ก ร ณี ศึ ก ษ า

การจัดการ

ทรัพยากร

ธรรมชาติ
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ�น

มิ�งสรรพ ขาวสอาด และคณะ

กรณีศึกษา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ชัยพงษ์ สำ�เนียง
กุลดา เพ็ชรวรุณ

สิงหาคม 2555

กรณีศึกษา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ชัยพงษ์ สำ�เนียง
กุลดา เพ็ชรวรุณ

สนับสนุนโดย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำ�นัก 3)
เลขที่ 99/8 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0 2343 1500 โทรสาร: 0 2343 1551
www.thaihealth.or.th
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
เลขที่ 145/5 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0 5332 7590-1 โทรสาร: 0 5332 7590-1 # 16
E-mail: onppsi@gmail.com
พิมพ์ครั้งที่ 1
สิงหาคม 2555
ออกแบบรูปเล่ม
ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค โทรศัพท์: 0 5321 3558

คำ�นำ�

เอกสารฉบับนี้เป็นบทสรุปจากการศึกษาของโครงการย่อยในชุดโครงการ
การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำ�นาจสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน โดยมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และกรณีศึกษา
เกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่ และข้อจำ�กัด ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ที่ได้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำ�นัก 3)
การศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมืออย่างดียง่ิ จากผูบ้ ริหาร อปท. กว่า 40 ท่าน
จากภูมิภาคต่างๆ ที่มีจำ�นวนมากเกินกว่าที่จะเอ่ยนามได้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเทศ ซอรักษ์ สำ�นักบริหารจัดการด้านการประมง นายวีระวัฒน์ ฉินทกานันท์
สำ�นักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นายสกล ลีโนทัย สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) นายสุวัฒน์ ควรชม สำ�นักกฎหมาย กรมป่าไม้
นายสมบัติ ลาอ่อน สำ�นักนักกฎหมาย กรมทีด่ นิ ที่ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง
และแก้ไขรายงาน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ในที่นี้อีกครั้ง

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ�		
1.1 ความเป็นมา	
1.2 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
1.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	

7
7
8
9
11

บทที่ 2 กรณีศึกษาการจัดการนํ้า	
2.1 กรณีศึกษาการจัดการอุทกภัย: ที่ราบลุ่มเจ้าพระยา	
2.2 วัตถุประสงค์
2.3 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ
2.4 ปัญหาการจัดการอุทกภัยในระดับประเทศ
2.5 การดำ�เนินการแก้ไขปัญหาของรัฐ
2.6 การจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.7 สรุป		

13
13
14
15
18
23
23
26

บทที่ 3 กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรประมง/ชายฝั่ง:
พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก
3.1 กรณีศึกษาจังหวัดตราด
		 3.1.1 กฎหมายระดับท้องถิ่น
		 3.1.2 เครือข่าย อปท. ที่อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
		 3.1.3 การจัดการทรัพยากรของชุมชน/ อปท.:
			
กรณีศึกษาบ้านเปร็ดใน
		 3.1.4 ปัญหาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
			
ในพื้นที่ที่ศึกษา
		 3.1.5 อุปสรรคด้านกฎหมาย
3.2 ข้อเสนอของ อปท.
3.3 สรุปข้อค้นพบกรณีศึกษาจังหวัดตราด
3.4 สรุป		

27

บทที่ 4 กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทะเลด้านการท่องเที่ยว
4.1 กรณีศึกษาอันดามัน
		 4.1.1 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
			
เพื่อการท่องเที่ยว

28
28
30
31
33
38
39
43
44
45
45
50

สารบัญ
		
		
		
4.2
		
		
4.3

4.1.2 อุปสรรคด้านกฎหมาย
4.1.3 ปัญหาอื่นๆ
4.1.4 ข้อสรุปในเบื้องต้นของกรณีศึกษาอันดามัน
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข
4.2.1 ภาพรวม
4.2.2 ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุป		

55
61
61
62
62
63
65

บทที่ 5 กรณีศึกษาปัญหาป่าไม้และที่ดิน: จังหวัดลำ�พูน
5.1 กรณีศึกษาโฉนดชุมชน: เทศบาลตำ�บลศรีเตี้ย
		 5.1.1 ความขัดแย้งของปัญหาที่ดิน
			
ในจังหวัดเชียงใหม่-ลำ�พูน
		 5.1.2 ขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชน
			
เพื่อปฏิรูปการถือครองที่ดินในภาคเหนือ
		 5.1.3 กรณีศึกษาตำ�บลศรีเตี้ย อำ�เภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำ�พูน
		 5.1.4 สภาพทั่วไปของเทศบาลตำ�บลศรีเตี้ย อำ�เภอบ้านโฮ่ง
			
จังหวัดลำ�พูน
		 5.1.5 ปัญหาที่ดินในพื้นที่
		 5.1.6 การต่อสู้ของชาวบ้านศรีเตี้ย
		 5.1.7 บทบาทของ อปท.
		 5.1.8 การเพิ่มอำ�นาจของเทศบาล: ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
5.2 กรณีศึกษา อบต.แม่ทา: การออกข้อบัญญัติป่าชุมชน
		 5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของ อบต. แม่ทา	
		 5.2.2 การจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้
			
และความเป็นมาของการจัดตั้งป่าชุมชน
		 5.2.3 ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชน
			
ตำ�บลแม่ทา พ.ศ. 2550
		 5.2.4 การจัดการทรัพยากรอื่นๆ
		 5.2.5 ปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำ�นาจ
5.3 สรุป		

67
68
69

บรรณานุกรม			

71
73
74
74
76
79
81
82
82
83
87
91
92
94
97

สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1 ระดับของมิติทางเทคนิคและสังคมของระบบ
การตอบสนองต่อภัยพิบัติ
ตารางที่ 4.1 สรุปข้อมูลทางกายภาพของกลุ่มไข่มุกอันดามัน
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มไข่มุกอันดามัน
ในปี พ.ศ. 2552
ตารางที่ 4.3 จำ�นวนผู้เยี่ยมเยือน วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มไข่มุกอันดามัน
ปี พ.ศ. 2545-2553
ตารางที่ 4.4 จำ�นวนผู้ประกอบการ แยกตามประเภท 9 ประเภท

18
46
47
48
63

สารบัญรูป
รูปที่ 2.1
รูปที่ 2.2
รูปที่ 3.1
รูปที่ 3.2
รูปที่ 5.1

ปริมาณฝนสะสมรายปีเทียบค่าเฉลี่ย
พื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม
อาณาบริเวณของพื้นที่ช่องช้างที่มีการประกาศเป็น
พื้นที่อนุรักษ์
เครือข่ายอนุรักษ์ 6 ตำ�บลชายฝั่งอ่าวตราดประกอบด้วย
(ต.อ่าวใหญ่ ต.ห้วงนํ้าขาว ต.หนองเสม็ด ต.นํ้าเชี่ยว
ต.หนองโสน ต.หนองคันทรง) จ.ตราด
การจัดชั้นของพื้นที่ในเขตแม่ทา	

16
17
29
31
84

สารบัญกรอบ
กรอบที่ 2.1
กรอบที่ 2.2
กรอบที่ 2.3
กรอบที่ 3.1

ภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในโลก
“นํ้าท่วมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)”
มหาอุทกภัยกับชัยชนะของชุมชนและเทศบาลนครปากเกร็ด
ข้อบัญญัติ อบต. แหลมกลัด

14
21
25
32

บทที่ 1: บทนำ�

7

บทที่ 1
บทนำ�

1.1 ความเป็นมา
การกระจายอำ�นาจในประเทศไทยเริม่ ต้นขึน้ ในลักษณะของการมอบอำ�นาจ
การให้บริการสาธารณะให้องค์กรในท้องถิน่ เพือ่ ลดภาระการให้บริการสาธารณะของ
ส่วนกลาง และเพือ่ ให้มกี ารบริการทีต่ รงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิน่
มากขึ้น ดังนั้นแต่เดิมการกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องของการให้บริการ
สาธารณะ ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการบรรจุการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีสิทธิทางการ
ปกครองตัวเอง ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นครั้งแรก และปรากฏต่อ
มาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ใน “มาตรา 180 การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521) และ ฉบับ พ.ศ. 2538 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2554) ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้วา่ แนวคิดการให้ทอ้ งถิน่ ปกครองตนเองมีมาก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 แล้ว
การส่ ง เสริ ม ท้ อ งถิ่ น ให้ ป กครองตนเองมี ฐ านคิ ด มาจากการพั ฒ นา
ประชาธิ ป ไตยในระดั บ รากหญ้ า ซึ่ ง นั ก คิ ด ในต่ า งประเทศได้ จ ากการสั ง เกต
ประชาธิปไตยในสาธารณะรัฐ หรือเมืองขนาดเล็ก (อเนก เหล่าธรรมทัศน์ 2552)
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์ การส่งเสริมท้องถิ่นให้ปกครองตนเองเป็นเงื่อนไขสำ�คัญ
ของการพัฒนาระบบการเมืองสู่ความเป็นประชาธิปไตย สำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองเป็นเงื่อนไขสำ�คัญของการเจริญเติบโต
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กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทางเศรษฐกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ (Amartya Sen 1999 และ Dani Rodrik 2007 อ้างใน,
อภิชาต สถิตนิรามัย: 2554) ประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วมของประชาชนจะเป็น
เครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิผลในการกำ�กับการพัฒนาของรัฐให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์
อย่างแท้จริง หรือจะเป็นสิ่งที่ประภาส ปิ่นตบแต่ง (2541) และต่อมาอภิชาต
สถิตนิรามัย(2554) เรียกว่า “ประชาธิปไตยที่กินได้” ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดใหม่
ในการกระจายอำ�นาจ (Decentralization) ทีไ่ ม่ใช่แค่มอบหมายอำ�นาจจากส่วนกลาง
ให้ทอ้ งถิน่ ไปทำ�แทน แต่เป็นการมอบอำ�นาจให้ทอ้ งถิน่ สามารถตัดสินใจในหลายๆ
เรือ่ ง ซึง่ เกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในท้องถิน่ โดยสามารถมีนโยบายและกฎหมายท้องถิน่
ของตนเองเป็นการกระจายอำ�นาจที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Devolution”
ในความเห็นของอเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2554) การกระจายอำ�นาจไม่ควร
ไปสร้าง “รัฐ” ที่เป็น “ส่วนย่อ” ของรัฐ แต่เป็นรัฐที่สะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพ
ของท้องถิ่น แต่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและอัตลักษณ์จะเป็นไปไม่ได้
หากไม่มีอิสระและงบประมาณทีเพียงพอ

1.2 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นจุดเริ่มต้นของการ
กระจายอำ�นาจโดยใช้หลักการปกครองตนเองอย่างจริงจัง โดยบรรจุไว้ในหมวดที่ 5
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และหมวดที่ 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ก) หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
“มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอำ�นาจให้ทอ้ งถิน่ พึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิน่ ได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่ และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานสารสนเทศในท้ อ งถิ่ น ให้ ทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย มกั น
ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ขนาดใหญ่ โดยคำ�นึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540)
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รักษาสาระสำ�คัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แต่เปลี่ยนเป็นส่วนที่ 3
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินใน (3)
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ข) หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 282 ภายใต้บังคับมาตรา 1 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
มาตรา 283 ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับ
จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกำ�กับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ�เท่าที่จำ�เป็นตามที่
กฎหมายบัญญัติ แต่ตอ้ งเป็นไปเพือ่ การคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงสาระสำ�คัญแห่งหลัก
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่
กฎหมายบัญญัติไว้มิได้
มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระใน
การกำ�หนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง และมีอำ�นาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
การกำ�หนดอำ�นาจและหน้าทีร่ ะหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยคำ�นึงถึงการกระจายอำ�นาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ

1.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ก) ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีทศิ ทาง หรือเป้าหมายการใช้ทด่ี นิ ป่าไม้ของชาติ
การจัดการทรัพยากรนํ้าที่ชัดเจนที่บูรณาการกันในรูปของแผนของชาติที่กำ�หนด
บทบาท อปท. อย่างชัดเจน และทุกหน่วยงานยอมรับ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการ
บริหารจัดการระหว่าง อปท. และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ข) ควรตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่อรองรับตามมาตรา 290 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงขอบเขตหน้าที่ของ
อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ ภา
ตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ที่ตราขึ้นใหม่ด้วย
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การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ ใหม่อาจทำ�ผ่านแผนกระจายอำ�นาจ
แผนบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือเป็นการขับเคลื่อนผ่านสมัชชา/เครือข่าย
ท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การปกครองตนเองที่มีประชาชนมีส่วนร่วม
การบัญญัติกฎหมายใหม่ควรมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
• ให้สิทธิแก่ อปท. ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์
หรือการมีใบอนุญาตทรัพยากรธรรมชาติของราชการส่วนภูมิภาค โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย
• ให้อ�ำ นาจ อปท. ตรวจสอบและเสนอชือ่ เพือ่ เพิกถอนสิทธิในการเข้าถึง
หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติอันได้มาโดยมิชอบ และให้ขั้นตอนการ
ขอเพิกถอนสิทธิสิ้นสุดในระดับจังหวัด
• กรณีที่กฎหมายเฉพาะมิได้ให้อำ�นาจ อปท. ไว้ ให้ อปท.มีอำ�นาจ
ในการออกข้อบัญญัติการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสามารถกำ�หนด
พื้นที่แนวเขต ประเภท และปริมาณทรัพยากรที่อนุญาตให้ใช้ได้ หากกฎหมาย
เฉพาะมิได้ห้ามไว้หรือได้มีข้อตกลงร่วมกับส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมาย
เฉพาะต้องมีการกำ�หนดกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนให้ชุมชนท้องถิ่น และ
หน่วยงานส่วนภูมภิ าคเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการออกข้อบัญญัติ โดยหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินผล และให้ขั้นตอนการขออนุญาตนี้
สิ้นสุดในระดับจังหวัด
• ให้อำ�นาจ อปท. ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งขัดต่อกฎหมายเฉพาะ
(เช่น การบุกรุกที่สาธารณะ สิ่งก่อสร้างที่ล่วงลํ้าลำ�นํ้า)
• โครงการของรั ฐ ส่ ว นกลาง หรื อ การให้ ใ บอนุ ญ าต/ประทานบั ต ร/
การต่ออายุโครงการเอกชนในท้องถิ่น ต้องแจ้งให้ท้องถิ่นรับทราบและท้วงติงได้
ในเวลาที่กำ�หนด
• ต้องสร้างกระบวนการตรวจสอบติดตามบทบาทของ อปท. ทั้งในด้าน
ลบและบวก เพื่อสร้างการยอมรับบทบาทของ อปท. จากสาธารณะเพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ อปท. ซึ่งปัจจุบัน
สาธารณะยังไม่มีความไว้วางใจต่อ อปท. ในบางประเด็น เช่น การใช้อำ�นาจและ
ข้อมูลในการฉ้อฉลเพื่อนำ�ที่ดินหรือลำ�นํ้าสาธารณะมาเป็นส่วนตน
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ค) ให้อ�ำ นาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปตามกลุม่ ตามศักยภาพ
และความพร้อม เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาในบริบทที่แตกต่างกัน การศึกษานี้
พบว่า อปท. มีศักยภาพและความต้องการการสนับสนุนแตกต่างกัน การเพิ่ม
อำ�นาจให้ อปท. จึงควรเพิ่มให้ตามความพร้อมของท้องถิ่นตามตัวชี้วัดด้าน
ศักยภาพ (ซึ่งจะต้องจัดทำ�ขึ้นใหม่) และให้ระดับอำ�นาจในการจัดการขึ้นอยู่กับ
ตัวชี้วัด การหารายได้ และการทำ�งานร่วมกับประชาคม และระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ง) ต้องดำ�เนินการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ อปท. ทั้งระดับนโยบายและ
ปฏิบัติการผ่านการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือการให้ความรู้โดยตรง
เพราะมีภารกิจที่มอบหมายมาจากส่วนราชการต่างๆ จำ�นวนมาก ถึงแม้ว่า อปท.
จะมีอ�ำ นาจในการว่าจ้างเอกชนมาดำ�เนินการต่างๆ ก็ตาม แต่ อปท. ก็มคี วามจำ�เป็น
ที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการผังเมือง เป็นต้น
จ) ใช้ตัวชี้วัดด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเป็นตัวกำ�หนดเงิน
อุดหนุนเงินงบประมาณ สำ�หรับป้องกันไฟป่า ควรเป็นงบอุดหนุนเฉพาะที่ให้กับ
อปท. ในเขตป่า

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
กรณีศึกษาเป็นการศึกษาที่ชี้ ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค ความขัดแย้ง
ในระดับพื้นที่ เกิดจากความพยายามที่จะจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
ในกรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรนํ้าในที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา การจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งภาคตะวันออก การจัดการท่องเที่ยวภาคใต้ และการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินจังเชียงใหม่-ลำ�พูน
ทั้งนี้ในแต่ละกรณีศึกษามีการดำ�เนินการดังนี้
ก) สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร อปท. ถึงปัญหาทีป่ ระสบโดย อปท. ขนาดต่างๆ กัน
โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดอำ�นาจทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนนวัตกรรม
ทางการจัดการที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดดังกล่าว หรือนวัตกรรมทางกฎหมาย
ที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดดังกล่าว
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ข) สัมภาษณ์ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
เช่น กรณีชายฝั่งจะมีกลุ่มประมง กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มชุมชนท้องถิ่น
ค) จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ อปท.
ผลของการศึกษานี้จะมีประโยชน์เพื่อวางแนวทางในการออกกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ต ามมาตรา 290 ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของท้องถิ่นต่อไป
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บทที่ 2
กรณีศึกษาการจัดการนํ้า
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

2.1 กรณีศึกษาการจัดการอุทกภัย: ที่ราบลุ่มเจ้าพระยา
ในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดมหาอุทกภัยที่มีความรุนแรง โดยวัดจากระดับนํ้า
ในแม่นํ้าเจ้าพระยาที่สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ในวันที่ 12 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 มีคา่ สูงถึง 2.53 เมตร (เหนือระดับนาํ้ ทะเลปานกลาง) เทียบกับระดับนํา้
ณ จุดเดียวกัน ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งมีค่าสูง 2.29 เมตร (รทก.)
ซึ่งเท่ากับปี พ.ศ. 2485 นํ้าทุ่งท่วมขังหลายจังหวัด หลายพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม
หลายแห่ง ได้แก่ โรจนะ สหรัตนนคร และนวนคร ถูกนํ้าท่วมจนต้องหยุดการ
ดำ�เนินงาน นํ้าได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของราษฎรจนต้องมีการอพยพ
เข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวจำ�นวนมาก ปัญหามหาอุทกภัยครั้งนี้มีความเสียหาย
มากกว่าปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2549 โดยสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประมาณการว่า การเจริญเติบโตของ GDP ของไทยที่
เคยขยายตัวร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ. 2553 ลดลงเหลือการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1
(สศช. 20 ก.พ. 2555) ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่า ประชาชน
ได้รบั ผลกระทบกว่า 12.8 ล้านคน มีผเู้ สียชีวติ 813 ราย จัดเป็นภัยพิบตั สิ ร้างความ
เสียหายคิดเป็นมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก (กรอบที่ 2.1)

14

กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบที่  2.1 ภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในโลก
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2011, Fukushima earthquake and tsunami (est. US$235 billion, by the World Bank)
1995, Kobe earthquake (est. US$100 billion, by the World Bank)
2005, Hurricane Katrina (est. US$81 billion, by NOAA)
2011, Thailand Flood (est. US$45.7, by the World Bank)
1994, Northridge earthquake, California (est. $42 billion, by NOAA)
2008, Sichuan earthquake, China (est. $29 billion, by the World Bank)

ที่มา : http://www.accuweather.com/en/weather-news/top-5-most-expensive-natural-d/47459

ในช่วงที่เกิดอุทกภัย หลายจังหวัดในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ ชัยนาท
สระบุรี อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ต่างได้รับ
ผลกระทบอย่ า งรุ น แรง แม้ ว่ า จะมากน้ อ ยต่ า งกั น ตามสภาพภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
การจัดการ รัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องรับบทบาทหนักในการ
บรรเทาผลกระทบจากนํ้าและทุกข์จากผู้ประสบภัย รวมทั้งการเยียวยาและชดเชย
ผู้ประสบภัยหลังนํ้าท่วมอีกด้วย

2.2 วัตถุประสงค์
กรณีศกึ ษานีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ะระบุปญั หาและอุปสรรคที่ รัฐบาลและ อปท.
ต้องประสบในการวางแผนรองรับอุทกภัย และการต่อสู้กับป้องกันภัยจากนํ้า และ
จากเยียวยาผู้ประสบภัย และการจัดการพื้นที่หลังนํ้าท่วม โดยจะกล่าวถึงลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่และวิวัฒนาการของการจัดการนํ้าโดยย่อ ทั้งนี้จะมีการ
วิเคราะห์และถอดบทเรียนวิธกี ารบริหารจัดการของรัฐบาลในส่วนกลางและรัฐบาล
ในท้องถิ่น
กรณีศกึ ษานี้ได้อาศัยข้อมูลทุตยิ ภูมิ ของหน่วยงานของรัฐ ข้อมูล ภาพสไลด์
และการบรรยายของ ดร.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล การสัมภาษณ์ ผูน้ �ำ อปท. ในพืน้ ที่
ประสบภัย รวมทั้งการสัมภาษณ์ประชาชน
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2.3 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ
พืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ เจ้าพระยาทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยนาํ้ ท่วม อยู่ในบริเวณตัง้ แต่จงั หวัด
อุตรดิตถ์ ลงมาถึง กทม. ซึง่ จะมีการท่วมล้นตลิง่ ทุกรอบ 3-5 ปี และอุทกภัยรุนแรง
ทุก 20 ปี โดยพื้นที่เสี่ยงภัยมีอาณาบริเวณ 1,800 ตร.กม. ประชากร 12 ล้านคน
ในขณะที่ลุ่มนํ้ามีขนาด 157,925 ตร.กม. มีประชากร 24 ล้านคน การเสริมคันดิน
ตลอดแนวแม่นํ้าเป็นการยกระดับนํ้า ทำ�ให้เมื่อเกิดอุทกภัยก็จะจมนํ้ามากขึ้น
พืน้ ทีร่ าบลุม่ นํา้ เจ้าพระยาเป็นพืน้ ทีต่ าํ่ และเป็นพืน้ ทีช่ มุ่ นาํ้ ในฤดูฝน โดยแต่
เดิมเคยปลูกข้าวฟางลอย ซึ่งเติบโตตามระดับนํ้าได้ถึง 3 เมตร การเกิดอุทกภัย
ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ทำ�ให้มีการขยายเมือง
บ้านจัดสรรและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ชุ่มนํ้า เช่น นิคมโรจนะ เคยเป็นพื้นที่ปลูก
ข้าวฟางลอยมาก่อน การขยายตัวของเมืองนีท้ �ำ ให้พนื้ ทีช่ มุ่ นาํ้ ทีเ่ คยรับนาํ้ และดูดซึม
ลงไป 85% ของนาํ้ หลาก จะลดการดูดซึมลงเหลือ 15% ดังนัน้ ในทุง่ ได้กลายเป็นเมือง
มากขึ้น แม้ปริมาณนํ้าหลากจะเท่าเดิม แต่ปริมาณการขยายตัวของเมืองจะทำ�ให้
อุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
วิวัฒนาการของการจัดการนํ้าในที่ราบนํ้าท่วมภาคกลางของไทยเกิดขึ้น
ก่อนในภาคเกษตร เมือ่ ประเทศไทยสร้างเขือ่ นภูมพิ ล ช่วยให้ท�ำ การเกษตรได้ปลี ะ
2 ครัง้ ก่อนหน้านัน้ ในทีร่ าบลุม่ เจ้าพระยาตอนล่างชาวนาปลูกข้าวนาปีทสี่ งู ตามนํา้
ได้ถึง 2-3 เมตร เรียกว่า ข้าวฟางลอย ซึ่งเป็นข้าวไวแสงปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียว
และผลผลิตตํ่า แต่พอเริ่มมีระบบชลประทานในฤดูแล้ง รัฐบาลก็ส่งเสริมข้าวพันธุ์
ไม่ไวแสง ซึ่งมีลักษณะต้นเตี้ย ผลผลิตสูงกว่ามาก ข้าว กข หรือข้าวมหัศจรรย์นี้
ปลูกแล้วจะติดดอกตามระยะเวลา สามารถออกดอกออกผลปีละหลายครัง้ ไม่ขนึ้ กับ
ฤดู แ ละแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ ให้ ข้ า วพั น ธุ์ ใ หม่ ป ลู ก ได้ ปี ห นึ่ ง มากกว่ า หนึ่ ง ครั้ ง
กรมชลประทานจึงสร้างคันกั้นนํ้า 2 ข้างฝั่งเจ้าพระยา เพื่อไม่ให้นํ้าล้นฝั่งเข้าไป
ทำ�ลายพืชผลและออกทะเลไปโดยเร็ว แต่คนั กัน้ นาํ้ เหล่านัน้ รวมทัง้ ลำ�นํา้ เจ้าพระยา
กลับกลายเป็นคันคลองส่งนํ้าเข้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพฯ จึงป้องกันตัวเอง
โดยสร้างทำ�นบไว้รอบพระนคร เพราะกรุงเทพฯ เป็นหัวใจของเศรษฐกิจประเทศ
บ้านจัดสรรทั้งหลาย เทศบาลอื่นๆ ก็เริ่มกระบวนการป้องกันตัวเองเหมือนกัน
ต่างก็ผลักดันนํ้าไปอยู่ในเขตของผู้อื่น
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ในปี พ.ศ. 2554 มหาอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากพายุโซนร้อนหลายลูกทีเ่ ข้ามา
ปลายเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ได้แก่ พายุไหหม่า (24-26 มิ.ย.) พายุนกเต็น
(30 ก.ค.- 3 ส.ค.) พายุไห่ถาง (28 ก.ย.) พายุเนสาด (30 ก.ย.-1 ต.ค.) พายุนาลแก
(5-6 ต.ค.) (Benfield AON 2012) ปริมาณนํ้าฝนสะสมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2554 เท่ากับ 2,257.5 มิลลิเมตร สูงกว่าปริมาณนํ้าฝนรายเดือนสะสมเฉลี่ย 30 ปี
ของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ 1,641.9 มิลลิเมตร ถึง 37.5%
(รูปที่2.1)
ปริมาณนํา้ ที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์สงู สุด 4,501 ลูกบาศก์เมตร/ วินาที
มีมวลนํ้ารวมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-18 พฤศจิกายน ถึง 31,762 ลูกบาศก์เมตร
มากกว่าปี พ.ศ. 2538 อยู่ 8,053 ลูกบาศก์เมตร ทำ�ให้เกิดฝนตกชุกในภาคเหนือ
ตอนบน เกิดเป็นนํ้าหลากลงมาในเจ้าพระยาตอนล่าง ประจวบกับการพร่องนํ้า
ของเขื่อนในเวลาเดียวกัน และนํ้าทะเลหนุนสูงถึง 1.8 เมตร ในเดือนพฤศจิกายน
ทำ�ให้หลายจังหวัดในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง
รูปที่ 2. 1 ปริมาณฝนสะสมรายปีเทียบค่าเฉลี่ย

ที่มา: http://www.thaiwater.net/current/menu.html

ผลกระทบของมหาอุทกภัยทำ�ให้นํ้าเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมในอยุธยา
เกิดความเสียหายหนักในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธนาคารโลกได้ประเมินว่า
อุทกภัยครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินกว่า 1.44 ล้านบาท เกิดปัญหา
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ความขัดแย้งระหว่างราษฎรและการชุมนุมประท้วงซึ่งเกิดขึ้นใน 6 จังหวัด
ตามทีเ่ ผยแพร่โดยสือ่ มวลชน ตัง้ แต่ชยั นาท พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี
กรุงเทพฯ และนครปฐม ไม่ตํ่ากว่า 13 กรณีในรูปของข้อขัดแย้ง เรื่องเปิดบาน
ประตูนาํ้ (พระนครศรีอยุธยา/ปทุมธานี) การทำ�ลายแนวกระสอบทราย รือ้ และกรีด
กระสอบทรายยักษ์ มีการชุมนุมกีดขวางทางจราจร ทุบกระจก ขู่ว่าจะใช้กำ�ลัง
ทำ�ร้ายเจ้าหน้าที่ และทำ�ลายรถยนต์ของประชาชนที่ใช้สัญจรผ่านไปมา
รูปที่ 2.2 พื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพย์ ไพศาล. (2554). เอกสารประกอบคำ�บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการภัยนํ้าท่วมในพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง. หน้า 4.

