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7บทที่ 1:  บทนำา

1.1	 ความเป็นมา

 ก�รกระจ�ยอำ�น�จในประเทศไทยเริม่ตน้ขึน้ในลักษณะของก�รมอบอำ�น�จ
ก�รใหบ้รกิ�รส�ธ�รณะใหอ้งคก์รในทอ้งถิน่เพือ่ลดภ�ระก�รใหบ้รกิ�รส�ธ�รณะของ
สว่นกล�ง และเพือ่ใหม้กี�รบรกิ�รทีต่รงกบัคว�มตอ้งก�รของประช�ชนในทอ้งถิน่
ม�กขึ้น ดังน้ันแต่เดิมก�รกระจ�ยอำ�น�จสู่ท้องถิ่นจึงเป็นเร่ืองของก�รให้บริก�ร
ส�ธ�รณะ ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีก�รบรรจุก�รส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีสิทธิท�งก�ร
ปกครองตัวเอง ในหมวดแนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐเป็นครั้งแรก และปร�กฏต่อ
ม�ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 ใน “มาตรา 180 การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” (รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช 2521) และ ฉบับ พ.ศ. 2538 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2554) ดังนั้น 
จงึอ�จกล�่วได้ว�่แนวคดิก�รใหท้อ้งถิน่ปกครองตนเองมมี�กอ่นรฐัธรรมนญู พ.ศ. 
2540 แล้ว
 ก�รส่งเสริมท้องถิ่นให้ปกครองตนเองมีฐ�นคิดม�จ�กก�รพัฒน�
ประช�ธิปไตยในระดับร�กหญ้� ซ่ึงนักคิดในต่�งประเทศได้จ�กก�รสังเกต
ประช�ธิปไตยในส�ธ�รณะรัฐ หรือเมืองขน�ดเล็ก (อเนก เหล่�ธรรมทัศน์ 2552) 
สำ�หรับนักรัฐศ�สตร์ ก�รส่งเสริมท้องถิ่นให้ปกครองตนเองเป็นเงื่อนไขสำ�คัญ 
ของก�รพัฒน�ระบบก�รเมืองสู่คว�มเป็นประช�ธิปไตย สำ�หรับนักเศรษฐศ�สตร์ 
ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนท�งก�รเมืองเป็นเงื่อนไขสำ�คัญของก�รเจริญเติบโต

บทที่	1
บทนำา



8 กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท�งเศรษฐกจิอย�่งมคีณุภ�พ (Amartya Sen 1999 และ Dani Rodrik 2007 อ้�งใน, 
อภิช�ต สถตินริ�มยั: 2554) ประช�ธปิไตยและก�รมสีว่นร่วมของประช�ชนจะเปน็
เครือ่งมือทีม่ปีระสทิธผิลในก�รกำ�กบัก�รพฒัน�ของรฐัใหป้ระช�ชนไดรั้บประโยชน์
อย่�งแท้จริง หรือจะเป็นสิ่งที่ประภ�ส ปิ่นตบแต่ง (2541) และต่อม�อภิช�ต  
สถิตนิร�มัย(2554) เรียกว่� “ประชาธิปไตยที่กินได้” ดังนั้น จึงได้เกิดแนวคิดใหม่ 
ในก�รกระจ�ยอำ�น�จ (Decentralization) ทีไ่ม่ใชแ่ค่มอบหม�ยอำ�น�จจ�กส่วนกล�ง
ใหท้อ้งถิน่ไปทำ�แทน แตเ่ป็นก�รมอบอำ�น�จใหท้อ้งถิน่ส�ม�รถตดัสนิใจในหล�ยๆ  
เรือ่ง ซึง่เกีย่วกบัคณุภ�พชวีติในทอ้งถิน่ โดยส�ม�รถมนีโยบ�ยและกฎหม�ยทอ้งถิน่ 
ของตนเองเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จที่ภ�ษ�อังกฤษเรียกว่� “Devolution”
 ในคว�มเห็นของอเนก เหล่�ธรรมทัศน์ (2554) ก�รกระจ�ยอำ�น�จไม่ควร
ไปสร้�ง “รัฐ” ที่เป็น “ส่วนย่อ” ของรัฐ แต่เป็นรัฐที่สะท้อนอัตลักษณ์และศักยภ�พ
ของท้องถิ่น แต่คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งนวัตกรรมและอัตลักษณ์จะเป็นไปไม่ได้
ห�กไม่มีอิสระและงบประม�ณทีเพียงพอ

1.2	 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นจุดเร่ิมต้นของก�ร 
กระจ�ยอำ�น�จโดยใชห้ลกัก�รปกครองตนเองอย�่งจรงิจงั โดยบรรจไุวใ้นหมวดที ่5  
แนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐ และหมวดที่ 9 ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   
 
ก) หมวดที่ 5 แนวนโยบ�ยพื้นฐ�นแห่งรัฐ 
 “มาตรา 78 รฐัตอ้งกระจายอำานาจใหท้อ้งถิน่พึง่ตนเองและตดัสนิใจในกจิการ
ทอ้งถิน่ได้เอง พัฒนาเศรษฐกจิทอ้งถิน่และระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ทัว่ประเทศ รวมทัง้พัฒนาจังหวดัทีม่คีวามพรอ้มใหเ้ป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ขนาดใหญ่ โดยคำานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” (รัฐธรรมนูญ 
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540)
 ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 ได้รักษ�ส�ระสำ�คัญ
ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2540 แต่เปลี่ยนเป็นส่วนที่ 3  
แนวนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินใน (3)
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ข) หมวด 9 ก�รปกครองส่วนท้องถิ่น
 ม�ตร� 282 ภ�ยใต้บังคับม�ตร� 1 รัฐจะต้องให้คว�มเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น
ต�มหลักแห่งก�รปกครองตนเองต�มเจตน�รมณ์ของประช�ชนในท้องถิ่น
 ม�ตร� 283 ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับ
จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ
 ก�รกำ�กับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ�เท่�ที่จำ�เป็นต�มที่
กฎหม�ยบญัญตั ิแตต่อ้งเปน็ไปเพือ่ก�รคุม้ครองประโยชนข์องประช�ชนในทอ้งถิน่ 
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะกระทบถึงส�ระสำ�คัญแห่งหลัก
ก�รปกครองตนเองต�มเจตน�รมณ์ของประช�ชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจ�กที่
กฎหม�ยบัญญัติไว้มิได้
 ม�ตร� 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหล�ยย่อมมีคว�มเป็นอิสระใน
ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รปกครอง ก�รบริห�ร ก�รบริห�รง�นบุคคล ก�รเงินและ
ก�รคลัง และมีอำ�น�จหน้�ที่ของตนเองโดยเฉพ�ะ
 ก�รกำ�หนดอำ�น�จและหน�้ทีร่ะหว�่งรฐักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และ
ระหว่�งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง ให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ 
โดยคำ�นึงถึงก�รกระจ�ยอำ�น�จเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสำ�คัญ

1.3	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 ก) ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมีทิศท�ง หรือเป้�หม�ยก�รใช้ท่ีดิน ป่�ไม้ของช�ติ  
ก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ที่ชัดเจนที่บูรณ�ก�รกันในรูปของแผนของช�ติที่กำ�หนด
บทบ�ท อปท. อย่�งชัดเจน และทุกหน่วยง�นยอมรับ เพื่อมิให้เกิดปัญห�ก�ร
บริห�รจัดก�รระหว่�ง อปท. และหน่วยร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง
 ข) ควรตร�กฎหม�ยขึ้นใหม่เพื่อรองรับต�มม�ตร� 290 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนถึงขอบเขตหน้�ที่ของ 
อปท. ในก�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ต ิรวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิพระร�ชบญัญตัสิภ�
ตำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 พระร�ชบัญญัติองค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระร�ชบัญญัติกำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ย 
อำ�น�จใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ใหส้อดคลอ้งกบัพระร�ชบญัญตั ิ
ที่ตร�ขึ้นใหม่ด้วย
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 ก�รขับเคลื่อนร่�งพระร�ชบัญญัติใหม่อ�จทำ�ผ่�นแผนกระจ�ยอำ�น�จ  
แผนบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี หรือเป็นก�รขับเคลื่อนผ่�นสมัชช�/เครือข่�ย
ท้องถิ่น
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก�รปกครองตนเองที่มีประช�ชนมีส่วนร่วม  
ก�รบัญญัติกฎหม�ยใหม่ควรมีส�ระสำ�คัญ ดังนี้ 
 • ให้สิทธิแก่ อปท. ในก�รเข้�ถึงข้อมูลเกี่ยวกับก�รถือครองกรรมสิทธิ์ 
หรือก�รมีใบอนุญ�ตทรัพย�กรธรรมช�ติของร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค โดยไม่ต้องเสีย
ค่�ใช้จ่�ย
 • ใหอ้ำ�น�จ อปท. ตรวจสอบและเสนอชือ่เพือ่เพกิถอนสิทธิในก�รเข�้ถงึ 
หรือครอบครองทรัพย�กรธรรมช�ติอันได้ม�โดยมิชอบ และให้ขั้นตอนก�ร 
ขอเพิกถอนสิทธิสิ้นสุดในระดับจังหวัด
 • กรณีที่กฎหม�ยเฉพ�ะมิได้ให้อำ�น�จ อปท. ไว้ ให้ อปท.มีอำ�น�จ 
ในก�รออกข้อบัญญัติก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยส�ม�รถกำ�หนด
พื้นที่แนวเขต ประเภท และปริม�ณทรัพย�กรที่อนุญ�ตให้ใช้ได้ ห�กกฎหม�ย
เฉพ�ะมิได้ห้�มไว้หรือได้มีข้อตกลงร่วมกับส่วนร�ชก�รซึ่งเป็นเจ้�ของกฎหม�ย
เฉพ�ะต้องมีก�รกำ�หนดกระบวนก�รและขั้นตอนที่ชัดเจนให้ชุมชนท้องถิ่น และ 
หน่วยง�นส่วนภูมิภ�คเข้�ม�มีส่วนร่วมในกระบวนก�รออกข้อบัญญัติ โดยหน่วยง�น 
ส่วนภูมิภ�คมีหน้�ที่ในก�รตรวจสอบประเมินผล และให้ขั้นตอนก�รขออนุญ�ตนี้
สิ้นสุดในระดับจังหวัด  
 • ให้อำ�น�จ อปท. ในก�รรื้อถอนสิ่งปลูกสร้�งซึ่งขัดต่อกฎหม�ยเฉพ�ะ 
(เช่น ก�รบุกรุกที่ส�ธ�รณะ สิ่งก่อสร้�งที่ล่วงลำ้�ลำ�นำ้�) 
 • โครงก�รของรัฐส่วนกล�ง หรือก�รให้ใบอนุญ�ต/ประท�นบัตร/  
ก�รต่ออ�ยุโครงก�รเอกชนในท้องถิ่น ต้องแจ้งให้ท้องถิ่นรับทร�บและท้วงติงได้
ในเวล�ที่กำ�หนด
 • ต้องสร้�งกระบวนก�รตรวจสอบติดต�มบทบ�ทของ อปท. ทั้งในด้�น
ลบและบวก เพื่อสร้�งก�รยอมรับบทบ�ทของ อปท. จ�กส�ธ�รณะเพื่อเป็นก�ร
ขับเคลื่อนกฎหม�ยที่ตร�ขึ้นใหม่ในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของ อปท. ซึ่งปัจจุบัน
ส�ธ�รณะยังไม่มีคว�มไว้ว�งใจต่อ อปท. ในบ�งประเด็น เช่น ก�รใช้อำ�น�จและ
ข้อมูลในก�รฉ้อฉลเพื่อนำ�ที่ดินหรือลำ�นำ้�ส�ธ�รณะม�เป็นส่วนตน
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 ค) ใหอ้ำ�น�จก�รจดัก�รทรพัย�กรธรรมช�ตเิปน็ไปต�มกลุม่ ต�มศกัยภ�พ
และคว�มพร้อม เพื่อให้ส�ม�รถจัดก�รปัญห�ในบริบทที่แตกต่�งกัน ก�รศึกษ�นี้ 
พบว่� อปท. มีศักยภ�พและคว�มต้องก�รก�รสนับสนุนแตกต่�งกัน ก�รเพิ่ม
อำ�น�จให้ อปท. จึงควรเพิ่มให้ต�มคว�มพร้อมของท้องถิ่นต�มตัวชี้วัดด้�น
ศักยภ�พ (ซึ่งจะต้องจัดทำ�ขึ้นใหม่) และให้ระดับอำ�น�จในก�รจัดก�รขึ้นอยู่กับ
ตัวชี้วัด ก�รห�ร�ยได้ และก�รทำ�ง�นร่วมกับประช�คม และระดับก�รมีส่วนร่วม
ของประช�ชน
 ง) ต้องดำ�เนินก�รสร้�งองค์คว�มรู้ให้แก่ อปท. ทั้งระดับนโยบ�ยและ 
ปฏิบัติก�รผ่�นก�รเผยแพร่แนวท�งปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือก�รให้คว�มรู้โดยตรง 
เพร�ะมีภ�รกิจที่มอบหม�ยม�จ�กส่วนร�ชก�รต่�งๆ จำ�นวนม�ก ถึงแม้ว่� อปท. 
จะมอีำ�น�จในก�รว�่จ�้งเอกชนม�ดำ�เนนิก�รต�่งๆ กต็�ม แต ่อปท. กมี็คว�มจำ�เปน็ 
ที่จะต้องมีเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นซึ่งมีคว�มรู้ในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร 
ธรรมช�ติทั้งก�รอนุรักษ์ ก�รพัฒน� และก�รผังเมือง เป็นต้น  
 จ) ใช้ตัวชี้วัดด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติที่ดีเป็นตัวกำ�หนดเงิน
อุดหนุนเงินงบประม�ณ สำ�หรับป้องกันไฟป่� ควรเป็นงบอุดหนุนเฉพ�ะที่ให้กับ 
อปท. ในเขตป่� 

1.4	 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 กรณีศึกษ�เป็นก�รศึกษ�ที่ชี้ให้เห็นถึงปัญห� อุปสรรค คว�มขัดแย้ง 
ในระดับพื้นที่ เกิดจ�กคว�มพย�ย�มที่จะจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติของ อปท. 
ในกรณีศึกษ� ก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�ในที่ร�บลุ่มแม่นำ้�เจ้�พระย� ก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรช�ยฝั่งภ�คตะวันออก ก�รจัดก�รท่องเที่ยวภ�คใต้ และก�รจัดก�ร
ทรัพย�กรป่�ไม้และที่ดินจังเชียงใหม่-ลำ�พูน

ทั้งนี้ในแต่ละกรณีศึกษ�มีก�รดำ�เนินก�รดังนี้
 ก) สมัภ�ษณผ์ูบ้รหิ�ร อปท. ถงึปญัห�ทีป่ระสบโดย อปท. ขน�ดต�่งๆ กนั  
โดยเฉพ�ะปัญห�ที่เกิดอำ�น�จทับซ้อนระหว่�งหน่วยง�น ตลอดจนนวัตกรรม
ท�งก�รจัดก�รที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดดังกล่�ว หรือนวัตกรรมท�งกฎหม�ย
ที่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดดังกล่�ว
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 ข) สัมภ�ษณ์ส่วนร�ชก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่�งๆ 
เช่น กรณีช�ยฝั่งจะมีกลุ่มประมง กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และกลุ่มชุมชนท้องถิ่น
 ค) จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับ อปท.

