
7 มกราคม 2518 

ป่าคลองสามช่อง 
และป่าคลองกระ
โสม   

กระโสม   กะ
ไหลท่าอยู ่

ตะกัว่ทุ่ง 19,912.00 752 (พ.ศ. 2518) เล่ม 92 ตอนท่ี 137 
วนัท่ี 22 กรกฎาคม 
2518 

ป่าควนชา้งเขา
ทองหลาง 

ท่าอยู ่ ตะกัว่ทุ่ง 5,002.00 788 (พ.ศ. 2520) เล่ม 94 ตอนท่ี 102 
วนัท่ี 25 ตุลาคม 2520 

ป่าควนหวัโตนและ
ป่าเขาพงั 

ล าพี ทา้ยเหมือง 18,865.00 803 (พ.ศ. 2521) เล่ม 95 ตอนท่ี 72 วนัท่ี 
8 กรกฎาคม 2521 

ป่าเทือกเขากะทะ
คว ่า 

สองแพรก   ทุ่ง
คาโงก นบปริง 

เมืองพงังา 47,700.00 813 (พ.ศ. 2521) เล่ม 95 ตอนท่ี 108 
วนัท่ี 3 ตุลาคม 2521 

ป่าเกาะโบยใต ้ เกาะยาวนอ้ย ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาว อ าเภอ
เมืองพงังา 

1,375.00 840 (พ.ศ. 2522) เล่ม 96 ตอนท่ี 81 วนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2522 

ป่าพานพอ ทุ่งมะพร้าว   
บางทอง นาเตย 

ทา้ยเหมือง 43,750.00 843 (พ.ศ. 2522) เล่ม 96 ตอนท่ี 105 
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2522 

ป่าบางหยวก ป่าบาง
หอย และป่าบางยาง 

เหมาะ กะปง 13,662.00 861 (พ.ศ. 2522) เล่ม 96 ตอนท่ี 130 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2522 

ป่าเกาะยาวนอ้ย เกาะยาวนอ้ย ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาว อ าเภอ
เมืองพงังา 

5,575.00 874 (พ.ศ. 2522) เล่ม 96 ตอนท่ี 216 
วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2522 

ป่าเลนโครงการ
อ าเภอตะกัว่ป่าและ
ป่าเขาบางนายสี 

บางนายสี ตะกัว่ป่า 60,250.00 900 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 167 
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
2523 
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ป่าเกาะเกาะ คุระ คุระบุรี 17,062.00 903 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 189 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2523 

ป่าบา้นบางหลาม กะไหล   ท่าอยู ่ 
คลองเคียน 

ตะกัว่ทุ่ง 4,840.00 904 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 189 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2523 

ป่าควนนาบอน ตากแดด เมืองพงังา 1,045.00 908 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 189 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2523 

ป่าเขาหลกัและป่าล า
รู 

ล าแก่น   ล าพี ทา้ยเหมือง 30,900.00 915 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 204 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2523 

ป่าเขากลว้ย ทุ่งมะพร้าว ทา้ยเหมือง 312.00 920 (พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 204 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2523 

ป่าเขาเต่า ทบัปุด ทบัปุด 422.00 921(พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 204 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2523 

ป่าเขาปลายโต๊ะและ
ป่าเขาศก 

รมณีย ์   เหล    
ท่านา 

กะปง 146,094.00 922(พ.ศ. 2523) เล่ม 97 ตอนท่ี 204 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2523 

ป่าเลนโครงการ
อ าเภอคุระบุรี 

เกาะคอเขา คุระบุรี 4,725.00 930 (พ.ศ. 2524) เล่ม 98 ตอนท่ี 37 วนัท่ี 
8 มีนาคม 2524 

ป่าเขาทอยและป่า
นางหงษ ์

นบปริง   ถ ้าน ้า
ผดุ บางเตย   
ทา้ยชา้ง ถ ้า
ทองหลาง   ทบั
ปุด บ่อแสน 

เมืองพงังา 
ทบัปุด 

37,607.00 932 (พ.ศ. 2524) เล่ม 98 ตอนท่ี 83 วนัท่ี 
1 มิถุนายน 2524 

ป่าควนถ ้าและป่า
บางกรัก 

บางนายสี ตะกัว่ป่า 1,519.00 934 (พ.ศ. 2524) เล่ม 98 ตอนท่ี 83 วนัท่ี 
1 มิถุนายน 2524 