18

กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 ปัญหาการจัดการอุทกภัยในระดับประเทศ
ระบบการจัดการอุทกภัยในระดับประเทศได้รบั การประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านภัยพิบตั วิ า่ มีความสามารถในระดับ 2 คือค่อนข้างตาํ่ (ทวิดา กมลเวชช, 2555)
ทั้งนี้ โดยประเมินจากความยืดหยุ่นขององค์กร (ตารางที่ 2.1) โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิค และความเปิดทางวัฒนธรรม
ตารางที่ 2.1 ระดับของมิติทางเทคนิคและสังคมของระบบการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
ระดับ
ระบบการตอบสนอง
ความยืดหยุ่น โครงสร้างพื้นฐาน การเปิด
ประสิทธิภาพ ต่อภัย
ขององค์การ ทางเทคนิค
ทางวัฒนธรรม
1
ระบบที่ไม่ปรับตัว
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
(Non-adaptive System)
2
ระบบที่เริ่มปรับตัว
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า-ปานกลาง
(Emergent adaptive system)
3
ระบบปฏิบัติการการปรับตัว ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
(Operative adaptive system)
4
ระบบที่ปรับตัวอัตโนมัติ
สูง
สูง
สูง
(Auto-adaptive system)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Comfort (1999). Shared Risk.อ้างใน, ทวิดา กมลเวชช. “นํ้าท่วม ตอผุด” ถอดรหัสการจัดการอุทกภัย (Stumps at Hide Tide:
Decoding Flood Management)

ทวิดา กมลเวชช (2555) ได้สรุปผลการทำ�งานของรัฐบาลว่า เป็น “การวิง่ ไล่
ตามปัญหา ขาดการเตรียมพร้อม” และ “รับมือแบบงานวัดงานกฐิน” จากการ
ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถเห็นปัญหาดังต่อไปนี้
2.4.1 กลไกเดิมที่มีอยู่เป็นระบบแก้ ไขปัญหานํ้าแล้งไม่ใช่นํ้าท่วม

กลไกการจัดการนาํ้ ตามระบบลุม่ นาํ้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมก่อนมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554
ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ และคณะกรรมการลุ่มนํ้า 25 ลุ่มนํ้า
ซึ่งงานหลักเป็นการทำ�แผนแม่บทจัดการลุ่มนํ้า มุ่งการจัดหานํ้าเพื่อบรรเทาการ
ขาดแคลนนํ้าเป็นสำ�คัญ ซึ่งได้ทำ�แผนออกมาจำ�นวนมาก ส่วนใหญ่เป็นมาตรการ
ก่อสร้าง แต่การเตือนภัยนํ้าท่วมรายปียังไม่เคยเป็นภารกิจหลัก สำ�หรับลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา มีกรรมการลุม่ นาํ้ แยกเป็น 4 ลุม่ นาํ้ คือ ปิง วัง ยม และน่าน แต่กรรมการ
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ลุม่ นาํ้ ทัง้ 4 คณะแยกจากกันและไม่มกี ารเชือ่ มโยงข้อมูลสำ�หรับติดตามสถานการณ์
ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง เมื่อนํ้าจากทั้ง 4 แควเคลื่อนตัวลงมาพร้อมๆ กัน
ระบบการจัดการลุ่มนํ้าที่ขาดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันที่มีอยู่ก็ไม่สามารถ
คาดการณ์มวลรวมของนํ้าและขนาดของปัญหาในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้
นโยบายนํ้าแห่งชาติจะไม่มีเรื่องนํ้าท่วมเป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติและกรรมการลุ่มนํ้าทั้งหลายก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับและ
ไม่มีหน้าที่จัดการอุทกภัยที่ชัดเจน แต่การรับมือกับอุทกภัยนับว่าอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึง่ กำ�หนดให้มที งั้ แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ ารด้านอุทกภัย เนือ่ งจาก พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 พัฒนามาจาก พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.
2522 และ พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ดังนั้น พ.ร.บ. ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯ จึงเหมาะกับการจัดการสาธารณภัยประเภทที่เกิดขึ้น
แบบฉับพลันทันด่วน เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ใหญ่ นํา้ หลากดินถล่ม ไม่เหมาะกับ
การจัดการนํ้าท่วมในที่ราบลุ่มเจ้าพระยาซึ่งกว่านํ้าหลากจากทางภาคเหนือ
จะมาถึง กทม. ก็เป็นเดือน รัฐบาลจึงมีเวลาที่จะจัดการบรรเทาความรุนแรงของ
อุทกภัย แต่จะต้องมีระบบเชือ่ มโยงข้อมูลและกระบวนการจัดการต่อเนือ่ งเป็นระบบ
ลุ่มนํ้าตั้งแต่ต้นฤดูและคลอบคลุมพื้นที่เกี่ยวข้องในระดับลุ่มนํ้าครอบคลุมหลาย
จังหวัดหลาย อปท. ซึ่งต้องเตรียมการร่วมกันเป็นเครือข่าย
ในช่วงอุทกภัยครัง้ นีผ้ วู้ า่ ราชการกรุงเทพฯ ยึด พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นหลักในการจัดการซึง่ ตามกฎหมายฉบับนีแ้ บ่งเขตการ
จัดการสาธารณภัยตามเขตการปกครอง ผู้อำ�นวยการเขต เช่น กทม. เมืองพัทยา
จังหวัด อบต. มีอำ�นาจภายในเขตของตนเท่านั้น การสลายความขัดแย้งระหว่าง
เขตปกครองเป็นอำ�นาจของรัฐมนตรีมหาดไทย และหากวิกฤตลุกลามเป็นวิกฤต
ระดับชาตินายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจสั่งผู้อำ�นวยการเขตได้ทั่วประเทศ การเชื่อมโยง
เขตปกครองภายในระบบลุ่มนํ้าเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงได้ก็จริงแต่ต้องผ่าน
รัฐมนตรีตามมาตรา 13 และนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 31 แต่โดยธรรมชาติของ
พ.ร.บ. นีย้ ดึ เขตการปกครอง มิได้จดั การตามระบบลุม่ นาํ้ และเป็น พ.ร.บ. ประเภท
รับมือกับสาธารณภัยมากกว่าการเตรียมการเพื่อบรรเทาความรุนแรงของภัย
พิบัติ
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การจัดการอุทกภัยครัง้ นี้ไม่มคี วามเป็นเอกภาพในหลายประเด็นทัง้ ในด้าน
การเชื่อมโยงข้อมูล การสื่อสารกับประชาชนและระบบสั่งการที่ล้มเหลว
ก) การขาดการเชื่อมโยงข้อมูลทำ�ให้คาดคะเนผิดพลาดดังที่กล่าวมาแล้ว
แม้ขอ้ มูลนํา้ จะมีฐานข้อมูลมากมายแต่กระจัดกระจายในหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถ
เชื่อมโยงให้เห็นปัญหาที่กำ�ลังเกิดขึ้น เช่น ปริมาณนํ้าฝนในลุ่มนํ้าปิง วัง ยม น่าน
ปริมาณนํ้าและการพร่องนํ้าในเขื่อน ว่าจะก่อให้เกิดปัญหากับเจ้าพระยาตอนล่าง
อย่างไร แม้แต่ตัว ศปภ. เองซึ่งตั้งฐานที่มั่นบัญชาการที่สนามบินดอนเมือง
ยังคาดการณ์ ไม่ได้ว่าจะถูกนํ้าท่วมจนต้องย้ายหนีออกไป
เมื่อเกิดภัยพิบัติระบบสั่งการต้องเป็นหนึ่งเดียว และต้องใช้โครงสร้างการ
บัญชาการที่ลดขั้นตอน แต่ในมหาอุทกภัยครั้งนี้ ในตอนแรกนายกรัฐมนตรีเลือก
ใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แทน พ.ร.บ. ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่เหมาะสมกว่า และแต่งตั้ง พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.
กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำ�นวยการศูนย์ และให้ รมว. กระทรวงมหาดไทยเป็นที่
ปรึกษา ซึ่งเป็นการบั่นทอนความสามารถในการบูรณาการกำ�ลังของบรรดาผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นและละเลยการใช้แผนต่างๆ ที่เคยมีภายใต้
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (ทวิดา กมลเวชช 2555)
ข) ระบบสั่ ง การ การใช้ ร ะบบราชการปกติ ใ นการติ ด ต่ อ แทนที่ จ ะใช้
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่จะช่วยลดขั้นตอนได้
(ทวิดา กมลเวชช, 2555) และนายกรัฐมนตรียังมีบัญชาให้กระบวนการต่างๆ
ต้องทำ�หนังสือติดต่อกัน เช่น ขอความช่วยเหลือเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กรณี
เครื่องสูบนํ้าทำ�ให้เกิดความล่าช้า ขั้นตอนในการขอเครื่องสูบนํ้ากว่า กทม. จะขอ
เครือ่ งสูบนํา้ จากกรมชลประทานได้ตอ้ งผ่านขัน้ ตอนทัง้ สิน้ หลายขัน้ ตอนเกิดความ
ล่าช้าในการสนับสนุนเครือ่ งปัม๊ นาํ้ ปรากฏข่าวใน “เรือ่ งเด่นเย็นนี”้ (สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3) ว่าในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 นายชลิต ดำ�รงศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่า
ผู้ว่า กทม. ได้ให้ข่าวว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองในเรื่องเครื่องสูบนํ้า ในที่สุด
กทม. ได้เครื่องสูบนํ้าในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 วันหลังจากที่
นํ้าได้ท่วมกรุงเทพฯ ชั้นนอกแล้ว (กรอบที่ 2.2)
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กรอบที่ 2.2 “นํ้าท่วมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)”
การคาดคะเนสถานการณ์นํ้าที่ผิดพลาดทำ�ให้ ศปภ. ต้องเปลี่ยนฐานบัญชาการในช่วง “ศึกนํ้า”
16 ต.ค. พล.ต.อ.พงศพั ศ พงษ์ เ จริ ญ โฆษกแถลงข่ า วกั บ รมว.กระทรวงเกษตร อธิ บ ดี
กรมชลประทานและผู้แทน กทม. ยืนยันนํ้าไม่ท่วม กทม.แน่นอน ทั้ง ศปภ.แถลงข่าวที่
ดอนเมือง อันเป็นที่ทำ�การของ ศปภ. (ข่าวสด 16 ตุลาคม 2554)
20 ต.ค. พล ต.อ.ประชา พรหมนอก ผ.อ.ศปภ. ยืนยันว่า กทม.จะปลอดภัยจากนํ้าท่วม 90% (ผู้
จัดการออนไลส์ 20 ตุลาคม 2554)
21 ต.ค. นํ้าทะลักเข้าเขตดอนเมืองอ่วมแล้ว (เดลินิวส์ 21 ตุลาคม 2554)
23 ต.ค. ศปภ. ดอนเมืองนํ้าท่วม 30 เซนติเมตร (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 23 ตุลาคม 2554)
27 ต.ค. นํ้าไหลเข้ามาในบริเวณดอนเมืองอย่างรวดเร็วและท่วมเต็มลานจอดรถแล้ว (คมชัดลึก
24 ตุลาคม 2554)

2.4.3 การสื่อสารกับประชาชน

ก) มีตัวแทนราชการหลายท่านออกมาให้ข้อมูลไม่เหมือนกันก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนก และไม่มีศูนย์รวมกรองข้อมูลในช่วงแรกของอุทกภัย เช่น
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกมา แถลงข่าวให้ประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานีและเขตสายไหมรีบขนของขึ้นที่สูงและอพยพ ในวันที่ 13 ก.ค. 2555
แต่พอเวลา 20.00 น. ศปภ. ขออภัยประชาชนผ่านเฟสบุ๊คที่ทำ�ให้ตื่นตระหนก
และชี้แจงในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องอพยพให้เก็บของหนีนํ้าเท่านั้น เวลา 21.00 น.
ที่ศาลาว่าการ กทม. ผู้ว่า กทม.แถลงซํ้าๆ ว่านํ้ายังไม่ท่วม กทม. และให้ฟังตน
แต่ผู้เดียวทำ�ให้ประชาชนสับสนมาก
ข) นอกจากนีก้ ารสือ่ สารขาดคำ�อธิบายศัพท์ทางราชการ ทีท่ �ำ ให้ประชาชน
เข้าใจถึงขนาดของปัญหาที่ขัดเจน เช่น กรมชลประทานระบุว่ามีนํ้าค้างทุ่งอยู่
9,806 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งประชาชนอาจจะเห็นภาพได้มากกว่า หากอธิบาย
ว่าจำ�นวนที่เทียบเท่ากับปริมาณของนํ้าในเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลาปกติประชาชน
จะได้เข้าใจว่านํ้ามากขนาดไหน
ค) ขาดข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ ประชาชนไม่อาจรู้ได้ว่า
ที่อยู่อาศัยของตนอยู่ในคันกั้นนํ้าพระราชดำ�ริหรือไม่ และไม่ทราบว่าที่อยู่อาศัย
ของตนอยูส่ งู ตํา่ กว่าค่าความสูงนาํ้ ทะเลปานกลางเท่าไหร่ การอพยพทัง้ เขตก็เช่นกัน
ไม่มีการระบุถนน/ตรอกให้ชัดเจนในช่วงต้น

22

กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง) ขาดทีมมวลชนสัมพันธ์ เมื่อเกิดปัญหามวลชนชุมนุมประท้วงให้เปิด
ประตูระบายนํ้าให้มากขึ้น หรือเมื่อมวลชนทำ�ลายคันกั้นนํ้าก็ขาดทีมนักเจรจา
และในกรณีที่เป็นปัญหาข้ามจังหวัด ผู้ที่ต้องดูแลการเจรจาต้องเป็นทีมส่วนกลาง
โดยให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการ
2.4.4 ปัญหาการเมืองแทรกซ้อน

ในช่วงวิกฤต การบริหารจัดการวิกฤตต้องมีลำ�ดับขั้นตอนชัดเจนและ
ต้องไม่มีการเมืองเรื่อง “เอาหน้า” หรือ “เอาเรื่องดีใส่ตัว” เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ใน
การจัดการมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 การเมืองกลายเป็นเรื่องที่กีดขวางการทำ�งาน
และทำ�ให้การแก้ไขปัญหาช้าลง และมีประสิทธิผลตาํ่ กว่าทีค่ วร เพราะนักการเมือง
ถือโอกาสทำ�กิจกรรมหาคะแนนนิยมผ่านสือ่ รมต. ทัง้ หลายต่างพาสือ่ ไปดูงานนา้ํ ท่วม
แทนทีจ่ ะระดมสรรพกำ�ลังเข้าแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งระหว่าง ศปภ. (รัฐบาลกลาง)
และ กทม. (ท้องถิน่ ) ถูกสาธารณะมองว่าเป็นเรือ่ งการเมือง (เสถียร วิรยิ ะพรรณพงศา,
คมชัดลึก 3 พ.ย. 2554) ปัญหาการเมืองเกิดขึ้นเพราะทุกพรรคต่างฉวยโอกาส
สร้างคะแนนจากประชาชน (ในเวลาอันไม่สมควร) ผ่านสื่อ มีอาทิเช่น
ก) เรื่องเครื่องสูบนํ้าที่ กทม. ต้องการและได้ส่งหนังสือไปยัง ศปภ.
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.54 ซึ่งทางผู้ว่าฯ ให้ข้อมูลผ่านสื่อว่าไม่ได้รับการตอบสนอง
(ไทยรัฐ 4 พ.ย. 2554) ในวันเดียวกัน ศปภ. ก็ออกข่าวผ่านสื่อขอซื้อและบริจาค
เครื่องสูบนํ้า เพราะเครื่องสูบนํ้าที่มีอยู่ต่างติดราชการอยู่ในที่ต่างๆ ในที่สุด กทม.
ได้รับเครื่องสูบนํ้าในวันที่ 9 พ.ย. 2554 (ไทยรัฐ พ.ย. 2554)
ข) กรณีคลองสามวา ส.ส. ในพืน้ ทีพ่ าประชาชนไปยกบานประตูคลองสามวา
ทั้งๆ ที่ กทม. ได้รับคำ�สั่งจากรัฐบาลให้ปกป้องนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กทม.
จึงเปิดประตูระบายนํา้ ได้กว้างสุด 75-80 เซนติเมตร ต่อมาเมือ่ ปัญหามวลชนมากขึน้
นายกรัฐมนตรี ได้สงั่ กทม.ผ่านสือ่ มวลชนให้ขยายการเปิดประตูระบายนํา้ 1 เมตร
ทัง้ ๆ ทีน่ ายกรัฐมนตรีสามารถสัง่ การโดยใช้มาตรา 31 ตามกฎหมายบรรเทาป้องกัน
สาธารณะภัย พ.ศ. 2550 ได้โดยไม่ต้องผ่านสื่อ และหากมีการเตรียมการดีพอการ
ต่อรองทั้งหลายรวมทั้งการชดเชยต้องทำ�ให้เสร็จ
2.4.5 ปัญหาการเตรียมพร้อมในระดับปฏิบัติการและมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นปรากฏว่า เส้นทางระบายนํ้าใน กทม. มีขยะ สวะ
ขาดการดูแลเตรียมพร้อม ชุมชนในเมืองใหญ่ทอดธุระให้รัฐท้องถิ่น กทม.
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เตรียมพร้อมไม่เต็มพืน้ ที่ เมือ่ ขนาดปัญหาใหญ่มากๆ กทม. ก็ไม่สามารถจัดการได้
ระบบท่อ และคลองต่างๆ ขาดการเชื่อมต่ออย่างได้ดุลยภาพ ปล่อยให้มีการ
ปลูกสิ่งก่อสร้างขวางลำ�นํ้า ทำ�ให้การระบายนํ้าไม่ราบรื่น

2.5 การดำ�เนินการแก้ ไขปัญหาของรัฐ
ในขณะนี้รัฐบาลได้จัดทำ�แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการบรรเทา
อุ ท กภั ย เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว แต่ แ ผนเหล่ า นี้ เ ป็ น แผนที่ กำ � หนดแค่ หั ว ข้ อ และ
งบประมาณและได้ออกพระราชกำ�หนด 3 ฉบับเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถ
กู้เงินไม่ตํ่ากว่า 350,000 ล้านบาทเพื่อมารองรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต
ซึ่งแผนแม่บทนี้เน้นมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและละเลยการจัดทำ�และบังคับใช้
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ราบลุ่มนํ้าท่วม ขาดความชัดเจนว่าจะปรับปรุง
ระบบการจัดการอย่างไรให้มเี อกภาพมากขึน้ ขาดแนวทางทางเลือกอืน่ อาจจะช่วย
ปลดปล่อยผู้เสียภาษีทั้งประเทศที่ต้องแบกรับภาระให้กับชุมชนนํ้าท่วม ขาดการ
จัดการความรู้และบูรณาการการศึกษาที่มีอยู่เพื่อให้เห็นภาพรวม และทางเลือก
ใหญ่ๆ ก่อนที่รัฐจะออก TOR ขาดภาพขององค์กรกลางที่จะเข้ามาจัดการโดย
ปลอดการเมืองซึ่งหากขาดการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว การหวังให้แผน
เกิดประสิทธิผลคงเป็นไปได้ยาก

2.6 การจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการบรรเทาทุกข์
ราษฎร จากการสัมภาษณ์ผู้นำ� จำ�นวน 39 คน ใน 16 ตำ�บลในอำ�เภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรอยุธยา พบว่า อปท. เป็นกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรก
ในการดูแลประชาชนจากภัยนํ้าท่วม และแม้ว่าหลาย อปท. จะประสบปัญหา
แต่ก็มีอีกหลายองค์กรที่พัฒนาระบบจัดการอย่างมีประสิทธิผล (ดูกรอบที่ 2.3)
ซึ่งสามารถถอดบทเรียนขั้นตอนการดำ�เนินการเพื่อขยายผลต่อไป
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องค์ประกอบสำ�คัญในการจัดการมีดังต่อไปนี้ คือ
2.6.1 ขั้นตอนเตรียมการ/ปฏิบัติการ1

ก) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มตั้งแต่การวางแผนรับมือ
นํ้าท่วมโดยมีแผนแม่บทชุมชนให้ชาวบ้านเข้าใจว่าปัญหาร่วมกันของทุกคน
จัดทำ�ผังชุมชนโดยเฉพาะจุดนํ้าท่วมซํ้าซาก มีการแบ่งจุดรับผิดชอบระหว่างผู้นำ�
ในเขตต่างๆ จัดตั้งทีมอาสาสมัครภัยพิบัติ มีการซ้อมถึงสถานที่ที่จะใช้ที่หลบภัย
และการเตรียมถุงย่ามฉุกเฉินประจำ�ตัว
ข) จัดทำ�ระบบเฝ้าระวังโดยให้มีเวรยามตรวจระดับนํ้าหากถึงขีดอันตราย
ให้แจ้งเตือนอย่างเป็นระดับ เช่น เตือนภัย เตรียมอพยพ และอพยพ
ค) ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งดินถล่มด้วย ทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์หมูบ่ า้ นเครือข่าย
จะแจ้งเตือนด้วยพลุสี
2.6.2 ขั้นตอนเกิดอุทกภัย

ก) กระจายอำ�นาจลงไปที่ศูนย์ย่อยภายในตำ�บล ให้สามารถตัดสินใจ
จัดการศูนย์บริจาคเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านต่างๆ
ข) ให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนดูแลหมู่บ้านของตนให้เปิดอุปกรณ์สื่อสาร
ตลอดเวลา แต่การประกาศทัง้ หลายต้องให้ชดั เจนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันไม่สบั สน
ค) รักษาผูน้ �ำ เตรียมแก้ปญั หาร้องทุกข์ หรือต่อว่าผูน้ �ำ โดยเตรียมของแจก
ไว้ให้พร้อมเพื่อเสริมกำ�ลังผู้นำ� (กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน) ไว้ตลอดเวลา
ง) ชาวบ้านมีอสิ รภาพในการตัดสินใจจะอยูห่ รือย้ายโดย อบต. จะสนับสนุน
ทุกรูปแบบ
จ) รักษาพืน้ ทีบ่ ญั ชาการหรือศูนย์จดั การภัยพิบตั ปิ ระจำ�ตำ�บล เพือ่ ดำ�เนินการ
จัดการวิกฤตอุทกภัย
ฉ) ข้อมูลชัดเจนด้านกายภาพ ทัง้ แผนที่ จำ�นวนคนในบ้าน ข้อมูลระหว่าง
ชุมชน จะทำ�ให้รู้ว่าหาอะไรในท้องถิ่นได้ให้ตรงกับความต้องการ

1

สัมภาษณ์คุณประทีป จูมั่น และรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร อบต.อื่นๆ จากเวทีฟื้นพลังชุมชน ท้องถิ่น
สู่การอภิวัตน์ประเทศไทยระดับภาค
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2.6.3 ในขั้นตอนเยียวยา

ทบทวนความเสียหาย ฟื้นฟูพื้นที่ พร้อมทั้งหาทางมองอนาคตร่วมกับ
ชุมชนในบางพื้นที่จะมีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ
จากการสัมภาษณ์ผนู้ �ำ อปท. พบว่า พ.ร.บ. บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
ที่มีอยู่ไม่เป็นอุปสรรค แต่ปัญหาอยู่ที่การใช้งบประมาณ หากอุกภัยรุนแรงมาก
ต้องการใช้เงินสะสมเพื่อจัดการภัยพิบัติ แต่จังหวัดไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
ต้องนำ�เรือ่ งเสนอสภาให้อนุมตั ิ เมือ่ ประกาศเป็นเขตภัยพิบตั แิ ล้ว นายก อบต. มีอ�ำ นาจ
สั่งจ่ายเงินสะสมได้ และแก้ไข พ.ร.บ. การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ อปท. สามารถ
ปรับงบประมาณ และสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหา2
ในการรับมือกับอุทกภัย ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์นํ้าท่วมมีการเตรียมการ
เรียนรู้ มีการขยายผลเป็นเครือข่าย มีความร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่างพื้นที่
ระหว่างภาค ซึ่งรัฐบาลส่วนกลางควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีทรัพยากรเพียงพอ
และทันการณ์กับการป้องกันและผจญกับพิบัติภัย
กรอบที่ 2.3 มหาอุทกภัยกับชัยชนะของชุมชนและเทศบาลนครปากเกร็ด
หลังมหาอุทกภัยเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ไปในฐานะ อปท. ทีส่ ามารถรับมืออุทกภัย
อย่างมีสติ และสามัคคีจนสามารถคุ้มครองราษฎรประมาณแปดหมื่นกว่าครัวเรือน แม้ว่าครอบครัว
อีก 2,000 รายจะถูกนํ้าท่วมก็ตาม
เทศบาลนครปากเกร็ดมีทำ�เลติดริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาถึง 10 กิโลเมตร การรับมือกับนํ้าเหนือ
จึงไม่ใช่เรื่องง่าย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ได้สนทนากับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี
และสรุปปัจจัยแห่งความสำ�เร็จไว้ 3 ข้อด้วยกัน คือ
หนึ่ง มีแผนการเตรียมการที่ต่อเนื่อง ประสบการณ์นํ้าท่วมปากเกร็ดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
ทำ�ให้ผู้นำ� อปท. ให้ความสนใจที่จะวางแผนและแก้ปัญหาโดยทำ�แผนป้องกันร่วมกับส่วนราชการ
ฝ่ายสาธารณูปโภคและชุมชนอย่างจริงจัง
สอง เริ่มกระบวนการเตรียมการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยร่วมกัน
กำ�หนดว่า ที่ใดอาจต้องปล่อยให้ท่วม และที่ใดจะรักษาไว้ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อม กระจาย
ภารกิจ และแบ่งงานที่ชัดเจนไปยังภาคีต่างๆ
สาม ในการรับมือกับอุทกภัย มีการระดมกำ�ลังโดยใช้วัดหงส์ทอง ให้พระ เณร อาสาสมัคร
ประชาชน ทั้งที่ถูกนํ้าท่วมและผู้ที่ได้รับการป้องกันออกมาช่วยกันทำ�แนวกั้นนํ้า เดินยามเฝ้าระวัง
เมื่อนํ้าทะลักตลบหลังเข้ามาก็สามารถทำ�คันดินป้องกันยาว 17 กิโลเมตรเสร็จภายในสองวัน
ประชาชนที่ถูกนํ้าท่วมก็สามารถสัญจรไปทำ�งานได้ และยังเป็นอาสาสมัครไปช่วยชุมชนอื่นได้
เทศบาลใช้งบประมาณไป 100 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 800 ล้านบาท แต่ผลที่ได้
เชิงสังคม และจิตใจนับว่าสูงค่ากว่ามาก เพราะแม้นํ้าอาจทำ�ลายทรัพย์สินให้เสียหาย แต่ความมั่นคง
ด้านจิตใจและความสามัคคีของชุมชนที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตินับว่าสูงจนประเมินค่ามิได้
เก็บความจาก: คอลัมน์ส่องสถานการณ์ โดย น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์ “ชัยชนะของเทศบาลนครปากเกร็ด” (โพสต์ทูเดย์ 20 ธันวาคม 2555)

2

งานประชุม “ฟื้นฟูพลังท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2555” จัดโดย สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่
1-3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555.
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2.7  สรุป
กรณีศึกษาการจัดการอุทกภัยในที่ราบนํ้าท่วมลุ่มนํ้าเจ้าพระยาชี้ให้เห็น
ถึงช่องว่างด้านนโยบาย และการจัดการนํ้าท่วมในเขตพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยา
โดยเฉพาะการประสานนโยบายและมาตรการของส่วนกลาง ทำ�ให้ไม่สามารถคาด
การณ์และเตือนภัยได้ทันท่วงที ทั้งนี้เพราะรัฐขาดกลไกทักษะและประสบการณ์
ในการเตรียมการรับมือนํ้าท่วม กลไกการเมืองเข้าแทรกแซงจนเกิดความไม่เป็น
เอกภาพในการจัดการซึ่งมีผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ในทางกลับกัน
อปท. จำ�นวนหนึ่งที่มีประสบการณ์สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัย
ในทางกลับกันกลับสามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษานี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า การจัดการเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่สุด
ของการจัดการอุทกภัยตั้งแต่การเตรียมระบบกายภาพ ระบบข้อมูล และการ
จัดการในระดับพืน้ ทีซ่ งึ่ สำ�คัญ การรับมืออุทกภัยนัน้ การกระจายอำ�นาจไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จึงเป็นนโยบายทีส่ �ำ คัญ มาตรการทีร่ ฐั ใช้แก้ปญั หาในปัจจุบนั
ยังเน้นมาตรการลงทุนด้านสิ่งก่อสร้าง ขาดการจัดการความรู้และการบูรณาการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นหัวใจของความสำ�เร็จ

บทที่ 3: กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรประมง/ ชายฝั่ง: พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก

27

บทที่ 3
กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากร
ประมง/ ชายฝั่ง:
พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ชัยพงษ์ สำ�เนียง
ทรั พ ยากรชายฝั่ ง และทะเล เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส ร้ า งความเจริ ญ เติ บ โต
ให้เศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล แต่การเร่งรัดนำ�ทรัพยากรมาใช้ทำ�ให้แหล่งผลิต
และแหล่งขยายพันธุส์ ตั ว์นาํ้ เกิดความเสือ่ มโทรม นอกจากนีก้ ารขยายตัวของเมือง
อุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทำ�ให้เกิดการใช้ทดี่ นิ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อทรัพยากรชายฝัง่ และในบางพืน้ ทีท่ มี่ กี จิ กรรมมากทำ�ให้มลพิษทีม่ นุษย์สร้างขึน้
มีมากเกินกำ�ลังรองรับของธรรมชาติ ทำ�ให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ร่อยหรอเสื่อมโทรมลง
เพราะระบบนิเวศน์ชายฝัง่ เป็นระบบนิเวศน์ทซี่ บั ซ้อน ประกอบด้วยสัตว์นาํ้
นานาชนิด ที่มีวงจรชีวิตเกี่ยวพันกัน การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประเภทหนึ่ง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ทรัพยากรประเภทอื่นๆ ผลกระทบของกิจกรรม
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังนำ�ไปสูป่ ญั หาของความขัดแย้งจากการใช้อย่างพหุประสงค์
(Multiple-purposes) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม (Multi-stakeholders) ในพื้นที่เดียวกัน จนเกิดผลกระทบต่อการดำ�รงชีพของแต่ละฝ่าย เช่น
ความขัดแย้งระหว่างกลุม่ ผูค้ ราดหอยกับกลุม่ ประมงเพาะเลีย้ ง ระหว่างกลุม่ ทีว่ าง
อวนกุ้ง ลอบปูกับกลุ่มคราดหอย ระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์
ระหว่างกลุม่ เลีย้ งหอย และการขนส่งทางนํา้ นอกจากนี้ ยังมีความไม่ลงตัวด้านการ
บริหารจัดการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เช่น ระหว่างหน่วยงานอนุรกั ษ์
กับหน่วยงานส่งเสริมการผลิต ระหว่างหน่วยงาน อปท. กับหน่วยงานส่วนภูมภิ าค
วัตถุประสงค์ของบทนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นผลกระทบของการแย่งชิงทรัพยากร
และความขัดแย้ง ทีม่ ตี อ่ ระบบนิเวศน์ปา่ ชายเลน และช่องว่างในกฎหมายทีร่ องรับ
ซึง่ แก้ปญั หาไม่ได้และอาจทำ�ให้ปญั หาเลวร้ายลง อีกทัง้ ยังมีอปุ สรรคของการถ่ายโอน
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อำ�นาจมายังพืน้ ทีท่ งั้ ๆ ทีห่ น่วยงานส่วนภูมภิ าคก็มที รัพยากรในการดูแลและป้องกัน
จำ�กัด ทำ�ให้การบริหารจัดการไม่สามารถทำ�ได้อย่างยุติธรรมและยั่งยืน ในที่นี้
จะมีกรณีศึกษาทรัพยากรประมงชายฝั่งในจังหวัดตราด

3.1 กรณีศึกษาจังหวัดตราด
แหล่งประมงทะเลที่สำ�คัญในจังหวัดตราดคือ บริเวณช่องเกาะช้างมีพื้นที่
416 ตร.ก.ม. เรือที่ทำ�การประมงจะอยู่ในเขต อ.แหลมงอบ กิ่งอำ�เภอเกาะช้าง
คือ ต.ห้วงนํ้าขาว ต.อ่าวใหญ่ ต.หนองโสน และหนองเสม็ด
3.1.1 กฎหมายระดับท้องถิ่น

ในปี พ.ศ. 2524 อัตราจับสัตว์นํ้าเฉลี่ยในบริเวณนี้เท่ากับ 41 กก./ชม.
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้ลดลงเป็น 14.7 กก./มม. (สำ�นักงานประมงจังหวัดตราด
ไม่ระบุวันที่) นอกจากนี้ยังมีความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้าน ประมงอวนลาก
อวนรุน และคราดหอย จังหวัดตราดจึงเสนอให้กรมประมงออกประกาศกำ�หนด
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุน และคราดหอย โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน 1,095 ราย มีประชาชนเห็นด้วยกับประกาศ 949 ราย ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้อนุมตั ิในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 และจังหวัดออกประกาศ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นประมงอวนลาก อวนรุน ได้ชุมนุม
เรียกร้องและยืน่ หนังสือถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตราดได้ประชุม
ผู้เกี่ยวข้องและยกเลิกประกาศเดิม และแบ่งพื้นที่ใหม่เป็น 2 โซนซึ่งประกาศใหม่
เมื่อเดือนมีนาคม 2543 ประกาศจังหวัดนี้ ชาวบ้านเรียกว่า พ.ร.บ.ช่องช้าง
ได้แบ่งพื้นที่ช่องช้างเป็น 2 โซน โซนที่ 1 ห้ามทำ�ประมงอวนลากอวนรุน และ
คราดหอยตลอดปี โซนที่ 2 ห้ามจับสัตว์นํ้าระหว่าง 1 มิ.ย. ถึง ธ.ค. ดังนั้น
โซนนีจ้ งึ สามารถทำ�การประมงได้ 6 เดือน ประกาศจังหวัดตราด เรือ่ ง กำ�หนดเขต
ห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุนและคราดหอย ทำ�การประมงในบริเวณช่อง
เกาะช้าง จังหวัดตราด ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2543 ห้ามเครื่องมืออวนลาก
อวนรุน และเครื่องมือคราดหอยทุกชนิดทุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือกล
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รูปที่ 3.1 อาณาบริเวณของพื้นที่ช่องช้างที่มีการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์

กลุ่มประมงอวนลาก อวนรุน ขอให้มีการทบทวนประกาศหลายครั้ง
ส่วนประมงพืน้ บ้านก็ได้เข้าร้องเรียนเช่นกัน และมีการเรียกร้องให้ใช้ขอ้ มูลวิชาการ
จนกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือที่ กษ 0522/8832 สรุปเป็น
ข้อยุติว่า ให้คงประกาศปี พ.ศ. 2543 ไว้และกรมประมงมีนโยบายจะเลิกเครื่องมือ
อวนลาก อวนรุน ให้หมดไป
แนวทางแก้ปญั หาในปัจจุบนั คือให้เพิม่ ความสมบูรณ์โดยปล่อยพันธุส์ ตั ว์นาํ้
และให้มีโครงการยกเลิกเรืออวนลาก อวนรุน โดยการหาอาชีพและโอกาสให้ใหม่
เป็นการชดเชยค่าเสียโอกาส
ในปัจจุบันกรมประมงมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาดูแล 2 คน มีเจ้าหน้าที่
ส่วนภูมิภาค 2 คน และมีงบประมาณเติมนํ้ามันเพียงปีละ 40,000 บาท นับว่าไม่
เพียงพอที่จะอนุรักษ์พื้นที่ 416 ตร.กม.
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3.1.2 เครือข่าย อปท. ที่อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง1

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 6 ตำ�บล (ประกอบด้วย ต.อ่าวใหญ่
ต.ห้วงนํ้าขาว ต.หนองเสม็ด ต.นํ้าเชี่ยว ต.หนองโสน ต.หนองคันทรง) จ.ตราด
เกิดขึน้ จากการรวมตัวของตำ�บล 6 ตำ�บล ชายฝัง่ ทะเลอ่าวตราด มีการทำ�กิจกรรม
ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งทั้ง 6 ตำ�บลมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลติดกัน และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน นำ�มาสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย และหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาร่ ว มกั น ในเรื่ อ ง การบุ กรุ ก ทำ � ลายป่ า ชายเลน การตั ด ไม้
การทำ�ประมงชายฝั่งผิดกฎหมาย และทรัพยากรสัตว์นํ้าที่ลดน้อยลง เพื่อร่วมกัน
คิดหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างยั่งยืนของทั้ง 6 ตำ�บล
ในเวลาต่อมาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งได้ขยายไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเล
ในทีอ่ นื่ ๆ ของจังหวัดตราด ซึง่ เป็นเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งและสามารถรักษาทรัพยากร
ชายฝั่งได้เป็นอย่างดี2
เครือข่ายได้วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน คือ การอนุรักษ์ป่าชายเลน
และพันธุ์สัตว์นํ้า การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน รวมถึงการสร้างแหล่ง
เรียนรู้กระจายตามพื้นที่ทั้ง 6 ตำ�บล โดยการสนับสนุนจาก United Nations
Environment Programme (UNEP) สภาวิจัยท้องถิ่น และ Global Environment
Facility (GEF) กิจกรรมในพื้นที่ เช่น การอนุรักษ์ป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าจาก
การอนุรักษ์ปูแสม/ปูม้า/ปูทะเล/ปลากระชัง ธนาคารปู การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/
ดูนก/ชมหิ่งห้อย เป็นต้น และในแต่ละ อปท. ก็มีการตั้งกติกาหรือข้อบัญญัติ
ในการอนุรกั ษ์ ดังเช่นการออกข้อบัญญัตกิ ารอนุรกั ษ์หอยขาวของ อบต. แหลมกลัด
ที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ในภายหลัง (กรอบที่ 3.2)