 ผลของก�รศึกษ�นี้จะมีประโยชน์เพื่อว�งแนวท�งในก�รออกกฎหม�ย 
ว่�ด้วยก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติต�มม�ตร� 290 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช 2550 และเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�บุคล�กร
ของท้องถิ่นต่อไป
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2.1	 กรณีศึกษาการจัดการอุทกภัย:	ที่ราบลุ่มเจ้าพระยา

 ในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดมห�อุทกภัยที่มีคว�มรุนแรง โดยวัดจ�กระดับนำ้� 
ในแม่นำ้�เจ้�พระย�ที่สะพ�นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้� ในวันที่ 12 พฤศจิก�ยน  
พ.ศ. 2554 มคี�่สงูถงึ 2.53 เมตร (เหนอืระดบันำ�้ทะเลป�นกล�ง) เทยีบกบัระดบันำ�้  
ณ จุดเดียวกัน ในวันที่ 27 ตุล�คม พ.ศ. 2538 ซึ่งมีค่�สูง 2.29 เมตร (รทก.)  
ซึ่งเท่�กับปี พ.ศ. 2485 นำ้�ทุ่งท่วมขังหล�ยจังหวัด หล�ยพื้นที่ นิคมอุตส�หกรรม
หล�ยแห่ง ได้แก่ โรจนะ สหรัตนนคร และนวนคร ถูกนำ้�ท่วมจนต้องหยุดก�ร
ดำ�เนินง�น นำ้�ได้หล�กเข้�ท่วมพื้นที่ที่อยู่อ�ศัยของร�ษฎรจนต้องมีก�รอพยพ 
เข้�ศูนย์พักพิงชั่วคร�วจำ�นวนม�ก ปัญห�มห�อุทกภัยคร้ังนี้มีคว�มเสียห�ย
ม�กกว่�ปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2549 โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ตปิระม�ณก�รว�่ ก�รเจริญเตบิโตของ GDP ของไทยที่
เคยขย�ยตัวร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ. 2553 ลดลงเหลือก�รขย�ยตัวเพียงร้อยละ 0.1 
(สศช. 20 ก.พ. 2555) ศูนย์ปฏิบัติก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยร�ยง�นว่� ประช�ชน
ไดร้บัผลกระทบกว�่ 12.8 ล�้นคน มผีูเ้สยีชวีติ 813 ร�ย จดัเปน็ภยัพบิตัสิร้�งคว�ม
เสียห�ยคิดเป็นมูลค่�ม�กที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก (กรอบที่ 2.1)

บทที่	2
กรณีศึกษาการจัดการนำ้า

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
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กรอบที่		2.1	ภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในโลก

1) 2011, Fukushima earthquake and tsunami (est. US$235 billion, by the World Bank)

2) 1995, Kobe earthquake (est. US$100 billion, by the World Bank)

3) 2005, Hurricane Katrina (est. US$81 billion, by NOAA)

4) 2011, Thailand Flood (est. US$45.7, by the World Bank)

5) 1994, Northridge earthquake, California (est. $42 billion, by NOAA)

6) 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 หล�ยจังหวัดในภ�คกล�งตั้งแต่นครสวรรค์ ชัยน�ท 
สระบุรี อยุธย� นนทบุรี ปทุมธ�นี สมุทรส�คร กรุงเทพมห�นคร ต่�งได้รับ 
ผลกระทบอย่�งรุนแรง แม้ว่�จะม�กน้อยต่�งกันต�มสภ�พภูมิศ�สตร์และ 
ก�รจดัก�ร รฐับ�ลกล�งและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินตอ้งรบับทบ�ทหนกัในก�ร
บรรเท�ผลกระทบจ�กนำ้�และทุกข์จ�กผู้ประสบภัย รวมทั้งก�รเยียวย�และชดเชย
ผู้ประสบภัยหลังนำ้�ท่วมอีกด้วย

2.2	 วัตถุประสงค์	

 กรณศีกึษ�นีม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะระบปุญัห�และอปุสรรคที ่รัฐบ�ลและ อปท. 
ต้องประสบในก�รว�งแผนรองรับอุทกภัย และก�รต่อสู้กับป้องกันภัยจ�กนำ้� และ
จ�กเยียวย�ผู้ประสบภัย และก�รจัดก�รพื้นที่หลังนำ้�ท่วม โดยจะกล่�วถึงลักษณะ
ท�งก�ยภ�พของพื้นที่และวิวัฒน�ก�รของก�รจัดก�รนำ้�โดยย่อ ทั้งนี้จะมีก�ร
วเิคร�ะห์และถอดบทเรยีนวธิกี�รบรหิ�รจดัก�รของรฐับ�ลในสว่นกล�งและรฐับ�ล
ในท้องถิ่น
 กรณศีกึษ�นี้ไดอ้�ศยัขอ้มลูทตุยิภมู ิของหนว่ยง�นของรฐั ขอ้มลู ภ�พสไลด ์ 
และก�รบรรย�ยของ ดร.ชเูกยีรต ิทรพัย์ไพศ�ล ก�รสมัภ�ษณ ์ผูน้ำ� อปท. ในพืน้ที ่
ประสบภัย รวมทั้งก�รสัมภ�ษณ์ประช�ชน
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2.3	 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ

 พ้ืนทีลุ่ม่นำ�้เจ�้พระย�ทีเ่ปน็พืน้ทีเ่สีย่งภยันำ�้ทว่ม อยู่ในบริเวณตัง้แตจ่งัหวดั
อตุรดติถ ์ลงม�ถงึ กทม. ซ่ึงจะมกี�รทว่มลน้ตลิง่ทกุรอบ 3-5 ป ีและอทุกภยัรุนแรง
ทุก 20 ปี โดยพื้นที่เสี่ยงภัยมีอ�ณ�บริเวณ 1,800 ตร.กม. ประช�กร 12 ล้�นคน 
ในขณะที่ลุ่มนำ้�มีขน�ด 157,925 ตร.กม. มีประช�กร 24 ล้�นคน ก�รเสริมคันดิน
ตลอดแนวแม่นำ้�เป็นก�รยกระดับนำ้� ทำ�ให้เมื่อเกิดอุทกภัยก็จะจมนำ้�ม�กขึ้น
 พ้ืนทีร่�บลุม่นำ�้เจ�้พระย�เปน็พืน้ทีต่ำ�่ และเปน็พืน้ทีชุ่ม่นำ�้ในฤดฝูน โดยแต่
เดิมเคยปลูกข้�วฟ�งลอย ซึ่งเติบโตต�มระดับนำ้�ได้ถึง 3 เมตร ก�รเกิดอุทกภัย 
ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจได้ทำ�ให้มีก�รขย�ยเมือง  
บ้�นจัดสรรและอุตส�หกรรม ในพื้นที่ชุ่มนำ้� เช่น นิคมโรจนะ เคยเป็นพื้นที่ปลูก 
ข�้วฟ�งลอยม�กอ่น ก�รขย�ยตวัของเมอืงนีท้ำ�ใหพ้ืน้ทีชุ่ม่นำ�้ทีเ่คยรับนำ�้และดดูซมึ 
ลงไป 85% ของนำ�้หล�ก จะลดก�รดดูซมึลงเหลอื 15% ดงันัน้ในทุง่ไดก้ล�ยเปน็เมือง 
ม�กขึ้น แม้ปริม�ณนำ้�หล�กจะเท่�เดิม แต่ปริม�ณก�รขย�ยตัวของเมืองจะทำ�ให้
อุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงม�กขึ้น
 วิวัฒน�ก�รของก�รจัดก�รนำ้�ในที่ร�บนำ้�ท่วมภ�คกล�งของไทยเกิดขึ้น
กอ่นในภ�คเกษตร เมือ่ประเทศไทยสร�้งเขือ่นภมูพิล ชว่ยใหท้ำ�ก�รเกษตรไดป้ลีะ  
2 ครัง้ กอ่นหน�้นัน้ในทีร่�บลุม่เจ�้พระย�ตอนล�่งช�วน�ปลูกข�้วน�ปทีีสู่งต�มนำ�้
ได้ถึง 2-3 เมตร เรียกว่� ข้�วฟ�งลอย ซึ่งเป็นข้�วไวแสงปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียว
และผลผลิตตำ่� แต่พอเริ่มมีระบบชลประท�นในฤดูแล้ง รัฐบ�ลก็ส่งเสริมข้�วพันธุ์
ไม่ไวแสง ซึ่งมีลักษณะต้นเตี้ย ผลผลิตสูงกว่�ม�ก ข้�ว กข หรือข้�วมหัศจรรย์นี ้
ปลกูแลว้จะตดิดอกต�มระยะเวล� ส�ม�รถออกดอกออกผลปลีะหล�ยคร้ัง ไม่ขึน้กบั 
ฤดูและแสงอ�ทิตย์ เพื่อให้ข้�วพันธุ์ ใหม่ปลูกได้ปีหนึ่งม�กกว่�หนึ่งคร้ัง 
กรมชลประท�นจึงสร้�งคันกั้นนำ้� 2 ข้�งฝั่งเจ้�พระย� เพื่อไม่ให้นำ้�ล้นฝั่งเข้�ไป
ทำ�ล�ยพชืผลและออกทะเลไปโดยเรว็ แตค่นักัน้นำ�้เหล่�น้ันรวมทัง้ลำ�นำ�้เจ�้พระย�
กลับกล�ยเป็นคันคลองส่งนำ้�เข้�กรุงเทพมห�นคร ซึ่งกรุงเทพฯ จึงป้องกันตัวเอง
โดยสร้�งทำ�นบไว้รอบพระนคร เพร�ะกรุงเทพฯ เป็นหัวใจของเศรษฐกิจประเทศ 
บ้�นจัดสรรท้ังหล�ย เทศบ�ลอ่ืนๆ ก็เริ่มกระบวนก�รป้องกันตัวเองเหมือนกัน  
ต่�งก็ผลักดันนำ้�ไปอยู่ในเขตของผู้อื่น
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 ในป ีพ.ศ. 2554 มห�อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ เกดิจ�กพ�ยโุซนร้อนหล�ยลูกทีเ่ข�้ม� 
ปล�ยเดือนมิถุน�ยนถึงตุล�คม ได้แก่ พ�ยุไหหม่� (24-26 มิ.ย.) พ�ยุนกเต็น  
(30 ก.ค.- 3 ส.ค.) พ�ยไุหถ่�ง (28 ก.ย.) พ�ยเุนส�ด (30 ก.ย.-1 ต.ค.) พ�ยนุ�ลแก  
(5-6 ต.ค.) (Benfield AON 2012) ปริม�ณนำ้�ฝนสะสมเม่ือวันที่ 1 ธันว�คม 
2554 เท่�กับ 2,257.5 มิลลิเมตร สูงกว่�ปริม�ณนำ้�ฝนร�ยเดือนสะสมเฉลี่ย 30 ป ี
ของกรมอุตุนิยมวิทย�เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิก�ยนที่ 1,641.9 มิลลิเมตร ถึง 37.5% 
(รูปที่2.1)  
 ปรมิ�ณนำ�้ที่ไหลผ�่นจงัหวดันครสวรรคส์งูสดุ 4,501 ลูกบ�ศกเ์มตร/ วนิ�ท ี
มีมวลนำ้�รวมกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม-18 พฤศจิก�ยน ถึง 31,762 ลูกบ�ศก์เมตร  
ม�กกว่�ปี พ.ศ. 2538 อยู่ 8,053 ลูกบ�ศก์เมตร ทำ�ให้เกิดฝนตกชุกในภ�คเหนือ
ตอนบน เกิดเป็นนำ้�หล�กลงม�ในเจ้�พระย�ตอนล่�ง ประจวบกับก�รพร่องนำ้�
ของเขื่อนในเวล�เดียวกัน และนำ้�ทะเลหนุนสูงถึง 1.8 เมตร ในเดือนพฤศจิก�ยน 
ทำ�ให้หล�ยจังหวัดในภ�คกล�งตั้งแต่นครสวรรค์ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่�งทอง 
พระนครศรีอยุธย� ปทุมธ�นี นนทบุรี ประสบอุทกภัยอย่�งรุนแรง  