ป่าเทือกเขานมสาว   
แปลงท่ีสอง 

คุระ คุระบุรี 3,913.00 936 (พ.ศ. 2524) เล่ม 98 ตอนท่ี 83 วนัท่ี 
1 มิถุนายน 2524 

ป่าเลนโครงการ
อ าเภอคุระบุรี แปลง
ท่ีหน่ึง 

เกาะพระทอง คุระบุรี 63,750.00 951 (พ.ศ. 2524) เล่ม 98 ตอนท่ี 158 
วนัท่ี 27 กนัยายน 2524 

ป่าควนมะรุ่ย บางเหรียง   
โคกเจริญ 

ทบัปุด 17,457.00 964 (พ.ศ. 2524) เล่ม 98 ตอนท่ี 216 
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2524 

ป่าเทือกเขาแม่นาง บางวนั   คุระ คุระบุรี 26,442.00 971 (พ.ศ. 2525) เล่ม 99 ตอนท่ี 60 วนัท่ี 
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ขาว 27 เมษายน 2525 
ป่าเทือกเขาศรีราชา 
ป่าเขาบางกรักและ
ป่าเขาบางใหญ่ 

รมณีย ์  เหล กะปง 37,718.00 998 (พ.ศ. 2526) เล่ม 100 ตอนท่ี 36 
วนัท่ี 15 มีนาคม 2526 

ป่าเขาล าปี ทุ่งมะพร้าว  
ทา้ยเหมือง   
บางทอง นาเตย     

ทา้ยเหมือง 47,780.00 1,023 (พ.ศ. 
2526) 

เล่ม 100 ตอนท่ี 192 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2526 

ป่า 
เทือกเขาสูง 

บางเหรียง    
โคกเจริญ ถ ้า
ทองหลาง 

ทบัปุด 43,516.00 1,024 (พ.ศ. 
2526) 

เล่ม 100 ตอนท่ี 192 
วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2526 

ป่าเลนคลองสามช่อง 
แปลงท่ีสอง 

กระโสม ตะกัว่ทุ่ง 5,000.00 1,033 (พ.ศ. 
2526) 

เล่ม 100 ตอนท่ี 206 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2526 

ป่าเกาะยาวใหญ่   
แปลงท่ีหน่ึง 

เกาะยาวใหญ่ ก่ิงอ าเภอเกาะ
ยาว อ าเภอ
เมืองพงังา 

5,494.00 1,046 (พ.ศ. 
2527) 

เล่ม 101 ตอนท่ี 69 
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2527 

ป่าเลนคลองบางปอ บางนายสี   บาง
ม่วง 

ตะกัว่ป่า 1,443.00 1,051 (พ.ศ. 
2527) 

เล่ม 101 ตอนท่ี 74 
วนัท่ี 14 มิถุนายน 
2527 

ป่าควนโต๊ะหลาและ
ป่าแหลมซ า 

 หล่อยงู   คลอง
เคียน   

ตะกัว่ทุ่ง 11,820.00 1,059 (พ.ศ. 
2527) 

เล่ม 101 ตอนท่ี 120 
วนัท่ี 6 กนัยายน 2527 

ป่าเทือกเขาหราสูง สองแพรก   นบ
ปริง โคกเจริญ   
ถ ้าทองหลาง 

เมืองพงังา 
ทบัปุด 

45,000.00 1,060 (พ.ศ. 
2527) 

เล่ม 101 ตอนท่ี 120 
วนัท่ี 6 กนัยายน 2527 

ป่าคลองทุ่งมะพร้าว ล าแก่น   ทุ่ง
มะพร้าว ทา้ย
เหมือง 

ทา้ยเหมือง 34,339.00 1,152 (พ.ศ. 
2529) 