1
2

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 6 ตำ�บล จ.ตราด (เอกสารเผยแพร่).
สัมภาษณ์นายอัมพร แพทย์ศาสตร์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 และนายไชยันต์ การสมเนตร ประมง
จังหวัดตราด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555.
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รูปที่ 3.2 เครือข่ายอนุรักษ์ 6 ตำ�บลชายฝั่งอ่าวตราดประกอบด้วย (ต.อ่าวใหญ่ ต.ห้วงนํ้าขาว  
ต.หนองเสม็ด  ต.นํ้าเชี่ยว ต.หนองโสน ต.หนองคันทรง) จ.ตราด

3.1.3 การจัดการทรัพยากรของชุมชน/ อปท.: กรณีศึกษาบ้านเปร็ดใน

การใช้ไม้ในป่าชายเลนของบ้านเปร็ดในพื้นที่ อบต.ห้วงนํ้าขาว ในพื้นที่
มีป่าชายเลน 12,000 ไร่ ชาวบ้านได้สร้างกฎกติกาให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้
โดยชาวบ้านสามารถขออนุญาตจากคณะกรรมการป่า โดยคำ�นวณว่า ถ้าปีหนึ่ง
ตัดไม้ในป่า 10 ต้นต่อ 1 ไร่ ก็จะตัดไม้ได้ 120,000 ต้น/ ปี ซึ่งการตัดไม้จำ�นวนนี้
ชาวบ้านคิดว่าไม่ทำ�ให้ป่าเสื่อมโทรม
โดยการอนุญาตใช้ไม้ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นคนเปร็ดในเท่านัน้ คนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ก็สามารถขออนุญาตใช้ได้ โดยผูน้ �ำ ในท้องถิน่ เช่น กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ นต้องทำ�หนังสือ
ยืนยันว่ายากจน และนำ�ไปสร้างบ้านจริง ไม่นำ�ไปขาย ครอบครัวหนึ่งสามารถขอ
ได้ถึง 200 ต้น
การจัดการป่าชายเลนของบ้านเปร็ดในนี้ได้ทำ�ให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าคนในท้องถิน่ สามารถจัดการอนุรกั ษ์ปา่ ได้อย่างแท้จริง ซึง่ ป่าชายเลน
ในพืน้ ทีบ่ า้ นเปร็ดในได้สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างมาก เช่น ชาวบ้าน
เล่าว่าสามารถเก็บปูแสมขายมีรายได้รวมกันไม่ตํ่ากว่าวันละ 30,000 บาท/วัน
และปูดำ� 50,000 บาท/วัน เฉลี่ยคนละ 500 บาท/วัน ทำ�ให้ชาวบ้านเปร็ดใน
ไม่มีการย้ายถิ่นฐาน
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กรอบที่ 3.1 ข้อบัญญัติ อบต. แหลมกลัด  
ข้อบัญญัติ อบต.แหลมกลัด เรือ่ งข้อกำ�หนดห้ามใช้เครือ่ งมือทำ�การประมงบางชนิดทำ�การประมง
หอยขาวในเขตควบคุมและอนุรักษ์พันธุ์หอยขาว พ.ศ. 2550
ผู้ที่ประสงค์จะเก็บหอยขาวบริเวณหาดลานทรายต้องปฏิบัติดังนี้
1) ห้ามใช้เครื่องมือทุกชนิดใช้ประกอบเรือกลทำ�การประมงหอยขาว
2) ห้ามใช้เครื่องมือคราดหรือเครื่องมือชนิดอื่นคล้ายคลึงกันทำ�การประมงหอยขาว
3) ห้ามทำ�การประมงหอยขาว ที่มีขนาดเล็กกว่า 3.2 เซนติเมตร ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม
ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
4) ห้ามมิให้นำ�รถไถนา หรือพาหนะทางบกที่มีลักษณะคล้ายคลึงเข้าไปในเขตอนุรักษ์หอยขาว
ผู้ที่รับซื้อและมีความประสงค์จะครอบครองหอยขาวควรปฏิบัติดังนี้
ผู้ที่รับซื้อรวมถึงผู้ที่ครอบครองหอยขาวนํ้าหนักตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ในพื้นที่ตำ�บล
แหลมกลัด จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
กิโลกรัม 0.05 บาท

ปัจจุบนั กติกาของบ้านเปร็ดในยังมิได้ประกาศเป็นข้อบัญญัติ เพราะการออก
ข้อบัญญัติในการอนุรักษ์ที่ใช้ในพื้นที่ ต้องขอความร่วมมือกับ อปท. หลายๆ แห่ง
ทีม่ อี าณาบริเวณติดต่อกัน เพือ่ ให้ใช้มาตรการเดียวกันในการจัดการ เช่น ข้อบัญญัติ
เรือ่ งตาลอบ ตาอวน เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชน และระบบนิเวศน์ในวงกว้าง
การจะออกข้อบัญญัติได้ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่เมื่อ
ออกข้อบัญญัติมาแล้วจะสามารถบังคับใช้ได้ รวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ของชาวบ้านเพื่อให้เกิดฉันทานุมัติในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการทำ�ความเข้าใจ
กับประชาชนฝ่ายเดียวไม่อาจแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ ทีท่ มี่ อี �ำ นาจโดยตรง เช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
กรมเจ้าท่า เป็นต้น
การให้ท้องถิ่นจัดการทรัพยากรชายฝั่งทำ�ให้ทรัพยากรฟื้นฟูใน 6 ตำ�บล
(ต.อ่าวใหญ่ ต.ห้วงนํา้ ขาว ต.หนองเสม็ด ต.นาํ้ เชีย่ ว ต.หนองโสน ต.หนองคันทรง)
ส่วน อบต.แหลมกลัด เทศบาลตำ�บลชำ�ราก เทศบาลตำ�บลตะกาง ได้เข้ามาร่วมกับ
กลุ่มอนุรักษ์ ในภายหลัง เช่น ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปริมาณ
กุ้ง หอย ปู ปลา ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด
ก็มีความเห็นว่าทรัพยากรเพิ่มขึ้น การทำ�งานของกลุ่มอนุรักษ์มีประสิทธิผล
แสดงให้เห็นว่าการจัดการของท้องถิน่ และ อปท. สามารถอนุรกั ษ์ และใช้ทรัพยากร
ได้อย่างยั่งยืน เพราะคนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรนั้นๆ
รวมถึงมีสำ�นึกความเป็นเจ้าของในทรัพยากร ทำ�ให้มีความหวงแหน กอปรกับ
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อปท. เป็นคนในท้องถิ่นทำ�ให้เข้าใจวิถีชีวิต เข้าใจระบบนิเวศน์ที่เกื้อกูลกับการ
ทำ�มาหากิน และใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าหน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่คนใน
ท้องถิ่น
ในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างกรมประมง และ อปท. มีไม่มากนัก
กรมประมงได้เก็บค่าธรรมเนียมอากรประมงจากที่อนุญาตให้เพาะเลี้ยงชายฝั่ง
ไร่ละ 80 บาท แล้วมอบรายได้ให้กับ อบต. ซึ่ง อบต. ห้วงนํ้าขาวได้ปีละประมาณ
แสนกว่าบาท
3.1.4 ปัญหาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ที่ศึกษา

ระบบนิเวศน์ชายฝั่งประกอบไปด้วย ป่าชายเลน ที่มีต้นไม้ชนิดต่างๆ
โดยป่าชายเลนทีเ่ ป็นแหล่งอนุบาลสัตว์นาํ้ ขนาดเล็ก เช่น กุง้ หอย ปู ปลา ซึง่ ระบบ
นิเวศน์ชายฝั่งนี่มีความสำ�คัญอย่างมากใน การแพร่พันธุ์สัตว์นํ้า และเป็นแหล่ง
อาหารของมนุษย์ ป่านอกจากเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์แล้วยังเป็นแหล่งสมุนไพร
และแหล่งหาอาหารของชาวบ้าน
ป่าชายเลนในชายฝั่งตะวันออกมีความหลากหลายของพันธุ์ ไม้ชนิดต่างๆ
เช่น โกงกาง แสม จิกทะเล ชะคราม โปรงขาว โปรงแดง ผาดดอกแดง พังกา
หรือถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกแดง พืชคลุมดิน เช่น เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล
ปรงหนู เป็นต้น3 ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์เป็นแหล่งอาศัย และแหล่งอนุบาลสัตว์นํ้า
ซึ่งพันธุ์ ไม้และสัตว์แต่ละชนิดต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ท้องทะเลของจังหวัดตราดมีลักษณะที่แตกต่างกัน และเป็นที่มาของสัตว์
นํ้าที่อาศัยในพื้นที่มีความหลากหลาย แบ่งเป็นโซนได้ดังนี้
ก) พื้นเลนละเอียดที่ได้รับอิทธิพลจากเกาะช้าง เป็นที่อยู่ของหอยแครง
และหอยแมลงภู่
ข) พื้นเลนมีทรายผสม หรือ “เลนหนังหมา” มีหอยลายอาศัยอยู่ หอยลาย
จะอยู่ในห่างจากชายฝั่ง 3-9 เมตร ส่วนใหญ่จะมีขนาด 2 เซนติเมตร ชาวประมง
พืน้ บ้านเชือ่ ว่า วิถชี วี ติ ของหอยลายจะเหมือนปลากะตักโดยก่อนตายหอยจะดิน้ รน
สลัดไข่ออก อาศัยเจริญเติบโตอยู่ในทะเลนํา้ ลึก ถ้าดินด้าน (แข็ง) หอยตัวเล็กจะตาย
การคราดหอยจะเปิดหน้าดินให้หอยขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตได้
3

ดูเพิ่มใน, สำ�นักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พันธุ์ไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย(ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ :
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด. 2552.
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ค) พื้นทรายปนหนังหมา เป็นที่อยู่ของหอยขาว หอยคันนา บริเวณพื้นที่
แหลมกลัด ชาวบ้านเชือ่ ว่าทางกรมประมง หรือนักวิชาการไม่เข้าใจวงจรชีวติ ของ
หอยขาวทั้งที่เป็นหอยสำ�คัญทางเศรษฐกิจ
ง) ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยของหอยจุ๊บ กุ้ง ปลา
เนื่องจากทรัพยากรทั้งสัตว์ทะเล พืชพรรณไม้ มีการพึ่งพากัน การนำ�
ทรัพยากรชนิดหนึ่งมาใช้ย่อมกระทบกระเทือนกับทรัพยากรอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยง
มิได้ การสูญเสียป่าชายเลนย่อมทำ�ให้สัตว์นํ้าลดลงไปด้วย ดังนั้นการจัดการ
ระบบนิเวศน์ทซี่ บั ซ้อนจึงมีความยุง่ ยากตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการ
ของไทยเป็นการจัดการแบบแยกส่วน จากบนลงล่าง มองทรัพยากรแต่ละชนิด
แต่ละตัวแยกออกจากกัน
จากการสัมภาษณ์เครือข่าย อปท. ปัญหาในพื้นที่อาจสรุปได้ดังนี้
ก) ความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ในระบบนิเวศน์ชายฝั่ง
พื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตราดที่มีความยาวกว่า 192 กิโลเมตร ได้ก่อให้
เกิดทรัพยากรต่างๆ มากมาย เช่น ป่าชายเลน กุ้ง หอย ปู ปลา รวมถึงการที่เป็น
เมืองท่องเที่ยว ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง
องค์กรต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมถึงประเด็นความขัดแย้งในประเด็นต่างๆ เช่น
จะเห็นว่าความขัดแย้งในการใช้ และจัดการทรัพยากรชายฝั่งมีหลายประเด็น
มีคู่ขัดแย้งหลายคู่ ทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับชาวบ้าน
รัฐ กับ อปท. คนภายนอกท้องถิ่นกับคนท้องถิ่น/อปท. นายทุนกับชาวบ้าน/อปท.
ซึ่งความขัดแย้งต่างๆ มีมาอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการใช้ทรัพยากรทีห่ ลากหลายทำ�ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เช่น
• ข้อพิพาทระหว่างประมงอวนลากกับประมงชายฝัง่ เรืออวนลากอวนรุน
ที่แอบเข้ามาในเขต 3,000 เมตร ชายฝั่งมีการทำ�ลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์นํ้า
คราดหน้าดินเอากุ้ง หอย ปู ปลา ตัวเล็กตัวน้อยไปเป็นจำ�นวนมาก เป็นเครื่องมือ
ที่ไม่สามารถเลือกสัตว์นํ้าเป้าหมายได้ (Non-Selective Gear) เรืออวนลาก
เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้เกิดการ “ตีเลน” ส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และเป็นการ
ทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นาํ้ ขนาดเล็ก หญ้าทะเล หรือสาหร่ายในบริเวณชายฝัง่
ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์เล็ก อาชีพของชาวบ้านจะต้องกำ�หนดพื้นที่ประมาณ
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3,000 เมตร เป็นพื้นที่ห้ามคราดหอย เพื่อให้คนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น
วางลอบปู ลอบกุ้ง สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้
• ข้อพิพาทระหว่างประมงคราดหอยกับประมงดักปู เช่น การวางลอบปู
ในป่าชายเลน ปู และกุ้งจะกินหอย ถ้าพื้นที่ไหนมีหอยมากที่นั้นก็จะมีปูมาก
ตามไปด้วย ถ้ามีการคราดหอยจะทำ�ให้ดินเน่า ปริมาณปูก็จะลดลง
• มีการนำ�ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าชายเลน) มาทำ�นากุ้ง ทำ�ให้ป่าชายเลน
เสียหายจำ�นวนมาก รวมถึงมีการใช้ยาเบือ่ ปูแสมในป่าชายเลน ทำ�ให้ระบบนิเวศน์
เสียสมดุล มีผลกระทบต่อกลุ่มประมงชายฝั่ง
• มีการปล่อยตะกอน หรือดิน นํ้าเสียจากโรงงานและชุมชนโดยไม่มี
การบำ�บัดมาตามปากแม่นํ้า รวมถึงเขื่อนเขาระกำ�กักเก็บนํ้า ทำ�ให้นํ้าเน่าเสีย
ทำ�ให้สัตว์นํ้าบางชนิดในป่าชายเลนลดปริมาณลง เช่น หอยแครง หอยจุ๊บแจง
หอยปลุกเขียว หอยพอก เป็นต้น (แต่ตะกอนจากเหมืองแร่พลอยไม่มีแล้ว
หมดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522)
• การขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทำ�ให้มกี ารนำ�เข้าแรงงาน
ต่างชาติเข้ามาทั้งถูกและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหา สังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามมา
• แรงงานต่างชาติเข้ามาร่วมใช้ทรัพยากร เช่น ชาวกัมพูชาเข้ามาเก็บ
หอยพอก โดยหอยพอกนีจ้ ะมีการรับซือ้ ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท แต่น�ำ ไปขายต่อ
ในราคา 30-40 บาท นายทุนต่างถิน่ มากว้านซือ้ หอยพอกทีม่ เี ฉพาะจังหวัดจันทบุรี
ตราด และสุราษฎร์ธานี ทำ�ให้ปริมาณหอยพอกลดจำ�นวนลงอย่างมาก แม้ว่า
ชาวบ้านในท้องถิ่นจะไม่กินหอยชนิดนี้ก็ตาม และยังทำ�ให้เกิดการแย่งอาชีพ
และเพิ่มความเสี่ยงด้านสาธารณสุข อาชญากรรม และยาเสพติดในเขต อปท.
ชายฝั่งทะเล
ในปัจจุบนั เครือข่ายอนุรกั ษ์พยายามออกข้อบัญญัติในการอนุรกั ษ์หอยพอก
ให้มีลักษณะคล้ายกับข้อบัญญัติในการอนุรักษณ์หอยลาย
ข) การออกประกาศกำ�กับการทำ�ประมงอวนลาก อวนรุน
กลุม่ ประมงอวนลากอวนรุนเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายของทางราชการ เช่น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประมง ตำ�รวจนาํ้ ไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ การออกระเบียบรัฐ
ทำ�ให้กระทบกระเทือนกับการดำ�รงชีพและขัดกับกฎข้อบังคับ เช่น การคราดหอย
ที่ทางราชการห้าม แต่ชาวประมงต้องทำ�เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นต้น
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นอกจากนี้พื้นที่ทำ�การประมงของกลุ่มอวนลาก อวนรุน ลดลง เนื่องจาก
ได้มีการประกาศใช้ “พ.ร.บ.ช่องช้าง” โดยได้แบ่งพื้นที่ช่องช้างเป็น 2 โซน
เพื่อทำ�การประมง คือ
• โซนปากแม่นา้ํ น้อย-หัวช้างน้อย เป็นโซนสงวนหวงห้าม แต่ถา้ ใช้เครือ่ งมือ
ที่ไม่ผิดกฎหมายประมงก็สามารถจับสัตว์นํ้าได้ สัตว์นํ้าในโซนนี้ ได้แก่ ปลาหนัง
ปลาเกล็ดชนิดต่างๆ เช่น ปลากะพง ปลากระบอก ปลาไหล ปูทะเล เป็นต้น
• โซนตั้ง แต่พื้ น ที่ ส ลั กคอกถึ งคลองนํ้าเชี่ ย ว ห้ ามจับสัตว์นํ้ าในช่ว ง
1 มิ.ย.-1 ธ.ค. อุปกรณ์ทหี่ า้ มจับสัตว์นาํ้ คือ อุปกรณ์ทผี่ ดิ กฎหมาย เช่น อวน ลอบ
ที่มีตาขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน เป็นต้น
“พ.ร.บ.ช่องช้าง” ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของการทำ�ประมงเพิ่มมากขึ้น
เช่น ต้องออกทะเลไกลขึ้น ต้องใช้นํ้ามัน 50-60 ลิตร/ครั้ง ทำ�ให้การออกเรือ
ไม่คมุ้ กับการเดินทาง กลุม่ อวนลาก อวนรุน ได้ขอผ่อนผันหลายครัง้ แต่ก็ไม่เป็นผล
เพราะทางการมีนโยบายยกเลิกอวนลาก อวนรุน
ในปัจจุบนั จำ�นวนเรืออวนลาก อวนรุน ลดลงจากในปี 2540 ซึง่ มี 600 กว่าลำ�
เหลือประมาณ 100 ลำ�เศษ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคานํ้ามัน กระแสอนุรักษ์ของ
เครือข่ายประมงพื้นบ้าน และการประกาศปิดช่องช้างของรัฐ แต่กระแสอนุรักษ์
ของประมงชายฝัง่ ทีต่ า้ นการรุกเข้ามาในเขตปลอดอวนลาก อวนรุนทำ�ให้ทรัพยากร
ชายฝั่งฟื้นฟูดีขึ้น
ค) ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาทางการ
ความคิดในเรื่องการจัดการป่าชายเลนระหว่างรัฐกับชาวบ้านยังมีความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ต้องการให้สางต้นไม้
ที่มีขนาดเล็กออก รวมถึงต้องการให้ตัดต้นไม้ที่ตาย หรือยอดด้วน (เกิดโพรง)
ซึ่งการสางหรือไม่สางชาวบ้านมองว่ามีผลไม่แตกต่างกัน ชาวบ้านมองว่า แม้แต่
ต้นไม้ทต่ี ายและยอดด้วนก็มคี วามสำ�คัญต่อระบบนิเวศน์ เพราะยอดไม้ทห่ี กั เป็นโพรง
เป็นแหล่งกักเก็บนํ้าจืดให้สัตว์ (นก ลิง) ในป่าชายเลน นอกจากนี้วัชพืชคลุมดิน
ชนิดต่างก็มคี วามสำ�คัญเพราะเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ปูด�ำ ปูแสม
ปูก้ามดาบ ซึ่งองค์ความรู้ของชาวบ้านขัดกับความรู้ของทางราชการ ทำ�ให้เกิด
ความขัดแย้งในวิธีการจัดการ
ผู้ทำ�การประมงคราดหอยเห็นว่าราชการ (กรมประมง นักวิชาการ) ไม่มี
ความรู้เรื่องหอยลายอย่างแท้จริง หรือรู้คนละอย่าง โดยนักวิชาการมีความรู้เรื่อง

บทที่ 3: กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรประมง/ ชายฝั่ง: พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก
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การเพาะเลี้ยง ชาวบ้านรู้วิธีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ รัฐมีหน้าที่ออกระเบียบ
แต่ไม่สามารถวางแผนการใช้ให้เกิดความยั่งยืนได้ ถ้ามีการคราดหอยมากๆ ก็จะ
เป็นการทำ�ลายระบบนิเวศน์ แต่ชาวบ้านคิดว่า คราดหอยที่โขดหนังหมาด้านแข็ง
ทำ�ให้หอยตาย และพบว่าหอยลายขนาด 2.5 ซม. ตายถึง 5 เท่า จึงควรให้จับได้
การคราดหอยเป็นการเปิดโอกาสให้หอยทีเ่ ป็นตัวอ่อนทีอ่ ยู่ในเลนได้มโี อกาสเติบโต
เป็นการปรับเปลีย่ นระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ดี ทางกรมประมงชีแ้ จงว่าได้ท�ำ การวิจยั
และเข้าใจวงจรทางชีววิทยา ของหอยลายเพียงพอแล้วจึงสามารถขยายพันธุ์
ในสถานีได้ ดังนัน้ การสือ่ สารระหว่างรัฐและชุมชนควรเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีก่ รมประมง
ต้องให้ความรู้แก่ชาวประมงมากขึ้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือ
อันดีระหว่างกัน
ง) การเข้าจับจอง/ยึดพื้นที่โดยนายทุน
ทะเลในจั ง หวั ด ตราด 192 กิ โ ลเมตร อยู่ ภายใต้ “พื้ น ที่ จั บ สั ต ว์ นํ้า ”
“เขตเพาะเลี้ยง” (Sea Food Bank) ซึ่งมีใบอนุญาตให้ทำ�ประมงที่ชาวบ้านเรียก
“โฉนดทะเล” ซึง่ เป็นนโยบายสมัยนายกฯ ทักษิณให้แปลงสินทรัพย์เช่น “ใบอนุญาต
ให้เป็นทุน” โดยให้ผู้มีใบอนุญาตจับกลุ่มกันนำ�ใบอนุญาตไปกู้เงินกับ ธกส. และ
ออมสินได้ นโยบายนี้มีปัญหาคือ พื้นที่ไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พื้นที่
กลับถูกกว้านซือ้ ยึดครองจากนายทุน บางพืน้ ที่ไม่สามารถนำ�โฉนดในทะเลไปขอ
กู้เงินได้ สุดท้ายนายทุนมาขอซื้อต่อในราคา 30,000-50,000 บาทต่อไร่
จ) การรุกลํ้าพื้นที่ระหว่างประมงเพาะเลี้ยงและประมงชายฝั่ง
การออกอาชญาบัตรเลี้ยงหอยต้องขออนุญาตจากกรมประมง ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในอัตราไร่ละ 70 บาท ซึ่งการเลี้ยงหอยส่วนใหญ่ต้องใช้เงินลงทุน
จำ�นวนมากผูท้ เี่ ลีย้ งหอยส่วนใหญ่เป็นนายทุน ชาวบ้านทัว่ ไปไม่สามารถเลีย้ งได้การ
เลีย้ งหอยนางรมของชาวบ้านในเขต อบต. ห้วงนาํ้ ขาว พืน้ ที่ในเขต อบต.อ่าวใหญ่
ไม่มีหลักเขตที่ชัดเจน แม้ว่ารัฐได้กำ�หนดพิกัดโดย GPS (Global Positioning
System) แต่ในพื้นที่ก็ไม่มีหลักเขต เพื่อกำ�หนดเขตเพาะเลี้ยงไม่ให้รุกพื้นที่ใหม่
เนือ่ งจากการเลีย้ งหอยนางรมต้องอาศัยแพลงตอนจากธรรมชาติ พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งข้างใน
จะไม่ได้รับแพลงตอน ทำ�ให้ผู้เลี้ยงรุกพื้นที่ใหม่เรื่อยๆ ออกจากชายฝั่งไปมากขึ้น
เพราะพื้นที่เพาะเลี้ยงทางตอนในไม่มีอาหาร (แพลงตอน) ให้สัตว์นํ้าที่เพาะเลี้ยง
ทำ�ให้พื้นที่สาธารณะของประมงชายฝั่งนอกเขตคอกหอยลดลง
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ฉ) การเลือกปฏิบัติ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้เคยสัง่ ให้ ตชด. จับเรือลากหอยลายทีเ่ ข้ามาในพืน้ ที่
โดยเรือที่เข้ามาจับหอยมี 2 ประเภท คือ 1)มาจากต่างถิ่น เช่น สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร ทีท่ �ำ โรงงานหอยกระป๋อง ชาวบ้านเชือ่ ว่ามีการจ่ายสินบนให้ต�ำ รวจนาํ้
30,000-50,000 บาท/เดือน ทำ�ให้เรือพวกนี้ไม่ถูกจับ 2)เรือชาวประมงท้องถิ่น
มักถูกจับกุมดำ�เนินคดี ชาวบ้านที่ไม่ได้รบั การหนุนหลังจากบริษทั ทำ�หอยกระป๋อง
เวลาออกทะเลจะถูกจับ ซึ่งตรงข้ามกับชาวประมงที่มีบริษัทหนุนหลังจะได้รับการ
คุ้มครอง
กลุ่ม อปท. เห็นว่าการออกกฎหมายเป็นข้างบนลงล่างทำ�ให้ไม่ตอบสนอง
ต่อวิถชี วี ติ ของประชาชน ต้องมีการตรากฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชาวบ้าน ปัจจุบันการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งไม่ค่อยได้นำ�กฎหมายมาใช้บังคับ
แต่อาศัยกฎกติกาชุมชนในการแก้ไขปัญหา กฎหมายตามไม่ทนั ความเปลีย่ นแปลง
ของสังคม รวมถึงมาตรการทางสังคมไม่ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ทำ�ให้ปัญหาต่างๆ
ยังไม่สามารถแก้ไขได้
3.1.5 อุปสรรคด้านกฎหมาย

การกระจายอำ�นาจให้ อปท. ผ่านมา 10 กว่าปีแล้ว แต่การถ่ายโอนภารกิจ
อำ�นาจ และงบประมาณ ยังมีขอ้ ติดขัดอยูอ่ กี หลายประการทีท่ �ำ ให้ อปท. ไม่สามารถ
บรรลุภารกิจพัฒนาท้องถิ่นได้ เช่น
ก) เขตพืน้ ทีท่ ะเลและชายฝัง่ อยูใ่ นการดูแลของกรมประมง อปท. ไม่มอี �ำ นาจ
ในการดูแล กรมประมงยังมิได้แต่งตั้งให้เป็นพนักงานประมง
ข) หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการทับซ้อนกัน
ทำ�ให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มที่ เช่น หน่วยงานทีด่ แู ลชายฝัง่
ที่อยู่ในอำ�นาจของกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(ดูแลพื้นที่ชายฝั่งและทะเลในขอบเขต 3,000 เมตร) เป็นต้น ซึ่งการทำ�งานของ
อปท. เกี่ยวกับทรัพยากรไม่ทราบว่าจะขออนุญาต หรือขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานไหน หน่วยงานต่างผลักภาระ ไม่มีเจ้าภาพในการแก้ปัญหา เช่น
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน์ ติ ด ขั ด การขออนุ มั ติ จ ากกรมป่ า ไม้
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง อปท. ไม่ทราบว่าจะขออนุญาตจากหน่วยงานใด
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ค) ในพื้นที่มีเรืออวนลาก อวนรุน โดยเฉพาะเรือลากคู่ แอบมาลาก
ตอนกลางคืน และหางเรือจะกวนเลน ทำ�ให้หอย หญ้าทะเล พืชนาํ้ เสียหาย รวมถึงการ
คราดกวนเลนทำ�ให้ป่าชายเลนล้ม และเกิดการกัดเซาะชายฝั่งตามมา ทาง อปท.
และชาวบ้านใช้เรือเล็กในการผลักดัน แต่ อปท. ไม่มีอำ�นาจในการจับกุม