รูปที่	2.	1	ปริมาณฝนสะสมรายปีเทียบค่าเฉลี่ย

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

 ผลกระทบของมห�อุทกภัยทำ�ให้นำ้�เข้�ท่วมนิคมอุตส�หกรรมในอยุธย�
เกิดคว�มเสียห�ยหนักในภ�คอุตส�หกรรมก�รผลิต ธน�ค�รโลกได้ประเมินว่�
อุทกภัยครั้งนี้ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยท�งทรัพย์สินกว่� 1.44 ล้�นบ�ท เกิดปัญห� 
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คว�มขัดแย้งระหว่�งร�ษฎรและก�รชุมนุมประท้วงซึ่งเกิดขึ้นใน 6 จังหวัด 
ต�มทีเ่ผยแพรโ่ดยสือ่มวลชน ตัง้แตช่ยัน�ท พระนครศรอียธุย� ปทมุธ�น ีนนทบรุ ี
กรุงเทพฯ และนครปฐม ไม่ตำ่�กว่� 13 กรณีในรูปของข้อขัดแย้ง เรื่องเปิดบ�น 
ประตนูำ�้ (พระนครศรอียธุย�/ปทมุธ�น)ี ก�รทำ�ล�ยแนวกระสอบทร�ย ร้ือและกรีด 
กระสอบทร�ยยักษ์ มีก�รชุมนุมกีดขว�งท�งจร�จร ทุบกระจก ขู่ว่�จะใช้กำ�ลัง
ทำ�ร้�ยเจ้�หน้�ที่ และทำ�ล�ยรถยนต์ของประช�ชนที่ใช้สัญจรผ่�นไปม�

รูปที่	2.2	พื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาและพื้นที่เสี่ยงภัยนำ้าท่วม

ที่มา : ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล. (2554). เอกสารประกอบคำาบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการภัยนำ้าท่วมในพื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาตอนล่าง. หน้า 4.
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2.4	 ปัญหาการจัดการอุทกภัยในระดับประเทศ

 ระบบก�รจดัก�รอุทกภยัในระดบัประเทศไดร้บัก�รประเมินจ�กผูเ้ชีย่วช�ญ
ด�้นภัยพิบติัว่�มีคว�มส�ม�รถในระดบั 2 คอืคอ่นข�้งตำ�่ (ทวดิ� กมลเวชช, 2555) 
ทั้งนี้ โดยประเมินจ�กคว�มยืดหยุ่นขององค์กร (ต�ร�งที่ 2.1) โครงสร้�งพื้นฐ�น
ท�งเทคนิค และคว�มเปิดท�งวัฒนธรรม

ตารางที่	2.1	ระดับของมิติทางเทคนิคและสังคมของระบบการตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ระดับ
ประสิทธิภาพ

ระบบการตอบสนอง
ต่อภัย

ความยืดหยุ่น
ขององค์การ

โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคนิค

การเปิด
ทางวัฒนธรรม

1 ระบบที่ไม่ปรับตัว 
(Non-adaptive System)

ตำ่า ตำ่า ตำ่า

2 ระบบที่เริ่มปรับตัว
(Emergent adaptive system)

ปานกลาง ตำ่า ตำ่า-ปานกลาง

3 ระบบปฏิบัติการการปรับตัว 
(Operative adaptive system)

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

4 ระบบที่ปรับตัวอัตโนมัติ
(Auto-adaptive system)

สูง สูง สูง

ที่มา: ดัดแปลงจาก Comfort (1999). Shared Risk.อ้างใน, ทวิดา กมลเวชช. “นำ้าท่วม ตอผุด” ถอดรหัสการจัดการอุทกภัย (Stumps at Hide Tide: 
Decoding Flood Management)

 ทวดิ� กมลเวชช (2555) ไดส้รปุผลก�รทำ�ง�นของรัฐบ�ลว�่ เปน็ “การวิง่ไล่ 
ตามปัญหา ขาดการเตรียมพร้อม” และ “รับมือแบบงานวัดงานกฐิน” จ�กก�ร
ประมวลเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นส�ม�รถเห็นปัญห�ดังต่อไปนี้
 
2.4.1	 กลไกเดิมที่มีอยู่เป็นระบบแก้ไขปัญหานำ้าแล้งไม่ใช่นำ้าท่วม
 กลไกก�รจดัก�รนำ�้ต�มระบบลุม่นำ�้ท่ีมอียู่เดิมก่อนมห�อทุกภยั พ.ศ. 2554 
ได้แก่ คณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ และคณะกรรมก�รลุ่มนำ้� 25 ลุ่มนำ้� 
ซึ่งง�นหลักเป็นก�รทำ�แผนแม่บทจัดก�รลุ่มนำ้� มุ่งก�รจัดห�นำ้�เพื่อบรรเท�ก�ร
ข�ดแคลนนำ้�เป็นสำ�คัญ ซึ่งได้ทำ�แผนออกม�จำ�นวนม�ก ส่วนใหญ่เป็นม�ตรก�ร
ก่อสร้�ง แต่ก�รเตือนภัยนำ้�ท่วมร�ยปียังไม่เคยเป็นภ�รกิจหลัก สำ�หรับลุ่มนำ้�
เจ�้พระย� มกีรรมก�รลุม่นำ�้แยกเปน็ 4 ลุม่นำ�้คอื ปงิ วงั ยม และน่�น แตก่รรมก�ร 
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ลุม่นำ�้ทัง้ 4 คณะแยกจ�กกนัและไมม่กี�รเชือ่มโยงขอ้มลูสำ�หรบัตดิต�มสถ�นก�รณ์
ในลุ่มนำ้�เจ้�พระย�ตอนล่�ง เมื่อนำ้�จ�กทั้ง 4 แควเคลื่อนตัวลงม�พร้อมๆ กัน 
ระบบก�รจัดก�รลุ่มนำ้�ที่ข�ดระบบก�รเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันที่มีอยู่ก็ไม่ส�ม�รถ 
ค�ดก�รณ์มวลรวมของนำ้�และขน�ดของปัญห�ในลุ่มเจ้�พระย�ตอนล่�งได้ 
 นโยบ�ยนำ้�แห่งช�ติจะไม่มีเรื่องนำ้�ท่วมเป็นว�ระแห่งช�ติ อีกทั้งกรรมก�ร 
ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติและกรรมก�รลุ่มนำ้�ทั้งหล�ยก็ยังไม่มีกฎหม�ยรองรับและ
ไม่มีหน้�ที่จัดก�รอุทกภัยที่ชัดเจน แต่ก�รรับมือกับอุทกภัยนับว่�อยู่ภ�ยใต้ 
พระร�ชบญัญตัปิอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั พ.ศ. 2550 ซึง่กำ�หนดใหม้ทีัง้แผน
ยทุธศ�สตร ์และแผนปฏบัิตกิ�รด�้นอุทกภยั เน่ืองจ�ก พ.ร.บ. ปอ้งกนัและบรรเท�
ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550 พัฒน�ม�จ�ก พ.ร.บ. ป้องกันภัยฝ่�ยพลเรือน พ.ศ. 
2522 และ พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ดังนั้น พ.ร.บ. ป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัยฯ จึงเหม�ะกับก�รจัดก�รส�ธ�รณภัยประเภทที่เกิดขึ้น 
แบบฉบัพลนัทนัดว่น เชน่ แผน่ดนิไหว ไฟไหมใ้หญ ่นำ�้หล�กดนิถล่ม ไม่เหม�ะกบั 
ก�รจัดก�รนำ้�ท่วมในที่ร�บลุ่มเจ้�พระย�ซ่ึงกว่�นำ้�หล�กจ�กท�งภ�คเหนือ 
จะม�ถึง กทม. ก็เป็นเดือน รัฐบ�ลจึงมีเวล�ที่จะจัดก�รบรรเท�คว�มรุนแรงของ
อทุกภยั แตจ่ะตอ้งมรีะบบเชือ่มโยงขอ้มลูและกระบวนก�รจดัก�รตอ่เนือ่งเปน็ระบบ
ลุ่มนำ้�ต้ังแต่ต้นฤดูและคลอบคลุมพื้นที่เกี่ยวข้องในระดับลุ่มนำ้�ครอบคลุมหล�ย
จังหวัดหล�ย อปท. ซึ่งต้องเตรียมก�รร่วมกันเป็นเครือข่�ย
 ในชว่งอทุกภยัครัง้นีผู้ว้�่ร�ชก�รกรงุเทพฯ ยดึ พ.ร.บ. ปอ้งกนัและบรรเท�
ส�ธ�รณภยั พ.ศ. 2550 เป็นหลกัในก�รจัดก�รซ่ึงต�มกฎหม�ยฉบบันีแ้บง่เขตก�ร
จัดก�รส�ธ�รณภัยต�มเขตก�รปกครอง ผู้อำ�นวยก�รเขต เช่น กทม. เมืองพัทย� 
จังหวัด อบต. มีอำ�น�จภ�ยในเขตของตนเท่�นั้น ก�รสล�ยคว�มขัดแย้งระหว่�ง
เขตปกครองเป็นอำ�น�จของรัฐมนตรีมห�ดไทย และห�กวิกฤตลุกล�มเป็นวิกฤต
ระดับช�ติน�ยกรัฐมนตรีมีอำ�น�จสั่งผู้อำ�นวยก�รเขตได้ทั่วประเทศ ก�รเชื่อมโยง
เขตปกครองภ�ยในระบบลุ่มนำ้�เดียวกัน ส�ม�รถเชื่อมโยงได้ก็จริงแต่ต้องผ่�น 
รัฐมนตรีต�มม�ตร� 13 และน�ยกรัฐมนตรีต�มม�ตร� 31 แต่โดยธรรมช�ติของ 
พ.ร.บ. นีย้ดึเขตก�รปกครอง มไิด้จัดก�รต�มระบบลุม่นำ�้ และเปน็ พ.ร.บ. ประเภท
รับมือกับส�ธ�รณภัยม�กกว่�ก�รเตรียมก�รเพื่อบรรเท�คว�มรุนแรงของภัย 
พิบัติ
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2.4.2	 ความไม่มีเอกภาพ 
 ก�รจดัก�รอทุกภยัครัง้นี้ไมม่คีว�มเป็นเอกภ�พในหล�ยประเดน็ทัง้ในด�้น
ก�รเชื่อมโยงข้อมูล ก�รสื่อส�รกับประช�ชนและระบบสั่งก�รที่ล้มเหลว
 ก) ก�รข�ดก�รเชื่อมโยงข้อมูลทำ�ให้ค�ดคะเนผิดพล�ดดังที่กล่�วม�แล้ว  
แมข้อ้มลูนำ�้จะมฐี�นขอ้มลูม�กม�ยแตก่ระจดักระจ�ยในหนว่ยง�นต�่งๆ ไม่ส�ม�รถ 
เชื่อมโยงให้เห็นปัญห�ที่กำ�ลังเกิดขึ้น เช่น ปริม�ณนำ้�ฝนในลุ่มนำ้�ปิง วัง ยม น่�น 
ปริม�ณนำ้�และก�รพร่องนำ้�ในเขื่อน ว่�จะก่อให้เกิดปัญห�กับเจ้�พระย�ตอนล่�ง 
อย่�งไร แม้แต่ตัว ศปภ. เองซ่ึงตั้งฐ�นที่มั่นบัญช�ก�รที่สน�มบินดอนเมือง 
ยังค�ดก�รณ์ไม่ได้ว่�จะถูกนำ้�ท่วมจนต้องย้�ยหนีออกไป
 เมื่อเกิดภัยพิบัติระบบสั่งก�รต้องเป็นหน่ึงเดียว และต้องใช้โครงสร้�งก�ร
บัญช�ก�รที่ลดขั้นตอน แต่ในมห�อุทกภัยครั้งนี้ ในตอนแรกน�ยกรัฐมนตรีเลือก
ใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แทน พ.ร.บ. ป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยที่เหม�ะสมกว่� และแต่งตั้ง พล.ต.อ.ประช� พรหมนอก รมว. 
กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำ�นวยก�รศูนย์ และให้ รมว. กระทรวงมห�ดไทยเป็นที่
ปรึกษ� ซึ่งเป็นก�รบั่นทอนคว�มส�ม�รถในก�รบูรณ�ก�รกำ�ลังของบรรด�ผู้ว่�
ร�ชก�รจังหวัดและหน่วยง�นท้องถิ่นและละเลยก�รใช้แผนต่�งๆ ที่เคยมีภ�ยใต้ 
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550 (ทวิด� กมลเวชช 2555)
 ข) ระบบส่ังก�ร ก�รใช้ระบบร�ชก�รปกติในก�รติดต่อแทนที่จะใช้  
พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550 ที่จะช่วยลดขั้นตอนได้  
(ทวิด� กมลเวชช, 2555) และน�ยกรัฐมนตรียังมีบัญช�ให้กระบวนก�รต่�งๆ  
ต้องทำ�หนังสือติดต่อกัน เช่น ขอคว�มช่วยเหลือเป็นล�ยลักษณ์อักษร เช่น กรณี
เครื่องสูบนำ้�ทำ�ให้เกิดคว�มล่�ช้� ขั้นตอนในก�รขอเครื่องสูบนำ้�กว่� กทม. จะขอ
เครือ่งสบูนำ�้จ�กกรมชลประท�นไดต้อ้งผ�่นขัน้ตอนทัง้สิน้หล�ยขัน้ตอนเกดิคว�ม
ล�่ช�้ในก�รสนับสนุนเครือ่งปัม๊นำ�้ ปร�กฏข�่วใน “เรือ่งเดน่เยน็นี”้ (สถ�นโีทรทศัน์
ช่อง 3) ว่�ในวันที่ 3 พฤศจิก�ยน 2554 น�ยชลิต ดำ�รงศักดิ์ กล่�วในที่ประชุมว่� 
ผู้ว่� กทม. ได้ให้ข่�วว่�ยังไม่ได้รับก�รตอบสนองในเรื่องเคร่ืองสูบนำ้� ในที่สุด 
กทม. ได้เครื่องสูบนำ้�ในวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2554 ใช้เวล�ทั้งสิ้น 7 วันหลังจ�กที่ 
นำ้�ได้ท่วมกรุงเทพฯ ชั้นนอกแล้ว (กรอบที่ 2.2)
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กรอบที่	2.2	“นำ้าท่วมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	(ศปภ.)”