เล่ม 103 ตอนท่ี 61 
วนัท่ี 16 เมษายน 2529 
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มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองให้ความเห็นชอบมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ในพื้นท่ีป่าไม้และให้ด าเนินการต่อไป (30 มิ.ย. 2541) 

[URL] http://www.dnp.go.th/watershed/gov2.htm#6 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 ใหค้วามเห็นชอบกบั "มาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหา
ท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้และให้ด าเนินการต่อไป" ส าหรับมาตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีดินในพื้นท่ีป่าไม ้
ไดก้ าหนดไว ้2 ดา้น คือ 
1) ด้านการจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม ้จ าแนกพื้นท่ีเป็น 3 ประเภท คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์
ตามกฎหมาย และป่าอนุรักษต์ามมติคณะรัฐมนตรี พื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสงวนหรืออนุรักษไ์วเ้พื่อกิจการป่าไม ้
2) ดา้นการป้องกนัพื้นท่ีป่าและอ่ืน ๆ 
มาตรการ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีปาอนุรักษต์ามกฎหมาย เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์
สัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า และป่าอนุรักษต์ามมติคณะรัฐมนตรี (พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 และเขตอนุรักษ์
ป่าชายเลน) ไดก้ าหนด 

1. ให้กรมป่าไมส้ ารวจพื้นท่ีท่ีมีการครอบครองให้ชดัเจน และขึ้นทะเบียนผูค้รอบครองเพื่อน ามาใช้
เป็นขอ้มูลในการจดัการเพื่อการอนุรักษ ์และพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2. ให้กรมป่าไมด้ าเนินการตามแผนจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม ้ระดับพื้นท่ี (มติคณะรัฐมนตรี 
วนัท่ี 16 กนัยายน 2540) 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) ด าเนินการส ารวจ – ตรวจสอบในขอบเขตพื้นท่ีป่าเป้าหมาย ดงัน้ี 

1. ส ารวจ – ตรวจสอบสภาพป่าและการใช้ท่ีดินป่าไม ้เพื่อให้ไดจ้ านวนเน้ือท่ีรวมทั้งหมดของการใช้
ท่ีดินป่าไม ้และสภาพป่าท่ีเหลืออยู่ 

2. ส ารวจการถือครองพื้นท่ีป่าไม ้เพื่อให้ไดข้อ้มูลว่าในจ านวนการใชท่ี้ดิน ป่าไมท้ั้งหมดนั้น ใครเป็น
ผูใ้ช้/ครอบครอง ใช้ท าอะไร โดยท าการส ารวจพื้นท่ีท่ีครอบครอง และขึ้ นทะเบียนบุคคลผู ้
ครอบครอง รวมถึงการส ารวจลกัษณะสภาพพื้นท่ีและช้ีต าแหน่งท่ีตั้งดว้ย 

3. ส ารวจขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีในพื้นท่ีนั้น 
2) สรุปผลขอ้มูลการส ารวจซ่ึงเป็นสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดขึ้น น ามาพิจารณาประเมินเชิงภาพรวม/ช้ีปัญหา
และก าหนดส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น 
3) ตรวจสอบสภาพการใช้ท่ีดินจากภาพถ่ายทางอากาศท่ีถ่ายภาพบริเวณพื้นท่ีป่าเป้าหมายไวเ้ป็นคร้ังแรก 
(ภายหลงัจากประกาศเป็นพื้นท่ีป่าไมต้ามกฎหมายคร้ังแรก) และถ่ายทอดขอบเขตอา้งอิงลงในพื้นท่ีภูมิ
ประเทศจริง 

http://www.dnp.go.th/watershed/gov2.htm#6
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4) ส ารวจและวางแผน ก าหนดความเหมาะสมการใช้พื้นท่ี โดยพิจารณาผลการตรวจสอบร่องรอยการท า
ประโยชน์ประกอบพยานหลกัฐานอ่ืนในพื้นท่ีเป้าหมาย พิจารณาลกัษณะทางภายภาพของพื้นท่ี นั้น ๆ ว่า
ล่อแหลม คุกคามต่อระบบนิเวศหรือไม่ ผลการพิจารณาเป็นประการใด จะตอ้งด าเนินการต่อไปดงัน้ี 