3.2 ข้อเสนอของ อปท.
ก) ข้อเสนอของ อปท.
1) แก้ไขกฎหมายให้ อปท. สามารถออกข้อบัญญัตเิ พือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากร
ชายฝัง่ และมีอ�ำ นาจจับกุมผูม้ เี ครือ่ งมือผิดกฎหมายในครอบครองควรมีการกระจาย
อำ�นาจด้านการจับกุมให้ อปท. เช่น สามารถจับกุมเรือประมงที่ทำ�ผิดกฎหมายได้
เพราะการจับกุมเรือประมงที่ทำ�ผิดกฎหมายต้องจับเมื่อกระทำ�ความผิดซึ่งหน้า
ทำ�ให้ยากแก่การปฏิบัติ รวมถึงสามารถกำ�หนดขนาด และชนิดของเครื่องมือ
ประมงในท้องถิ่นต่างๆ ได้
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
1.1) ในกรณีของเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล กรมประมงได้เคยหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองว่า อปท. มีอำ�นาจ
ตราข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพือ่ การอนุรกั ษ์ในเขตทีส่ าธารณประโยชน์ได้หรือไม่ มีขอ้ ยุติ
ว่าในที่สาธารณประโยชน์ พ.ร.บ. ประมง 2490 มิได้ให้อำ�นาจแก่ท้องถิ่นในการ
ออกข้อบัญญัติ การมีข้อบัญญัติจึงขัดต่อ พ.ร.บ.ประมง จึงสมควรแก้ไขกฎหมาย
ประมงหรือร่างกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติใหม่สำ�หรับ อปท. ให้เอื้อต่อบทบาท
ในการอนุรักษ์ของ อปท.
1.2) ยังไม่มีการถ่ายโอนอำ�นาจทั้งในการจับกุม การอนุรักษ์ และการ
จัดการทรัพยากรประมงให้แก่ อปท. และในร่าง พ.ร.บ.ประมงที่กำ�ลังปรับปรุง
ก็ยงั ไม่ได้ระบุอ�ำ นาจและการมีสว่ นร่วมของ อปท. โดยกรมประมงเห็นว่า อปท. มีขอ้
จำ�กัดด้านเขตอำ�นาจ และไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งเขตพืน้ ที่ในทะเล และในปัจจุบนั
ในจังหวัดตราด อปท. มีทรัพยากร บุคลากร อาสาสมัครมากกว่างบจับกุม
ปราบปรามของรัฐ ซึง่ จังหวัดมีเจ้าหน้าทีป่ ราบปรามเพียง 4 คน จากส่วนกลาง 2 คน
พื้นที่ 2 คน และงบประมาณมีเพียง 40,000 บาท
1.3) ควรเพิ่มอำ�นาจ อปท. เข้าไปในร่าง พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่
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ก) ข้อเสนอของ อปท.
2) ให้การขออนุญาตจบสิน้ ทีร่ ะดับจังหวัด ให้มกี ารตรากฎหมายใช้เฉพาะ
ในท้องถิน่ ได้ ไม่ใช่ออกกฎหมายในลักษณะทัว่ ไปที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
พื้นที่
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
2.1) ตามกฎหมายประมงในปัจจุบนั จังหวัดจะต้องเสนอพืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่จะกำ�หนดเป็นที่วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้กรมประมงเพื่อพิจารณาก่อน
ประกาศอนุญาต
2.2) พ.ร.บ.ประมง มาตรา 12 การขอใบอนุญาตทำ�การประมงหรือ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่อนุญาต ยื่นเรื่องที่อำ�เภอท้องที่ ส่วนการออกอาชญาบัตร
ให้ยื่นเรื่องต่ออำ�เภอเพื่อพิจารณาแล้วเสนอนายอำ�เภอลงนามอนุญาต แต่หากขอ
ทำ�ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในที่สาธารณประโยชน์ ต้องให้อธิบดีกรมประมง
อนุมัติตามมาตรา 16
2.3) ร่าง พ.ร.บ.ประมง มีการเพิม่ มาตราจัดตัง้ คณะกรมการประมงท้องถิน่
สามารถออกข้อบังคับด้านการประมงได้ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้เหตุผลว่า
ข้อบังคับดังกล่าวมีสภาพบังคับในทางอาญา และไม่มีความชัดเจนในร่างฯ ว่าจะ
บังคับในลักษณะใด จึงเห็นว่าควรตัดออก
ก) ข้อเสนอของ อปท.
3) ให้ส่วนงานภูมิภาคเป็นคนกลางประสานข้อบัญญัติที่ใช้ร่วมกัน เช่น
มาตรฐานเครื่องมือให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ ข้อเสนอ
3.1) ประกาศตามมาตรา 32 ว่าด้วยเครือ่ งมือประมง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อยู่แล้ว แต่ประกาศเป็นบางพื้นที่/ ฤดูกาล ตามความเหมาะสม กรมประมง
ควรประสาน และรับรองข้อบัญญัติของกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ เพื่อให้การอนุรักษ์
ของชาวบ้าน และ อปท. ถูกต้องตามกฎหมายประมง
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ก) ข้อเสนอของ อปท.
4) การเลีย้ งหอยทุกชนิดต้องมีการกำ�หนดพืน้ ทีอ่ ย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้
ขยายพื้นที่เพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ อปท. ไม่มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดการ
อำ�นาจอยู่ที่กรมประมง ทำ�ให้ท้องถิ่นไม่สามารถจัดการได้
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
4.1) เดิมการเลี้ยงหอยจะต้องทำ�ในพื้นที่ว่าประมูลที่ได้สัมปทานจากรัฐ
ตามมาตรา 10 และห้ามบุคคลใดทำ�การประมงหรือเพาะเลี้ยงนอกจากผู้ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 11 แต่พื้นที่ว่าประมูลได้ยกเลิกไปแล้ว ในปัจจุบันให้เลี้ยงได้
ในที่อนุญาตโดยมีพิกัด GPS
4.2) กรมประมงควรให้อ�ำ นาจ อปท. ในการดูแลการทำ�ประมง ทรัพยากร
เฉพาะท้องถิ่นในพื้นที่ 3,000 เมตรจากฝั่ง
ก) ข้อเสนอของ อปท.
5) การจับหอยแครง หอยขาว หอยเป็ด ควรต้องคราดด้วยมือเท่านั้น
ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
5.1) ในเขต 3,000 เมตร จากฝัง่ ห้ามการคราดหอยทีป่ ระกอบเรือกลอยูแ่ ล้ว
ก) ข้อเสนอของ อปท.
6) ในการออกใบอาชญาบัตรประมง ควรต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก
อปท. และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และมีการแจ้งพิกดั ขอบเขตทีช่ ดั เจนและ
มอบอำ�นาจให้ อปท. สามารถติดตามรักษาพื้นที่ตามที่ได้กำ�หนดไว้
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
6.1) กรมประมงได้มีหนังสือสั่งการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน (แต่ยงั มิได้ก�ำ หนดให้ อปท. มีสว่ นร่วม) ในการกำ�หนด
ที่จับสัตว์นํ้า เขตรักษาพันธุ์พืช และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กรมประมงได้
มีการรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
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6.2) การออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัด ต้องให้นายอำ�เภอ
ในท้องที่หรือปลัดลงลายมือชื่ออนุญาต
6.3) ส่วนทีข่ องการมีสว่ นร่วมของประชาชนยังคงไว้ ปรากฏในมาตรา 8
ของร่าง พ.ร.บ. ใหม่ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนโดยกรมประมงให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำ�นโยบายการพัฒนาประมงให้
สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรในพืน้ ที่ และให้กรมประมงมีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือ
โครงการและกิจกรรมชุมชนประมงท้องถิ่น
6.4) กรมประมงควรเพิม่ บทบาทของ อปท. ให้ชดั เจนเข้าไปในร่าง พ.ร.บ.
ประมงฉบับใหม่
ก) ข้อเสนอของ อปท.
7) ขณะนี้ อปท.ได้รบั โอนภารกิจด้านผังเมือง สาธารณสุข รักษาความสะอาด
ควบคุมอาคาร แต่ภารกิจตาม พ.ร.บ.กรมเจ้าท่า ประมง ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม
ยังไม่ได้แต่งตั้ง อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
7.1) กฎหมายป่าไม้ (ทั้ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ) ได้แต่งตั้งผู้นำ� อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำ�นาจในการจับกุมได้
7.2) กรมเจ้าท่าได้มอบอำ�นาจให้ดูแลสิ่งล่วงลํ้าลำ�นํ้า 8 รายการ เช่น
ท่าเทียบเรือ กระชัง ฯลฯ
7.3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้มีประกาศ
แต่งตั้ง อปท. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 80
7.4) กรมประมงเท่านั้นที่ยังไม่มีการถ่ายโอนหรือมอบหมายภารกิจ
จึงสมควรมีการมอบหรือถ่ายโอนอำ�นาจให้ อปท.
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3.3 สรุปข้อค้นพบกรณีศึกษาจังหวัดตราด
ก) การออกข้อบัญญัติ เป็นการกำ�กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อปท.
ร่วมกับประชาคมท้องถิน่ มีประสิทธิผลในพืน้ ทีแ่ ละกับคนในท้องถิน่ แต่ไม่มผี ลกับ
คนนอกท้องถิ่น จึงจำ�เป็นต้องมีการรับรองตามกฎหมายประมงเพื่อป้องกัน หรือ
เพือ่ จัดการบุคคลภายนอกเข้ามาหาประโยชน์จากทรัพยากรชายฝัง่ ในท้องถิน่ ทัง้ นี้
ต้องมีการกระจายอำ�นาจจากหน่วยงานเจ้าของกฎหมายคือ กรมประมง กรมเจ้าท่า
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมประมงควรรับรอง
ข้อบัญญัติอนุรักษ์ของท้องถิ่น และมอบอำ�นาจการดูแลให้แก่กลุ่มอนุรักษ์/อปท.
อย่างน้อยให้เท่ากับกรมป่าไม้
ข) การออกประกาศกระทรวง กำ�หนดเขตจับสัตว์นํ้า และเขตเพาะเลี้ยง
ที่ผ่านมาท้องถิ่น/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการถ่ายทอดสื่อสารยังไม่ทั่วถึง
ควรมีการพัฒนากลุ่มประมง กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ สมาชิก/ผู้บริหาร อปท. ให้มี
หัวหน้ากลุ่มเพื่อสามารถนำ�สารไปสู่ผู้สนใจในกลุ่มให้ทั่วถึง
ค) หน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กรต่างมีกฎหมายของตน ทำ�ให้เกิดความ
ทับซ้อนของหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำ�ให้ อปท. เกิดความสับสนในการทำ�งาน
ควรมีการให้ความรู้ด้านกฎหมายและขอบเขตอำ�นาจมากขึ้น
ง) ทั้งกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่มีแผนการ
พัฒนาร่วมกัน และกระจายอำ�นาจในการดูแลป่าชายเลนให้ อปท. ในที่นี้จึงควร
มีการจัดทำ�แผนร่วมกันเพื่อถ่ายโอนอำ�นาจให้ อปท. ระหว่างหลายหน่วยงานที่มี
อำ�นาจทางทะเล
จ) การอนุรักษ์ป่าชายเลน สัตว์นํ้า และทรัพยากรอื่นๆ เกิดจากการริเริ่ม
ของกลุ่มอนุรักษ์มากกว่าองค์กรภาครัฐ ภาครัฐ หรือ อปท. ซึ่งรัฐและท้องถิ่นควร
เข้ามาสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์มากขึ้น
ฉ) ในการสนับสนุนนอกจากจะเพิ่มพันธุ์สัตว์นํ้าแล้วควรสื่อสารความรู้
ด้านชีวเทคโนโลยีให้ชาวประมงด้วย จะได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ปรับความเข้าใจ
กันระหว่างนักวิชาการประมงกับชาวบ้าน
ช) อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหลักและรองที่กำ�กับการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติทมี่ หี ลายสิบฉบับและซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ ควรมีการฝึก
อบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับประมง/ทะเล/ชายฝั่งให้แก่ อปท.
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3.4 สรุป
ในบทนี้เราได้เห็นกรณีศึกษาของเครือข่าย อปท. อนุรักษ์ที่มีประสิทธิผล
ในการจัดการดูแลให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมลงฟื้นคืนมาได้ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพที่หลากหลายและโดดเด่นของ อปท. ถึงแม้จะมีอุปสรรคขวากหนาม
ด้านกฎหมาย ก็ยังสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ
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บทที่ 4
กรณีศึกษา
การใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทะเล
ด้านการท่องเที่ยว
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กุลดา เพ็ชรวรุณ
กิจกรรมท่องเทีย่ วเป็นกิจกรรมทีใ่ ช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากกิจกรรมหนึง่
และเป็นกิจกรรมทีส่ ร้างทัง้ รายได้และภาระการดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
การศึกษาในบทนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะทบทวนบทบาท ปัญหาและอุปสรรคของ
อปท. ในการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง และทะเลด้านการท่องเที่ยว
กรณีศกึ ษาของเขตอันดามันนีค้ รอบคลุมขอบเขตพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว 3 จังหวัด
ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้ได้เลือกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำ�บลคึกคัก จังหวัดพังงา และ องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เนื่องจากพื้นที่ทั้งสามเขตต่างมีพื้นที่ใน
ส่วนรับผิดชอบติดทะเลอันดามัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม
ของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และกรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของไทย

4.1 กรณีศึกษาอันดามัน
ก) สภาพพื้นที่
กลุ่มไข่มุกอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ตั้งอยู่
บนฝั่งตะวันตกทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทั้งหมด
9,449.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5.91 ล้านไร่ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพฯ ประมาณ
788-867 กิโลเมตร นอกจากจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบแล้ว
จังหวัดพังงาและกระบี่ก็ยังมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 และ 160 กิโลเมตร
ในขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัดนี้มีเกาะมากถึง 275 เกาะ โดยจังหวัดกระบี่มีเกาะ
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มากที่สุดถึง 130 เกาะ (แต่มีคนอาศัยอยู่เพียง 13 เกาะ เกาะที่สำ�คัญ ได้แก่
เกาะลันตา และเกาะพีพี) รองลงมาได้แก่ จังหวัดพังงา ซึ่งมีถึง 105 เกาะ (เช่น
เกาะยาว หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะพระทอง) สำ�หรับจังหวัดภูเก็ต
มีเกาะบริวารเพียง 39 เกาะ เท่านั้น เช่น เกาะสิเหร่ เกาะแก้ว เป็นต้น นอกจาก
เกาะต่างๆ เหล่านี้ กลุม่ ไข่มกุ อันดามันยังมีพนื้ ทีช่ ายหาดทีส่ วยงามอยูห่ ลายๆ แห่ง
เช่น หาดป่าตอง หาดราไวย์ หาดกะรน ที่ภูเก็ต หาดนพรัตน์ธารา อ่าวพระนาง
ที่กระบี่ หาดท้ายเหมือง หาดบางสัก ที่พังงา เป็นต้น
ตารางที่ 4.1 สรุปข้อมูลทางกายภาพของกลุ่มไข่มุกอันดามัน
จังหวัด
พื้นที่
ความยาว จำ�นวนเกาะ ระยะห่าง
ของชายฝั่ง
(เกาะ) จาก กทม.
ตร. กม.
(พันไร่) สัดส่วน
(กม.)
(กม.)
(%)
ภูเก็ต
570.03 356.27
6.42
30.00
39
867
พังงา
4,170.89 2,606.80 46.97 160.00
105
788
กระบี่
4,708.51 2,942.82 53.03 239.25
130
814
กลุ่มไข่มุกอันดามัน 9,449.43 5,549.62 100.00 429.25
275 788-867
ที่มา: สำ�นักงานจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่, 2550.

ข) สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของกลุม่ ไข่มกุ อันดามัน (หรือกลุม่ จังหวัดอันดามัน)
ในปี พ.ศ. 2548 พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวคนละ 115,507 บาท/ปี
เป็นลำ�ดับที่ 5 ของประเทศไทย (เมือ่ แบ่งกลุม่ จังหวัดออกเป็น 19 กลุม่ ) มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มไข่มุกอันดามันมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุม่ เท่ากับ 107,505 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2547 เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ รายได้
ส่วนใหญ่มาจากนอกภาคเกษตรกรรม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของรายได้
ทั้งหมด) โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ เป็นภาคเศรษฐกิจหลักของ
กลุ่มจังหวัดนี้ (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2550) และพบว่าในปี 2552 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวคนละ 146,622 บาท/ปี
โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดทีป่ ระชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวสูงทีส่ ดุ รายได้สว่ นใหญ่
ยังคงมาจากนอกภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะด้านการบริการและการท่องเที่ยว
(ตารางที่ 4.2)
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มไข่มุกอันดามันในปี พ.ศ. 2552
จังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวม จำ�นวนประชากร
รายได้เฉลี่ยต่อหัว
(ล้านบาท)
(GPP per Capita) (บาท/ปี)
ภูเก็ต*
62,395
297,000
210,183
พังงา*
30,731
265,000
115,750
กระบี่*
44,665
392,000
113,934
กลุ่มไข่มุกอันดามัน**
137,791
954,000
146,622
ภาพรวมประเทศไทย
9,050,715
66,902,838
135,281
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553.
หมายเหตุ: * ใช้ตัวเลข GPP (Gross Provincial Product at Current Market Prices)
** ใช้ตัวเลข GRP (Gross Regional Product at Current Market Prices)

ค) สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวของกลุ่มไข่มุกอันดามัน
กลุ่มไข่มุกอันดามันถือได้ว่าเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
ของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จนได้ชื่อว่าเป็น “Andaman Paradise”
สำ�หรับชาวต่างชาติ หรือ “มรกตเมืองใต้” สำ�หรับชาวไทย จุดขายทีส่ �ำ คัญทางด้าน
การท่องเที่ยวของกลุ่มนี้ ได้แก่ หาดทราย ชายทะเล หมู่เกาะ และการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ เช่น การดำ�นํ้า การปีนผา การล่องเรือแคนนู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่หลากหลาย และสถาปัตยกรรมอาคารเก่า
ที่ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน และยุโรป เข้าด้วยกันอย่างสวยงาม
สถานการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มไข่มุกอันดามันพบว่าจำ�นวนนักท่อง
เที่ยวชาวไทยและต่างชาติมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่ง
เกิดเหตุสึนามิเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลง
ในปี พ.ศ. 2547 แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การท่องเทีย่ วของกลุม่ ไข่มกุ อันดามัน
ในปีต่อมาก็มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยจะเห็นได้จากจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่มา
เยือนมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 และ 2549
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาสถานการณ์อตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วโดยทัว่ ไป
อยู่ในช่วงถดถอยเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทีถ่ ดถอยกอปรกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ไข้หวัด 2009 การปิดสนามบินสุวรรณภูมิ และปัญหาความ
วุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของกลุ่มไข่มุก
อันดามัน ทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 จำ�นวนผู้เยี่ยมเยือน วันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย และรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ไข่มุกอันดามันปี พ.ศ. 2545-2553
จังหวัด
ปี พ.ศ.
2545
2547
2549
2551
2553
ภูเก็ต
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
1,164,560 1,295,653 1,616,545 1,693,194
965,192
ผู้เยี่ยมเยือน
2,826,142 3,497,599 2,882,779 3,620,114 4,506,026
ชาวต่างชาติ
ผู้เยี่ยมเยือนรวม
3,990,702 4,793,252 4,499,324 5,313,308 5,471,218
รายได้ (ล้านบาท)
72,599.42 85,670.63 77,595.88
n/a 108,446.18
(101,684.44)
วันพักเฉลี่ย
4.95
4.86
4.52
4.85
4.26
พังงา
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
1,683,589 1,036,047
601,049
n/a
153,764
(677,356)
ผู้เยี่ยมเยือน
644,601 1,858,607
420,399
n/a
502,946
ชาวต่างชาติ
(665,615)
ผู้เยี่ยมเยือนรวม
2,328,190 2,894,654 1,021,448
n/a
656,710
(1,342,971)
รายได้ (ล้านบาท)
6,838.64
9,773.86
3,340.17
n/a
4,026.22
(4,225.25)
วันพักเฉลี่ย
3.84
3.57
2.71
n/a(2.97)
3.33
กระบี่
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
575,009
793,123
792,421 1,399,903 1,238,058
ผู้เยี่ยมเยือน
883,762 1,003,468
940,530 1,546,043 1,148,208
ชาวต่างชาติ
ผู้เยี่ยมเยือนรวม
1,458,771 1,796,591 1,732,951 2,945,946 2,386,266
รายได้ (ล้านบาท)
15,593.33 19,325.37 19,819.30
n/a 30,388.54
(26,806.16)
วันพักเฉลี่ย
4.50
4.33
4.00
n/a(3.91)
4.25
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
จังหวัด

2545
รวมกลุ่มจังหวัด อันดามัน
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
3,423,158
ผู้เยี่ยมเยือน
4,374,505
ชาวต่างชาติ
ผู้เยี่ยมเยือนรวม
7,777,663
รายได้ (ล้านบาท)
95,031.37
วันพักเฉลี่ย
4.43

2547

ปี พ.ศ.
2549

2551

2553

3,124,823
6,359,674

3,010,015
4,243,708

n/a
n/a

2,357,014
6,157,180

9,484,497
114,769.86
4.25

7,253,723
100,755.35
3.74

n/a
n/a
n/a

8,514,194
142,860.94
3.94

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว 2554.
หมายเหตุ: 1. ผู้เยี่ยมเยือน เท่ากับ นักท่องเที่ยว รวมกับ นักทัศนาจร
2. ผู้เยี่ยมเยือน ปี พ.ศ. 2551 n/a (not applicable) เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และใช้ข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี พ.ศ. 2550 บวกด้วย (ข้อมูลผู้
เยี่ยมเยือน ปี พ.ศ. 2550 คูณด้วย อัตราการขยายตัวของผู้เยี่ยมเยือนเฉลี่ยรายภูมิภาค ปี พ.ศ. 2551) เป็นตัวแทน
3. วันพักเฉลี่ย ในปี พ.ศ. 2551 n/a (not applicable) เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ประมาณการโดยใช้ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาเฉลี่ยในการ
เข้าพักจากปี พ.ศ. 2547-2550
4. รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2551 n/a (not applicable) เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ประมาณการโดยใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2550
บวกด้วย (ข้อมูลรายได้จาการท่องเที่ยวปี พ.ศ. 2550 คูณด้วย อัตราการขยายตัวของดัชนีราคาผู้บริโภครายจังหวัด ปี พ.ศ. 2551) เป็นตัวแทน

ง) ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว
กลุม่ ไข่มกุ อันดามันมีทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย และมีศกั ยภาพ
สูง โดยเฉพาะทรัพยากรท่องเทีย่ วประเภท หาดทราย และชายทะเล แต่ละจังหวัด
มีศักยภาพและจุดเด่นการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป พอสรุปเป็นสังเขป
ได้ดังนี1้
• จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและ
การกีฬาทางนํ้า (Marine sports) และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health tourism)
โดยเน้นในเรื่องของความทันสมัย สิ่งอำ�นวยความสะดวก และความหลากหลาย
ของกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลาดนักท่องเที่ยวของภูเก็ตเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว
ทีม่ กี �ำ ลังซือ้ สูง และมีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีศกั ยภาพในการพัฒนา
ในเรื่องของ Marina (ที่จอดเรือยอช์ท) ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้บริการ Marina
ของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น (ย้ายมาจากสิงคโปร์)

1

สรุปมาจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2550-2553 กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน
(พังงา ภูเก็ต กระบี่) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, และจากการสัมภาษณ์และประชุม
ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
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• จังหวัดพังงา มีจดุ เด่นในเรือ่ งของการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ (Eco-tourism)
ที่เกิดจากการผสมผสานความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
และสวยงาม และการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกรรม (Agro-tourism) รวมทัง้ สปา (Spa)
เนื่องจากจังหวัดนี้มีความได้เปรียบทางกายภาพที่ทำ�ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
ของพืชพันธุ์ เช่น สวนผลไม้ สมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมุมที่มีความสงบ
ของเมือง เช่น เขาหลัก ตะกั่วป่า (มีสถาปัตยกรรมโบราณที่สะท้อนถึงยุคแห่งการ
ทำ�เหมืองดีบุก) เป็นต้น รวมทั้งความสวยงามของธรรมชาติทางทะเลที่โดดเด่น
อย่างหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน
• จังหวัดกระบี่ มีศกั ยภาพในเรือ่ งความหลากหลายของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เช่น อ.อ่าวลึก มีประวัติศาสตร์ภาพเขียนโบราณ เป็นแหล่งของถํ้า ป่าไม้ ลำ�ธาร
ต.เขาทอง มีการพายเรือแคนู มีวิวทิวทัศน์และธรรมชาติที่สวยงาม หาดยาว
ซึง่ เป็นพืน้ ทีร่ าบสามารถสร้างเป็นสนามกอล์ฟ และจัดการท่องเทีย่ วแบบ Long stay
เกาะลันตาที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเกาะไหง ที่มีความสงบสูง เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวแบบ Diving paradise ท้องทะเล
สวยงาม แหล่งดำ�นํ้าที่สำ�คัญ เช่น หมู่เกาะพีพี เกาะพีพีเล เกาะห้า เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง ทั้งลักษณะทางกายภาพ และศักยภาพในการพัฒนา ดังนั้น จึงควร
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ตามแนวทางการพัฒนาโดยการสร้างเอกลักษณ์
ของแต่ละพื้นที่
นอกจากศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเทีย่ วแล้ว กลุม่ จังหวัดไข่มกุ อันดามัน
ยังมีศักยภาพในเรื่องของอาหาร และของที่ระลึก อีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ
อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำ�คัญของกลุ่มจังหวัดนี้
ทั้ง 3 อบต. ดังกล่าวข้างต้นมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการท่องเที่ยวที่คลายคลึงกัน อาทิเช่น การบุกรุก การใช้ประโยชน์พื้นที่สูง
(ภูเขา) พืน้ ที่ใต้นาํ้ พืน้ ทีช่ ายหาด แต่อย่างไรก็ตาม แต่ละ อปท. ก็มปี ระเด็นปัญหา
บางประการที่ในรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งจะกล่าวต่อไป
4.1.1 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว

เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งภูอันดามันมีแหล่งทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทาง
ทะเลทีส่ วยงามและเป็นทีแ่ หล่งทีม่ าของรายได้แก่ประชากรในท้องที่ จึงทำ�ให้ อปท.
ชายทะเลมีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือการก่อสร้างในพื้นที่สูง

บทที่ 4: กรณีศึกษาการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทะเลด้านการท่องเที่ยว

51

ปัญหามลพิษ ขยะและปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการใช้ทรัพยากรทางการท่องเทีย่ ว
ดังนี้
ก) ปัญหาการใช้ที่สาธารณะ
• การบุ กรุ ก พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายหาด ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การบุ กรุ ก เพื่ อ ยึ ด ที่ ดิ น
แต่เป็นการบุกรุกในลักษณะของหาบเร่ แผงลอย และสร้างเป็นเพิงเล็กๆ บนชายหาด
บริเวณซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงชั่วคราวที่ใช้ในการขายของในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
6 เดือน และก็ทิ้งร้างไปในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว และกลับมาใหม่2 ซึ่งปัญหา
การดูแลพื้นที่สาธารณะมิได้อยู่ ในอำ�นาจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่เพียง
ฝ่ายเดียว แต่เป็นกฎหมายถือร่วมกันกับทางอำ�เภอ และจังหวัด
ปัญหาบริเวณชายหาด เช่น เก้าอีช้ ายหาดก็พยายามจัดให้อยูเ่ ป็นโซนของ
สถานบริการนั้นๆ เพราะหากมีแค่เพียงห้องพักก็ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่ส่วนใหญ่มาเที่ยวทะเลก็เพื่อลงเล่นนํ้าทะเล และอาบแดด ซึ่งตรงนี้ก็เป็นรายได้
อีกส่วนหนึ่งที่สถานบริการได้รับ
ในจังหวัดพังงามีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องห้ามใช้สกู๊ตเตอร์
ยานพาหนะบริเวณชายหาด เพือ่ ให้ชายหาดของจังหวัดพังงาเป็นธรรมชาติมากทีส่ ดุ
ตามนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้น บริเวณชายหาดในพื้นที่ จึงทำ�ให้
ไม่มีกิจกรรมทางนํ้า เช่น เรือกล้วย เจ็ตสกี ทำ�ให้ไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษทางเสียง
ซึ่งเป็นจุดขายจุดหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวและพักผ่อนที่นี่
• ปัญหาไม่มีที่จอดเรือสำ�หรับชาวประมง ซึ่งในพื้นที่มีการทำ�ประมง
ขนาดเล็กเท่านั้น แต่ก็ยังไม่มีท่าเรือจอด เกิดปัญหาก็คือเรือชาวประมงหากไม่
จอดในบริเวณพืน้ ทีห่ น้าโรงแรมทีต่ ดิ ชายหาด ก็ท�ำ ให้เกิดปัญหาบดบังทัศนียภาพ
บริเวณหน้าหาด หรือหากเรือไปจอดในพื้นที่เอกชนซึ่งหมายถึงพื้นที่เอกชน
ที่มีหน้าโฉนดติดชายหาด เอกชนไม่ต้องการให้ชาวประมงเดินผ่านเข้าออกพื้นที่
กรรมสิทธิ์ นอกจากนี้การจอดเรือของชาวประมงไม่ใช่แค่เพียงจอดเรือไว้เฉยๆ
แต่หากต้องมีการอยู่โยงเฝ้าเรือด้วย ทำ�ให้ชาวประมงต้องสร้างเพิงพักชั่วคราว
ขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ เนื่องจากไม่มีท่าจอดโดยเฉพาะสำ�หรับชาวประมง ซึ่งในอดีต
ยังไม่มีสถานบริการโรงแรมก็ถือว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะยังไม่มีคู่กรณีเกิดขึ้น
แต่ในปัจจุบันเมื่อมีสถานบริการเกิดขึ้นก็ทำ�ให้เกิดคู่กรณีขึ้นกลายเป็นปัญหาขึ้น
มาทันทีหากเรือประมงจะไปจอดในบริเวณนั้น
2

ดูวิธีการจัดการจากกรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขในตอนถัดไปซึ่งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ.
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ข) ปัญหาการถือครองที่ดินและกระบวนการพิสูจน์การครอบครองที่ดิน
ชาวบ้ า นได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจากการประกาศเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ซึ่งชาวบ้านแจ้งว่าได้มีการประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับที่ดินทำ�กินของ
ชาวบ้ า นและไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม และทางการไม่ ไ ด้ ทำ � การพิ สู จ น์ สิ ท ธิ์
อย่างจริงจังเพื่อที่ออกโฉนดให้กับชาวบ้าน
อบต. ในพืน้ ทีศ่ กึ ษาก็มปี ญั หาทีต่ งั้ สำ�นักงาน อบต. ปัจจุบนั มีหลักฐานชัดเจน
ว่าเป็นที่ดิน นสล. แต่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็แจ้งว่าไม่สามารถก่อสร้างอาคาร
ได้เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
นอกจากนี้ ก็ มี ก ารซื้ อ ครอบครองที่ ดิ น บนเขาที่ ไ ปทำ � เป็ น รี ส อร์ ท
ซึง่ ตามลักษณะพืน้ ที่ไม่นา่ จะออกเป็นเอกสารสิทธิ์ได้ แต่ อปท. ไม่มสี ทิ ธิไปจัดการ
ตรงนั้นได้
ค) ปัญหาการขาดแคลนนํ้า และการจัดหาสาธารณูปโภค
ในพื้นที่ อบต. ที่ศึกษามีปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ 1)ประชาชนยังไม่มี
นํ้าประปาเต็มพื้นที่ 2)ส่วนที่มีนํ้าประปา อบต. ขาดทุนทุกปีเนื่องจากรายได้
ไม่พอกับรายจ่าย
ในบางกรณีงบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาคไม่เพียงพอที่จะต่อ
ท่อแขนงไปให้ทวั่ ถึง อบต. ทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษามีแผนจัดสร้างระบบท่อแขนงเชือ่ มต่อ
ไปยังหมู่บ้านเป็นระยะทาง 1,800 เมตร ซึ่งอยู่ ในแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2554
โดยจะสร้างให้ระบบท่อแขนงเหล่านีเ้ พือ่ ให้การประปาส่วนภูมภิ าคยืม แต่จะขัดกับ
ระเบียบ (สตง.) ทีว่ า่ การสร้างขึน้ มาใหม่เพือ่ ให้ยมื นัน้ ทำ�ไม่ได้ จะให้ยมื ได้กต็ อ่ เมือ่
มีของเดิมอยู่แล้วและให้การประปาส่วนภูมิภาคยืมใช้ จึงยังไม่สามารถต่อท่อ
นํ้าประปาให้ครบร้อยละ 100 ของพื้นที่และก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จ
ครบเต็มพื้นที่เมื่อไหร่
ง) ปัญหาเรื่องนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พืน้ ที่ในความรับผิดชอบของ อบต. ทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษาเป็นพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเล
มีความสวยงามและมีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ทำ�ให้มโี รงแรม และร้านอาหารเกิดขึน้ มากมาย มีการปล่อยนาํ้ เสียลง
สูท่ ะเล ถึงแม้จะมีกฎหมายทีก่ �ำ หนดไว้วา่ โรงแรมแต่ละแห่งจะต้องมีระบบบำ�บัดนาํ้
เสีย แต่ในทางปฏิบตั พิ บว่าสถานประกอบการต่างๆ จะดำ�เนินการเคร่งครัดในช่วง
ที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเท่านั้น และยังคงมีการลักลอบปล่อยนํ้าเสียลงทะเล
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ปัจจุบนั อบต. ทีศ่ กึ ษาไม่มรี ะบบบำ�บัดนํา้ เสียรวม มีเพียงระบบบำ�บัดนาํ้ เสีย
ซึง่ มีความจุประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร อยูท่ หี่ มู่ 2 เพียงแห่งเดียว ซึง่ ไม่เพียงพอ
สำ�หรับชาวบ้านในเขตพื้นที่
ส่วนพื้นที่ที่เป็นเกาะ คือ เกาะพีพีดอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
มีโรงแรม บังกะโล รีสอร์ท และร้านอาหารจำ�นวนมากอยู่บนเกาะพีพี อีกทั้งยังมี
ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ก่อให้เกิดมลพิษและนํ้าเสียมากมาย ในปี
พ.ศ. 2543 กรมควบคุมมลพิษได้จัดสร้างระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบำ�บัด
นํ้าเสียบนเกาะพีพีในพื้นที่หมู่ 7 และได้ทำ�การส่งมอบให้ อบต. เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล แต่เนือ่ งจากระบบนีเ้ ป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสงู และต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า
ในการสูบนํ้าเสียเข้าสู่บ่อบำ�บัดอีกทั้งต้องเดินเครื่องเติมลมอยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้มี
ค่าบำ�รุงรักษาทีส่ งู มาก กอปรกับ อบต. ในพืน้ ทีซ่ งึ่ ขณะนัน้ ยังเป็น อบต. ขนาดเล็ก
ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณในการบำ�รุงรักษา และมิได้เข้าไปมีสว่ นร่วมใน
โครงการตั้งแต่เริ่มต้น ทำ�ให้โครงการนี้ไม่ประสบความสำ�เร็จและล้มเหลว
อย่างสิ้นเชิง
ระบบบำ�บัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์บนเกาะพีพีก็ยังคงมีปัญหาเนื่องจาก
อบต. ยังขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้
โดยตรง ซึ่งการบำ�รุงรักษาและปรับปรุงระบบต้องการบุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ และพบว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เครื่องจักรชำ�รุด และระบบบำ�บัด
ไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับนํา้ เสียและสิง่ สกปรกในรูปของสารอินทรีย์
ทีส่ งู กว่าที่ได้ออกแบบระบบไว้ รวมทัง้ มักมีการอุดตันของตะกอนและไขมันนํา้ มัน
และมีการซึมผ่านของนํ้าเสียออกนอกบ่อบำ�บัด
จ) พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีผลบังคับใช้สำ�หรับการก่อสร้างห้องพัก
โรงแรมขนาดเล็ก
ใน อบต. กรณีศกึ ษา มีโรงแรมทีม่ จี �ำ นวนห้องไม่ถงึ 10 ห้อง ถึงแม้วา่ ห้องพัก
หรือโรงแรมเหล่านีจ้ ะมีจ�ำ นวนไม่ถงึ ร้อยละ 50 ของโรงแรมทัง้ หมดในบริเวณพืน้ ที่
แต่เพราะไม่มกี ารจัดทำ�ระบบบำ�บัดรวม ไม่มกี ารทำ�รายงานสิง่ แวดล้อม ก่อให้เกิด
ปัญหานํ้าเสีย ซึ่งไม่ทราบว่าปล่อยนํ้าเสียออกไปเป็นจำ�นวนเท่าไหร่ นอกจากนี้
สำ�หรับโรงแรมขนาดใหญ่ซึ่งมีตารางการตรวจระบบบำ�บัดนํ้าเสียทุกๆ 6 เดือน
ก็ยังมีปัญหาการปล่อยนํ้าเสีย เนื่องจากสถานบริการมีตารางการตรวจเข้าเช็ค
การบำ�บัดจึงจะทำ�เพียงแค่ในช่วงที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเท่านั้น เนื่องจากไม่มี