การคาดคะเนสถานการณ์นำ้าที่ผิดพลาดทำาให้ ศปภ. ต้องเปลี่ยนฐานบัญชาการในช่วง “ศึกนำ้า”   

16 ต.ค. พล.ต.อ.พงศพัศพงษ์เจริญ โฆษกแถลงข่าวกับ รมว.กระทรวงเกษตร อธิบดี
กรมชลประทานและผู้แทน กทม. ยืนยันนำ้าไม่ท่วม กทม.แน่นอน ทั้ง ศปภ.แถลงข่าวที่
ดอนเมือง อันเป็นที่ทำาการของ ศปภ. (ข่าวสด 16 ตุลาคม 2554)

20 ต.ค. พล ต.อ.ประชา พรหมนอก ผ.อ.ศปภ. ยืนยันว่า กทม.จะปลอดภัยจากนำ้าท่วม 90% (ผู้
จัดการออนไลส์ 20 ตุลาคม 2554)

21 ต.ค. นำ้าทะลักเข้าเขตดอนเมืองอ่วมแล้ว (เดลินิวส์ 21 ตุลาคม 2554)

23 ต.ค. ศปภ. ดอนเมืองนำ้าท่วม 30 เซนติเมตร (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 23 ตุลาคม 2554)

27 ต.ค. นำ้าไหลเข้ามาในบริเวณดอนเมืองอย่างรวดเร็วและท่วมเต็มลานจอดรถแล้ว (คมชัดลึก 
24 ตุลาคม 2554)

2.4.3	 การสื่อสารกับประชาชน
 ก) มีตัวแทนร�ชก�รหล�ยท่�นออกม�ให้ข้อมูลไม่เหมือนกันก่อให้เกิด
คว�มต่ืนตระหนก และไม่มีศูนย์รวมกรองข้อมูลในช่วงแรกของอุทกภัย เช่น  
รมว.กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยอีอกม� แถลงข�่วใหป้ระช�ชนในจงัหวดั
ปทุมธ�นีและเขตส�ยไหมรีบขนของขึ้นที่สูงและอพยพ ในวันที่ 13 ก.ค. 2555  
แต่พอเวล� 20.00 น. ศปภ. ขออภัยประช�ชนผ่�นเฟสบุ๊คที่ทำ�ให้ตื่นตระหนก 
และชี้แจงในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องอพยพให้เก็บของหนีนำ้�เท่�น้ัน เวล� 21.00 น. 
ที่ศ�ล�ว่�ก�ร กทม. ผู้ว่� กทม.แถลงซำ้�ๆ ว่�นำ้�ยังไม่ท่วม กทม. และให้ฟังตน
แต่ผู้เดียวทำ�ให้ประช�ชนสับสนม�ก
 ข) นอกจ�กนีก้�รสือ่ส�รข�ดคำ�อธบิ�ยศพัทท์�งร�ชก�ร ทีท่ำ�ใหป้ระช�ชน
เข้�ใจถึงขน�ดของปัญห�ที่ขัดเจน เช่น กรมชลประท�นระบุว่�มีนำ้�ค้�งทุ่งอยู่ 
9,806 ล้�นลูกบ�ศก์เมตร ซึ่งประช�ชนอ�จจะเห็นภ�พได้ม�กกว่� ห�กอธิบ�ย
ว่�จำ�นวนที่เทียบเท่�กับปริม�ณของนำ้�ในเขื่อนภูมิพลในช่วงเวล�ปกติประช�ชน
จะได้เข้�ใจว่�นำ้�ม�กขน�ดไหน
 ค) ข�ดข้อมูลที่จำ�เป็น เพื่อให้ประช�ชนตัดสินใจ ประช�ชนไม่อ�จรู้ได้ว่� 
ที่อยู่อ�ศัยของตนอยู่ในคันกั้นนำ้�พระร�ชดำ�ริหรือไม่ และไม่ทร�บว่�ที่อยู่อ�ศัย 
ของตนอยูส่งูตำ�่ กว�่ค�่คว�มสงูนำ�้ทะเลป�นกล�งเท�่ไหร่ ก�รอพยพทัง้เขตกเ็ชน่กนั  
ไม่มีก�รระบุถนน/ตรอกให้ชัดเจนในช่วงต้น
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 ง) ข�ดทีมมวลชนสัมพันธ์ เมื่อเกิดปัญห�มวลชนชุมนุมประท้วงให้เปิด
ประตูระบ�ยนำ้�ให้ม�กขึ้น หรือเมื่อมวลชนทำ�ล�ยคันกั้นนำ้�ก็ข�ดทีมนักเจรจ� 
และในกรณีที่เป็นปัญห�ข้�มจังหวัด ผู้ที่ต้องดูแลก�รเจรจ�ต้องเป็นทีมส่วนกล�ง 
โดยให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย หรือรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งก�ร

2.4.4	 ปัญหาการเมืองแทรกซ้อน
 ในช่วงวิกฤต ก�รบริห�รจัดก�รวิกฤตต้องมีลำ�ดับขั้นตอนชัดเจนและ 
ต้องไม่มีก�รเมืองเรื่อง “เอาหน้า” หรือ “เอาเรื่องดีใส่ตัว” เข้�ม�เกี่ยวข้อง แต่ใน
ก�รจัดก�รมห�อุทกภัย พ.ศ. 2554 ก�รเมืองกล�ยเป็นเรื่องที่กีดขว�งก�รทำ�ง�น
และทำ�ใหก้�รแก้ไขปญัห�ช�้ลง และมปีระสทิธผิลตำ�่กว�่ทีค่วร เพร�ะนกัก�รเมอืง 
ถือโอก�สทำ�กิจกรรมห�คะแนนนิยมผ่�นส่ือ รมต. ท้ังหล�ยต่�งพ�ส่ือไปดูง�นนำ�้ท่วม 
แทนทีจ่ะระดมสรรพกำ�ลงัเข้�แก้ไขปัญห� คว�มขัดแย้งระหว�่ง ศปภ. (รฐับ�ลกล�ง)  
และ กทม. (ทอ้งถิน่) ถกูส�ธ�รณะมองว�่เปน็เรือ่งก�รเมอืง (เสถยีร วริิยะพรรณพงศ�,  
คมชัดลึก 3 พ.ย. 2554) ปัญห�ก�รเมืองเกิดขึ้นเพร�ะทุกพรรคต่�งฉวยโอก�ส
สร้�งคะแนนจ�กประช�ชน (ในเวล�อันไม่สมควร) ผ่�นสื่อ มีอ�ทิเช่น 
 ก) เรื่องเครื่องสูบนำ้�ที่ กทม. ต้องก�รและได้ส่งหนังสือไปยัง ศปภ.  
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.54 ซึ่งท�งผู้ว่�ฯ ให้ข้อมูลผ่�นสื่อว่�ไม่ได้รับก�รตอบสนอง  
(ไทยรัฐ  4 พ.ย. 2554) ในวันเดียวกัน ศปภ. ก็ออกข่�วผ่�นสื่อขอซื้อและบริจ�ค
เครื่องสูบนำ้� เพร�ะเครื่องสูบนำ้�ที่มีอยู่ต่�งติดร�ชก�รอยู่ในที่ต่�งๆ ในที่สุด กทม.
ได้รับเครื่องสูบนำ้�ในวันที่ 9 พ.ย. 2554 (ไทยรัฐ พ.ย. 2554)
 ข) กรณคีลองส�มว� ส.ส. ในพืน้ทีพ่�ประช�ชนไปยกบ�นประตคูลองส�มว�  
ทั้งๆ ที่ กทม. ได้รับคำ�สั่งจ�กรัฐบ�ลให้ปกป้องนิคมอุตส�หกรรมบ�งชัน กทม. 
จงึเปดิประตรูะบ�ยนำ�้ได้กว�้งสดุ 75-80 เซนติเมตร ต่อม�เมือ่ปญัห�มวลชนม�กขึน้ 
น�ยกรฐัมนตร ีได้สัง่ กทม.ผ�่นสือ่มวลชนใหข้ย�ยก�รเปิดประตรูะบ�ยนำ�้ 1 เมตร 
ทัง้ๆ ทีน่�ยกรฐัมนตรสี�ม�รถสัง่ก�รโดยใชม้�ตร� 31 ต�มกฎหม�ยบรรเท�ปอ้งกนั
ส�ธ�รณะภัย พ.ศ. 2550 ได้โดยไม่ต้องผ่�นสื่อ และห�กมีก�รเตรียมก�รดีพอก�ร
ต่อรองทั้งหล�ยรวมทั้งก�รชดเชยต้องทำ�ให้เสร็จ

2.4.5	 ปัญหาการเตรียมพร้อมในระดับปฏิบัติการและมีส่วนร่วมของชุมชน	
 เม่ือเกิดอุทกภัยขึ้นปร�กฏว่� เส้นท�งระบ�ยนำ้�ใน กทม. มีขยะ สวะ  
ข�ดก�รดูแลเตรียมพร้อม ชุมชนในเมืองใหญ่ทอดธุระให้รัฐท้องถิ่น กทม.  
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เตรยีมพรอ้มไม่เต็มพืน้ท่ี เมือ่ขน�ดปัญห�ใหญ่ม�กๆ กทม. ก็ไมส่�ม�รถจดัก�รได ้ 
ระบบท่อ และคลองต่�งๆ ข�ดก�รเชื่อมต่ออย่�งได้ดุลยภ�พ ปล่อยให้มีก�ร 
ปลูกสิ่งก่อสร้�งขว�งลำ�นำ้� ทำ�ให้ก�รระบ�ยนำ้�ไม่ร�บรื่น

2.5	 การดำาเนินการแก้ ไขปัญหาของรัฐ

 ในขณะนี้รัฐบ�ลได้จัดทำ�แผนแม่บทและแผนปฏิบัติก�รเพื่อก�รบรรเท�
อุทกภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่แผนเหล่�นี้เป็นแผนที่กำ�หนดแค่หัวข้อและ 
งบประม�ณและได้ออกพระร�ชกำ�หนด 3 ฉบับเพื่อให้กระทรวงก�รคลังส�ม�รถ 
กู้เงินไม่ตำ่�กว่� 350,000 ล้�นบ�ทเพื่อม�รองรับก�รแก้ไขปัญห�ในอน�คต  
ซึ่งแผนแม่บทนี้เน้นม�ตรก�รที่ใช้สิ่งก่อสร้�งและละเลยก�รจัดทำ�และบังคับใช้
แผนก�รใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตที่ร�บลุ่มนำ้�ท่วม ข�ดคว�มชัดเจนว่�จะปรับปรุง
ระบบก�รจดัก�รอย�่งไรใหม้เีอกภ�พม�กขึน้ ข�ดแนวท�งท�งเลือกอ่ืนอ�จจะชว่ย
ปลดปล่อยผู้เสียภ�ษีทั้งประเทศที่ต้องแบกรับภ�ระให้กับชุมชนนำ้�ท่วม ข�ดก�ร
จัดก�รคว�มรู้และบูรณ�ก�รก�รศึกษ�ที่มีอยู่เพื่อให้เห็นภ�พรวม และท�งเลือก
ใหญ่ๆ ก่อนที่รัฐจะออก TOR ข�ดภ�พขององค์กรกล�งที่จะเข้�ม�จัดก�รโดย
ปลอดก�รเมืองซึ่งห�กข�ดก�รบูรณ�ก�รอย่�งเต็มรูปแบบแล้ว ก�รหวังให้แผน
เกิดประสิทธิผลคงเป็นไปได้ย�ก

2.6	 การจัดการอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รบรรเท�ทุกข์
ร�ษฎร จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้นำ� จำ�นวน 39 คน ใน 16 ตำ�บลในอำ�เภอบ�งบ�ล  
จงัหวัดพระนครศรอยธุย� พบว�่ อปท. เปน็กลไกทีม่ปีระสิทธภิ�พสูงสุด 3 อันดบัแรก  
ในก�รดูแลประช�ชนจ�กภัยนำ้�ท่วม และแม้ว่�หล�ย อปท. จะประสบปัญห�  
แต่ก็มีอีกหล�ยองค์กรที่พัฒน�ระบบจัดก�รอย่�งมีประสิทธิผล (ดูกรอบที่ 2.3)  
ซึ่งส�ม�รถถอดบทเรียนขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รเพื่อขย�ยผลต่อไป
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องค์ประกอบสำ�คัญในก�รจัดก�รมีดังต่อไปนี้ คือ 