1. กรณีเป็นพื้นท่ีล่อแหลม คุกคามระบบนิเวศ จะตอ้งท าการส ารวจหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับการ
เคล่ือนยา้ย 

2. กรณีท่ีรอการเคล่ือนยา้ย จะตอ้งวางแผนก าหนดการใชท่ี้ดินเพื่อลด/ ควบคุมผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือส่ิงแวดลอ้ม 

3. กรณีท่ีเป็นพื้นท่ีอยู่ในเกณฑ์อนุญาตให้มีการใช้ท่ีดินในบริเวณเดิมได้ จะต้องวางแผนก าหนด
มาตรการเช่นเดียวกบั (2) 

5) ตรวจพิสูจน์และรับรองสิทธิการอยูอ่าศยั / ท ากิน 
1. กรณีตรวจพิสูจน์แลว้า่เป็นพื้นท่ีท่ีอยู่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นท่ีป่าไม ้และไม่เป็นพื้นท่ีล่อแหลม 

คุกคามต่อระบบนิเวศ จะท าการออกหนงัสืออนุญาต สทก. ใหเ้พื่อการอยูอ่าศยั/ท ากินต่อไป 
2. กรณีท่ีอยู่มาก่อนการประกาศเป็นพื้นท่ีป่าไม ้แต่เป็นพื้นท่ีล่อแหลมคุกคามต่อระบบนิเวศ จะตอ้ง

ก าหนดแผนความช่วยเหลือ หรือยา้ยไปในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมซ่ึงหากอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าไม ้ก็จะตอ้งมี
การออกหนงัสืออนุญาตรับรองสิทธิใหเ้ช่นเดียวกนั 

3. กรณีตรวจสอบพิสูจน์แล้วปรากฏว่า เป็นการอยู่อาศยัภายหลังการประกาศเป็นพื้นท่ีป่า จะตอ้ง
พิจารณาด าเนินการจดัท าแผนการเคล่ือนยา้ยต่อไป และหากยงั ไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได้ทันที 
จะตอ้งท าการจดัระเบียบท่ีอยูอ่าศยั/ท ากิน ใหเ้พียงพอกบัการด ารงชีพ 

6) ขอบเขตพื้นท่ีอนุญาต หรือจดัให้อยูอ่าศยั/ท ากิน จะมีการจดัท าขอบเขตใหเ้ป็นท่ีทราบอยา่งชดัเจนโดยทัว่
กนั เพื่อป้องกนัการขยายพื้นท่ี หรือรุกล ้าเขา้ไปในเขตอนุรักษ ์
7) การใช้ ท่ี ดินในพื้ น ท่ี ท่ีอนุญาตหรือจัดให้  จะก าหนดเง่ือนไขการใช้ท่ี ดิน เพื่ อลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการหา้มขยายพื้นท่ีรุกล ้าเขา้ไปในเขตอนุรักษ ์
8) พิจารณาจดัท าแผนการปฏิบติัต่อเน่ือง เพื่อสนับสนุนโครงการแลว้แต่กรณี เช่น การพฒันาคุณภาพชีวิต 
การส่งเสริมอาชีพทั้ งในและนอกภาคเกษตร การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคส าหรับการด าเนินการ
ขั้นตอนตรวจพิสูจน์และรับรองสิทธิ จะด าเนินการ 2 ลกัษณะ 

• กรณีพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (อุทยานแห่งชาติ/เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า) 
ก าหนดในรูปโครงการจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไมใ้นเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ภายใตแ้ผนงาน
เร่งรัดพิสูจน์สิทธิ 