54

กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การทำ�วิจยั ในเรือ่ งสภาพสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั เลย เช่น การปล่อยนาํ้ ลงสูแ่ หล่งนาํ้
สาธารณะนั้นอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่ เป็นต้น และ อปท. ก็ไม่มีสมรรถนะทำ�ให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
ฉ) ปัญหาขยะ
จังหวัดกระบี่ไม่มีเตาเผาขยะ ปัจจุบันใช้วิธีการฝังกลบซึ่งดำ�เนินการโดย
เทศบาล และ อบต. จะต้องดำ�เนินการเก็บขยะจากแต่ละหมู่บ้านและส่งต่อไปยัง
เทศบาลเพื่อฝังกลบ ค่าใช้จ่ายในการฝังกลบประมาณกิโลกรัมละ 0.17 บาท
แต่เก็บค่าขยะจากชาวบ้านเพียง 30 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งทำ�ให้ อบต. ประสบกับ
ภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถเพิ่มอัตราค่าเก็บขยะจาก
ชาวบ้านได้ นอกจากนีย้ งั ต้องรับผิดชอบพืน้ ที่ในส่วนทีเ่ ป็นเกาะต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ยิ ม เช่น เกาะพีพี ปัจจุบนั ได้อนุญาตให้ภาคเอกชนมาทำ�การ
ประมูลการจัดเก็บขยะในเกาะเหล่านี้โดยขนขยะจากเกาะมายังชายฝั่งโดยใช้เรือ
ซึ่งผู้ประกอบการเช่าจาก อบต. (ที่มีเรือเพียง 1 ลำ�)
• อบต. ที่ศึกษาได้ให้เทศบาลเป็นผู้ดำ�เนินการมีต้นทุนตันละ 600 บาท
แต่เก็บเงินกับชาวบ้านเดือนละ 30 บาทต่อครัวเรือน และค่าขยะของสถานบริการ
โรงแรม คิดเป็นห้องละ 1 บาท ต่อวันต่อห้อง หรือห้องละ 30 บาทต่อเดือน
ซึ่งไม่พอค่าใช้จ่าย
• ปัญหาขยะ ทั้งขยะบนบก และขยะในทะเล ซึ่งส่วนมากเป็นจำ�พวก
ถุ ง พลาสติ ก การจั ด การขยะของ อบต. ดำ � เนิ น การโดยจ้ า งบริ ษั ท เอกชน
มาจัดเก็บ ซึง่ ค่าใช้จา่ ยเหล่านีม้ ากกว่ารายได้ทที่ าง อบต. เก็บค่าขยะจากชาวบ้าน
ซึ่ง อบต. ต้องแบกรับภาระส่วนต่าง
ช) ปัญหาการเตือนและกู้ภัย
ปัญหาหอเตือนภัยสึนามิมไี ม่เพียงพอ และไม่ได้รบั การดูแลให้เป็นมาตรฐาน
ในเขตพื้นที่กรณีศึกษา มีหอเตือนภัยสึนามิที่อยู่ ในความดูแลทั้งหมด 4 หอ
ซึง่ พบว่าสัญญาณเตือนภัยนัน้ กลับถูกเสียงคลืน่ ลมกลบทับหมด ขนาดทีว่ า่ ชาวเรือ
ประมงที่จอดอยู่ไม่ห่างตัวหอนัก ยังไม่ได้ยิน นอกจากเสียงไม่ดัง บางครั้งเสียง
ยังขาดหาย ที่ทราบเพราะว่าทาง อบต. เจ้าของพื้นที่มีการซ้อมเป็นประจำ�ทุกปี
และทางศูนย์เตือนภัยพิบตั จิ ะมีแบบฟอร์มให้กรอกหลังการซ้อมว่า มีปญั หาอะไรบ้าง
ทาง อบต. ได้เขียนรายงานกลับไปในทุกๆ ครั้งหลังการซ้อมเสร็จและมีข้อความ
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เหมือนๆ กันถึง 5 ครั้ง แต่ก็ไม่มีการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากชายหาดมีความ
ยาวถึง 13 กิโลเมตร แต่มีหอส่งสัญญาณเพียงแค่ 4 หอ ซึ่งแต่ละหอส่งสัญญาณ
ไปได้ภายในระยะ 2 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงเพียงแค่ภายในระยะ
1 กิโลเมตร ก็ ไม่ค่อยได้ยินแล้ว เพราะเสียงคลื่นลมบริเวณนี้มีเสียงดังมาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการติดตั้งหอเตือนภัยนั้นทาง อบต. ได้รับจัดสรรมาเพียงแค่
4 หอ การติดตั้งจะต้องคำ�นึงถึงบริเวณที่ติดตั้งเป็นพื้นที่สาธารณะหรือหากพื้นที่
ที่ต้องการติดตั้งติดกับเอกชน ก็จะต้องใช้เวลาในการเจรจากว่าจะตกลงกันได้
แต่เนือ่ งจากโครงการติดตัง้ หอเตือนภัยสึนามิเป็นโครงการเร่งด่วน ในทีส่ ดุ หอเตือนภัย
ทั้งสี่จึงอยู่ในพื้นที่สาธารณะทั้งสิ้น
• อบต. แจ้งว่าขาดการประสานงานกันระหว่างเรือบรรเทาสาธารณภัย
ยามชายฝั่ง (ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งมาประจำ�ที่หอ) กรณีเกิดอุบัติเหตุในทะเลในเขตพื้นที่
ไม่ชดั เจนว่าจะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานไหน ลำ�ดับขัน้ ตอนเป็นอย่างไร หรือยามชายฝัง่
กรณีเกิดเหตุนกั ท่องเทีย่ วจมนาํ้ และต้องการความช่วยเหลือเพือ่ นำ�ส่งโรงพยาบาล
จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใด เหล่านี้เป็นต้น
4.1.2 อุปสรรคด้านกฎหมาย

มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย อบต. ชายฝั่งทะเลจำ�นวนมากที่ผู้ให้
สัมภาษณ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ทีมวิจยั
ได้ยกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหามาเทียบเคียงให้เห็นดังนี้
ก) ความเข้าใจของ อบต.
1) การบุกรุกพื้นที่ชายฝั่งที่มี นสล. 107 ไร่ ซึ่งมีปัญหาการบุกรุก โดยมี
การอ้างสิทธิ์เพื่อทำ�ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างโรงแรม ซึ่ง อบต. ไม่สามารถ
เข้าไปดำ�เนินการใดๆ ได้ เนื่องจากติดเรื่องประเด็นทางกฏหมาย และขาดอำ�นาจ
ในการดูแลพื้นที่สาธารณะบริเวณชายฝั่งในบริเวณดังกล่าว
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
1.1) มาตรา 122 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองพื้นที่ พุทธศักราช 2457
“นายอำ�เภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
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ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ ในเขตอำ�เภอนายอำ�เภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำ�นาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดิน
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2) ในกรณีทมี่ ขี อ้ พิพาทหรือคดีเกีย่ วกับทีด่ นิ ตามวรรคหนึง่ นายอำ�เภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำ�เนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็น
ผูด้ �ำ เนินการ ก็ให้มอี �ำ นาจกระทำ�ได้ ทัง้ นี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำ�หนด
หลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบที่กระทรวง มหาดไทย
กำ�หนด” ดังนั้นตามมาตรานี้นายอำ�เภอ และ อปท. สามารถฟ้องขับไล่ได้
แต่ อปท. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ก) ความเข้าใจของ อบต.
2) ในเขตพื้นที่ อบต. ศึกษา ได้มีประชาชนและนายทุนได้ทำ�การบุกรุก
และสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่สูง โดยได้ทำ�การขออนุญาตทำ�การออกเอกสาร
สิทธิ์และขออนุญาตก่อสร้างจาก อบต. แต่ทาง อบต. เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว
ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้จึงได้ทำ�การแจ้งให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวทราบและ
ไม่อนุญาตให้ท�ำ การก่อสร้าง แต่เนือ่ งจากขาดการประสานงานและทำ�งานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบของหน่วยงานต่างๆ กอปรกับกฎหมายไม่ได้ให้อำ�นาจแก่ อบต.
อย่างเพียงพอที่จะบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ทำ�ให้ในที่สุดนายทุน
ที่ได้ทำ�การบุกรุกพื้นที่เหล่านั้นก็สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย
ตามมาอีกมากมาย เช่น เกิดปัญหาดินถล่ม (Landslide) หลายจุด
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
2.1) อบต. ต้องเสนอเรื่องให้นายอำ�เภอเพื่อตรวจสอบการครอบครอง
ทีด่ นิ กรณีของนายทุนทีก่ อ่ สร้างโรงแรม หากมีหลักฐานชัดเจนก็สามารถเสนอเรือ่ ง
ให้นายอำ�เภอเพื่อพิจารณาสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบ
สิทธิการครอบครองที่ดินสาธารณะ
2.2) อบต. มีภารกิจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แต่ไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ ในที่ดิน
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สาธารณะนั้นๆ ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การขอใช้ที่สาธารณะเพื่อหา
ประโยชน์ ต้องดำ�เนินการขอยกเลิกการเป็นที่ดนิ สาธารณะนั้นก่อน ซึ่งเป็นอำ�นาจ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยจะพิจารณา โดยให้ อบต. ทำ�เรื่องเสนอ
ผ่านนายอำ�เภอและต้องมีความเห็นชอบของประชาชนประกอบไปด้วย
ก) ความเข้าใจของ อบต.
3) อบต. ไม่มอี �ำ นาจหน้าที่ในการจัดเก็บค่าเช่าในพืน้ ทีส่ าธารณะ หลังจาก
ที่เกิดสึนามึเมื่อปี พ.ศ. 2547 อบต. ได้สร้างร้านค้าขึ้นบริเวณหน้าหาดสุรินทร์
โดยมีแผนที่จะให้เอกชนเช่า แต่กลับได้รับแจ้งจากทางอำ�เภอว่า อบต. มีหน้าที่
เพียงแค่ดูแลพื้นที่สาธารณะ แต่นำ�มาหาผลประโยชน์มิได้ และขออนุมัติการ
ใช้ใหม่ และไม่มอี �ำ นาจในการจัดเก็บค่าเช่า ซึง่ ทำ�ให้ผปู้ ระกอบการที่ได้เคยเช่าพืน้ ที่
ดังกล่าว ถือโอกาสอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อไปโดยที่ อบต. ก็ไม่มีอำ�นาจในการ
ขับไล่
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
3.1) ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ พ.ศ. 2497 นายอำ�เภอและ อปท. มีหน้าที่
ดูแลที่สาธารณะร่วมกันในระดับท้องถิ่น ในกรณีที่ 2.1 อบต. ต้องทำ�เรื่องไปให้
นายอำ�เภอขับไล่
3.2) ถ้า อปท. มีความประสงค์จะขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อกิจการใดๆ
ให้ท�ำ เรือ่ งขออนุญาตต่อนายอำ�เภอท้องที่ กรณีทเี่ ป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ต้องให้ประชาชนแสดงเจตนาก่อนว่าจะไม่ใช้ประโยชน์แล้วจึงขอยกเลิก
กับท้องที่
3.3) กรณีของอำ�นาจในการใช้ที่ดินสาธารณะศาลชั้นต้นเคยวินิจฉัยว่า
อบต. ไม่มอี �ำ นาจโดยตรงในการออกคำ�สัง่ ให้รอื้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง การจับกุมผูบ้ กุ รุก
และศาลปกครองสูงสุด (ในคดีเดียวกัน) ยังวินจิ ฉัยว่าหากไม่มกี ฎหมายเฉพาะเรือ่ ง
ให้อำ�นาจ อบต. ไว้ อบต. ก็ไม่มีอำ�นาจ (กอบกุล รายะนาคร และคณะ 2555)
3.4) ถ้าร้านค้าเป็น ของ อบต. สร้างขึ้ น อบต.สามารถรื้ อ ถอนได้
แต่ถ้าเป็นร้านค้าของเอกชน อบต. ต้องฟ้องร้องให้เอกชนรื้อถอน แต่ถ้า อบต.
ทำ�สัญญาให้เช่าแก่เอกชนต้องมีการขอล้มเลิกสัญญา และชดใช้ค่าเสียหายให้
เอกชน แต่ ในขณะเดียวกัน อบต. ก็ต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องการจัดระบบ
สาธารณูปโภคให้กับประชาชนรวมถึงร้านค้าในบริเวณเหล่านี้
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กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก) ความเข้าใจของ อบต.
4) การบุกรุกดังกล่าวนีก้ อ่ ให้เกิดปัญหาสืบเนือ่ งต่อมาคือ ร้านค้าส่วนใหญ่
ไม่มรี ะบบการบำ�บัดนาํ้ เสีย และปล่อยนํา้ เสียลงสูท่ ะเล ซึง่ ปัญหาเหล่านีท้ าง อบต.
เชิงทะเลไม่มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดการ จึงได้ทำ�การแจ้งปัญหาเหล่านี้ไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ตให้ดำ�เนินการต่อไป
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
4.1) อบต. สามารถออกข้อบัญญัติ และสามารถแจ้งความร้องทุกข์แก่
ตำ�รวจท้องทีต่ ามกฎหมายกรมเจ้าท่ามาตรา 112-115 หรือใช้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2536 มาตรา 25-28 ที่ให้อำ�นาจ อปท. ในการระงับเหตุอันเป็นอันตราย
และเหตุรำ�คาญในท้องถิ่นของตนได้ ดังความใน “มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอัน
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบ
กับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำ�คาญ
• แหล่งนํา้ ทางระบายนํา้ ทีอ่ าบนํา้ ส้วม หรือที่ใส่มลู หรือเถ้า หรือสถาน
ที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำ�เลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการ
เททิง้ สิง่ ใดเป็นเหตุให้มกี ลิน่ เหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่
เพาะพันธุ์พาหะนำ�โรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใดหรือมีจำ�นวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้
เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• อาคารอันเป็นทีอ่ ยูข่ องคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานทีป่ ระกอบการใด
ไม่มกี ารระบายอากาศ การระบายนํา้ การกำ�จัดสิง่ ปฏิกลู หรือการควบคุมสารเป็นพิษ
หรือมีแต่ไม่มกี ารควบคุมให้ปราศจากกลิน่ เหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• การกระทำ�ใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมี
พิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” และ
4.2) “มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้
ก่อเหตุรำ�คาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุ
รำ�คาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำ�รุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํ้า
รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำ�คาญ
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ในการนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอ�ำ นาจออกคำ�สัง่ เป็นหนังสือเพือ่ ระงับ กำ�จัดและ
ควบคุมเหตุรำ�คาญต่างๆ ได้”
ก) ความเข้าใจของ อบต.
5) ปัญหาการบำ�บัดนํ้าเสียก่อนปล่อยลงในพื้นที่ อบต. จากการสัมภาษณ์
พบว่า ตามกฏหมายการก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด บ้านจัดสรร หรือสิ่ง
ปลูกสร้างใดๆ ที่เข้าลักษณะที่ต้องมีการจัดการระบบบำ�บัดนํ้าเสีย และต้องส่ง
ผลรายงานการบำ�บัดนํ้าเสียในแต่ละเดือนตรงถึงกรมควบคุมมลพิษ โดย อบต.
มีอำ�นาจในการเข้าตรวจเยี่ยมระบบบำ�บัดนํ้าเสียของโรงแรมทุกๆ 6 เดือน
ตามกำ�หนดการ แต่มกั จะพบว่าการบำ�บัดนํา้ เสียในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ในเวลา
ที่ทำ�การตรวจนั้นเรียบร้อยดี แต่ตั้งแต่หลังการตรวจครั้งแรกจนกระทั่งก่อนการ
ตรวจครัง้ ทีส่ อง ไม่สามารถบอกได้เลยว่า ทางผูป้ ระกอบการได้ท�ำ การบำ�บัดนาํ้ เสีย
ก่อนปล่อยหรือไม่ นอกจากนีป้ ญั หานาํ้ เสียจากพืน้ ทีบ่ กุ รุกริมชายหาด ซึง่ เป็นทีต่ งั้
ของร้านค้า ร้านอาหาร ซึง่ ปล่อยลงทะเล ทำ�ให้เกิดกลิน่ เหม็นจนได้รบั การร้องเรียนมา
ทำ�ให้ทาง อบต. ต้องเข้าไปจัดการดูดนํ้าเสียในบริเวณนั้นออก
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
5.1) อบต. สามารถออกข้ อ บั ญ ญั ติ ต าม พ.ร.บ. การสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2535 มาตรา 26 และ มาตรา 27 ที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอ�ำ นาจห้ามผูห้ นึง่
ผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำ�คาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับ
เหตุร�ำ คาญด้วย ตลอดทัง้ การดูแล ปรับปรุง บำ�รุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนํา้
รางระบายนํ้า คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำ�คาญ
5.2) ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งเป็นหนังสือ
เพื่อระงับ กำ�จัด และควบคุมเหตุรำ�คาญต่างๆ ได้
5.3) มาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุรำ�คาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือ
ทางสาธารณะ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำ�นาจออกคำ�สั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่ง
เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำ�คาญนั้น ระงับหรือ
ป้องกันเหตุร�ำ คาญภายในเวลาอันสมควรตามทีร่ ะบุไว้ในคำ�สัง่ และถ้าเห็นสมควร
จะให้กระทำ� โดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำ�คาญนั้น หรือสมควรกำ�หนดวิธี
การเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำ�คาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำ�สั่งได้
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5.4) การคุม้ ครอง ดูแล และบำ�รุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สามารถใช้อ�ำ นาจของ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมือ่ มีการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ต้องได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่น) ซึ่ง อบต. สามารถกำ�หนดเงื่อนไขในข้อ
บัญญัติตำ�บล และใช้กฎหมายการสาธารณสุข คุ้มครอง ดูแล ตรวจสอบค่าของ
นํ้าเสียที่บำ�บัดแล้วออกทิ้งภายนอกในที่สาธารณะ ต้องไม่เกินค่าที่กำ�หนด และมี
อำ�นาจเข้าตรวจสอบเมื่อไม่ปฏิบัติตาม ใช้อำ�นาจตามกฎหมายการสาธารณสุข
สัง่ พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด
แต่ตอ้ งไม่เกิน 15 วัน และมีค�ำ สัง่ เพิกถอนเมือ่ ปรากฎว่าถูกสัง่ พักใช้ใบอนุญาต 2 ครัง้
หรือไม่ปฏิบตั หิ รือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ข้อกำ�หนดของท้องถิน่ ผูถ้ กู สัง่ เพิกถอนจะขอรับใบอนุญาตอีก ต้องพ้นกำ�หนดหนึง่ ปี
นับแต่วนั ทีถ่ กู คำ�สัง่ เพิกถอนใบอนุญาต และสามารถใช้อ�ำ นาจตามกฎหมายรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อีกทางหนึ่ง
ก) ความเข้าใจของ อบต.
6) ปัญหาขยะ ทั้งขยะบนบก และ ขยะในทะเล ซึ่งส่วนมากเป็นจำ�พวก
ถุงพลาสติก การจัดการขยะของ อบต. ดำ�เนินการโดยจ้างบริษัทเอกชนมาจัดเก็บ
ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มากกว่ารายได้ที่ทาง อบต. เก็บค่าขยะจากชาวบ้าน ซึ่ง อบต.
ต้องแบกรับภาระส่วนต่าง
ข) ข้อเท็จจริงตามกฎหมาย/ข้อเสนอ
6.1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้อำ�นาจท้องถิ่นออกข้อ
บัญญัติและเงื่อนไขที่ไม่ขัดกฎหมาย เพื่อบังคับใช้กับประชาชนในเขต แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดออกข้อบัญญัติกำ�หนดค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บ
ค่อนข้างตํ่ากว่าอัตราที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง จึงตกเป็นภาระของ อบต.
ต้องจัดทำ�งบประมาณสนับสนุนด้านการบริหารการจัดเก็บและด้านการกำ�จัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล อบต. ที่มีค่าธรรมเนียมตํ่ากว่ากฎหมายกำ�หนดสามารถขึ้น
ค่าธรรมเนียมได้
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4.1.3 ปัญหาอื่นๆ

ปัญหาอื่นๆ ที่ผู้บริหาร อปท. กล่าวถึงได้แก่
ก) อบต. ไม่มีอำ�นาจเบ็ดเสร็จ
อบต. ไม่มอี �ำ นาจเบ็ดเสร็จในการจัดการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เช่น ธุรกิจโรงแรม
ต้องขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมจาก อบต. แต่การอนุญาตให้เปิดโรงแรมหรือไม่นนั้
ต้องมีคณะกรรมการร่วมอยูท่ จี่ งั หวัดทำ�ให้ยากต่อการทำ�งาน ไม่มอี �ำ นาจเบ็ดเสร็จ
ในการดำ�เนินการ
เคยมีการเสนอให้ อบต. อ่าวนาง เป็นเมืองทีม่ อี �ำ นาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
งานเหมือนเมืองพัทยาเนื่องจากมีสภาพคล้ายๆ กัน แต่ก็ไม่ได้รับอนุมัติ
ข) การดำ�เนินงานต่างๆ ไม่คล่องตัว
การดำ�เนินการในโครงการต่างๆ ที่ต้องประสานกับหน่วยงานอื่นส่วนกลาง
มีความล่าช้า ทำ�ให้ อบต. ไม่สามารถดำ�เนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น
โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์บนเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ซึง่ จะต้องทำ�การ
รื้อบ้าน จำ�นวน 11 หลังเป็นบ้านที่สร้างขึ้นตามโครงการบ้านเอื้ออาทร เมื่อสมัย
นายกฯ ทักษิณ ที่อยู่ริมหาดบริเวณอ่าวต้นไทรเกาะพีพี ได้มีการเสนอโครงการนี้
ไปยังจังหวัดกระบี่มาเป็นเวลานานกว่า 3 ปี พึ่งจะได้รับอนุมัติงบประมาณจำ�นวน
8.7 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 และทาง อบต. อ่าวนาง สมทบอีก 7 ล้านบาท
รวมเป็น 15.7 ล้านบาท เพื่อดำ�เนินการรื้อบ้านทั้ง 11 หลัง เป็นการปรับภูมิทัศน์
ให้เกิดความสวยงามสมกับเป็นแหล่งท่องที่มีชื่อเสียงระดับโลก
4.1.4 ข้อสรุปในเบื้องต้นของกรณีศึกษาอันดามัน

กรณีศึกษา อปท. ในแหล่งท่องเที่ยวอันดามันพบว่า ปัญหาบุกรุกที่
สาธารณะเป็นปัญหาสำ�คัญในแหล่งท่องเที่ยว แต่ อปท. แทบไม่มีอำ�นาจในการ
จัดการใดๆ ทั้งสิ้น อำ�นาจในการขับไล่อยู่ที่นายอำ�เภอ หน่วยงานสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัดไม่มีกำ�ลังงบประมาณในการดูแลกำ�กับมลพิษ อีกทั้งขั้นตอน
ประสานงาน กับหน่วยงานต่างๆ ค่อนข้างช้า ทำ�ให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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4.2 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข
4.2.1 ภาพรวม

เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นเมืองชายฝัง่ ทะเลตะวันออก มีลกั ษณะภูมอิ ากาศ
แบบฝนเมืองร้อน มีพื้นที่ชายฝั่งทะเล เป็นทั้งแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าและสถานที่
ท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญ มีบริเวณพืน้ ทีป่ ระกอบด้วยแนวชายฝัง่ ทะเลยาว 12.23 กิโลเมตร
ภูมปิ ระเทศเป็นพืน้ ทีท่ รี่ ะดับนาํ้ ทะเลปานกลางเฉลีย่ 3 เมตร สภาพการใช้ประโยชน์
ชายฝัง่ ทะเลแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์ทาง พาณิชยกรรม การทำ�ประมง ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ปัจจุบนั เทศบาลเมืองแสนสุขมีพนื้ ทีค่ รอบคลุม 3 ตำ�บล คือ ตำ�บลแสนสุขทัง้ ตำ�บล
ตำ�บลเหมือง (บางส่วน) และตำ�บลห้วยกะปิ (บางส่วน) รวมพื้นที่ปัจจุบันทั้งสิ้น
20.26 ตารางกิโลเมตร (12,667 ไร่) ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำ�นวน 43,840 คน จำ�นวนอาคารบ้านเรือน
ในเขตเทศบาล 24,691 หลังคาเรือน ร้อยละ 80 ของประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย เศรษฐกิจโดยรวมจึงขึน้ อยูก่ บั การพาณิชยกรรม กิจกรรมด้านการค้า
ตั้งอยู่หนาแน่นบริเวณตลาดหนองมนและหาดบางแสน จึงทำ�ให้เศรษฐกิจเติบโต
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่
อาชีพประมง ทำ�สวนมะพร้าว ฟาร์มกุ้ง รับจ้าง และรวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น การให้เช่ารถจักรยาน เรือลากกล้วย
เรือสกู๊ตเตอร์ เรือใบ เป็นต้น
เทศบาลแสนสุขเป็นเทศบาลที่ดูแลหาดบางแสน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ลือนามมาหลายทศวรรษ เนื่องจากหาดบางแสนอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครจึงมี
ผู้มาเยี่ยมเยือนจำ�นวนมาก ทำ�ให้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ มีผู้ประกอบการ
รายย่อยจำ�นวนมากเข้ามาทำ�ธุรกิจ ทำ�ให้บางแสนกลายเป็นชายหาดเสื่อมโทรม
ต่อมาเทศบาลแสนสุขได้ดำ�เนินการจัดระเบียบปรับปรุงการใช้ประโยชน์ชายหาด
จนทำ�ให้ชายหาดบางแสนกลับมาน่าท่องเทีย่ ว เกิดรายได้ทงั้ ต่อผูป้ ระกอบการและ
ท้องถิ่นเป็นอันมาก
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ตารางที่ 4.4  จำ�นวนผู้ประกอบการ แยกตามประเภท 9 ประเภท
ประเภท
หาบเร่
ห่วงยาง
เรือสกู๊ตเตอร์
เก้าอี้ผ้าใบ
แผงลอยอาหาร
ล้อเลื่อน
ช่างภาพ
ไก่ย่าง
กลุ่มแผงลอยถนนสุขุมวิท
รวม

จำ�นวนผู้ประกอบการ (ราย)
557
293
150
137
161
537
21
286
140
2,282

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. 2553-2557.

4.2.2 ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก) ปัญหาการรุกลํ้าพื้นที่ชายฝั่งทะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลช่วงเขาสามมุข เป็นพื้นที่ที่มีการรุกลํ้าเข้ามาอาศัยอยู่
แต่ดั้งเดิม ปัจจุบันมีจำ�นวนรวม 80 หลังคาเรือน โดยได้เสียค่าธรรมเนียมล่วงลํ้า
ลำ�นํ้าให้กับเทศบาลเมืองแสนสุข นอกจากนี้ยังมีปัญหานํ้าเสียที่เกิดจากชุมชนที่
ยังต้องจัดการ
ข) ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหม่ของเทศบาลแสนสุขมีทม่ี าจากการท่องเทีย่ ว
ชุมชน และขยะจากทะเลที่ไหลเข้าสูฝ่ งั่ ในช่วงฤดูรอ้ นและฤดูฝนจึงเป็นปัญหาสำ�คัญ
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ค) ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง
พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยาว 12.23 กิโลเมตร
มีพน้ื ทีท่ ม่ี ปี ญั หาการกัดเซาะชายฝัง่ ทะเลอยูท่ ช่ี มุ ชนหาดวอนนภา (หาดบางแสนล่าง)
ระยะทางกัดเซาะ 1.43 กม. อัตราการกัดเซาะ 1.96 เมตรต่อปี และการกัดเซาะ
ชายฝัง่ ตลอดแนวชายหาดบางแสนช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมตัง้ แต่มถิ นุ ายน-ตุลาคม
ของทุกปี โดยมีสาเหตุทั้งหมด 3 ด้าน คือ
• จากการใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้ชายฝั่งเกินไป เช่น การสร้างถนนเลียบ
ชายหาด ก่อสร้างหมู่บ้านและชุมชนลํ้าเข้าไปในทะเล
• จากสิ่งก่อสร้างที่เป็นโครงสร้างแข็งในพื้นที่ เช่น เขื่อนหินทิ้งป้องกัน
ตลิ่ง ลานเอนกประสงค์ สะพานท่าเทียบเรือ
• ด้านกายภาพ เช่น ความกว้างชายหาดเดิมเหลือน้อย พื้นที่เป็นทะเล
เปิดไม่มีที่กำ�บังคลื่นลม
ง) การจัดการพื้นที่ชายหาด
ในขณะที่ อปท. ในแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ไม่สามารถจัดการและใช้ทรัพยากร
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เทศบาลเมืองแสนสุขได้อาศัยอำ�นาจตามกฎหมาย
ที่มีอยู่ คือ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2546
มาควบคุมได้อย่างเป็นประสิทธิผล โดย
• จัดทำ�เป็นบันทึกข้อตกลงกับผูป้ ระกอบการริมชายหาด กำ�หนดจำ�นวน
ชนิดสินค้า (1 ร่ม ไม่เกิน 3 ชนิด) เพื่อให้จัดการง่ายและลดความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ค้า
• อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 60 แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และ
มาตรา 43 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ออกเทศบัญญัติเทศบาลตำ�บลแสนสุข เรื่องการจำ�หน่ายสินค้าในที่
สาธารณะ พ.ศ. 2538 ทำ�ให้สามารถเก็บค่าใบอนุญาตจำ�หน่ายสินค้าโดยเรียกเก็บ
ได้ตารางเมตรละ 500 บาทต่อปี และในกรณีที่ไม่มีสินค้า เช่น บริการเตียงผ้าใบ
เจ็ทสกี ห่วงยาง เก็บเป็นค่าขยะคิดตามตารางเมตร
• ผู้ประกอบการจะต้องจับฉลากเพื่อหมุนเวียนการใช้พื้นที่ เพื่อป้องกัน
การสร้างอิทธิพลในระยะยาว
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จ) การจัดการนํ้าเสีย
• ออกเทศบัญญัตเิ ทศบาลตำ�บลแสนสุข เรือ่ ง การจัดเก็บค่าบำ�บัดนาํ้ เสีย
พ.ศ. 2544 อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 60 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา
16 (18) แห่ง พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจแก่ อปท. พ.ศ.
2542 และมาตรา 93 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 กำ�หนดให้ผู้ครอบครองแหล่งมลพิษนํ้าทีม่ ิได้บำ�บัดเองเชื่อมต่อท่อกับ
ระบบบำ�บัดของเทศบาล และมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนด
(0.65 บาท/ ตร.ม.) โดยให้สถานประกอบการให้เช่าห้องพักเสีย ในอัตรา 10 บาท
ต่อห้อง
• ออกเทศบัญญัติเทศบาลตำ�บลแสนสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 ให้กิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า
บ้านแบ่งให้เช่า เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและให้เสียค่าธรรมเนียม
ห้องละ 40 บาท/ปี
ดังนัน้ ข้อกล่าวขวัญกันทัว่ ไปว่า อปท. ไม่สามารถเข้าไปจัดระเบียบ ปักร่ม
เก็บค่าขยะนั้น เกิดจากความไม่เข้าใจขอบเขตอำ�นาจของตนเท่าที่มีอยู่ และยัง
ไม่ใช้กฎหมายทีม่ ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ใช้เครือ่ งมือ
กฎหมายทีม่ อี ยูม่ ารักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล อปท. อืน่ ๆ สมควร
ที่จะนำ�มาใช้ประโยชน์ได้