2.6.1	 ขั้นตอนเตรียมการ/ปฏิบัติการ1

 ก) สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน เริ่มตั้งแต่ก�รว�งแผนรับมือ
นำ้�ท่วมโดยมีแผนแม่บทชุมชนให้ช�วบ้�นเข้�ใจว่�ปัญห�ร่วมกันของทุกคน 
จัดทำ�ผังชุมชนโดยเฉพ�ะจุดนำ้�ท่วมซำ้�ซ�ก มีก�รแบ่งจุดรับผิดชอบระหว่�งผู้นำ�
ในเขตต่�งๆ จัดตั้งทีมอ�ส�สมัครภัยพิบัติ มีก�รซ้อมถึงสถ�นที่ที่จะใช้ที่หลบภัย
และก�รเตรียมถุงย่�มฉุกเฉินประจำ�ตัว
 ข) จัดทำ�ระบบเฝ้�ระวังโดยให้มีเวรย�มตรวจระดับนำ้�ห�กถึงขีดอันตร�ย
ให้แจ้งเตือนอย่�งเป็นระดับ เช่น เตือนภัย เตรียมอพยพ และอพยพ
 ค) ในพืน้ทีท่ีม่คีว�มเสีย่งดนิถลม่ดว้ย ทีจ่งัหวดัเพชรบรูณห์มูบ่�้นเครอืข�่ย 
จะแจ้งเตือนด้วยพลุสี

2.6.2	 ขั้นตอนเกิดอุทกภัย
 ก) กระจ�ยอำ�น�จลงไปที่ศูนย์ย่อยภ�ยในตำ�บล ให้ส�ม�รถตัดสินใจ 
จัดก�รศูนย์บริจ�คเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้�นต่�งๆ
 ข) ให้ผู้ใหญ่บ้�นและผู้แทนดูแลหมู่บ้�นของตนให้เปิดอุปกรณ์ส่ือส�ร 
ตลอดเวล� แตก่�รประก�ศทัง้หล�ยตอ้งใหช้ดัเจนเปน็อนัหน่ึงอันเดยีวกนัไม่สับสน
 ค) รกัษ�ผูน้ำ�เตรยีมแกป้ญัห�รอ้งทกุข ์หรอืตอ่ว�่ผู้นำ� โดยเตรียมของแจก
ไว้ให้พร้อมเพื่อเสริมกำ�ลังผู้นำ� (กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น) ไว้ตลอดเวล�
 ง) ช�วบ�้นมอิีสรภ�พในก�รตดัสนิใจจะอยูห่รอืย�้ยโดย อบต. จะสนบัสนนุ
ทุกรูปแบบ
 จ) รักษ�พ้ืนท่ีบัญช�ก�รหรือศูนย์จัดก�รภัยพิบัติประจำ�ตำ�บล เพ่ือดำ�เนินก�ร 
จัดก�รวิกฤตอุทกภัย
 ฉ) ขอ้มูลชดัเจนด�้นก�ยภ�พ ทัง้แผนที ่จำ�นวนคนในบ�้น ขอ้มูลระหว�่ง
ชุมชน จะทำ�ให้รู้ว่�ห�อะไรในท้องถิ่นได้ให้ตรงกับคว�มต้องก�ร

1 สัมภ�ษณ์คุณประทีป จูมั่น และรวบรวมข้อมูลจ�กผู้บริห�ร อบต.อื่นๆ จ�กเวทีฟื้นพลังชุมชน ท้องถิ่น
สู่ก�รอภิวัตน์ประเทศไทยระดับภ�ค
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2.6.3	 ในขั้นตอนเยียวยา
 ทบทวนคว�มเสียห�ย ฟื้นฟูพื้นที่ พร้อมทั้งห�ท�งมองอน�คตร่วมกับ
ชุมชนในบ�งพื้นที่จะมีก�รจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ
 จ�กก�รสมัภ�ษณผ์ูน้ำ� อปท. พบว�่ พ.ร.บ. บรรเท�ส�ธ�รณภยั พ.ศ. 2550  
ที่มีอยู่ไม่เป็นอุปสรรค แต่ปัญห�อยู่ที่ก�รใช้งบประม�ณ ห�กอุกภัยรุนแรงม�ก
ต้องก�รใช้เงินสะสมเพื่อจัดก�รภัยพิบัติ แต่จังหวัดไม่ประก�ศเป็นเขตภัยพิบัติ  
ต้องนำ�เร่ืองเสนอสภ�ให้อนุมัติ เม่ือประก�ศเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว น�ยก อบต. มีอำ�น�จ 
สั่งจ่�ยเงินสะสมได้ และแก้ไข พ.ร.บ. ก�รปกครองส่วนท้องถิ่นให้ อปท. ส�ม�รถ
ปรับงบประม�ณ และสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อแก้ปัญห�2

 ในก�รรับมือกับอุทกภัย ท้องถิ่นที่มีประสบก�รณ์นำ้�ท่วมมีก�รเตรียมก�ร 
เรียนรู้ มีก�รขย�ยผลเป็นเครือข่�ย มีคว�มร่วมมือและช่วยเหลือกันระหว่�งพื้นที่ 
ระหว่�งภ�ค ซึ่งรัฐบ�ลส่วนกล�งควรสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีทรัพย�กรเพียงพอ  
และทันก�รณ์กับก�รป้องกันและผจญกับพิบัติภัย

กรอบที่	2.3	มหาอุทกภัยกับชัยชนะของชุมชนและเทศบาลนครปากเกร็ด

หลงัมหาอทุกภยัเทศบาลนครปากเกรด็เปน็ทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในฐานะ อปท. ทีส่ามารถรบัมอือทุกภยั
อย่างมีสติ และสามัคคีจนสามารถคุ้มครองราษฎรประมาณแปดหมื่นกว่าครัวเรือน  แม้ว่าครอบครัว
อีก 2,000 รายจะถูกนำ้าท่วมก็ตาม

เทศบาลนครปากเกร็ดมีทำาเลติดริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยาถึง 10 กิโลเมตร การรับมือกับนำ้าเหนือ
จึงไม่ใช่เรื่องง่าย นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน์ได้สนทนากับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี 
และสรุปปัจจัยแห่งความสำาเร็จไว้ 3 ข้อด้วยกัน คือ

หนึ่ง มีแผนการเตรียมการที่ต่อเนื่อง ประสบการณ์นำ้าท่วมปากเกร็ดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 
ทำาให้ผู้นำา อปท. ให้ความสนใจท่ีจะวางแผนและแก้ปัญหาโดยทำาแผนป้องกันร่วมกับส่วนราชการ 
ฝ่ายสาธารณูปโภคและชุมชนอย่างจริงจัง

สอง เริ่มกระบวนการเตรียมการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยร่วมกัน
กำาหนดว่า ท่ีใดอาจต้องปล่อยให้ท่วม และที่ใดจะรักษาไว้ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม กระจาย
ภารกิจ และแบ่งงานที่ชัดเจนไปยังภาคีต่างๆ

สาม ในการรับมือกับอุทกภัย  มีการระดมกำาลังโดยใช้วัดหงส์ทอง ให้พระ เณร อาสาสมัคร 
ประชาชน ทั้งที่ถูกนำ้าท่วมและผู้ที่ได้รับการป้องกันออกมาช่วยกันทำาแนวกั้นนำ้า เดินยามเฝ้าระวัง  
เมื่อนำ้าทะลักตลบหลังเข้ามาก็สามารถทำาคันดินป้องกันยาว 17 กิโลเมตรเสร็จภายในสองวัน  
ประชาชนที่ถูกนำ้าท่วมก็สามารถสัญจรไปทำางานได้ และยังเป็นอาสาสมัครไปช่วยชุมชนอื่นได้

เทศบาลใช้งบประมาณไป 100  ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 800 ล้านบาท แต่ผลที่ได้ 
เชิงสังคม และจิตใจนับว่าสูงค่ากว่ามาก เพราะแม้นำ้าอาจทำาลายทรัพย์สินให้เสียหาย แต่ความมั่นคง
ด้านจิตใจและความสามัคคีของชุมชนที่เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตินับว่าสูงจนประเมินค่ามิได้

เก็บความจาก: คอลัมน์ส่องสถานการณ์ โดย น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์ “ชัยชนะของเทศบาลนครปากเกร็ด” (โพสต์ทูเดย์ 20 ธันวาคม 2555)

2 ง�นประชุม “ฟื้นฟูพลังท้องถิ่นสู่ก�รอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2555” จัดโดย สำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) ณ ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติ ไบเทค บ�งน� ระหว่�งวันที่  
1-3 เดือนมีน�คม พ.ศ. 2555.
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2.7		สรุป

 กรณีศึกษ�ก�รจัดก�รอุทกภัยในที่ร�บนำ้�ท่วมลุ่มนำ้�เจ้�พระย�ชี้ให้เห็น
ถึงช่องว่�งด้�นนโยบ�ย และก�รจัดก�รนำ้�ท่วมในเขตพื้นที่ร�บลุ่มเจ้�พระย� 
โดยเฉพ�ะก�รประส�นนโยบ�ยและม�ตรก�รของสว่นกล�ง ทำ�ใหไ้ม่ส�ม�รถค�ด
ก�รณ์และเตือนภัยได้ทันท่วงที ทั้งนี้เพร�ะรัฐข�ดกลไกทักษะและประสบก�รณ์
ในก�รเตรียมก�รรับมือนำ้�ท่วม กลไกก�รเมืองเข้�แทรกแซงจนเกิดคว�มไม่เป็น
เอกภ�พในก�รจัดก�รซ่ึงมีผลให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งมห�ศ�ล ในท�งกลับกัน  
อปท. จำ�นวนหนึ่งที่มีประสบก�รณ์ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัย 
ในท�งกลับกันกลับส�ม�รถป้องกันและบรรเท�อุทกภัยอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 ก�รศึกษ�นี้ต้องก�รชี้ให้เห็นว่� ก�รจัดก�รเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่สุด  
ของก�รจัดก�รอุทกภัยต้ังแต่ก�รเตรียมระบบก�ยภ�พ ระบบข้อมูล และก�ร
จัดก�รในระดบัพ้ืนทีซ่ึง่สำ�คญั ก�รรบัมอือทุกภยันัน้ก�รกระจ�ยอำ�น�จไปยงัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึเปน็นโยบ�ยทีส่ำ�คญั ม�ตรก�รทีร่ฐัใชแ้กป้ญัห�ในปจัจบุนั
ยังเน้นม�ตรก�รลงทุนด้�นสิ่งก่อสร้�ง ข�ดก�รจัดก�รคว�มรู้และก�รบูรณ�ก�ร
บริห�รจัดก�ร ซึ่งเป็นหัวใจของคว�มสำ�เร็จ
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 ทรัพย�กรช�ยฝั่งและทะเล เป็นทรัพย�กรที่สร้�งคว�มเจริญเติบโต 
ให้เศรษฐกิจไทยอย่�งมห�ศ�ล แต่ก�รเร่งรัดนำ�ทรัพย�กรม�ใช้ทำ�ให้แหล่งผลิต  
และแหลง่ขย�ยพนัธุส์ตัวน์ำ�้เกดิคว�มเสือ่มโทรม นอกจ�กนีก้�รขย�ยตวัของเมือง  
อตุส�หกรรมแปรรปู และอุตส�หกรรมทอ่งเท่ียวทำ�ใหเ้กดิก�รใชท้ีด่นิทีม่ผีลกระทบ
ตอ่ทรพัย�กรช�ยฝ่ัง และในบ�งพืน้ทีท่ีม่กิีจกรรมม�กทำ�ใหม้ลพษิทีม่นษุยส์ร�้งขึน้ 
มีม�กเกินกำ�ลังรองรับของธรรมช�ติ ทำ�ให้คุณภ�พสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กร 
ร่อยหรอเสื่อมโทรมลง
 เพร�ะระบบนเิวศนช์�ยฝัง่เป็นระบบนเิวศนท์ีซ่บัซอ้น ประกอบดว้ยสตัวน์ำ�้
น�น�ชนิด ที่มีวงจรชีวิตเกี่ยวพันกัน ก�รใช้ประโยชน์ของทรัพย�กรประเภทหนึ่ง
อ�จก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ทรัพย�กรประเภทอ่ืนๆ ผลกระทบของกิจกรรม 
ดงัที่ไดก้ล�่วม�แลว้ ยังนำ�ไปสูปั่ญห�ของคว�มขัดแยง้จ�กก�รใชอ้ย�่งพหปุระสงค ์
(Multiple-purposes) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�กหล�ยกลุ่ม (Multi-stake-
holders) ในพื้นที่เดียวกัน  จนเกิดผลกระทบต่อก�รดำ�รงชีพของแต่ละฝ่�ย เช่น  
คว�มขดัแยง้ระหว�่งกลุม่ผูค้ร�ดหอยกบักลุม่ประมงเพ�ะเล้ียง ระหว�่งกลุ่มทีว่�ง
อวนกุ้ง ลอบปูกับกลุ่มคร�ดหอย ระหว่�งกลุ่มประมงพื้นบ้�นกับประมงพ�ณิชย์ 
ระหว่�งกลุม่เลีย้งหอย และก�รขนสง่ท�งนำ�้ นอกจ�กนี ้ยงัมีคว�มไม่ลงตวัด�้นก�ร
บรหิ�รจดัก�รระหว�่งหนว่ยง�นของรฐัดว้ยกนัเอง เชน่ ระหว�่งหนว่ยง�นอนรุกัษ์
กับหน่วยง�นสง่เสรมิก�รผลติ ระหว�่งหนว่ยง�น อปท. กบัหนว่ยง�นสว่นภมูภิ�ค
 วัตถุประสงค์ของบทน้ีเพื่อจะชี้ให้เห็นผลกระทบของก�รแย่งชิงทรัพย�กร
และคว�มขดัแยง้ ท่ีมต่ีอระบบนิเวศน์ป่�ช�ยเลน  และชอ่งว�่งในกฎหม�ยทีร่องรบั  
ซ่ึงแก้ปัญห�ไม่ได้และอ�จทำ�ให้ปัญห�เลวร้�ยลง  อีกท้ังยังมีอุปสรรคของก�รถ่�ยโอน 