▪ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ 
ก าหนดด าเนินการในรูปโครงการจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม ้ตามแผน จดัการทรัพยากร
ท่ีดินและป่าไม้ระดับพื้นท่ี  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  16 กันยายน 2540 ซ่ึงจะเร่ิม
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2543 
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ส าหรับแนวทางการด าเนินตามโครงการจดัการทรัพยากรท่ีดินและป่าไม ้และในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษภ์ายใต้
แผนงานเร่งรัดพิสูจน์สิทธิ กรมป่าไมไ้ด้แจ้งให้ผูว้่าราชการจงัหวดั และป่าไมเ้ขต ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
(ตามหนงัสือกรมป่าไม ้ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 0712.2/16891 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2543) 
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  11 พฤษภาคม 2542 ลงมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเสนอ ผลการ
เจรจาแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคเหนือ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนอนุรักษต์น้น ้า คือ กลุ่ม
ปัญหาป่าไม ้โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเนวิน ชิดชอบ) เป็นประธานการ
เจรจาเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2542 ผลการเจรจา สรุปไดด้งัน้ี 

1. กรณีปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรี ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ป่ าไม้ ให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการร่วมท่ีประกอบดว้ยตวัแทนฝ่ายราชการ นักวิชาการ และตวัแทนกลุ่มชาวบา้นผู ้
เรียกร้อง เพื่อด าเนินการศึกษาหาแนวทาง และพิจารณาด าเนินการปรับปรุง แกไ้ขกฎหมายป่า
ไม ้4 ฉบบั และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าไมใ้หส้อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีใหมี้การ
แต่งตั้งคณะกรรมการภายใน 7 วนั และให้คณะกรรมการดงักล่าวด าเนินการพิจารณาปรับปรุง
และแกไ้ขกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายใน 90 วนั และให้น าผลการ
พิจารณาไปด าเนินการประชาพิจารณ์ หลงัจากนั้นให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

2. การคุ ้มครองสิทธิชั่วคราวก่อนการพิสูจน์จะได้ขอ้ยุติ หลังจากน าผลการเจรจาเข้าท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีและมีมติแล้ว จะมีการประกาศให้ราษฎรท่ีอยู่ในชุมชนในพื้นท่ีป่าไม้ท่ีขึ้ น
ทะเบียนรายช่ือภายใน 7 วนั เพื่อด าเนินการดงัน้ี 
ก. การขึ้นทะเบียน จะเปิดให้ราษฎรมาขึ้นทะเบียนรายช่ือ ขอบเขตพื้นท่ีท ากินเดิม และพื้นท่ี
ส่วนรวมของชุมชนภายใน 30 วนั 
ข. การช้ีเขตและปักหมุดท่ีท ากินและพื้นท่ีส่วนรวมของชุมชน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการส ารวจรายแปลงและปักหมุดในพื้นท่ีท่ีได้ขึ้นทะเบียนไวเ้พื่อ
คุม้ครองบุคคลในการท ากินชัว่คราว 
ค. การพิสูจน์สิทธิใหด้ าเนินการภายใตห้ลกัการพิสูจน์วา่ตนอยูก่่อนการประกาศเขตป่าหรือไม่ 
หากเป็นกรณีคนอยูก่่อนการประกาศเขตป่า ใหด้ าเนินการโดยอาศยัอ านาจตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน กรณีประกาศเขตป่าก่อนให้อาศยัหลกัการแกปั้ญหาเป็นรายกรณี ตามสภาพ
ความเป็นจริง ส าหรับหลกัเกณฑก์ารพิสูจน์สิทธิใหใ้ชห้ลกัเกณฑท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั และ
ปรับปรุงตามผลการศึกษาตามขอ้ตกลงท่ี 1 
ง. การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเพื่อติดตามการ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงทั้งหมด 
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การด าเนินการตามข้อ 2) ให้ด าเนินการเฉพาะกรณีคนสัญชาติไทยและการคุ้มครองสิทธิช่ัวคราว หมายถึง 
สิทธิในการด าเนินการตามกฎหมาย (จับกุม) เท่าน้ัน 

3. พระราชบญัญติัป่าชุมชน มอบหมายใหค้ณะกรรมการตามขอ้ตกลงท่ี 1 รับไปพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการเปิดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบญัญติัป่าชุมชนทุกฉบบัท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั ในทุกภาคของประเทศโดยเร็วก่อนน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นล าดบัต่อไป 

 