4.3 สรุป
การศึกษาเปรียบเทียบกรณีอันดามัน และกรณีแสนสุขชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
อปท. แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้ให้กับ อปท.
ของตนไม่เต็มศักยภาพ เพราะบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่มีอยู่
บางครั้งเหตุผลประการอื่นที่ อปท. ไม่แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่สาธารณะ
ก็เพราะว่ากลัวเสียฐานคะแนนเสียง และผู้บริหารไม่อยากเอาตัวไปพัวพันในข้อ
พิพาท
ปัญหาของ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวก็คือ งบประมาณที่ได้รับเป็นไปตาม
ประชากรที่มีอยู่ แต่ใน อปท. ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อปท. ต้องดูแลสิ่งแวดล้อม
มากขึน้ กว่าเดิม เพราะนักท่องเทีย่ วเปรียบเสมือนประชาชนชัว่ คราว อย่างไรก็คอื
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อปท. ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท่องเที่ยว หรือ
ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว เพราะไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ และ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีวนิ จิ ฉัยในปี พ.ศ. 2546 กรณีของ อบต. เกาะช้าง และ
อบต. เกาะช้างใต้ จะเก็บค่าธรรมเนียมการบำ�รุงรักษาสิง่ แวดล้อมจากนักท่องเทีย่ วมิได้
เพราะนักท่องเที่ยวมิใช่ผู้ได้รับบริการหรือประโยชน์โดยตรง (กอบกุล รายะนาคร
และคณะ 2555)
แม้ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไม่ยอมรับว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็น
บริการและสินค้าท่องเที่ยวแต่ในศาสตร์ของการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้า
ท่องเที่ยว ประเภทสินค้าสาธารณะที่ใช้ร่วมกัน ถึงแม้ว่าการใช้จะไม่ใช่การใช้แล้ว
หมดไป แต่ก็เป็นการใช้ที่ก่อให้เกิดการสึกหรอ ซึ่งจำ�เป็นต้องมีเครื่องมือกำ�กับ
ให้ต้นทุนการศึกหรอตํ่าที่สุด คือ ควรมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากร
ท่องเทีย่ ว เช่น ค่าธรรมเนียมขึน้ เกาะ ค่าธรรมเนียมชมปะการัง จึงควรมีกฎหมายใหม่
ที่ขยายประเภทและฐานภาษีให้ อปท. มีรายได้เพิ่มเพื่อไปจัดการด้านอนุรักษ์และ
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้
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บทที่ 5
กรณีศึกษา
ปัญหาป่าไม้และที่ดิน:
จังหวัดลำ�พูน
ชัยพงษ์ สำ�เนียง
การออกโฉนดชุมชนเป็นทางเลือกนโยบายใหม่ของรัฐบาลทีม่ นี ายอภิสทิ ธิ์
เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ประชาชนมีความมัน่ คงในการ
ถือครองที่ดิน และความมั่นคงในชีวิต นโยบายเรื่องโฉนดชุมชนออกเป็นระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เพื่อให้
มีการบริหารจัดการทีด่ นิ ในรูปแบบสิทธิรว่ มกันของชุมชน เพือ่ การทำ�เกษตรกรรม
และเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และให้มคี วามมัน่ คงในการถือครองทีด่ นิ สงวนไว้ส�ำ หรับลูกหลาน
ในอนาคต (โฉนดชุมชน 2554: 7)
ความขัดแย้งในเรือ่ งทีด่ นิ ระหว่างราษฎรกับรัฐและระหว่างชาวบ้านกับนายทุน
เกิดขึน้ อย่างต่อ เนือ่ งยาวนาน (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิง่ สรรพ์ ขาวสอาด 2538)
เนือ่ งด้วยนโยบายของจัดทีท่ �ำ กินของรัฐในช่วงเวลาต่างๆ มีความไม่ชดั เจนในระดับ
พื้นที่ ฝ่ายผู้มีผลประโยชน์และอิทธิพลมีพลังทางการเมืองสูงกว่าฝ่ายที่ต้องการ
ปฏิรูป พื้นที่ต่างๆ มีปัญหามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกัน ความรุนแรงของปัญหา
ขึ้นอยู่ว่าพื้นที่นั้นๆ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะพื้นที่
เชียงใหม่-ลำ�พูน มีปญั หาเรือ่ งทีด่ นิ มากเนือ่ งด้วยการขยายตัวของเมือง การทีท่ ดี่ นิ
เริ่มมีราคาสูงขึ้นก็ทำ�ให้ปัญหาที่ดินมีความซับซ้อนมากกว่าพื้นที่อื่น
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5.1 กรณีศึกษาโฉนดชุมชน: เทศบาลตำ�บลศรีเตี้ย
การศึกษาปัญหาทีท่ �ำ กินได้เลือกพืน้ ทีจ่ งั หวัดลำ�พูนเป็นกรณีศกึ ษาเพราะว่า
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามขัดแย้งด้านทีท่ �ำ กินสูง จากการสำ�รวจของเครือข่ายปฏิรปู ทีด่ นิ
โดยชุมชน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ กลุม่ เพือ่ นราษฎรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
เชียงราย และลำ�พูน พบว่า มีปัญหาที่ดินจำ�นวน 26 กรณี ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดลำ�พูนจำ�นวน 17 แห่ง เชียงราย 2 แห่ง เชียงใหม่ 7 แห่ง (อัจฉรา รักยุตธิ รรม,
บรรณาธิการ 2548 : 102-107 และดูเพิม่ ใน ศยามล ไกรยูรวงศ์ และคณะ: 79-83)
ปัจจุบันชาวบ้านในหลายพื้นที่ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี เช่น บ้านแพะใต้ ที่โดน
พิพากษาจำ�คุก 6 เดือน จำ�นวน 9 คน เนื่องด้วยพื้นที่อยู่ ในเขตป่าอนุรักษ์
เป็นอันมาก จากสถิติปี พ.ศ. 2543 จังหวัดลำ�พูนมีพื้นที่ 4,505.9 ตารางกิโลเมตร
มีพื้นที่ป่า 2,725.1 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60.48 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ป่า 2,606 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 57.8 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด1 จะเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดลำ�พูน มีสัดส่วนพื้นที่ป่ามากกว่าพื้นที่
เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย มีการขยายตัวของประชากรทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ประชากรจากต่างพื้นที่เข้ามาทำ�งานในนิคมอุตสาหกรรมจำ�นวนมาก ส่งผลให้
ปัญหาเรื่องที่ดินในพื้นที่รุนแรงกว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ
ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในจังหวัดลำ�พูน
(จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526) ตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528
ใช้เงินทุนทั้งสิ้นประมาณ 438 ล้านบาท มีเนื้อที่ประมาณ 1,788 ไร่ การเกิดขึ้น
ของนิคมอุตสาหกรรมทำ�ให้มคี วามต้องการซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างโรงงานจำ�นวนมาก
(ทรงศักดิ์ ปัญญา 2551: 115) ทำ�ให้ที่ดินมีราคามากขึ้น นายทุนเริ่มมองเห็น
ประโยชน์ในการกว้านซื้อที่ดิน
ขณะเดียวกันการขยายตัวของการพัฒนาของเมืองลำ�พูนในฐานะเมืองแฝด
ของเชี ย งใหม่ การพั ฒ นาภาคส่ ว นต่ า งๆ ทั้ ง อุ ต สาหกรรม สาธารณู ป โภค
การคมนาคม ภาคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว ภาคการเกษตร ส่งผลให้ตลาด
ที่ดินในจังหวัดลำ�พูนขยายตัวและมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ดินบริเวณรอบๆ
1

ที่มา: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servGis/Report_stat/10_2.htm (สำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ).
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นิคมอุตสาหกรรม ในตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมืองลำ�พูน ได้กอ่ ให้เกิดความต้องการ
ที่ดินเพื่อลงทุนในธุรกิจประเภทต่างๆ อย่างมาก ทำ�ให้มีการเข้ามากว้านซื้อที่ดิน
ในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืน้ ทีท่ อี่ ยู่ในเขตป่าจำ�แนกเดิมรวมทัง้ พืน้ ทีท่ างการ
เกษตร เช่น ที่นา ที่สวน ของกลุ่มทุนต่างๆ ทั้งทุนในท้องถิ่น และทุนภายนอก
เนื่องจากที่ดินในภาคเกษตรมีร าคาไม่แพงหากเปรียบเทียบกับที่ดินบริเวณ
ชานเมือง ซึ่งภายหลังจากการเข้าครอบครองที่ดินในภาคการเกษตรจำ�นวนมาก
เหล่านีแ้ ล้วกลุม่ ทุนได้น�ำ ทีด่ นิ ไปเก็งกำ�ไรเพือ่ ขายหรือปรับเปลีย่ นการใช้ประโยชน์
จากการผลิตภาคการเกษตรไปสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านจัดสรร รีสอร์ท
โรงงาน บางกรณีกลุ่มทุนก็ลงทุนทำ�แปลงเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่
ที่ดินเหล่านี้หากไม่ได้ขายกลุ่มทุนก็จะนำ�ไปจำ�นองกับธนาคารเพื่อนำ�เงินทุนมา
หมุนเวียนใช้ในธุรกิจอืน่ ๆ ของตน (พงษ์ทพิ ย์ สำ�ราญจิตน์ ใน อัจฉรา รักยุตธิ รรม,
บรรณาธิการ 2548: 40 และทรงศักดิ์ ปัญญา 2551: 115) ความต้องการที่ดินใน
จังหวัดลำ�พูนสูงขึน้ ตามอัตราการพัฒนา รวมถึงพืน้ ทีจ่ งั หวัดลำ�พูนมีความเชือ่ มโยง
ด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ กับเชียงใหม่ทถี่ อื ว่าเป็นเมืองหลักของภูมภิ าค ทำ�ให้
พื้นที่ในจังหวัดลำ�พูนมีความสำ�คัญในแง่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับกับการขยายตัว
ของเมือง
5.1.1 ความขัดแย้งของปัญหาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่-ลำ�พูน2

วิวฒ
ั นาการความขัดแย้งของปัญหาทีด่ นิ ในจังหวัดเชียงใหม่-ลำ�พูนเกิดขึน้
จากความล้มเหลวในการจัดการที่ดินของรัฐอย่างน้อย 2 ประการ คือ
ประการแรก ความล้มเหลวในการจัดการที่ดินและป่าไม้ของรัฐ นับตั้งแต่
กระบวนการเริ่มออกกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองและการออกเอกสารสิทธิที่ดิน
พ.ศ. 2497 และการประกาศ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 รัฐมีความ
พยายามจะจัดประเภทที่ดินให้อยู่ภายใต้การรับรองระบบกรรมสิทธิ์เพียง 2 ระบบ
เท่านั้น คือ ระบบกรรมสิทธิ์ของรัฐ และระบบกรรมสิทธิ์เอกชน
ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ผลักดันให้รัฐต้องการให้
ทีด่ นิ ทีร่ ฐั ได้จ�ำ แนกไว้ตามกฎหมายได้มกี ารใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการทำ�การผลิต
พืชพาณิชย์เพื่อส่งออก โดยรัฐเริ่มโครงการสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้าไปจับจอง
2

ดูรายละเอียดใน, ทรงศักดิ์ ปัญญา. (2551). การยึดที่เอกชนโดยชาวบ้านในเขตจังหวัดลำ�พูน
และเชียงใหม่ พ.ศ. 2533-2543. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

70

กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ดินทำ�กิน ซึ่งรัฐจัดสรรผ่านโครงการจัดสรรที่ดิน เช่น โครงการจัดที่ดินผืนใหญ่
บ้านโฮ่ง-ป่าซาง (หนองปลาสวาย) จังหวัดลำ�พูน ในปี พ.ศ. 2509 เนือ้ ที่ 15,000 ไร่
โดยคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ การออกนโยบายการเดินสำ�รวจเพื่อออกเอกสาร
สิทธิ น.ส.3 ในปี พ.ศ. 2517 การออกพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) พ.ศ. 2518 เป็นต้น
การจัดการที่ดินของรัฐผ่านโครงการและกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการให้ราษฎรได้มีที่ดินทำ�กินและมีเอกสารสิทธิเพื่อสร้างความมั่นคง
และแรงจูงใจในการลงทุนทำ�การผลิต แต่ในทางกลับกันผลการดำ�เนินงานภายใต้
โครงการเหล่านีไ้ ด้สง่ ผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น การแสวงหาประโยชน์
จากขบวนการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในที่ดินของรัฐ (อานันท์ กาญจนพันธุ์
และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2538: 54) เพื่อนำ�ไปเก็งกำ�ไรและนำ�ไปใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทำ�รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ทำ�โรงงาน สนามกอล์ฟ
เป็นต้น นำ�มาสูค่ วามขัดแย้งต่างๆ ทัง้ ในระดับชาวบ้านด้วยกันหรือชาวบ้านกับคน
ภายนอกชุมชนที่เข้ามาครอบครองที่ดิน (ทรงศักดิ์ ปัญญา 2551: 114)
ประการที่สอง นโยบายของรัฐที่ไม่มีการจำ�กัด และกระจายการถือครอง
ที่ดินเปิดช่องทางให้กลุ่มทุนสามารถถือครองที่ดินได้เป็นจำ�นวนมากด้วยวิธีการ
ต่างๆ โดยเฉพาะภายหลังจากการยกเลิกการจำ�กัดการถือครองที่ดินไม่เกิน 50 ไร่
ในปี พ.ศ. 2503 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำ�ให้กลุม่ นายทุนสามารถใช้ทนุ ของ
ตนเองเข้าไปครอบครองทีด่ นิ ในชนบทไว้เป็นจำ�นวนมากโดยอาศัยโครงการของรัฐ
และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐ ร่วมกับผู้นำ�ชาวบ้าน เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในท้องถิ่นในการจัดหาที่ดินมาออกเอกสารสิทธิ (ทรงศักดิ์ ปัญญา 2551: 114)
ในช่วงเวลาร่วม 20 ปี (พ.ศ. 2528-2547) กรมทีด่ นิ ได้มโี ครงการเร่งรัดการ
ออกโฉนดที่ดิน โดยมีเป้าหมายเพื่อออกโฉนดที่ดินของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
มีเนื้อที่ทั้งหมด 78.4 ล้านไร่ โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลก
วัตถุประสงค์ของโครงการเพือ่ สร้างความมัน่ คงในการถือครองทีด่ นิ ให้แก่เกษตรกร
สร้างแรงจูงใจในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น3 นโยบายนี้
ส่งผลให้มีการออกเดินสำ�รวจเพื่อเร่งรัดออกโฉนดให้ได้จำ�นวนตามเป้าหมายที่
กำ�หนดไว้ของโครงการ และยังทำ�ให้เกิดอาชีพนายหน้าค้าทีด่ นิ โดยกลุม่ ผูน้ �ำ ท้องถิน่
ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นเสมือนศูนย์ขอ้ มูลระดับหมูบ่ า้ นให้กบั กลุม่ นายทุน กระบวนการซือ้
3

รายงานสรุปข้อเท็จจริงปัญหาการถือครองที่ดินกรณีจังหวัดลำ�พูน-เชียงใหม่, สหพันธ์เกษตรกร
ภาคเหนือ, เอกสารอัดสำ�เนา, 2545, หน้า 49-56.

บทที่ 5: กรณีศึกษาปัญหาป่าไม้และที่ดิน: จังหวัดลำ�พูน
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ขายที่ดินในระยะนี้ก่อตัวขึ้นและขยายตัวอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่ป่าจำ�แนก
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้สำ�รวจเพื่อจำ�แนกไว้ให้เป็นป่าถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึง่ ป่าจำ�แนกอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของ พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช
2484 ซึ่งห้ามไม่ให้มีการตัดไม้ เก็บของป่า และปลูกสร้างที่พักอาศัย (อานันท์
กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2538: 113)
ในบริเวณที่ชาวบ้านได้จับจองทำ�กินส่วนใหญ่อยู่ในป่าแพะซึ่งเป็นป่าที่ไม่
สมบูรณ์ ที่ดินในป่าแพะบางพื้นที่ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นป่าจำ�แนกคือ แยกออกมา
จากเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วเพื่อให้ชาวบ้านสามารถ
เข้าไปทำ�ประโยชน์ ได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะป่าจำ�แนกบางส่วนอาจอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติ บางพื้นที่อาจอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีกฎหมาย
สงวนหวงห้ามไว้ เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของการนิยามความหมายป่าไม้
ระหว่างรัฐกับราษฎร (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 2538: 113)
แต่ปา่ แพะบางส่วนมีใบแสดงการใช้ประโยชน์และการครอบครอง เช่น ภบท.5 ส.ค.
1 น.ส.3 น.ส. 3ก บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิตามกฎหมาย กำ�นัน และผู้ใหญ่บ้าน
จะต้องเป็นผู้ให้ปากคำ�แก่เจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อรังวัดออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่เป็น
ที่สาธารณะ นายหน้าของนายทุนจะต้องให้ผลประโยชน์แก่ผู้ใหญ่บ้าน และกำ�นัน
แลกกับความร่วมมือในการออกเอกสารสิทธิ การรังวัดนีด้ �ำ เนินการทัง้ โดยเปิดเผย
และลักลอบ (ทรงศักดิ์ ปัญญา 2551: 115) ทำ�ให้ที่ดินจำ�นวนมากตกอยู่ในมือของ
นายทุนทั้งที่ได้มาโดยชอบและมิชอบตามกฎหมาย
5.1.2 ขบวนการเคลือ่ นไหวของประชาชนเพือ่ ปฏิรปู การถือครองทีด่ นิ ในภาคเหนือ

การต่อสูเ้ รือ่ งทีด่ นิ ของเกษตรกรมีมาอย่างยาวนานนับตัง้ แต่ยคุ 14 ตุลาคม
2516 ในยุคของความเบ่งบานของประชาธิปไตยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน
เครือข่ายปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ ประชาชนประกอบด้วยองค์กรประชาชน คือ สมัชชาคนจน
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ สมัชชาชาวนาชาวไร่ภาคอีสาน สมาพันธ์ชาวประมง
พืน้ บ้านภาคใต้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และเครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนภาคใต้ โดยเครือข่ายมีวัตถุประสงเพื่อตรวจสอบการทุจริต
การเช่าทีด่ นิ รัฐ การออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้
รวมถึงเปิดประเด็นปัญหาการถือครองทีด่ นิ โดยเฉพาะการทุจริตในการออกเอกสาร
สิทธิในที่ดินสาธารณะ ที่ชุมชน ที่ดินของรัฐ (อัจฉรา รักยุติธรรม 2548: 13)
จะเห็นว่าการต่อสู้เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินของภาคประชาชนเป็น
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เครือข่ายทีห่ ลากหลาย มีประเด็นปัญหาทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ การประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ ทับที่ทำ�กิน ที่อยู่อาศัยหรือการเข้าไปใช้ที่ราชพัสดุ
ที่สาธารณะ ที่ทหาร รวมถึงที่ดินเอกชน แต่มีความสอดคล้องกันในเรื่อง “ปัญหา
ที่ดิน” ในมิติต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก มีความซับซ้อน
ของปัญหาในหลากหลายมิติ ตราบใดที่ที่ดินยังมีความสำ�คัญในการผลิต และยัง
ไม่มกี ารปฏิรปู ทีด่ นิ ปัญหานีก้ จ็ ะรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเครือข่ายได้ด�ำ เนินการเรียก
ร้องสิทธิการใช้ที่ดินของรัฐ
กรณีการยึดทีด่ นิ ทีเ่ อกชนทีไ่ ด้มาโดยมิชอบ และทีด่ นิ เอกชนทีท่ ง้ิ ร้างว่างเปล่า
มีจุดเริ่มต้นมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดทำ�ให้เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ทำ�ให้เกิดหนีเ้ สีย (NPL) หรือหนีท้ ี่ไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ธนาคารโลกได้ให้เงินกู้แก่
รัฐบาลไทย เพือ่ เร่งรัดการออกโฉนดทีด่ นิ สำ�หรับผูท้ เี่ ป็นเจ้าของทีด่ นิ อย่างเป็นธรรม
ทำ�ให้นายทุนพากันกว้านซื้อที่ดินตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเพื่อเก็งกำ�ไร
(พงษ์ทิพย์ สำ�ราญจิตน์ ใน อัจฉรา รักยุติธรรม บรรณาธิการ 2548: 40) แล้วนำ�
ไปจำ�นองกับสถาบันทางการเงิน พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทำ�ให้เกิดเอ็นพีแอล (NPL)
ทำ�ให้ที่ดินถูกทิ้งร้างว่างเปล่า
หลังปี พ.ศ. 2530 พบว่า ที่ดินจำ�นวนมหาศาลได้ไหลไปกระจุกตัวในมือ
ของนายทุน ส่วนเอกสารสิทธิถูกจำ�นองไว้กับสถาบันการเงิน ทำ�ให้ที่ดินถูกทิ้ง
รกร้างว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าที่ประเทศไทยต้องสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจไปกว่า 127,384 ล้านบาทต่อปี (พงษ์ทิพย์ สำ�ราญจิตน์ ใน อัจฉรา
รักยุติธรรม บรรณาธิการ 2548: 40-41)
ในช่วงเวลาที่มีการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิพบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือมีการ
ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายในหลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะการลักลอบออก
เอกสารสิทธิในที่ดินสาธารณประโยชน์ และป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดย
การ “สวมสิทธิ์” หรือ “ส.ค.บิน” (พงษ์ทิพย์ สำ�ราญจิตน์ ใน อัจฉรา รักยุติธรรม
บรรณาธิการ 2548: 41)
จากการสำ�รวจของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน สหพันธ์เกษตรกร
ภาคเหนือ กลุม่ เพือ่ นประชาชน พบว่า พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำ�พูน
เป็นพืน้ ทีท่ มี ปี ญั หาทีด่ นิ จำ�นวน 26 กรณี (อัจฉรา รักยุตธิ รรม บรรณาธิการ 2548:
102-107) แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้คือ
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กรณีที่ 1 นายทุนปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์
จำ�นวน 11 แห่ง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 6 แห่ง บ้านดงป่าหวาย อ.ดอยหล่อ
บ้านดอยแก้ว อ.จอมทอง บ้านหนองห่าย อ.จอมทอง บ้านดอยน้อย อ.ดอยหล่อ
บ้านคานาอัน อ.จอมทอง บ้านโป่ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง เช่น
บ้านสันทราย อ.พาน บ้านดงเจริญ อ.พาน จังหวัดลำ�พูน 3 แห่ง เช่น บ้านหล่ายแก้ว
อ.บ้านโฮ่ง บ้านสันหางเสือ และบ้านพระบาท อ.ป่าซาง
กรณีที่ 2 มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบทับที่ป่า จำ�นวน 7 แห่ง
โดยแยกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่งคือ บ้านห้วยม่วง อ.จอมทอง และจังหวัด
ลำ�พูน 6 แห่ง ได้แก่ (1)บ้านเหล่าปงเสือ บ้านวังผาง บ้านดงหลวง บ้านเวียง
อ.หนองล่อง (2)บ้านไร่ดง บ้านหนองสมณะ บ้านแม่อาว อ.ป่าซาง (3)บ้านหนองเจดีย์
อ.ป่าซาง (4)บ้านไร่กอค่า อ.ป่าซาง (5)บ้านโป่งรู อ.ป่าซาง และ (6)บ้านสันป่าฮัก
อ.ป่าซาง
กรณีที่ 3 การรุกที่ดินจัดสรรโดยรัฐหรือกรณีหนองปลาสวาย จ.ลำ�พูน
เดิมที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดสรรที่ดิน
โดยรัฐในเขตอำ�เภอบ้านโฮ่ง-ป่าซาง (หนองปลาสวาย) ต่อมาโครงการถูกยกเลิก
นายทุนจึงกว้านซือ้ ทีแ่ ล้วนำ�ไปออกโฉนดทีด่ นิ โดยมิชอบ และปล่อยทิง้ ร้างว่างเปล่า
ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านที่อยู่ใน อ.เวียงหนองล่อง
ได้แก่ บ้านแพะใต้ บ้านท่าหลุก บ้านท่าช้าง บ้านหนองล่อง และหมู่บ้านในเขต
อ.บ้านโฮ่ง ได้แก่ บ้านหนองสูน บ้านท่ากอม่วง บ้านหนองเขียด บ้านศรีเตี้ย
บ้านศรีเจริญ บ้านศรีลาภรณ์ และบ้านดงขี้เหล็ก
การเข้าไปยึดทีเ่ อกชนหรือทีช่ าวบ้านสร้างวาทกรรมว่า “การปฏิรปู ทีด่ นิ โดย
ประชาชน” โดยมีสำ�นึกว่าที่ดินจะต้องเป็นของผู้ที่ทำ�ประโยชน์จากที่ดิน ดังกรณี
ศึกษาดังต่อไปนี้ ซึ่ง อปท. มีบทบาทสนับสนุนให้ประชาชนมีโฉนดชุมชน
5.1.3 กรณีศึกษาตำ�บลศรีเตี้ย อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน

ในส่วนนีเ้ ป็นการสัมภาษณ์ นายสมบัติ ณวรรณไทย ประธานสภาเทศบาล
ตำ�บลศรีเตีย้ นายพัลลภ หาคำ�รุจา รองนายกเทศมนตรีต�ำ บลศรีเตีย้ นายธนา ยะโสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลศรีเตี้ย และเป็นแกนนำ�คนสำ�คัญในการเรียกร้องการ
ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งชี้ให้เห็นบริบท ปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกระจาย
ที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม
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กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1.4 สภาพทั่วไปของเทศบาลตำ�บลศรีเตี้ย อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน

เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีจำ�นวนประชากร 5,800 คน ใน 1,700 ครัวเรือน
มีหมู่บ้านในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีแม่นํ้าลี้
ไหลผ่าน ในบริเวณเขตพื้นที่มีลำ�ห้วย/ลำ�เหมือง 5 สาย คือ ลำ�เหมืองเปาโตน
บ่องครก พันตอง กันงอ และบ้า นดง มีฝาย 2 แห่ง คือ บ้านดงขี้เหล็ก
และบ้านศรีเตีย้ พืน้ ทีบ่ างส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ บ้านโฮ่ง พืน้ ทีป่ า่ สงวน
บางส่วนเป็นที่ดินทำ�กินไม่เหลือสภาพพื้นที่ป่าภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าลี้
มีพื้นที่ 29.5 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่มีภูเขาไม่สูง มีสำ�นักสงฆ์ 2 แห่ง เทศบาล
ตำ�บลศรีเตี้ยมีรายได้จำ�นวน 19 ล้านบาท เป็นเงินรายได้ 3 ล้านบาท เงินอุดหนุน
จากภาครัฐ 16 ล้านบาท ส่วนใหญ่เก็บจากภาษีที่ดิน
5.1.5 ปัญหาที่ดินในพื้นที่

ปัญหาจัดที่ทำ�กินในเทศบาลตำ�บลศรีเตี้ยเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติกันพื้นที่จำ�นวน 15,000 ไร่ ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าบ้านโฮ่งในปี พ.ศ. 2507 แล้วจัดสรรให้แบบเหวี่ยงแห ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ
คนละ 5-10 ไร่ แต่ชาวบ้านบางส่วนไม่รู้ว่าพื้นที่ของตนอยู่บริเวณไหน หรือบาง
ส่วนอยูห่ า่ งไกลจากพืน้ ทีท่ ี่ได้รบั จัดสรร เช่น ราษฎรบางส่วนอยู่ในเขตตำ�บลป่าซาง
ฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง แต่รัฐได้จัดที่ทำ�กินให้ในเขตอำ�เภอบ้านโฮ่งจึงไม่มาขอ
รับสิทธิ ทำ�ให้พื้นที่เหล่านั้นไม่มีเจ้าของหรือ ถูกผู้อื่นเข้าใช้ประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2528 ได้มกี ารเรียกใบจองคืน (เพิกถอนใบจอง) จากราษฎรที่ได้
จัดที่ดินทำ�กินเพราะประสบปัญหา ราษฎรไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ได้จริง
พ.ศ. 2533 มีการเดินสำ�รวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน และในช่วงเวลานี้
บริษัทเอกชนได้เข้ามา เพื่อซื้อที่ดินของชาวบ้าน มีการออกโฉนดที่ดินโดยอ้างว่า
ที่ดินที่บริษัทที่ซื้อจากชาวบ้านมีการครอบครองมาก่อนปี พ.ศ. 2497 เพราะที่ดิน
ผืนใดที่มีการครอบครองก่อนปี พ.ศ. 2497 ไม่ต้องมีหลักฐานการครอบครอง
เช่น ใบจอง ส.ค.1 หรือหลักฐานการเสียภาษี บริษัทที่กว้านซื้อที่ดินส่วนใหญ่
อ้างว่าชาวบ้านครอบครองในปี พ.ศ. 2493 เช่น นายศรีวรรณ จำ�ปาทอง ครอบครอง
ทีด่ นิ ในปี พ.ศ. 2493 แต่ทจี่ ริงเกิดปี พ.ศ. 2497 ซึง่ เป็นการทุจริตสร้างหลักฐานเท็จ
เพื่อมาขอออกโฉนดที่ดิน
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ปัญหาการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบของเอกชนยังปรากฏในเขตพื้นที่
ใกล้เคียงคือ ตำ�บลหนองล่อง และตำ�บลหนองปลาสวาย
กลุ่มบริษัทเอกชนที่เข้ามาออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่ตำ�บลศรีเตี้ย
ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นบริษทั จัดสรรทีด่ นิ โดยกลุม่ บริษทั เอกชน
เหล่านี้จะเข้ามาซื้อที่ดินจากชาวบ้านโดยผ่านทางกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้วนำ�ไป
คํ้าประกันเงินกู้ แล้วปล่อยที่ดินเหล่านั้นให้รกร้างว่างเปล่าไม่มีการทำ�ประโยชน์
กระบวนการที่กลุ่มทุนเข้ามาในพื้นที่พบว่า มีที่ดินที่ชาวบ้านยินยอมขาย
ให้ประมาณร้อยละ 3 ส่วนอีกร้อยละ 97 ไม่ได้ขายแต่บางส่วนถูกสวมสิทธิ์ทำ�ให้
ชาวบ้านต้องการตรวจสอบ และให้เพิกถอนโฉนดของนายทุน
ในปัจจุบันพื้นที่เทศบาลตำ�บลศรีเตี้ยมีปัญหาคือ พื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 4
อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจำ�นวน 2,000 ไร่ หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 มีพื้นที่
สาธารณะที่ประกาศเป็นพื้นที่หวงห้าม 3,300 ไร่ (อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ)
หมู่ 5 มีที่ดินที่มีปัญหา 700 ไร่ หมู่ 3 บ้านศรีเตี้ย หมู่ 6 บ้านศรีเจริญ หมู่ 7
บ้านศรีลาพร มีที่ดินที่เป็นปัญหา 1,500 ไร่
ปัญหาในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 4 เกิดจากชาวบ้านเข้าไปอยู่ในพื้นที่เขตป่า
สงวนแห่งชาติ ปัญหา คือ ไม่มีการกำ�หนดเขต (เส้น) ที่แน่นอนระหว่างเขตป่า
สงวนแห่งชาติ และเขตที่ทำ�กินของชาวบ้าน
ในส่วนนี้เทศบาลได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ป่าไม้จัดทำ�แผนที่กำ�หนดเขต
ไปแล้วจำ�นวน 20,000 บาท แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 มีพื้นที่ที่มีปัญหาจำ�นวน 3,200 ไร่ ซึ่งแต่เดิมพื้นที่นี้
เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำ�กิน เป็นพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่ 3,200 ไร่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่หวงห้ามโดยอำ�เภอเป็นผู้ออก
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2533 โดยเฉพาะหมู่ 2 บ้านสันปูเลยเป็นที่สงวน
หวงห้าม (พืน้ ทีท่ หาร) ประชาชนเข้าทำ�ประโยชน์ไม่ได้ เทศบาลไม่มอี �ำ นาจในการ
จัดการ
ในปัจจุบันพื้นที่หวงห้ามดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นที่ทำ�กินของชาวบ้าน
เป็นส่วนใหญ่ แต่วา่ ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในทีด่ นิ ผืนนี้ได้ เพราะว่ายังเป็นเขต
หวงห้าม ทำ�ให้ชาวบ้านต้องการทีจ่ ะเพิกถอนเขตพืน้ ทีห่ วงห้าม โดยมีการกำ�หนด
เขตให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ทำ�กินของชาวบ้าน หรือพื้นที่ใดเป็นที่หวงห้าม
ซึ่งจะนำ�มาสู่การออกเอกสารสิทธิเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
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พื้นที่หมู่ 5 ที่ดินที่มีปัญหามีจำ�นวน 700 ไร่ (บ้านดงขี้เหล็ก) เป็นที่นายทุน
ทัง้ หมด เดิมเป็นเขตป่าเสือ่ มโทรม ต่อมาเอกชนได้เข้ามาออกเอกสารสิทธิ ปัจจุบนั
ชาวบ้านได้เข้าครอบครองทำ�กิน
บ้านสันปูเลย หมู่ 5 บ้านศรีเตี้ย ศรีเจริญ ศรีลาพร หมู่ 3 หมู่ 6 และหมู่ 7
มีปัญหาคล้ายกัน คือ การเข้ายึดที่ที่รกร้างของเอกชน ที่ชาวบ้านเชื่อว่าออก
เอกสารสิทธิโดยมิชอบ โดยมีนายทุนได้เข้ามาประสานงานผ่านผูน้ �ำ ท้องถิน่ กำ�นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น เพือ่ กว้านซือ้ ทีด่ นิ สร้างหลักฐานเท็จเพือ่ ออกโฉนด จากการตรวจสอบ
มีการกล่าวอ้าง เช่น
• นายคำ� ต่อมสาร ตายปี พ.ศ. 2518 แต่อา้ งในเอกสารว่ามีการซือ้ ทีด่ นิ
จากนายคำ� ในปี พ.ศ. 2527
• นายพวง วรรณะ ตายปี พ.ศ. 2519 แต่มีการขายที่ดินในปี พ.ศ. 2527
• นายสุข ตากี้ ตายปี พ.ศ. 2502 ขายที่ดินในปี พ.ศ. 2527 รวมถึงกรณี
นายแก้ว วงศ์กมล ที่มีลักษณะเหมือนกรณีนายสุข ตากี้ เป็นต้น
แสดงให้เห็นว่าการออกโฉนดในพืน้ ทีม่ คี วามไม่โปร่งใส ชาวบ้านเกิดความ
ตระหนักว่าจะต้องรักษาพื้นที่ผืนนี้ไว้ จึงนำ�มาสู่การต่อสู้ของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะ
อนุรักษ์ รักษาที่ดินข้างต้น ทำ�ให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป 1 ราย
5.1.6 การต่อสู้ของชาวบ้านศรีเตี้ย