บทที่	3
กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากร

ประมง/	ชายฝั่ง:	
พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ชัยพงษ์ สำาเนียง
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อำ�น�จม�ยงัพืน้ทีท่ัง้ๆ ทีห่นว่ยง�นสว่นภมูภิ�คกม็ทีรพัย�กรในก�รดแูลและปอ้งกนั
จำ�กัด ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�รไม่ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งยุติธรรมและยั่งยืน ในที่นี้ 
จะมีกรณีศึกษ�ทรัพย�กรประมงช�ยฝั่งในจังหวัดตร�ด

3.1	 กรณีศึกษาจังหวัดตราด

 แหล่งประมงทะเลที่สำ�คัญในจังหวัดตร�ดคือ บริเวณช่องเก�ะช้�งมีพื้นที่ 
416 ตร.ก.ม. เรือที่ทำ�ก�รประมงจะอยู่ในเขต อ.แหลมงอบ กิ่งอำ�เภอเก�ะช้�ง 
คือ ต.ห้วงนำ้�ข�ว ต.อ่�วใหญ่ ต.หนองโสน และหนองเสม็ด

3.1.1	 กฎหมายระดับท้องถิ่น
 ในปี พ.ศ. 2524 อัตร�จับสัตว์นำ้�เฉลี่ยในบริเวณนี้เท่�กับ 41 กก./ชม.  
ต่อม�ในปี พ.ศ. 2540 ได้ลดลงเป็น 14.7 กก./มม. (สำ�นักง�นประมงจังหวัดตร�ด  
ไม่ระบุวันที่) นอกจ�กนี้ยังมีคว�มขัดแย้งระหว่�งประมงพื้นบ้�น ประมงอวนล�ก 
อวนรุน และคร�ดหอย จังหวัดตร�ดจึงเสนอให้กรมประมงออกประก�ศกำ�หนด
ห้�มใช้เครื่องมืออวนล�ก อวนรุน และคร�ดหอย โดยได้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็น
จ�กประช�ชน 1,095 ร�ย มีประช�ชนเห็นด้วยกับประก�ศ 949 ร�ย ซึ่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้อนมุตัิในเดอืนกนัย�ยน พ.ศ. 2542 และจงัหวดัออกประก�ศ
เมื่อวันที่ 12 ตุล�คม พ.ศ. 2542 หลังจ�กนั้นประมงอวนล�ก อวนรุน ได้ชุมนุม 
เรยีกรอ้งและย่ืนหนังสอืถงึผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดั ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัตร�ดไดป้ระชมุ 
ผู้เกี่ยวข้องและยกเลิกประก�ศเดิม และแบ่งพื้นที่ใหม่เป็น 2 โซนซึ่งประก�ศใหม่  
เมื่อเดือนมีน�คม 2543 ประก�ศจังหวัดนี้ ช�วบ้�นเรียกว่� พ.ร.บ.ช่องช้�ง  
ได้แบ่งพื้นที่ช่องช้�งเป็น 2 โซน โซนที่ 1 ห้�มทำ�ประมงอวนล�กอวนรุน และ
คร�ดหอยตลอดปี โซนที่ 2 ห้�มจับสัตว์นำ้�ระหว่�ง 1 มิ.ย. ถึง ธ.ค. ดังนั้น  
โซนน้ีจงึส�ม�รถทำ�ก�รประมงได ้6 เดอืน ประก�ศจงัหวดัตร�ด เร่ือง กำ�หนดเขต 
ห้�มใช้เครื่องมืออวนล�ก อวนรุนและคร�ดหอย ทำ�ก�รประมงในบริเวณช่อง 
เก�ะช้�ง จังหวัดตร�ด ประก�ศ ณ วันที่ 28 มีน�คม 2543 ห้�มเครื่องมืออวนล�ก 
อวนรุน และเครื่องมือคร�ดหอยทุกชนิดทุกขน�ดที่ใช้ประกอบเรือกล
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รูปที่	3.1	อาณาบริเวณของพื้นที่ช่องช้างที่มีการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์

 กลุ่มประมงอวนล�ก อวนรุน ขอให้มีก�รทบทวนประก�ศหล�ยครั้ง  
สว่นประมงพืน้บ้�นก็ได้เข้�รอ้งเรยีนเช่นกัน และมกี�รเรยีกรอ้งใหใ้ชข้อ้มลูวชิ�ก�ร 
จนกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือที่ กษ 0522/8832 สรุปเป็น 
ข้อยุติว่� ให้คงประก�ศปี พ.ศ. 2543 ไว้และกรมประมงมีนโยบ�ยจะเลิกเครื่องมือ
อวนล�ก อวนรุน ให้หมดไป 
 แนวท�งแกป้ญัห�ในปจัจบุนัคอืใหเ้พิม่คว�มสมบรูณ์โดยปลอ่ยพนัธุสั์ตวน์ำ�้ 
และให้มีโครงก�รยกเลิกเรืออวนล�ก อวนรุน โดยก�รห�อ�ชีพและโอก�สให้ใหม่
เป็นก�รชดเชยค่�เสียโอก�ส
 ในปัจจุบันกรมประมงมีเจ้�หน้�ที่จ�กส่วนกล�งม�ดูแล 2 คน มีเจ้�หน้�ที่
ส่วนภูมิภ�ค 2 คน และมีงบประม�ณเติมนำ้�มันเพียงปีละ 40,000 บ�ท นับว่�ไม่
เพียงพอที่จะอนุรักษ์พื้นที่ 416 ตร.กม.
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3.1.2	 เครือข่าย	อปท.	ที่อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง1

 เครือข่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝั่ง 6 ตำ�บล (ประกอบด้วย ต.อ่�วใหญ่ 
ต.ห้วงนำ้�ข�ว ต.หนองเสม็ด ต.นำ้�เชี่ยว ต.หนองโสน ต.หนองคันทรง) จ.ตร�ด 
เกดิขึน้จ�กก�รรวมตัวของตำ�บล 6 ตำ�บล ช�ยฝัง่ทะเลอ�่วตร�ด มกี�รทำ�กจิกรรม
ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งทั้ง 6 ตำ�บลมีพื้นที่ช�ยฝั่งทะเลติดกัน และมีก�รใช้
ทรัพย�กรร่วมกัน นำ�ม�สู่ก�รรวมตัวเป็นเครือข่�ย และห�รือถึงปัญห�ที่เกิดขึ้น 
ในพื้นที่ที่มีปัญห�ร่วมกันในเรื่อง ก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�ช�ยเลน ก�รตัดไม้  
ก�รทำ�ประมงช�ยฝั่งผิดกฎหม�ย และทรัพย�กรสัตว์นำ้�ที่ลดน้อยลง เพื่อร่วมกัน
คิดห�แนวท�งในก�รอนุรักษ์และใช้ทรัพย�กรร่วมกันอย่�งยั่งยืนของทั้ง 6 ตำ�บล  
ในเวล�ต่อม�เครือข่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝ่ังได้ขย�ยไปสู่พื้นที่ช�ยฝั่งทะเล 
ในทีอ่ืน่ๆ ของจงัหวดัตร�ด ซ่ึงเป็นเครอืข่�ยทีเ่ขม้แขง็และส�ม�รถรกัษ�ทรพัย�กร
ช�ยฝั่งได้เป็นอย่�งดี2

 เครือข่�ยได้ว�งแผนอนุรักษ์ทรัพย�กรร่วมกัน คือ ก�รอนุรักษ์ป่�ช�ยเลน 
และพันธ์ุสัตว์นำ้� ก�รเฝ้�ระวังก�รบุกรุกพื้นที่ป่�ช�ยเลน รวมถึงก�รสร้�งแหล่ง
เรียนรู้กระจ�ยต�มพ้ืนที่ทั้ง 6 ตำ�บล โดยก�รสนับสนุนจ�ก United Nations  
Environment Programme (UNEP) สภ�วิจัยท้องถิ่น และ Global Environment 
Facility (GEF) กิจกรรมในพื้นที่ เช่น ก�รอนุรักษ์ป่�ช�ยเลน ก�รอนุรักษ์ป่�จ�ก 
ก�รอนุรักษ์ปูแสม/ปูม้�/ปูทะเล/ปล�กระชัง ธน�ค�รปู ก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/ 
ดูนก/ชมหิ่งห้อย เป็นต้น และในแต่ละ อปท. ก็มีก�รตั้งกติก�หรือข้อบัญญัติ 
ในก�รอนุรกัษ ์ดังเชน่ก�รออกขอ้บัญญตักิ�รอนรุกัษห์อยข�วของ อบต. แหลมกลดั  
ที่เข้�ม�ร่วมเป็นเครือข่�ยอนุรักษ์ในภ�ยหลัง (กรอบที่ 3.2)

1 เครือข่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝั่ง 6 ตำ�บล จ.ตร�ด (เอกส�รเผยแพร่).
2 สัมภ�ษณ์น�ยอัมพร แพทย์ศ�สตร์ วันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2555 และน�ยไชยันต์ ก�รสมเนตร ประมง

จังหวัดตร�ด วันที่ 17 กุมภ�พันธ์ 2555.
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รูปที่	 3.2	 เครือข่ายอนุรักษ์	 6	ตำาบลชายฝั่งอ่าวตราดประกอบด้วย	 (ต.อ่าวใหญ่	 ต.ห้วงนำ้าขาว		 
ต.หนองเสม็ด		ต.นำ้าเชี่ยว	ต.หนองโสน	ต.หนองคันทรง)	จ.ตราด

3.1.3	 การจัดการทรัพยากรของชุมชน/	อปท.:	กรณีศึกษาบ้านเปร็ดใน
 ก�รใช้ไม้ในป่�ช�ยเลนของบ้�นเปร็ดในพื้นที่ อบต.ห้วงนำ้�ข�ว ในพื้นที่ 
มีป่�ช�ยเลน 12,000 ไร่ ช�วบ้�นได้สร้�งกฎกติก�ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้  
โดยช�วบ้�นส�ม�รถขออนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รป่� โดยคำ�นวณว่� ถ้�ปีหนึ่ง 
ตัดไม้ในป่� 10 ต้นต่อ 1 ไร่ ก็จะตัดไม้ได้ 120,000 ต้น/ ปี ซึ่งก�รตัดไม้จำ�นวนนี้
ช�วบ้�นคิดว่�ไม่ทำ�ให้ป่�เสื่อมโทรม
 โดยก�รอนุญ�ตใช้ไม้ไม่จำ�เป็นต้องเป็นคนเปร็ดในเท่�น้ัน คนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
กส็�ม�รถขออนญุ�ตใชไ้ด ้โดยผูน้ำ�ในทอ้งถิน่ เชน่ กำ�นนั ผูใ้หญบ่�้นตอ้งทำ�หนงัสอื 
ยืนยันว่�ย�กจน และนำ�ไปสร้�งบ้�นจริง ไม่นำ�ไปข�ย ครอบครัวหนึ่งส�ม�รถขอ
ได้ถึง 200 ต้น  
 ก�รจัดก�รป่�ช�ยเลนของบ้�นเปร็ดในนี้ได้ทำ�ให้เกิดพื้นที่ป่�เพิ่มม�กขึ้น 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่�คนในท้องถ่ินส�ม�รถจัดก�รอนุรักษ์ป่�ได้อย่�งแท้จริง ซ่ึงป่�ช�ยเลน 
ในพืน้ทีบ่�้นเปรด็ในได้สร�้งอ�ชีพให้แก่ช�วบ้�นในพืน้ทีเ่ปน็อย�่งม�ก เชน่ ช�วบ�้น 
เล่�ว่�ส�ม�รถเก็บปูแสมข�ยมีร�ยได้รวมกันไม่ตำ่�กว่�วันละ 30,000 บ�ท/วัน 
และปูดำ� 50,000 บ�ท/วัน เฉลี่ยคนละ 500 บ�ท/วัน ทำ�ให้ช�วบ้�นเปร็ดใน 
ไม่มีก�รย้�ยถิ่นฐ�น 
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กรอบที่	3.1	ข้อบัญญัติ	อบต.	แหลมกลัด		

ขอ้บญัญตั ิอบต.แหลมกลดั เรือ่งขอ้กำาหนดหา้มใชเ้ครือ่งมอืทำาการประมงบางชนดิทำาการประมง
หอยขาวในเขตควบคุมและอนุรักษ์พันธุ์หอยขาว พ.ศ. 2550

ผู้ที่ประสงค์จะเก็บหอยขาวบริเวณหาดลานทรายต้องปฏิบัติดังนี้
1) ห้ามใช้เครื่องมือทุกชนิดใช้ประกอบเรือกลทำาการประมงหอยขาว
2) ห้ามใช้เครื่องมือคราดหรือเครื่องมือชนิดอื่นคล้ายคลึงกันทำาการประมงหอยขาว
3) ห้ามทำาการประมงหอยขาว ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 3.2 เซนติเมตร  ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 

ถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
4) ห้ามมิให้นำารถไถนา หรือพาหนะทางบกที่มีลักษณะคล้ายคลึงเข้าไปในเขตอนุรักษ์หอยขาว 

ผู้ที่รับซื้อและมีความประสงค์จะครอบครองหอยขาวควรปฏิบัติดังนี้
ผู้ท่ีรับซ้ือรวมถึงผู้ท่ีครอบครองหอยขาวนำ้าหนักต้ังแต่ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ในพื้นที่ตำาบล 