การต่อสูข้ องชาวบ้านเพือ่ ให้ทดี่ นิ เป็นกรรมสิทธิข์ องชาวบ้าน ดังคำ�ประกาศ
ลำ�พูน ในวันที่ 12 กันยายน 2545 ที่ว่า “…ที่ดินมิอาจปล่อยให้ตกเป็นเครื่องมือ
สินค้า การซื้อขายของนายทุนและข้าราชการฉ้อฉลได้อีกต่อไป เรามิอาจปล่อย
ให้รัฐและนายทุนจัดการที่ดิน อันเป็นต้นทุนทางสังคมเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป
ณ ที่นี้ เราขอประกาศว่า การปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน…จักสามารถดำ�เนินการแล้ว
เสร็จได้ โดยมือเราเท่านั้น การจัดสรรที่ดินคืนให้กับชาวนาผู้ยากไร้ ไร้ที่ทำ�กิน…
มิอาจคาดหวังจากกลไกแห่งรัฐในนามนายทุนได้อกี ต่อไป…การเข้าไปปฏิรปู ทีด่ นิ
โดยชุมชน คือ คำ�ตอบเดียวทีก่ ระจายการถือครองทีด่ นิ อย่างเป็นธรรม คืนปัจจัย
การผลิตให้ชาวนา เกษตรกร สามารถผลิตอาหารหล่อเลีย้ งชาวโลกอย่างเป็นธรรม
4

4

ประกาศภายหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ มีอำ�นาจในการจับกุม คุมขังชาวบ้านในเขตป่า และที่ดินสาธารณะ การประกาศเจตนาข้างต้น
โดยเครือข่ายปฏิรปู ทีด่ นิ โดยชุมชน เพือ่ สะท้อนให้เห็นอำ�นาจรัฐทีค่ กุ คามชาวบ้าน ตามมติ ค.ร.ม. ฉบับนี้
ได้มีการจับกุมชาวบ้านกว่า 100 คน มากกว่า 1,000 คดี.
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และยั่งยืน…” (อัจฉรา รักยุติธรรม, บรรณาธิการ 2547: 24-25) เนื่องด้วยการออก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้า
หน้าที่ตำ�รวจ มีอำ�นาจในการจับกุม คุมขัง ชาวบ้านในเขตป่า และที่ดินสาธารณะ
การประกาศเจตนาข้างต้นโดยเครือข่ายปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน เป็นการตอบโต้มติ
ค.ร.ม. ฉบับนี้ได้มีการจับกุมชาวบ้านกว่า 100 คน เกิดเป็นคดีมากกว่า 1,000 คดี
ชาวบ้านศรีเตีย้ ซึง่ เป็นหนึง่ ในเครือข่ายปัญหาทีด่ นิ โดยชาวบ้านศรีเตีย้ ได้ตอ่ สูเ้ พือ่
การปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังต่อไปนี้
ก) ชาวบ้านศรีเตีย้ ได้พยายามปลดกำ�นันตำ�บลศรีเตีย้ โดยการลงประชามติ
ทีม่ ขี อ้ พิพาทกับชาวบ้านในการเป็นนายหน้าให้นายทุน ในการลงประชามติครัง้ นี้
ชาวบ้านจำ�นวน 1,600 เสียงให้ก�ำ นันพ้นจากตำ�แหน่งผูใ้ หญ่บา้ น เพราะการเป็นกำ�นัน
ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อน ถ้าปลดจากผู้ใหญ่บ้านก็จะขาดจากสภาพการเป็นกำ�นัน
โดยปริยาย
ข) ชาวบ้ า นร่ ว มชุ ม นุ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง ในการเรี ย กร้ อ ง โดยเข้ า ร่ ว ม
เคลื่อนไหวกับ คณะกรรมการเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) แนวร่วมเกษตรกร
ภาคเหนือ (นกน.) สมัชชาคนจน เป็นต้น เพือ่ เรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู ทีด่ นิ และเพิกถอน
เอกสารสิทธิที่ได้มาโดยมิชอบของนายทุน การต่อสู้ของชาวบ้าน อาศัยกลยุทธ์
ที่หลากหลาย ทั้งการชุมนุมกดดัน เช่น ร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายที่ดินแห่ง
ประเทศไทย ไปเรียกร้องเพือ่ ให้รฐั บาลแก้ไขปัญหาทีด่ นิ หน้าทำ�เนียบรัฐบาลในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้น การเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
ทีด่ นิ ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จาก รมว. มหาดไทย เพือ่ จะได้เข้าไปขอสำ�เนาเอกสารสิทธิ
เพื่อทราบระวางว่าพื้นที่นั้นๆ เป็นของใคร เป็นต้น การต่อสู้ของพี่น้องชาวบ้าน
อาศัยการต่อสูร้ ว่ มกับองค์กรอืน่ ๆ ในระดับประเทศเพือ่ ให้เกิดพลังในการต่อสู้ เช่น
มีการตั้งเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2539
ค) การแก้ปญั หาของรัฐบาล หน่วยงานราชการไม่ตอ่ เนือ่ งแล้วแต่นโยบาย
ของรัฐบาล ในอดีตอำ�นาจในการสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน อาศัยอำ�นาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในปัจจุบันเป็นอำ�นาจของอธิบดีกรมที่ดิน ทำ�ให้การประสานงาน
มีความยุ่งยากเพราะห่างไกลจากพื้นที่มากกว่าเดิม
ง) การจะเพิกถอนเอกสารสิทธิ หรือโฉนด จะต้องยืนยันว่าได้มาโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย กรณีบา้ นไร่ดง ต.นํา้ ดิบ อ.ป่าซาง บ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง
(บ้านแม่อาวมีการเตรียมการออกโฉนดชุมชนเป็นพื้นที่นำ�ร่องของรัฐบาลใน
ภาคเหนือ)
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จ) ชาวบ้านศรีเตี้ยใช้วิธีการยึดที่ดินก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพราะถ้ารอ
การเพิกถอนโฉนดต้องใช้เวลายาวนาน ในกรณีนี้มีชาวบ้านถูกฟ้องให้ออกนอก
พื้นที่ 1 ราย โดยชาวบ้านเข้าไปยึดที่ดินแล้ว 1,500 ไร่ พบว่าออกเอกสารสิทธิ
ไม่ถูกต้องจำ�นวน 400 ไร่ ที่เหลือจะต้องซื้อคืนไร่ละประมาณ 60,000 บาท ถ้ามี
การออกโฉนดชุมชน
ฉ) ชาวบ้านกลุ่มปฏิรูปที่ดินพยายามเข้าไปเป็นสมาชิกในองค์กรที่เป็น
ทางการของรัฐ เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกและผู้บริหารเทศบาล เพื่อใช้
อำ�นาจขององค์กรรัฐเหล่านั้นในการสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ช) การเรียกร้องให้มกี ารออกโฉนดชุมชน โฉนดชุมชนมีขอ้ ดี คือ ชาวบ้าน
มีที่ทำ�กินตลอดไป เป็นการกระจายการถือครองที่ดิน รวมถึงชาวบ้านมีความ
ยืดหยุ่นในการจัดการภายใน ทำ�ให้ที่ดินไม่ตกเป็นของนายทุนในอนาคต โดยเริ่ม
ในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 ก่อนและจะทำ�ต่อไปในหมู่ 5
สถานภาพปัจจุบัน ได้มีมติตามมติ ค.ร.ม. วันที่ 8 มีนาคม 2554 ได้มี
การตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ออกตามโครงการเดินสำ�รวจออกโฉนดที่ดินบริเวณ
บ้านสันตับเต่า หมู่ที่ 17 ตำ�บลบ้านโฮ่ง อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน และบริเวณ
ที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ 15,000 ไร่ ตำ�บลหนองปลาสวาย อำ�เภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลำ�พูน เรือ่ งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะทำ�งานฯ ให้ด�ำ เนิน
การตรวจสอบเอกสารสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวว่า มีลักษณะพื้นที่เป็นอย่างไร มีใคร
เป็นเจ้าของ ออกเอกสารสิทธิเมื่อไหร่ ออกโดยวิธีใด เป็นการออกโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ ซึ่ง กรมที่ดิน (โดยสำ�นักมาตรฐานการออกหนังสือสำ�คัญ) ได้มี
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 แห่งประมวล กฎหมายที่ดิน
เพื่อดำ�เนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินจำ�นวน 21 แปลง และ 49 แปลง ตามลำ�ดับ
โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำ�สั่งที่ 97/2554 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
แต่งตัง้ คณะทำ�งานตรวจสอบเอกสารสิทธิบริเวณโครงการจัดทีด่ นิ ผืนใหญ่ 15,000 ไร่
ตำ�บลหนองปลาสวาย อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
เอกสารสิทธิบริเวณดังกล่าวได้ออกไปโดยชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ (จาก www.
thaigov.go.th สืบค้นวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)
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5.1.7 บทบาทของ อปท.

คณะกรรมการกระจายอำ�นาจตามคำ�สัง่ (2/2551) กรมการปกครอง กรมทีด่ นิ
ร่วมกับเทศบาล(หรือ อปท.) ท้องถิ่น (เทศบาลศรีเตี้ย) อาศัยอำ�นาจตาม พ.ร.บ.
กระจายอำ�นาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เรื่องการจัดบริการสาธารณะ ในที่นี้คือ
ที่ทำ�กิน มีขั้นตอนคือ
ก) ในตอนแรกขบวนการต่ อ สู้ เ พื่ อ ที่ ดิ น เกิ ด จากประชาคมหมู่ บ้ า นใน
ตำ�บลศรีเตี้ย คือ หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 เรื่องโฉนดชุมชน ในพื้นที่มีการประชามติ
มากกว่า 50 ครั้ง โดยชาวบ้านทำ�กันเอง ในตอนหลังเทศบาลเข้าไปมีบทบาท
อย่างสำ�คัญ คือ
• ตั้งสหกรณ์รองรับ โดยมีเทศบาลเป็นตัวประสาน
• ตั้งคณะกรรมการบ้านมั่นคงฯ ในหมู่ 3 6 และ 7 รองรับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.)
ข) เทศบาลสนับสนุนเงินจำ�นวน 2,000 บาท เพือ่ ใช้ด�ำ เนินการลงประชามติ
ค) จัดทำ�ฐานข้อมูลให้แก่ทางราชการ เช่น ผู้ครอบครองที่ดิน แนวเขต
เป็นต้น
ง) เป็นผู้นำ�ในการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ
จ) ติดตามประสานงาน
ที่ดิน ที่นำ�มาจัดทำ�โฉนดชุมชนแต่เดิมเป็นที่ดินเอกชน ที่ประชาชนเคยใช้
ประโยชน์มาก่อน แต่เอกชนเข้ามาออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย วิธี
การคือ
ก) การออกโฉนดชุมชนจะออกในนามของของสหกรณ์
ข) สหกรณ์จะต้องผ่อนเงินคืนให้รัฐโดยเก็บจากประชาชนที่ใช้ประโยชน์
จากที่ดิน เพื่อคืนให้แก่เอกชนเฉพาะส่วนที่มีสิทธิตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
อย่างแท้จริง ส่วนชาวบ้านไม่มีสิทธิในการขาย
ค) เมือ่ ไม่ใช้ประโยชน์แล้วสามารถขายคืนให้แก่สหกรณ์หรือ “ธนาคารทีด่ นิ ”
จะนำ�ไปขายให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้
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หน่วยงานทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมอย่างสำ�คัญ ในการต่อสูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิใน
ที่ดินทำ�กินของชาวบ้านศรีเตี้ย คือ เทศบาลตำ�บลศรีเตี้ย ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทอย่างสำ�คัญในปัจจุบัน รวมถึงเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิด
ชาวบ้าน รับรู้ถึงปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเทศบาลตำ�บลศรีเตี้ย
เป็นเทศบาลทีม่ จี ดุ เด่นทีส่ �ำ คัญ คือ เป็นเทศบาลทีก่ ลุม่ ปฏิรปู ทีด่ นิ สามารถเข้าไปมี
บทบาททัง้ ด้านบริหาร และนิตบิ ญั ญัติ ทำ�ให้น�ำ องค์กรเข้าไปมีสว่ นในการแก้ปญั หา
ขับเคลื่อนได้ เพราะเทศบาลเป็นองค์กรตามกฎหมายสามารถใช้ในการต่อรองกับ
องค์กรภาครัฐอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเคลื่อน ไหวภาคประชาชน ทำ�ให้การต่อสู้ของ
ชาวบ้านมีพลังเพิม่ มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามอำ�นาจหน้าทีข่ องเทศบาลยังมีขอ้ จำ�กัด
ในหลายๆ ด้าน ทำ�ให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เท่าที่ควร เช่น
ก) ไม่มีกฎหมายที่ให้อำ�นาจท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550
ข) ท้องถิ่นไม่มีอำ�นาจในการจัดการภารกิจในหน่วยงานอื่นๆ ที่ ได้รับ
มอบหมาย เช่น การออกเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องป่าชุมชนซึ่งยังไม่มีกฎหมาย
รองรับ
ค) การกระจายอำ�นาจหรือภารกิจต่างๆ ให้ท้องถิ่น แต่ไม่มีการกระจาย
งบประมาณ และบุคลากรตามมาด้วย
ง) การออกเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ อปท. ไม่มีอำ�นาจอย่างแท้จริงจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายอำ�เภอ
จ) เขตป่า และพื้นที่ทำ�กินของชาวบ้านไม่ชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นเขตป่า
เขตไหนชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนนี้ อปท. ยังไม่มีอำ�นาจใน
การจัดการ ในปัจจุบนั อปท. ต้องขอความร่วมมือจากกรมป่าไม้เพือ่ จับพิกดั เขตป่า
ว่าส่วนไหนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออยู่ในเขตที่ทำ�กินของชาวบ้าน
ฉ) อปท. (เทศบาล/ อบต.) กรณีเทศบาลตำ�บลศรีเตีย้ ไม่มอี �ำ นาจเพิกถอน
ออกโฉนด จับผู้กระทำ�ผิดไม่ได้
ช) ชาวบ้านคิดว่า NGOs ดีกว่าองค์กรรัฐอืน่ ๆ เพราะสามารถเรียกร้องและ
สร้างพลังต่อรองกับรัฐได้มากกว่า
ซ) เทศบาลไม่มีศักยภาพสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้
งบประมาณจำ�นวนมาก เช่น นอกจากปัญหาที่ดินแล้วในเขตเทศบาลศรีเตี้ย
ยังมีปัญหาเรื่องนํ้าที่ขาดแคลนในฤดูแล้ง และนํ้าท่วมในฤดูฝน รวมถึงตลิ่งพัง
จำ�นวน 8 หมู่บ้านจาก 9 หมู่บ้าน แต่ไม่มีงบประมาณในการจัดสร้างทำ�ให้เป็น
ปัญหาที่แก้ยังไม่ได้
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การทีจ่ ะทำ�ให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อปท. ทีส่ มั ภาษณ์ตอ้ งการให้เพิม่ อำ�นาจ
ให้แก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น
ก) มีอำ�นาจในการจัดที่ทำ�กินในเขตป่าเสื่อมโทรม ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหวงห้าม เช่น เพิกถอนสภาพป่า เพื่อให้ราษฎรที่เข้าไปทำ�กินในป่าก่อนมีการ
ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้
ข) ท้องถิ่นต้องมีอำ�นาจเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ทิ้งรกร้างว่างเปล่าเกินเวลา
ที่กฎหมายกำ�หนด หรือที่ดินที่ได้มาโดยมิชอบ เพราะท้องถิ่นรู้สภาพว่าในจุดใด
ใครอยู่มาก่อนหรือหลัง
ค) มีกฎหมายให้อำ�นาจแก่ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เป็นกรณีเฉพาะ เช่น
การออก สปก. เพราะการออก สปก. มีข้อกำ�หนดว่าจะต้องมีการสร้างถนน
สาธารณูปโภคให้ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาล ในกรณีนี้ทาง ส.ป.ก. ต้องให้ท้องถิ่น
มีอำ�นาจในการเข้าไปดำ�เนินการแทนในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ในขณะนี้
ไม่สามารถดำ�เนินการได้
ง) ในปัจจุบนั อำ�นาจของท้องถิน่ ยังไม่เข้มแข็ง ขาดการประสานงานตัง้ แต่
ต้นทางของอำ�นาจ (กระทรวงมหาดไทย) มีการออกประกาศ/คำ�สั่ง จำ�นวนมาก
ทำ�ให้ท้องถิ่นไม่มีอิสระ ท้องถิ่นเป็นแต่ผู้รับปัญหา แต่ไม่มีอำ�นาจในการแก้ไข
จัดการ ในส่วนนี้ต้องให้อำ�นาจและอิสระอย่างแท้จริงแก่ท้องถิ่น ลดอำ�นาจของ
ส่วนภูมภิ าคในการสัง่ การให้นอ้ ยลง ลดขัน้ ตอนของการสัง่ การ เช่น ให้การแก้ปญั หา
ยุตใิ นระดับอำ�เภอ หรือจังหวัดไม่ตอ้ งเข้า กรมฯ เหมือนดังปัจจุบนั เช่น การเพิกถอน
เอกสารสิทธิ์เป็นอำ�นาจของอธิบดีกรมที่ดิน เป็นต้น
จ) ให้ท้องถิ่นมีโอกาส “คิด” ทำ�โครงการ/พัฒนาท้องถิ่นของตน เพราะ
ปัจจุบันท้องถิ่นไม่มีโอกาสคิด ทำ�ตามคำ�สั่งจากส่วนกลางอย่างเดียว ในแต่ละวัน
มีหนังสือสัง่ การจากอำ�เภอ จังหวัดจำ�นวนมาก “รัฐต้องเปลีย่ นจากเป็นผูก้ �ำ กับดูแล
มาเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา”
ฉ) การดำ�เนินการจัดการปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา/การเสนอโครงการ/
การกำ�หนดงบประมาณต่างๆ ต้องให้ท้องถิ่นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้/
แก้ปัญหา
ช) การจัดการดูแลป่า/ป่าชุมชน ถ้าให้อำ�นาจท้องถิ่นในการจัดการ หรือ
ดำ�เนินการจะสามารถรักษาป่าได้ดีกว่าปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
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ซ) การแก้ปญั หาการบุกรุกทีป่ า่ จะต้องใช้ “นโยบาย” ไม่สามารถใช้กฎหมาย
อย่างเดียวเพราะกฎหมายบางอย่างล้าสมัยไม่สามารถบังคับได้จริง เช่น การใช้
มติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541 ที่ให้สามารถออก ส.ท.ก. ในพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 3 ชั้น 4
และชั้น 5 ได้ ส่วนพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้น 1 และชั้น 2 ห้ามออก ส.ท.ก. อย่างเด็ดขาด
เพราะเป็นพื้นที่ต้นนํ้า ส.ท.ก. จะออกได้เฉพาะป่าเสื่อมโทรมเท่านั้น ยกตัวอย่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พื้นที่เป็นเขตลุ่มนํ้าชั้น 1 และชั้น 2 ถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่
จังหวัด เป็นต้น
ในส่วนของการเก็บภาษีที่ดินในส่วนของโฉนดชุมชน ปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายรองรับ จากการศึกษาในกรณีนี้ทำ�ให้เราต้องทบทวนการแก้ปัญหาที่
ปัจจุบันเป็นระบบบนลงล่าง คือ ถูกกำ�หนดมาจากส่วนกลาง โดยชุมชนชาว
บ้านไม่มีส่วนร่วมในการหาทางออกของปัญหา รวมถึงหน่วย งานต่างๆ มีความ
เหลื่อมซ้อนของอำ�นาจทำ�ให้ขาดการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำ�กิน หรือปัญหาอื่น ควรได้รับการทบทวนว่าควรให้อำ�นาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการแก้ปัญหา เพราะองค์กรเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่และเข้าใจ
ปัญหามากกว่าองค์กรส่วนกลาง รวมถึงมีกระบวน การที่ชาวบ้านสามารถถ่วงดุล
ตรวจสอบได้ง่ายกว่า ซึ่งน่าจะเป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพิงของชาวบ้านได้ต่อไป
ในอนาคต

5.2 กรณีศึกษา อบต.แม่ทา: การออกข้อบัญญัติป่าชุมชน
อบต. แม่ทา เป็น อบต. ที่มีการจัดการป่าชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถออก
ข้อบัญญัติใช้ในพื้นที่ได้เป็นแห่งแรกๆ ของประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของท้องถิ่นที่สามารถดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อใช้
เป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆ ต่อไป
5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของ อบต. แม่ทา

อบต. แม่ทา ได้รบั การยกฐานะจากสภาตำ�บลเป็นองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ใน
อ.แม่ออน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 80-90 กิโลเมตร มีทางเข้าออก 2 ทาง
คือ ทาง อ.สันกำ�แพง และมาจากจังหวัดลำ�พูนผ่าน ต.ทาปลาดุก ชื่อ “แม่ทา”
มาจากชื่อแม่นํ้าที่ไหลผ่านตำ�บล โดยตำ�บลแม่ทาอยู่ในลุ่มนํ้าแม่ทาตอนบน
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ชุมชนมีความเป็นมาประมาณ 300 ปี มีบรรพบุรุษเป็นคนเมืองเชื้อสาย
ลัวะ (ลาว) คนยองที่อพยพมาจาก อ.ป่าซาง จ.ลำ�พูน (ลื้อ) และขมุ ซึ่งมารับจ้าง
ตอนที่มีการสัมปทานป่าในอดีต มีประชากรประมาณ 1,495 ครัวเรือน หรือ
ประมาณ 5,000 คน แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้าน โดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่
1-4 มีเชื้อสายลัวะ หมู่ที่ 5-7 มีเชื้อสายยอง (คนที่มีเชื้อสายขมุเป็นคนกลุ่มน้อย
กระจายอยู่ทั่วไป)
“อบต.แม่ทามีพื้นที่ 108 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,500 ไร่
ภูมปิ ระเทศมีลกั ษณะเป็นพืน้ ทีร่ าบเชิงเขา มีเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน สภาพ
ดินทั่วไป เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำ�หรับทำ�การเกษตรกรรม (ที่ราบล้อมรอบ
ด้วยภูเขาลักษณะเป็นเกือกม้า) พื้นที่ประมาณร้อยละ 90 เป็นภูเขาและที่ลาดชัน
มี พื้ น ที่ ร าบ ที่ ใ ช้ อ ยู่ อาศั ย ประมาณพื้ น ที่ ทำ � กิ น รวม 22.2 ตารางกิ โ ลเมตร
หรือประมาณ 13,875 ไร่ พื้นที่มีเอกสารสิทธิจำ�นวน 5,000 ไร่ เป็นที่นา
และที่พักอาศัยของชาวบ้าน และอีกประมาณ 79.9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 49,937.5 ไร่” 3 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื มีนโยบายจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ แต่ชาวบ้าน
คัดค้าน จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ซึ่งตาม
ขั้นตอน ผู้แทน อปท. ในพื้นที่จะต้องลงนามเห็นชอบกับการประกาศเขตอุทยาน
ปัจจุบัน อบต.แม่ทา และ อบต.ทาเหนือ ยังไม่ร่วมลงนาม
ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ คือ การเพาะปลูกข้าวไม่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงชีพ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีน้อย การขาดแคลนนํ้าในฤดูแล้งเนื่องจาก
อยู่นอกเขตชลประทาน และมีเพียงแม่นํ้าทาไหลผ่าน และการใช้ประโยชน์
จากป่ายังมีไม่เต็มที่
5.2.2 การจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และความเป็นมาของการจัดตั้งป่าชุมชน

ในพื้นที่ตำ�บลแม่ทาภาครัฐได้ให้สัมปทานป่าไม้ในพื้นที่ 4 ครั้ง ครั้งแรก
เป็นการสัมปทานไม้สัก ครั้งที่สองเป็นการสัมปทานไม้เนื้อแข็ง เพื่อไปทำ�หมอน
รางรถไฟ ครั้งที่สามเป็นการสัมปทานไม้ธรรมดา ไปทำ�ฟืนรถไฟ และครั้งสุดท้าย
เป็ น การสั ม ปทานล้ า งป่ า คื อ ไม้ อ ะไรก็ ไ ด้ นำ � ไปเป็ น เชื้ อ เพลิ ง โรงบ่ ม ยาสู บ
การสัมปทานป่าไม้เลิกไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500
5

ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ อบต. แม่ ท า (http://www.maethafasai.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=47:2010-08-01-08-28-59&catid=1:latest-news&Itemid=28).
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ในระยะแรก ประมาณปี พ.ศ. 2528-2529 การต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์ป่า
เป็นการต่อสู้กับกลุ่มนายทุน โดยมีผู้ใหญ่บ้านและกำ�นันเป็นแกนนำ� แต่ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จ จึงมีการจัดโครงสร้างกรรมการป่า เพื่อจัดระบบป่าชุมชน แต่ก็ยัง
ป้องกันการตัดไม้ไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจากการสัมปทานป่าทำ�ให้ชาวบ้านเรียนรู้ว่า
ไม้มีมูลค่า จึงยังมีชาวบ้านตัดไม้ไปขายที่ ต.บ้านธิ
จุ ดเปลี่ ยนที่ สำ �คัญที่ทำ�ให้ชาวบ้านตระหนักถึง ความสำ �คั ญ ของป่ า ไม้
คือ วิกฤติการขาดแคลนนํ้าในปี พ.ศ. 2535 ทำ�ให้ชาวบ้านไม่สามารถทำ�นาได้
ชาวบ้านได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการขาดแคลนนํ้า พบว่า ในพื้นที่หมู่ 2
และหมู่ 3 ทีร่ บั นาํ้ มาจากลำ�ห้วยแม่บอน ซึง่ ไหลมาจากเขตป่าความเชือ่ (ป่าทีเ่ ป็น
เมืองวิญญาณของคนแม่ทา) ไม่ได้ขาดแคลนนํ้าเหมือนหมู่บ้านอื่นๆ เนื่องจาก
พืน้ ทีป่ า่ ความเชือ่ ถูกสัมปทานเพียงครัง้ เดียว คือ ครัง้ แรกที่ให้ตดั ไม้สกั ส่วนครัง้ ที่
2-4 คนเฒ่าคนแก่ในหมูบ่ า้ นขอให้ละเว้นการให้สมั ปทานในพืน้ ทีป่ า่ ความเชือ่ ดังกล่าว
ทำ�ให้ชาวบ้านเชื่อว่า การที่พื้นที่หมู่ 2 และ 3 ยังคงมีนํ้าใช้มาจากการรักษาป่า
ป่าไม้ไม่ได้ให้ประโยชน์แต่ไม้อย่างเดียว แต่การมีป่ายังให้ประโยชน์เรื่องนํ้าด้วย
ต่อมา ทางชุมชนได้มีการร่างกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า มีการ
แต่งตั้งกรรมการหมู่บ้านมาดูแล โดยมีกำ�นันเป็นผู้ดูแลในภาพรวม ทำ�ให้ป่า
เริ่มฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2537-2538 โดยได้แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ชั้น
ดังรูปที่ 5.1
รูปที่ 5.1 การจัดชั้นของพื้นที่ในเขตแม่ทา
ชั้นที่ 4
ป่าอนุรักษ์
40,000 ไร่

ชั้นที่ 1
ที่ทำ�กินมีเอกสารสิทธิ
5,000 ไร่

ชั้นที่ 3
ป่าใช้สอย (ป่าชุมชน)
25,000 ไร่

ชั้นที่ 2
ที่ทำ�กินในเขตป่าสงวน
9,000 ไร่

บทที่ 5: กรณีศึกษาปัญหาป่าไม้และที่ดิน: จังหวัดลำ�พูน
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การพยายามผลักดันป่าชุมชน เนื่องจากทางชุมชนต้องการแสดงให้สังคมเห็นว่า
ก) ต้องการให้การจัดการทรัพยากร เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนในชุมชน
ต้องการให้คนในชุมชนเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง
อย่างไร ในร่างกฎหมายป่าชุมชน ทีเ่ สนอโดยประชาชน ชุมชนต้องการเป็นผูด้ แู ลป่า
ทั้งป่าเสื่อมโทรม และป่าอุดมสมบูรณ์ แต่รัฐต้องการให้ประชาชนดูแลเฉพาะ
ป่าเสื่อมโทรมเท่านั้น
ข) ชาวบ้านมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากพื้นที่ ต.แม่ทา
เป็นพื้นที่ห่างไกลตัวอำ�เภอ ซึ่งแต่เดิมขึ้นกับอำ�เภอสันกำ�แพง ทำ�ให้ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจ ประกอบกับในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านประมาณ 7 คน ร่วมกัน
ส่งจดหมายสนเท่ห์ ไปยังปลัดอำ�เภอ เพื่อร้องเรียนว่ามีพ่อค้าไม้ลักลอบตัดไม้
ในพื้นที่ ปรากฏว่าอีก 3 วันถัดมา พ่อค้าไม้ได้เรียกชาวบ้านกลุ่มที่ร้องเรียนไปพบ
แล้วแสดงจดหมายสนเท่ห์ฉบับดังกล่าวให้ดู พร้อมกับข่มขู่ว่าอย่าเข้ามายุ่งกับ
เรื่องดังกล่าวอีก เนื่องจากนายทุนดังกล่าวก็เป็นคนในหมู่บ้าน และคนที่ร้องเรียน
คนหนึ่งก็เป็นหลานของนายทุน ทำ�ให้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรง แต่เรื่องดังกล่าว
ก็แสดงให้เห็นว่า ไม่สามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐได้
ค) ต้องการแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ร่วมกันของภาคประชาชน เป็นการ
ยืนยันสิทธิของตน และชุมชนแม่ทาก็ถือว่าเป็นผู้นำ�ของเครือข่ายป่าชุมชน เป็นผู้
ผลักดันมาตั้งแต่การเสนอกฎหมายป่าชุมชน ฉบับประชาชน ในปี พ.ศ. 2540
จนกระทั่งเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการที่รัฐสภา ในปี พ.ศ. 2541 กฎหมาย
ป่าชุมชนมีการร่างออกมาหลายฉบับ รวมทัง้ ฉบับของภาครัฐ โดยประเด็นทีช่ าวบ้าน
ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายของภาครัฐอย่างชัดเจน คือ การทีน่ ายยงยุทธ ติยะไพรัช
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในสมั ย นั้ น
ให้สัมภาษณ์ว่า ห้ามทำ�ป่าชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ โดยพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ
คือ พื้นที่ใดก็ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำ�หนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ (อาศัยความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ทัง้ นี้ ในพืน้ ที่ ต.แม่ทา
เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติไม่ได้อยู่ในเขตป่าอนุรกั ษ์ท�ำ ให้มชี อ่ งทางในการออกเป็น
พื้นที่พิเศษได้
ง) ต้องการให้แม่ทาเป็นต้นแบบของการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการทำ�การเกษตรไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ทดี่ นิ ถึง 30-40 ไร่ เพียง 6-10 ไร่ ก็เพียงพอ
เลีย้ งชีพได้ เกษตรกับป่าสามารถอยูร่ ว่ มกันได้ หากให้ชมุ ชนเป็นผูด้ แู ลป่าทัง้ หมด
จะไม่มีการขยายที่ดินทำ�กินรุกลํ้าพื้นที่ป่าใช้สอย และป่าอนุรักษ์
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พื้นที่วงที่ 2 ที่เป็นที่ดินทำ�กินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชนที่
ทำ�กินอยู่บนพื้นที่นั้นมีทั้งที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2512 ซึ่งมีการประกาศ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกลุ่มที่เข้ามาภายหลังปี พ.ศ. 2512 (ช่วงปี พ.ศ. 2512
ต.แม่ทา มีประชากรประมาณ 3,000 คน) อย่างไรก็ตาม การกำ�หนดเขตพื้นที่
ออกเอกสารสิทธิ์ในสมัยก่อน คนลากโซ่ (หมายถึง คนทีม่ ารังวัดทีด่ นิ ทำ�แนวเขต)
ไม่ได้รงั วัดทีด่ นิ ตามความเป็นจริงมากนัก เช่น ชาวบ้านมีบา้ นอยู่ในหมูบ่ า้ น และมี
ทีส่ วนอยู่ในเขตป่า คนทำ�แนวเขตก็รงั วัดเฉพาะทีท่ อี่ ยู่ในหมูบ่ า้ น ทำ�ให้พนื้ ทีท่ �ำ กิน
ในเขตป่าไม่มกี ารกันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ กอปรกับสมัยก่อนมีความเชือ่
เรื่องเสือ เรื่องวิญญาณในป่าทำ�ให้ไม่กล้าเข้าไป ในขณะที่ชาวบ้านก็ไม่รู้กฎหมาย
และไม่คิดว่าการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ครบพื้นที่ที่ทำ�กินอยู่จริงจะทำ�ให้มีปัญหา
ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
สำ�หรับความร่วมมือกับทางหน่วยงานรัฐที่ดูแลป่าไม้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
เรือ่ ยๆ ถึงแม้วา่ ชาวบ้านและรัฐจะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การอนุรกั ษ์ปา่ แต่ในอดีต
ก็ไม่ได้มคี วามร่วมมือกัน สาเหตุมาจากความไม่เข้าใจกัน แต่ในปัจจุบนั ความสัมพันธ์
เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน อะลุ้มอล่วยกันในบางเรื่อง
อาทิ การใช้ไม้ในเขตป่าใช้สอย มีการกำ�หนดว่าหากตัดไม้ 1 ต้น ต้องปลูกทดแทน
10 ต้น ทั้งที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติไม่สามารถทำ�ได้
ความเป็นมาของการจัดการที่ดินในเขตป่าโดยองค์กรชุมชน เริ่มมาตั้งแต่
สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะความยากจน (ศตจ.) กรมการปกครอง จนกระทั่งรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายการออกโฉนดชุมชน ชาวบ้านไม่ค่อยชอบคำ�ว่า
“โฉนดชุมชน” เท่าใดนัก เนือ่ งจากให้ความรูส้ กึ ว่าเป็นการให้กรรมสิทธิเ์ ป็นของปัจเจก
อย่างไรก็ดี อบต. แม่ทา ได้ยื่นเรื่องขอสมัครเป็นพื้นที่ที่ออกโฉนดชุมชนด้วย
โดยโฉนดชุมชนที่ขอออกจะครอบคลุมถึงที่ดินในวงที่ 3 เขตป่าใช้สอย
ระยะเวลาการครอบครองและใช้ประโยชน์ตามโฉนดชุมชน ตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี6 กำ�หนดให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน
30 ปี (เป็นตามระเบียบกรมป่าไม้ 7 กำ�หนดไว้คราวละไม่ตาํ่ กว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี)
การออกโฉนดชุมชนควรมีระยะเวลาคราวละ 30 ปี และอาจจะกำ�หนดให้เจ้าหน้าที่
รัฐลงตรวจพื้นที่เป็นระยะ อาทิ ทุก 1-3 ปี เป็นต้น
6
7

ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553.
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำ�ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. 2548.
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การออกโฉนดชุมชนนี้จะเชื่อมโยงไปถึงนโยบายธนาคารที่ดินด้วย โดยที่
ดินใดที่ซื้อได้ก็ใช้วิธีกู้เงินจากธนาคารที่ดินไปซื้อ แล้วชาวบ้านค่อยผ่อนใช้ทีหลัง
หรือที่ดินใดขอโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็ขอโอนโดยไม่ต้องซื้อ เป้าหมายของการออก
โฉนดชุมชนก็คอื การป้องกันไม่ให้ทดี่ นิ หลุดจากมือประชาชนที่ได้รบั เอกสารสิทธิ์
ในอนาคต และป้องกันการบุกรุกทำ�ลายป่า
อบต. แม่ทา มีการตรวจสุขภาพป่าทุกปี โดยในอดีตศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์
ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้
ความช่วยเหลือโดยการสอนวิธีการตรวจสุขภาพป่าให้แก่ชาวบ้าน
5.2.3 ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทา เรื่องการจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา พ.ศ. 2550

ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทาออกโดยอ้างตามมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. กำ�หนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 25428
ซึ่งภารกิจด้านป่าไม้ที่ถ่ายโอน ได้แก่ การป้องกันไฟป่า และการปลูกต้นไม้
เท่านั้น และการป้องกันไฟป่า ก็ถ่ายโอนแต่ภารกิจไม่มีการถ่ายโอนงบประมาณ
งบประมาณยังคงอยู่ที่กรมอุทยานฯ และอ้างอิงมาตรา 71 ของ พ.ร.บ. สภาตำ�บล
และองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 โดยข้อบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาตำ�บลแล้ว และได้เสนอเรื่องต่อนายอำ�เภอแม่ออน นายอำ�เภอ
ไม่ได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ดังนั้น เมื่อครบกำ�หนด 15 วัน ทาง อบต.
จึงนำ�ข้อบัญญัติดังกล่าวกลับมาเสนอต่อสภาตำ�บลอีกครั้ง และทางสภาเห็นชอบ
จึงประกาศใช้ในที่สุด
เป้าหมายในการออกข้อบัญญัติมีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่
ก) เป็นการสร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ชาวบ้านทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมดูแลการใช้
ประโยชน์จากป่า ว่าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และมอบหมายจากนายก อบต. ซึ่งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยตำ�แหน่ง
ข) เป็นการสร้างข้อผูกพันในด้านงบประมาณของ อบต. ทีจ่ ะต้องสนับสนุน
การดูแลรักษาป่า และทำ�ให้สามารถตัง้ งบประมาณเพือ่ ดูแลสวัสดิการให้แก่ชาวบ้าน
ที่ดูแลได้
8

ซึง่ ให้อ�ำ นาจแก่ อปท. ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ ของตนเอง
ข้อ (24) การจัดการ การบำ�รุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม.
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ค) เป็นการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรของเทศบาล และชุมชน
การออกข้อบัญญัติใช้เวลาถึง 2 ปี (เริ่มร่างในปี พ.ศ. 2548 และประกาศใช้ปี
พ.ศ. 2550) ทาง อบต. ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน เกิดการ
สร้างทีมงานโดยมีนักวิชาการเข้ามาช่วย โดย อ.ไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายเป็นผู้ร่วมร่างกฎหมาย และให้ อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล เป็นผู้ดูแลให้
คำ�ปรึกษาแก่ชุมชน
ง) เป็นการสร้างเครือข่ายนักวิชาการจากภายนอกเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นตอนการออกข้อบัญญัต9ิ
ก) อบต.แม่ทา จัดประชุมองค์กรชาวบ้านแม่ทา เพือ่ แลกเปลีย่ นการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องถิ่น และหากลไกการสนับสนุนความเข้มแข็งองค์กร
ชาวบ้าน ต่อการจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา
ข) สมาชิก อบต.แม่ทา ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและรูปแบบการจัดการป่า
ชุมชน 7 หมู่บ้าน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทหน้าที่ กลไกการ
สนับสนุนองค์กรชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชนและการออกข้อบัญญัติตำ�บล
ค) สภา อบต.แม่ทา จัดประชุมสมาชิก อบต. ฝ่ายบริหารของ อบต.แม่ทา
เพื่ อ เสนอวาระเรื่ อ งการจั ด ทำ � ข้ อ บั ญ ญั ติ ตำ � บล ว่ า ด้ ว ยการจัด การป่า ชุ มชน
ตำ�บลแม่ทา (ประชุมวาระที่ 1) ซึง่ ทีป่ ระชุมสภา อบต. มีมติเห็นชอบ รับในหลักการ
และให้สมาชิก อบต. ดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำ�การยกร่างเป็นข้อบัญญัติ
ตำ�บล ว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา
ง) สมาชิก อบต.แม่ทา 7 หมู่บ้าน ลงพื้นที่จัดประชุมระดมความคิดเห็น
และความต้องการขององค์กรชาวบ้าน 7 หมู่บ้าน ต่อข้อบัญญัติตำ�บล ว่าด้วย
การจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา
จ) อบต. แม่ทา จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล 7 หมู่บ้าน และยกร่าง
ข้อบัญญัติตำ�บล ว่าด้วย การจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา
ฉ) สภา อบต.แม่ทา เรียกประชุมสมาชิก อบต. เพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ตำ�บล เรื่องการจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา (ประชุมวาระที่ 2) และให้ที่ประชุม
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติตำ�บลและได้รับมติเห็นชอบให้นำ�ร่างข้อ
9

คัดลอกจาก, ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทา เรื่อง การจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ :
แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝกึ อบรมวนศาสตร์ชมุ ชนแห่งภูมภิ าคเอเชียแปซิกฟิก.
2551, หน้า 35-37.
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บัญญัตติ �ำ บลไปจัดทำ�เวทีประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นร่วมกับองค์กรชาวบ้าน
แม่ทา 7 หมู่บ้าน
ช) อบต.แม่ทา จัดประชุมองค์กรชาวบ้านแม่ทา 7 หมูบ่ า้ น เพือ่ สร้างความ
เข้าใจและทำ�ประชาพิจารณ์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อบัญญัติตำ�บล
ซ) อบต.แม่ทา รวบรวมข้อคิดเห็นและนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขต่อร่างข้อบัญญัติ
ตำ�บล ตามมติ ส่วนใหญ่ของเวทีประชาพิจารณ์องค์กรชาวบ้านแม่ทา 7 หมู่บ้าน
ฌ) สภา อบต.แม่ทา เรียกประชุมสมาชิก อบต. เพือ่ ขอมติรบั รองให้ความ
เห็นชอบต่อร่างข้อบัญญัติตำ�บล เรื่องการจัดการป่าชุมชน ตำ�บลแม่ทา (ประชุม
วาระที่ 3) และที่ประชุมมีมติรับร่างข้อบัญญัติตำ�บล และให้นำ�ไปเสนอต่ออำ�เภอ
เพื่อการพิจารณา
ญ) อำ�เภอศึกษาและพิจารณาร่างข้อบัญญัตติ �ำ บล เรือ่ งการจัดการป่าชุมชน
ตำ�บลแม่ทา ตามขั้นตอนของ มาตรา 71 พ.ร.บ. อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ฎ) สภา อบต.แม่ทา จัดประชุมสมาชิก เพื่อพิจารณา ทบทวน และขอมติ
ตามร่างข้อบัญญัติตำ�บล เรื่องการจัดการป่าชุมชน ตำ�บลแม่ทา ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนสมาชิก อบต. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และมีมติให้
นายก อบต. ลงชื่อ และประกาศใช้ตามขั้นตอนของ มาตรา 71 พ.ร.บ. อบต.
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ฏ) นายก อบต. ลงชื่อ และออกคำ�สั่งประกาศข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทา
เรือ่ งการจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา และนำ�ไปติดประกาศตามทีร่ ะเบียบกำ�หนดไว้
การออกข้อบัญญัติข้างต้นชี้ให้เห็นว่า อบต. ได้ให้ความสำ�คัญกับชุมชน
เป็ น อย่ า งมาก เพราะทุ ก ขั้ น ตอนมี การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งทั่ ว ถึ ง
โดยตระหนักว่า “ป่า” เป็นของชุมชน ถ้าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีสำ�นึกว่า
“ป่า” เป็นของชุมชน อบต. หรือผูน้ �ำ ก็ไม่สามารถรักษาป่าไว้ได้ ฉะนัน้ การดำ�เนินงาน
ของ อปท. ไม่ว่าในประเด็นใดต้องแสวงหาความร่วมมือจากชุมชนให้ได้จึงจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
ข้อบัญญัติดังกล่าว บังคับใช้ครอบคลุมเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (วงที่ 4) มีการ
กำ�หนดป่าชุมชนไว้ 5 ป่า โดยมีแนวลำ�ห้วยเป็นตัวแบ่งเขต โดยแบ่งการดูแล
ตามหมู่ ดังนี้ ป่าชุมชนหมู่ 1 หมู่ 2-3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6-7 ป่าชุมชนใน อบต.
แม่ทา ประกอบด้วย
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“(1) ป่าชุมชนบ้านทาม่อน เนื้อที่จำ�นวน 8,548 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับห้วยป่ากล้วยจนถึงสันต้นม่วงคุ๊ ทิศใต้ติดต่อกับสันห้วยแล้ง ห้วยนํ้าขุ่น
และสันกลางห้วยป่าเต้า ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ห้วยแม่บอนบก และทิศตะวันตก
ติดต่อกับห้วยแม่ผาแหน และสันห้วยแม่ลาน
(2) ป่ า ชุ ม ชนบ้ า นท่ า ข้ า ม-บ้ า นค้ อ กลาง เนื้ อ ที่ จำ � นวน 18,813 ไร่
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับห้วยยาบ สันห้วยแล้ง และห้วยแม่ตะกร้า ทิศใต้
ติดต่อกับสันเขาห้วยแม่เลาะ และห้วยแม่ค่อม ทิศตะวันออกติดต่อกับห้วยแม่นึง
และห้วยแม่แจก และทิศตะวันตกติดต่อกับลำ�นํ้าแม่ทา
(3) ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย เนื้อที่จำ�นวน 5,000 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับห้วยนํ้าขุ่น ทิศใต้ติดต่อกับห้วยปงกา ทิศตะวันออกติดต่อกับห้วยเมี่ยง
และห้วยฮ่อม และทิศตะวันตกติดต่อกับห้วยแม่ธิ
(4) ป่าชุมชนบ้านป่านอด เนือ้ ทีจ่ �ำ นวน 10,601 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อ
กับสันห้วยทราย และขุนห้วยนํ้าขุน ทิศใต้ติดต่อกับห้วยป่ากล้วย และห้วยแม่ตีบ
ทิศตะวันออกติดต่อกับห้วยแม่เลาะ และทิศตะวันตกติดต่อกับห้วยแม่ธิ
(5) ป่าชุมชนบ้านดอนชัย-บ้านใหม่ดอนชัย เนื้อที่จำ �นวน 9,862 ไร่
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสันกอม่วงจดสันเขาแม่ตีบ ทิศใต้ติดต่อกับห้วยหก
และห้วยแม่ โฮงห่าง ทิศตะวันออกติดต่อกับสันเขาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดสันเขาห้วยไม้งุ้น จดสันเขาแม่ขะแมว ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับห้วยหก
ติดสันเขาแม่ปา่ ข่า ทิศตะวันตกติดต่อกับสันเขาห้วยแม่ธิ และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ติดต่อกับลำ�ห้วยจะค่าน จดสันเขาแม่โฮ่งห่าง โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดการอนุรักษ์
ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่ทา และสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำ�นาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำ�สั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลนี้” 10
สำ�หรับคุณสมบัตขิ องคนทีจ่ ะสมัครเป็นสมาชิกป่าชุมชน จะเป็นคนในพืน้ ที่
หรือไม่ก็ได้ 11 แต่การขอใช้ประโยชน์จากป่าต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการ
ชุมชนก่อน ว่าจะอนุญาตหรือไม่ (การเป็นสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจเสีย
ค่าใช้จ่ายกรณีขอใช้ประโยชน์จากป่า)12
10
11
12

ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทาเรื่อง การจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา พ.ศ. 2550,หน้า 19-20.
ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทาเรื่อง การจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา พ.ศ. 2550, ข้อ 17.
ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ทาเรื่อง การจัดการป่าชุมชนตำ�บลแม่ทา พ.ศ. 2550, ข้อ 16,17.
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การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทาง อบต. พยายามพัฒนาให้ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยทิศทางอาจพัฒนาเป็นระบบเกษตร
ประณีตที่ใช้ความรู้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปัจจุบัน กองทุนป่าชุมชน ระดับตำ�บลมีเงินกองทุนประมาณแสนกว่าบาท
ในขณะทีก่ องทุนระดับหมูบ่ า้ นมีประมาณ 3-4 แสนบาท และ อบต. ก็มกี ารสนับสนุน
งบประมาณทุกปี โดยสนับสนุนในรูปการจัดกิจกรรม อาทิ ค่าอาหารเลีย้ งชาวบ้าน
ที่มาร่วมทำ�แนวกันไฟ เป็นต้น
จะเห็นว่าการรักษาป่าของชาวบ้านแม่ทา เป็นความร่วมมือระหว่าง อบต.
กับชาวบ้านที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน โดย อบต. เป็นองค์กรที่มีอำ�นาจและ
งบประมาณ ส่วนชาวบ้านเป็นผูม้ บี ทบาทในกิจกรรมอนุรกั ษ์ปา่ การที่ อบต. ได้เข้ามา
มีบทบาทในฐานะตัวประสานในการจัดการป่าของหมู่บ้านต่างๆ รวมถึงออก
ข้ อ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ รองรั บ ความชอบธรรมในการดู แ ลป่ า ของชาวบ้ า นสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดูแลป่า นอกจากนี้ชาวบ้าน และ อบต. ยังได้สร้างข้อตกลง
ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าทำ�ให้ชาวบ้านมีสำ�นึกว่าป่าเป็นของชุมชน
จึงสามารถรักษาป่าในพื้นที่ไว้ได้
5.2.4 การจัดการทรัพยากรอื่นๆ

นอกจากทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินแล้ว ทาง อบต.แม่ทา ยังสนใจการจัด
การทรัพยากรนํ้า เนื่องจาก นํ้าเป็นสิ่งสำ�คัญต่อการเกษตร หากชาวบ้านสามารถ
ทำ�การเกษตรได้ตลอดปี จะส่งผลถึงรายได้ของชาวบ้านที่เพิ่มขึ้น เมื่อเศรษฐกิจดี
สังคมก็จะดีตามไปด้วย
พืชเศรษฐกิจในพืน้ ที่ อบต.แม่ทา คือ ข้าวโพดฝักอ่อน ฤดูฝนจะปลูกในทีส่ งู
ฤดูแล้งปลูกในที่นา มีลำ�ไยบ้างบางส่วน แต่เป็นการปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลมาก
ผลผลิตจึงไม่ค่อยดีนัก นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคขุน โดยให้กินต้นข้าวโพด
เปลือกข้าวโพด ซึ่งเป็นรายได้เสริมของชาวบ้าน
ปัจจุบนั ระบบเหมืองฝายโบราณถูกทำ�ลาย มีการสร้างเหมืองฝายคอนกรีต
มาทดแทนฝายแบบเดิม ทำ�ให้ชาวบ้านเคยชิน และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของ อบต.
ทีจ่ ะต้องเข้ามาจัดการนาํ้ ให้เหมาะสมกับความต้องการ แต่อ�ำ นาจหน้าทีข่ อง อปท.
ในการจัดการนํ้ายังมีอยู่จำ�กัด อาทิ จะขุดลอกคูคลอง สร้างฝายก็ต้องขออนุญาต
จากกรมเจ้าท่าก่อน
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ปัจจุบัน อบต. แม่ทา มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าขาดแคลนในฤดูแล้ง
และนํ้าหลากในฤดูฝน โดยจะเป็นการแก้ไขทั้งลุ่มนํ้าทาตอนบน (ซึ่งมี 4 อปท.)
ในขัน้ แรก ต้องการรวบรวมข้อมูลผูใ้ ช้นาํ้ ว่าทัง้ ปีมกี จิ กรรมการใช้นาํ้ อย่างไร ต้องใช้
ปริมาณเท่าไหร่ และในปัจจุบัน อบต. มีอ่างเก็บนํ้าอยู่ 3 อ่าง จะต้องเพิ่มแหล่ง
กักเก็บนํ้าหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้วางแผนการจัดสรรนํ้าให้เหมาะสม ชาวบ้าน
จะได้วางแผนการผลิตได้ ปัจจุบนั ในฤดูแล้งชาวบ้านทำ�การเกษตรไม่ได้กจ็ ะเข้าป่า
เก็บของป่ามาขาย ส่วนคนรุน่ ใหม่จะเข้าไปทำ�งานในเมือง ทิง้ เด็กเล็กไว้ให้คนแก่เลีย้ ง
อาจเกิดปัญหาสังคม หรือคนอาจละทิ้งที่ถิ่นฐานไปอยู่ในเมืองเหมือนกับคนใน
ภาคอีสาน
ในด้ า นคุ ณ ภาพนํ้ า ที่ ผ่ า นมาแหล่ ง นํ้ า ยั ง ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งคุ ณ ภาพนํ้ า
แต่ปัจจุบันได้มีโครงการหลวงเข้ามาในพื้นที่ อบต. ทาเหนือ ทำ�ให้เริ่มมีปัญหา
เรื่องสารเคมีเกษตรปนเปื้อนในแหล่งนํ้าบ้าง รวมถึงในพื้นที่มีสนามกอล์ฟตั้งอยู่
ระหว่างลุ่มนํ้าทาเหนือและทากลาง ทำ�ให้มีการผันนํ้าไปใช้ในสนามกอล์ฟใน
ปริมาณมาก ทำ�ให้เกษตรกรที่อยู่ท้ายนํ้าเกิดผลกระทบจากการไม่มีนํ้าเพียงพอ
ต่อการทำ�การเกษตร
5.2.5 ปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำ�นาจ

การกระจายอำ�นาจมาสู่ อปท. แม้จะมีการดำ�เนินการมาหลายปีแล้ว แต่ยงั
มีข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอยู่จำ�นวนมากที่ทำ�ให้การทำ�งานของ อปท. ล่าช้า
และไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ เช่น
ก) กฎหมายปั จ จุ บั น มั ก ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน่ ว ยงานราชการ
ส่วนกลางเป็นผู้มีอำ�นาจตัดสินใจในขั้นสุดท้าย ทั้งที่บางเรื่องอาจไม่จำ�เป็นต้องมี
ขั้นตอนส่งไปถึงส่วนกลาง ควรมีการมอบอำ�นาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
นายอำ�เภอในการพิจารณาอนุมัติได้ เนื่องจากจะมีความใกล้ชิด และเข้าใจบริบท
ของพื้นที่ได้มากกว่า นอกจากนี้ ควรมีการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของ
อปท. ไปตามพื้นที่และความสามารถของแต่ละ อปท. ที่มีบริบทและศักยภาพที่
แตกต่างกัน
ข) ในพืน้ ทีช่ นบทแบบ อบต. แม่ทา การปกครองในรูปแบบ อบต. มีความ
เหมาะสมมากกว่าการยกฐานะเป็นเทศบาล เพราะการเป็น อบต. ทำ�ให้มีตัวแทน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ซึ่งตัวแทนเหล่านั้นสามารถสะท้อนปัญหาของชาวบ้านได้
อย่างทั่วถึง แต่การยกฐานะเป็นเทศบาลทำ�ให้หมู่บ้านที่มีขนาดเล็กสูญเสียโอกาส
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ในการมีตัวแทน เพราะตัวแทนหรือสมาชิกเทศบาล (สท.) จะไปกระจุกตัวอยู่ใน
หมู่บ้านใหญ่และมีจำ�นวนประชากรมาก ทำ�ให้ไม่สามารถสะท้อนปัญหาของ
ชาวบ้านได้ รวมถึงระเบียบบางข้อที่ใช้บงั คับในเขตเทศบาล เช่น เรือ่ งความสะอาด
การห้ามเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน ขัดต่อวิถีชีวิตในชนบท เป็นต้น
ค) ด้านงบประมาณ ควรให้อสิ ระด้านการเงินการคลังมากขึน้ อาทิ การใช้จา่ ย
ตามระเบียบพัสดุควรให้มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของพื้นที่ งบประมาณ
ควรลงมาตามกำ�หนด ไม่ควรล่าช้า เพราะบางครัง้ เมือ่ ได้รบั งบประมาณก็เป็นช่วง
ที่ไม่เหมาะสมทีจ่ ะดำ�เนินการ เช่น ได้รบั งบประมาณทำ�ถนนในช่วงฤดูฝน เป็นต้น
ปัจจุบัน อบต. แม่ทา ได้รับงบประมาณรวมประมาณ 15 ล้านบาท และมีการใช้
งบประมาณกับผู้สูงอายุประมาณ 4 ล้านบาท
ง) การเก็บภาษี อบต. แม่ทา เก็บภาษีได้ไม่มากเนื่องจากเป็นชุมชน
เกษตรกรรมในชนบทไม่ค่อยมีร้านค้า/ อุตสาหกรรม ควรให้อำ�นาจ อปท. ในการ
ตัดสินใจมากขึ้นว่าจะเก็บภาษีอย่างไร อาทิ ตามกฎหมาย อปท. ต้องผ่อนผัน
การเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินตํ่ากว่า 3 ไร่ แต่บางครั้ง ที่ดิน 3 ไร่
สามารถสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของมากกว่าเกษตรกรที่มีที่ดินมากกว่า 3 ไร่
ดังนั้น ควรมีการเก็บภาษีตามผลประโยชน์ที่ ได้รับจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มากกว่าการเก็บภาษีตามขนาดพื้นที่
จ) ด้านบุคลากร เนื่องจาก อบต. เป็น อบต. ขนาดกลาง มีเจ้าหน้าที่
อยูป่ ระมาณ 9 คน ทาง อบต. ได้พฒ
ั นาบุคลากรจนเป็นบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ
แต่การทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะมีความก้าวหน้าเติบโตไปในตำ�แหน่งทีส่ งู ขึน้ ไม่สามารถทำ�ได้
เนือ่ งจากความจำ�กัดของกรอบตำ�แหน่ง เช่น ต้องการขอกำ�หนดตำ�แหน่ง รองปลัด
อบต. เพิ่ม โดยที่ยังมีจำ�นวนบุคลากรเท่าเดิม และ อบต. มีงบประมาณพอที่จะ
จ่ายค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ แต่ก็ไม่สามารถขอตำ�แหน่งได้ ดังนัน้ หากเจ้าหน้าที่
ต้องการความก้าวหน้าจะต้องขอย้ายไปอยู่ อปท. ที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำ�ให้คนดีๆ
เก่งๆ ไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆ อปท.เล็กๆ ก็จะได้คนใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ ทำ�ให้
การพัฒนา อปท. ขนาดเล็กเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า
ฉ) ชาวบ้านจะเรียนรู้ และสนใจนโยบายของรัฐ เมือ่ เป็นเรือ่ งทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของตนเองโดยตรง นโยบายรัฐบางอย่าง ชาวบ้านอาจจะไม่รับรู้ถึง
ผลกระทบต่อตนเองก็จะไม่สนใจ อย่างไรก็ตาม ควรให้ชมุ ชนได้เข้ามาร่วมตัดสินใจ
ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขา
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การอนุรกั ษ์และจัดการป่าชุมชนในพืน้ ที่ อบต. แม่ทา เป็นต้นแบบของหลาย
ชุมชนที่ อบต. ได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำ�คัญ ทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในการดำ�เนินการ การออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นฐานในการสร้างความชอบธรรมใน
กิจกรรมของชาวบ้าน (ในที่นี้คือ ข้อบัญญัติเรื่อง การจัดการป่าชุมชน) รวมถึง
การให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมกำ�หนดแผนว่าในแต่ละปีจะทำ�อะไร การตรวจสอบการ
ทำ�งานของ อบต. ซึง่ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน และ อบต. ทำ�ให้
การดำ�เนินงานของ อบต. ประสบผลสำ�เร็จ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ชาวบ้านได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ อบต. แม่ทา ยังสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางทัง้ ภายในชุมชน
และอาศัยพลังภายนอก (นักวิชาการ, NGOs, ป่าไม้) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ
และสร้างองค์ความรู้ควบคู่กับการเคลื่อนไหว ทำ�ให้แสวงหาความร่วมมือจาก
องค์กรอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ
ของ อปท. ไม่สามารถทำ�ได้อย่างโดดเดี่ยว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
จึงจะทำ�ให้การทำ�งานของ อปท. ประสบความสำ�เร็จได้

5.3 สรุป
ความพยายามในการปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
แต่ยังไม่พบแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง เนื่องด้วยหลายปัจจัย เช่น กลุ่มคน
ที่มีอำ�นาจในการออกกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เช่น ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
ส.ว. (สมาชิกวุฒิสภา) ล้วนเป็นบุคคลที่ครอบครองที่ดินจำ�นวนมาก รวมถึงที่ดิน
จำ�นวนมากอยู่ ในความครอบครองของนายทุนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่สำ�คัญของ
นักการเมือง เป็นต้น แต่ประเด็นที่น่าวิตก คือ เกษตรกรไทยที่ต้องอาศัยที่ดิน
ในการทำ�กินกลับเป็นกลุ่มคนที่ไร้ที่ดิน หรือมีก็จำ�นวนน้อยกว่าจะพอทำ�กินได้
ที่ดินในประเทศจำ�นวนมากกลับตกอยู่ ในการครอบครองของคนจำ�นวนไม่กี่
เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ซํ้าปล่อยที่ดินเหล่านั้นให้รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการทำ�
ประโยชน์แต่อย่างใด ปัญหาที่ดินจึงเป็นปัญหาใหญ่ และทวีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ถ้าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาการกระจายที่ดินได้ก็จะเป็น
ระเบิดเวลาที่สั่นคลอนสังคมไทย เพราะที่ดินเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในการผลิตของ
เกษตรกร

บทที่ 5: กรณีศึกษาปัญหาป่าไม้และที่ดิน: จังหวัดลำ�พูน
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แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการออกโฉนดชุมชนในพื้นที่ต่างๆ แต่ก็ยังไม่อาจ
เป็นหลักประกันได้ว่าจะเป็นแนวทางที่กระจายการถือครองที่ดินให้ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง เพราะโฉนดชุมชนเป็นนโยบายรัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่แน่ว่ารัฐบาล
ชุดต่อไปจะทำ�ต่อหรือไม่ การออกระเบียบก็เป็นระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งอาจจะแก้ไข หรือยกเลิกได้โดยง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การออกโฉนดชุมชน
ก็เป็นความพยายามของการกระจายการถือครองทีด่ นิ และเป็นมิติใหม่ของการออก
นโยบายที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในขั้นตอนต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นการสร้าง
นโยบายจากล่างขึ้นบน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ ตามมา
การแก้ปญั หาทีด่ นิ ไม่อาจทำ�ได้เพียงวันเดียว หรือในเวลาสัน้ ๆ แต่ตอ้ งมีการ
ปฏิรปู อย่างจริงจังอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และต้องให้ความสำ�คัญแก่
อปท. ที่เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนในระดับฐานราก เพื่อให้การปฏิรูปที่ทำ�กิน
เป็นจริงได้
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ประกอบการอบรมเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กรุงเทพฯ: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด. 2548.
สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย. สมัชชาปฏิรูป 1. หลัก 3 “การคืนความเป็นธรรม
ให้กบั ประชาชนกรณีทดี่ นิ และทรัพยากร”. สมัชชาปฏิรปู ระดับชาติครัง้ ที่ 1
24 กุมภาพันธ์ 2554.
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. สมัชชาปฏิรูป 1. หลัก 3 “การปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรที่ดินอย่างเป็น
ธรรม”. สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 1 24 กุมภาพันธ์ 2554.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. นโยบายที่ดิน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ, 2529.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. รายงานการศึกษาโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ นิ . กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศ, 2553.
สิริวรรณ สิรวณิชย์. ยุทธศาสตร์ของชาวบ้านในการพัฒนาเกษตรกรรมและการใช้
ที่ดิน บ้านศรีเตี้ย อำ�เภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2551.
สุรตั น์ สืบเหล่ารบ. นโยบายเอกสารสิทธิ.์ ในเอกสารประกอบการสัมมนาแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่ดินทำ�กินในเขตพื้นที่ป่า วันที่ 25-26 สิงหาคม 2532
ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล เล่ม 5.
สำ�นักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พันธุ์ไม้ป่าชายเลนใน
ประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำ�กัด. 2552.
โสภณ ชมชาญ. นโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการทีด่ นิ สถานภาพและบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . เชียงใหม่: สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
. ความเหลือ่ มลาํ้ และความไม่เป็นธรรมด้านทีด่ นิ และป่าไม้ ปาฐกถาเสาหลัก
ของแผนดิน ชุด ความเหลื่อมลํ้าและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทยครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2554 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์.
สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. การปฏิรูปที่ดินในที่ของรัฐ เอกสาร
เผยแพร่ฉบับที่ 281 เมษายน 2542.
หนังสือชุดทำ�เนียบป่าชุมชนภาคเหนือ. เชียงใหม่: เครือข่ายชุมชนภาคเหนือ.
2544.
หนังสือเลขที่ นร 0206 / 6179 สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 พฤษภาคม
2536.
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องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าศาลา. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าศาลา
เรือ่ งการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อย่างยัง่ ยืน
พ.ศ. 2552 อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. 2552.
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. คำ�บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการที่ดินเพื่อความเป็นธรรม
ในงานเสวนาประชาชน การจัดทีด่ นิ ทำ�กิน: ปัญหาและทางออก ณ ทำ�เนียบ
รัฐบาล 24 มิถุนายน 2554.
อนุวัฒน์ นทีวัฒนา. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: ความท้าทายต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เอกสารประกอบการบรรยาย, สถาบันศึกษา
นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรุงเทพฯ, วันที่ 26 พฤษภาคม
2554.
อานันท์ กาญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดิน
ทำ�กินในเขตป่า: กรณีศกึ ษาภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั เพือ่
การพัฒนาประเทศไทย, 2538.
อัจฉรา รักยุตธิ รรม. จากกฎหมาย-นโยบายป่าไม้ถงึ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทวงถาม
ถึงสิทธิชมุ ชนในการจัดการทรัพยากร. ใน, บุญตา สืบประดิษฐ์ และอัจฉรา
รักยุติธรรม. 3 ทศวรรษป่าชุมชนท่ามกลางความสับสนของสังคมไทย.
หนังสือประกอบงานสมัชชาป่าชุมชนภาคเหนือ วันที่ 14-15 มกราคม
2542 ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.เมือง จ.ลำ�พูน, 2542.
อัจฉรา รักยุติธรรม. บรรณาธิการ. ที่ดินและเสรีภาพ (ฉบับชาวบ้าน). กรุงเทพฯ:
Black Lead, 2547.
. บรรณาธิการ. ที่ดินและเสรีภาพ. กรุงเทพฯ: Black Lead, 2548.
อภิชาต สถิตนิรามัย. รัฐธรรมนูญ การกระจายอำ�นาจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน. กรุงเทพฯ: สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2554.
กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.
ประมวลกฎหมายที่ดิน.
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พระราชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505.
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510.
พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511.		
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517.		
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518.		
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518.			
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518.			
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522.
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 .
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530.		
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543.			
พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. 2543.			
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547.
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551.
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484.			
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504.			
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507.			
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535.		
พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535.
พระราชกฤษฎีกากำ�หนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี
อำ�เภอวังขนาย อำ�เภอบ้านทวน และอำ�เภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.
2481.
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการหวงห้ามทีด่ นิ รกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัตขิ อง
แผ่นดิน พ.ศ. 2478.
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย แนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน พ.ศ.
2535.
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 และ 18 พฤษภาคม 2547.
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