แหลมกลัด จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเสียก่อน โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
กิโลกรัม 0.05 บาท

 ปจัจบุนักตกิ�ของบ�้นเปรด็ในยงัมไิดป้ระก�ศเปน็ขอ้บญัญตั ิเพร�ะก�รออก
ข้อบัญญัติในก�รอนุรักษ์ที่ใช้ในพื้นที่ ต้องขอคว�มร่วมมือกับ อปท. หล�ยๆ แห่ง 
ทีม่อี�ณ�บรเิวณตดิตอ่กนั เพือ่ใหใ้ชม้�ตรก�รเดยีวกนัในก�รจดัก�ร เชน่ ขอ้บญัญตั ิ
เรือ่งต�ลอบ ต�อวน เพร�ะสง่ผลกระทบตอ่ประช�ชน และระบบนเิวศน์ในวงกว�้ง 
ก�รจะออกข้อบัญญัติได้ต้องสร้�งคว�มเข้�ใจกับประช�ชนในพื้นที่ เพื่อที่เมื่อ 
ออกข้อบัญญัติม�แล้วจะส�ม�รถบังคับใช้ได้ รวมถึงสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกัน 
ของช�วบ้�นเพื่อให้เกิดฉันท�นุมัติในชุมชน แต่อย่�งไรก็ต�มก�รทำ�คว�มเข้�ใจ 
กับประช�ชนฝ่�ยเดียวไม่อ�จแก้ปัญห�ได้ ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือกับหน่วยง�น
ของรฐัอืน่ทีท่ีม่อีำ�น�จโดยตรง เชน่ กรมประมง กรมทรพัย�กรท�งทะเลและช�ยฝัง่ 
กรมเจ้�ท่� เป็นต้น
 ก�รให้ท้องถิ่นจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งทำ�ให้ทรัพย�กรฟื้นฟูใน 6 ตำ�บล 
(ต.อ�่วใหญ ่ต.หว้งนำ�้ข�ว ต.หนองเสมด็ ต.นำ�้เชีย่ว ต.หนองโสน ต.หนองคนัทรง) 
สว่น อบต.แหลมกลดั เทศบ�ลตำ�บลชำ�ร�ก เทศบ�ลตำ�บลตะก�ง ไดเ้ข�้ม�รว่มกบั 
กลุ่มอนุรักษ์ในภ�ยหลัง เช่น ป่�ช�ยเลนเพิ่มม�กขึ้น นอกจ�กนี้ยังมีปริม�ณ  
กุ้ง หอย ปู ปล� ที่เพิ่มขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้�หน้�ที่ประมงจังหวัด
ก็มีคว�มเห็นว่�ทรัพย�กรเพิ่มขึ้น ก�รทำ�ง�นของกลุ่มอนุรักษ์มีประสิทธิผล  
แสดงใหเ้หน็ว่�ก�รจดัก�รของทอ้งถิน่ และ อปท. ส�ม�รถอนรุกัษ ์และใชท้รพัย�กร
ได้อย่�งยั่งยืน เพร�ะคนในท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย�กรนั้นๆ  
รวมถึงมีสำ�นึกคว�มเป็นเจ้�ของในทรัพย�กร ทำ�ให้มีคว�มหวงแหน กอปรกับ 
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อปท. เป็นคนในท้องถิ่นทำ�ให้เข้�ใจวิถีชีวิต เข้�ใจระบบนิเวศน์ที่เกื้อกูลกับก�ร
ทำ�ม�ห�กิน และใกล้ชิดกับประช�ชนม�กกว่�หน่วยง�นร�ชก�รอื่นที่ไม่ใช่คนใน
ท้องถิ่น  
 ในปัจจุบันคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกรมประมง และ อปท. มีไม่ม�กนัก  
กรมประมงได้เก็บค่�ธรรมเนียมอ�กรประมงจ�กที่อนุญ�ตให้เพ�ะเลี้ยงช�ยฝั่ง  
ไร่ละ 80 บ�ท แล้วมอบร�ยได้ให้กับ อบต. ซึ่ง อบต. ห้วงนำ้�ข�วได้ปีละประม�ณ
แสนกว่�บ�ท

3.1.4	 ปัญหาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ที่ศึกษา
 ระบบนิเวศน์ช�ยฝั่งประกอบไปด้วย ป่�ช�ยเลน ที่มีต้นไม้ชนิดต่�งๆ  
โดยป�่ช�ยเลนทีเ่ปน็แหลง่อนบุ�ลสตัวน์ำ�้ขน�ดเลก็ เชน่ กุง้ หอย ป ูปล� ซึง่ระบบ
นิเวศน์ช�ยฝ่ังนี่มีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กใน ก�รแพร่พันธุ์สัตว์นำ้� และเป็นแหล่ง
อ�ห�รของมนุษย์ ป่�นอกจ�กเป็นแหล่งอ�ศัยของสัตว์แล้วยังเป็นแหล่งสมุนไพร 
และแหล่งห�อ�ห�รของช�วบ้�น
 ป่�ช�ยเลนในช�ยฝั่งตะวันออกมีคว�มหล�กหล�ยของพันธุ์ไม้ชนิดต่�งๆ 
เช่น โกงก�ง แสม จิกทะเล ชะคร�ม โปรงข�ว โปรงแดง ผ�ดดอกแดง พังก� 
หรือถั่วข�ว พังก�หัวสุมดอกแดง พืชคลุมดิน เช่น เหงือกปล�หมอ ปรงทะเล  
ปรงหนู เป็นต้น3 ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์เป็นแหล่งอ�ศัย และแหล่งอนุบ�ลสัตว์นำ้� 
ซึ่งพันธุ์ไม้และสัตว์แต่ละชนิดต่�งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 ท้องทะเลของจังหวัดตร�ดมีลักษณะที่แตกต่�งกัน และเป็นที่ม�ของสัตว์
นำ้�ที่อ�ศัยในพื้นที่มีคว�มหล�กหล�ย แบ่งเป็นโซนได้ดังนี้ 
 ก) พื้นเลนละเอียดที่ได้รับอิทธิพลจ�กเก�ะช้�ง เป็นที่อยู่ของหอยแครง 
และหอยแมลงภู่
 ข) พื้นเลนมีทร�ยผสม หรือ “เลนหนังหม�” มีหอยล�ยอ�ศัยอยู่ หอยล�ย
จะอยู่ในห่�งจ�กช�ยฝั่ง 3-9 เมตร ส่วนใหญ่จะมีขน�ด 2 เซนติเมตร ช�วประมง
พืน้บ�้นเชือ่ว�่ วถิชีวีติของหอยล�ยจะเหมอืนปล�กะตกัโดยกอ่นต�ยหอยจะดิน้รน 
สลดัไขอ่อก อ�ศยัเจรญิเตบิโตอยู่ในทะเลนำ�้ลกึ ถ�้ดนิด�้น (แขง็) หอยตวัเลก็จะต�ย  
ก�รคร�ดหอยจะเปิดหน้�ดินให้หอยขน�ดเล็กส�ม�รถเจริญเติบโตได้

3 ดูเพิ่มใน, สำ�นักง�นอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ช�ยเลน กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง กระทรวง
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม. พันธุ์ไม้ป่�ช�ยเลนในประเทศไทย(ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ :  
ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด. 2552.



34 กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ค) พื้นทร�ยปนหนังหม� เป็นที่อยู่ของหอยข�ว หอยคันน� บริเวณพื้นที่
แหลมกลดั ช�วบ�้นเชือ่ว�่ท�งกรมประมง หรอืนกัวชิ�ก�รไม่เข�้ใจวงจรชวีติของ
หอยข�วทั้งที่เป็นหอยสำ�คัญท�งเศรษฐกิจ
 ง) ป่�ช�ยเลนเป็นที่อยู่อ�ศัยของหอยจุ๊บ กุ้ง ปล�

 เน่ืองจ�กทรัพย�กรทั้งสัตว์ทะเล พืชพรรณไม้ มีก�รพึ่งพ�กัน ก�รนำ�
ทรัพย�กรชนิดหนึ่งม�ใช้ย่อมกระทบกระเทือนกับทรัพย�กรอื่นๆ อย่�งหลีกเลี่ยง
มิได้ ก�รสูญเสียป่�ช�ยเลนย่อมทำ�ให้สัตว์นำ้�ลดลงไปด้วย ดังนั้นก�รจัดก�ร
ระบบนิเวศน์ทีซ่บัซอ้นจงึมคีว�มยุง่ย�กต�มไปดว้ย โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ก�รจดัก�ร 
ของไทยเป็นก�รจัดก�รแบบแยกส่วน จ�กบนลงล่�ง มองทรัพย�กรแต่ละชนิด
แต่ละตัวแยกออกจ�กกัน  

จ�กก�รสัมภ�ษณ์เครือข่�ย อปท. ปัญห�ในพื้นที่อ�จสรุปได้ดังนี้

ก) คว�มขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ในระบบนิเวศน์ช�ยฝั่ง
 พื้นที่ช�ยฝั่งทะเลจังหวัดตร�ดที่มีคว�มย�วกว่� 192 กิโลเมตร ได้ก่อให้
เกิดทรัพย�กรต่�งๆ ม�กม�ย เช่น ป่�ช�ยเลน กุ้ง หอย ปู ปล� รวมถึงก�รที่เป็น
เมืองท่องเที่ยว ทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติระหว่�ง
องค์กรต่�งๆ อย่�งหล�กหล�ย รวมถึงประเด็นคว�มขัดแย้งในประเด็นต่�งๆ เช่น 
จะเห็นว่�คว�มขัดแย้งในก�รใช้ และจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งมีหล�ยประเด็น  
มีคู่ขัดแย้งหล�ยคู่ ทั้งระหว่�งเจ้�หน้�ที่รัฐกับช�วบ้�น ช�วบ้�นกับช�วบ้�น  
รัฐ กับ อปท. คนภ�ยนอกท้องถิ่นกับคนท้องถิ่น/อปท. น�ยทุนกับช�วบ้�น/อปท. 
ซึ่งคว�มขัดแย้งต่�งๆ มีม�อย่�งต่อเนื่อง
 คว�มต้องก�รใชท้รพัย�กรทีห่ล�กหล�ยทำ�ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ระหว�่งผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียหล�ยกลุ่ม เช่น
 • ขอ้พพิ�ทระหว�่งประมงอวนล�กกบัประมงช�ยฝัง่ เรืออวนล�กอวนรุน 
ที่แอบเข้�ม�ในเขต 3,000 เมตร ช�ยฝั่งมีก�รทำ�ล�ยถิ่นที่อยู่ของสัตว์นำ้�  
คร�ดหน้�ดินเอ�กุ้ง หอย ปู ปล� ตัวเล็กตัวน้อยไปเป็นจำ�นวนม�ก เป็นเครื่องมือ 
ที่ไม่ส�ม�รถเลือกสัตว์นำ้�เป้�หม�ยได้ (Non-Selective Gear) เรืออวนล�ก 
เพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้เกิดก�ร “ตีเลน” ส่งผลให้เกิดก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง และเป็นก�ร
ทำ�ล�ยแหลง่เพ�ะพันธุส์ตัวน์ำ�้ขน�ดเลก็ หญ�้ทะเล หรอืส�หร่�ยในบริเวณช�ยฝัง่
ที่เป็นแหล่งอนุบ�ลสัตว์เล็ก อ�ชีพของช�วบ้�นจะต้องกำ�หนดพื้นที่ประม�ณ  
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3,000 เมตร เป็นพื้นที่ห้�มคร�ดหอย เพื่อให้คนที่ประกอบอ�ชีพอื่นๆ เช่น  
ว�งลอบปู ลอบกุ้ง ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้  
 • ข้อพิพ�ทระหว่�งประมงคร�ดหอยกับประมงดักปู เช่น ก�รว�งลอบป ู
ในป่�ช�ยเลน ปู และกุ้งจะกินหอย ถ้�พื้นที่ไหนมีหอยม�กที่นั้นก็จะมีปูม�ก 
ต�มไปด้วย ถ้�มีก�รคร�ดหอยจะทำ�ให้ดินเน่� ปริม�ณปูก็จะลดลง  
 • มีก�รนำ�ป่�สงวนแห่งช�ติ (ป่�ช�ยเลน) ม�ทำ�น�กุ้ง ทำ�ให้ป่�ช�ยเลน
เสยีห�ยจำ�นวนม�ก รวมถงึมกี�รใชย้�เบือ่ปแูสมในป�่ช�ยเลน ทำ�ใหร้ะบบนเิวศน์
เสียสมดุล มีผลกระทบต่อกลุ่มประมงช�ยฝั่ง
 • มีก�รปล่อยตะกอน หรือดิน นำ้�เสียจ�กโรงง�นและชุมชนโดยไม่มี 
ก�รบำ�บัดม�ต�มป�กแม่นำ้� รวมถึงเขื่อนเข�ระกำ�กักเก็บนำ้� ทำ�ให้นำ้�เน่�เสีย  
ทำ�ให้สัตว์นำ้�บ�งชนิดในป่�ช�ยเลนลดปริม�ณลง เช่น หอยแครง หอยจุ๊บแจง 
หอยปลุกเขียว หอยพอก เป็นต้น (แต่ตะกอนจ�กเหมืองแร่พลอยไม่มีแล้ว 
หมดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522)   
 • ก�รข�ดแคลนแรงง�นในอุตส�หกรรมประมงทำ�ใหม้กี�รนำ�เข�้แรงง�น
ต่�งช�ติเข้�ม�ทั้งถูกและไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย ก่อให้เกิดปัญห� สังคมและ 
สิ่งแวดล้อมต�มม� 
 • แรงง�นต่�งช�ติเข้�ม�ร่วมใช้ทรัพย�กร เช่น ช�วกัมพูช�เข้�ม�เก็บ
หอยพอก โดยหอยพอกน้ีจะมกี�รรบัซ้ือในร�ค�กิโลกรมัละ 5 บ�ท แตน่ำ�ไปข�ยตอ่
ในร�ค� 30-40 บ�ท น�ยทนุต�่งถิน่ม�กว�้นซ้ือหอยพอกทีมี่เฉพ�ะจงัหวดัจนัทบรีุ 
ตร�ด และสุร�ษฎร์ธ�นี ทำ�ให้ปริม�ณหอยพอกลดจำ�นวนลงอย่�งม�ก แม้ว่� 
ช�วบ้�นในท้องถ่ินจะไม่กินหอยชนิดน้ีก็ต�ม และยังทำ�ให้เกิดก�รแย่งอ�ชีพ  
และเพ่ิมคว�มเสี่ยงด้�นส�ธ�รณสุข อ�ชญ�กรรม และย�เสพติดในเขต อปท. 
ช�ยฝั่งทะเล 
 ในปจัจบุนัเครอืข�่ยอนรุกัษพ์ย�ย�มออกขอ้บญัญตัิในก�รอนรัุกษห์อยพอก 
ให้มีลักษณะคล้�ยกับข้อบัญญัติในก�รอนุรักษณ์หอยล�ย  

ข) ก�รออกประก�ศกำ�กับก�รทำ�ประมงอวนล�ก อวนรุน 
 กลุ่มประมงอวนล�กอวนรุนเห็นว่�ก�รบังคับใช้กฎหม�ยของท�งร�ชก�ร เช่น  
ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดั ประมง ตำ�รวจนำ�้ ไมส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ ก�รออกระเบยีบรฐั  
ทำ�ให้กระทบกระเทือนกับก�รดำ�รงชีพและขัดกับกฎข้อบังคับ เช่น ก�รคร�ดหอย
ที่ท�งร�ชก�รห้�ม แต่ช�วประมงต้องทำ�เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นต้น
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 นอกจ�กนี้พื้นที่ทำ�ก�รประมงของกลุ่มอวนล�ก อวนรุน ลดลง เนื่องจ�ก
ได้มีก�รประก�ศใช้ “พ.ร.บ.ช่องช้�ง” โดยได้แบ่งพื้นที่ช่องช้�งเป็น 2 โซน  
เพื่อทำ�ก�รประมง คือ 
 • โซนป�กแม่นำ�้น้อย-หัวช้�งน้อย เป็นโซนสงวนหวงห้�ม แต่ถ้�ใช้เคร่ืองมือ 
ที่ไม่ผิดกฎหม�ยประมงก็ส�ม�รถจับสัตว์นำ้�ได้ สัตว์นำ้�ในโซนนี้ ได้แก่ ปล�หนัง 
ปล�เกล็ดชนิดต่�งๆ เช่น ปล�กะพง ปล�กระบอก ปล�ไหล ปูทะเล เป็นต้น  
 • โซนต้ังแต่พื้นที่สลักคอกถึงคลองนำ้�เชี่ยว ห้�มจับสัตว์นำ้�ในช่วง  
1 ม.ิย.-1 ธ.ค. อปุกรณ์ทีห่�้มจับสตัวน์ำ�้ คอื อุปกรณท์ีผ่ดิกฎหม�ย เชน่ อวน ลอบ  
ที่มีต�ขน�ดเล็กกว่�ม�ตรฐ�น เป็นต้น
 “พ.ร.บ.ช่องช้�ง” ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของก�รทำ�ประมงเพิ่มม�กขึ้น  
เช่น ต้องออกทะเลไกลขึ้น ต้องใช้นำ้�มัน 50-60 ลิตร/ครั้ง ทำ�ให้ก�รออกเรือ 
ไมคุ่ม้กบัก�รเดนิท�ง กลุม่อวนล�ก อวนรนุ ได้ขอผอ่นผนัหล�ยครัง้แตก่็ไมเ่ปน็ผล 
เพร�ะท�งก�รมีนโยบ�ยยกเลิกอวนล�ก อวนรุน 
 ในปจัจบุนัจำ�นวนเรอือวนล�ก อวนรนุ ลดลงจ�กในป ี2540 ซึง่ม ี600 กว�่ลำ� 
เหลือประม�ณ 100 ลำ�เศษ ส่วนหนึ่งเป็นเพร�ะร�ค�นำ้�มัน กระแสอนุรักษ์ของ
เครือข่�ยประมงพ้ืนบ้�น และก�รประก�ศปิดช่องช้�งของรัฐ แต่กระแสอนุรักษ์
ของประมงช�ยฝ่ังทีต้่�นก�รรกุเข�้ม�ในเขตปลอดอวนล�ก อวนรุนทำ�ใหท้รัพย�กร
ช�ยฝั่งฟื้นฟูดีขึ้น

ค) ปัญห�ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นกับภูมิปัญญ�ท�งก�ร
 คว�มคิดในเรื่องก�รจัดก�รป่�ช�ยเลนระหว่�งรัฐกับช�วบ้�นยังมีคว�ม 
คดิเหน็ทีแ่ตกต�่งกนั เชน่ กรมทรพัย�กรท�งทะเลและช�ยฝัง่ตอ้งก�รใหส้�งตน้ไม้
ที่มีขน�ดเล็กออก รวมถึงต้องก�รให้ตัดต้นไม้ที่ต�ย หรือยอดด้วน (เกิดโพรง)  
ซึ่งก�รส�งหรือไม่ส�งช�วบ้�นมองว่�มีผลไม่แตกต่�งกัน ช�วบ้�นมองว่� แม้แต ่
ต้นไม้ท่ีต�ยและยอดด้วนก็มีคว�มสำ�คัญต่อระบบนิเวศน์ เพร�ะยอดไม้ท่ีหักเป็นโพรง 
เป็นแหล่งกักเก็บนำ้�จืดให้สัตว์ (นก ลิง) ในป่�ช�ยเลน นอกจ�กนี้วัชพืชคลุมดิน 
ชนดิต�่งกม็คีว�มสำ�คญัเพร�ะเปน็แหลง่หลบภยัของสตัวข์น�ดเล็ก เชน่ ปดูำ� ปแูสม  
ปูก้�มด�บ ซึ่งองค์คว�มรู้ของช�วบ้�นขัดกับคว�มรู้ของท�งร�ชก�ร ทำ�ให้เกิด
คว�มขัดแย้งในวิธีก�รจัดก�ร
 ผู้ทำ�ก�รประมงคร�ดหอยเห็นว่�ร�ชก�ร (กรมประมง นักวิช�ก�ร) ไม่มี
คว�มรู้เรื่องหอยล�ยอย่�งแท้จริง หรือรู้คนละอย่�ง โดยนักวิช�ก�รมีคว�มรู้เรื่อง
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ก�รเพ�ะเลี้ยง ช�วบ้�นรู้วิธีก�รใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ รัฐมีหน้�ที่ออกระเบียบ 
แต่ไม่ส�ม�รถว�งแผนก�รใช้ให้เกิดคว�มยั่งยืนได้ ถ้�มีก�รคร�ดหอยม�กๆ ก็จะ
เป็นก�รทำ�ล�ยระบบนิเวศน์ แต่ช�วบ้�นคิดว่� คร�ดหอยที่โขดหนังหม�ด้�นแข็ง
ทำ�ให้หอยต�ย และพบว่�หอยล�ยขน�ด 2.5 ซม. ต�ยถึง 5 เท่� จึงควรให้จับได้ 
ก�รคร�ดหอยเปน็ก�รเปิดโอก�สใหห้อยทีเ่ป็นตัวออ่นทีอ่ยู่ในเลนไดม้โีอก�สเตบิโต 
เปน็ก�รปรบัเปลีย่นระบบนเิวศน ์อย�่งไรกด็ ีท�งกรมประมงชีแ้จงว�่ไดท้ำ�ก�รวจิยั 
และเข้�ใจวงจรท�งชีววิทย� ของหอยล�ยเพียงพอแล้วจึงส�ม�รถขย�ยพันธุ์ 
ในสถ�นไีด ้ดงันัน้ก�รสือ่ส�รระหว�่งรฐัและชมุชนควรเปน็เร่ืองสำ�คญัทีก่รมประมง
ต้องให้คว�มรู้แก่ช�วประมงม�กขึ้นเพื่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือ 
อันดีระหว่�งกัน 

ง) ก�รเข้�จับจอง/ยึดพื้นที่โดยน�ยทุน
 ทะเลในจังหวัดตร�ด 192 กิโลเมตร อยู่ภ�ยใต้ “พื้นที่จับสัตว์นำ้�”  
“เขตเพ�ะเลี้ยง” (Sea Food Bank) ซึ่งมีใบอนุญ�ตให้ทำ�ประมงที่ช�วบ้�นเรียก 
“โฉนดทะเล” ซึง่เป็นนโยบ�ยสมยัน�ยกฯ ทกัษณิใหแ้ปลงสนิทรพัยเ์ชน่ “ใบอนญุ�ต
ให้เป็นทุน” โดยให้ผู้มีใบอนุญ�ตจับกลุ่มกันนำ�ใบอนุญ�ตไปกู้เงินกับ ธกส. และ
ออมสินได้ นโยบ�ยนี้มีปัญห�คือ พื้นที่ไม่ได้เป็นของประช�ชนอย่�งแท้จริง พื้นที่
กลบัถกูกว้�นซือ้ ยดึครองจ�กน�ยทนุ บ�งพืน้ที่ไม่ส�ม�รถนำ�โฉนดในทะเลไปขอ
กู้เงินได้ สุดท้�ยน�ยทุนม�ขอซื้อต่อในร�ค� 30,000-50,000 บ�ทต่อไร่ 

จ) ก�รรุกลำ้�พื้นที่ระหว่�งประมงเพ�ะเลี้ยงและประมงช�ยฝั่ง
 ก�รออกอ�ชญ�บัตรเลี้ยงหอยต้องขออนุญ�ตจ�กกรมประมง ต้องเสีย 
ค่�ธรรมเนียมในอัตร�ไร่ละ 70 บ�ท ซึ่งก�รเลี้ยงหอยส่วนใหญ่ต้องใช้เงินลงทุน
จำ�นวนม�กผูท้ีเ่ลีย้งหอยสว่นใหญเ่ปน็น�ยทนุ ช�วบ�้นทัว่ไปไมส่�ม�รถเลีย้งไดก้�ร
เลีย้งหอยน�งรมของช�วบ�้นในเขต อบต. หว้งนำ�้ข�ว พืน้ที่ในเขต อบต.อ�่วใหญ ่ 
ไม่มีหลักเขตที่ชัดเจน แม้ว่�รัฐได้กำ�หนดพิกัดโดย GPS (Global Positioning 
System) แต่ในพื้นที่ก็ไม่มีหลักเขต เพื่อกำ�หนดเขตเพ�ะเลี้ยงไม่ให้รุกพื้นที่ใหม่  
เน่ืองจ�กก�รเล้ียงหอยน�งรมต้องอ�ศัยแพลงตอนจ�กธรรมช�ติ พ้ืนท่ีเพ�ะเล้ียงข้�งใน 
จะไม่ได้รับแพลงตอน ทำ�ให้ผู้เลี้ยงรุกพื้นที่ใหม่เรื่อยๆ ออกจ�กช�ยฝั่งไปม�กขึ้น 
เพร�ะพื้นที่เพ�ะเลี้ยงท�งตอนในไม่มีอ�ห�ร (แพลงตอน) ให้สัตว์นำ้�ที่เพ�ะเลี้ยง 
ทำ�ให้พื้นที่ส�ธ�รณะของประมงช�ยฝั่งนอกเขตคอกหอยลดลง
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ฉ) ก�รเลือกปฏิบัติ
 ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัไดเ้คยสัง่ให ้ตชด. จบัเรอืล�กหอยล�ยทีเ่ข�้ม�ในพืน้ที ่
โดยเรือที่เข้�ม�จับหอยมี 2 ประเภท คือ 1)ม�จ�กต่�งถิ่น เช่น สมุทรสงคร�ม 
สมทุรส�คร ท่ีทำ�โรงง�นหอยกระปอ๋ง ช�วบ�้นเชือ่ว�่มกี�รจ�่ยสนิบนใหต้ำ�รวจนำ�้  
30,000-50,000 บ�ท/เดือน ทำ�ให้เรือพวกน้ีไม่ถูกจับ 2)เรือช�วประมงท้องถิ่น 
มกัถกูจบักุมดำ�เนินคดี ช�วบ�้นที่ไมไ่ดร้บัก�รหนนุหลงัจ�กบรษิทัทำ�หอยกระปอ๋ง 
เวล�ออกทะเลจะถูกจับ ซึ่งตรงข้�มกับช�วประมงที่มีบริษัทหนุนหลังจะได้รับก�ร
คุ้มครอง
 กลุ่ม อปท. เห็นว่�ก�รออกกฎหม�ยเป็นข้�งบนลงล่�งทำ�ให้ไม่ตอบสนอง
ตอ่วถีิชวิีตของประช�ชน ตอ้งมกี�รตร�กฎหม�ยใหส้อดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของ
ช�วบ้�น ปัจจุบันก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝั่งไม่ค่อยได้นำ�กฎหม�ยม�ใช้บังคับ 
แตอ่�ศยักฎกตกิ�ชมุชนในก�รแกไ้ขปญัห� กฎหม�ยต�มไมท่นัคว�มเปล่ียนแปลง
ของสังคม รวมถึงม�ตรก�รท�งสังคมไม่ครอบคลุมทุกๆ ด้�น ทำ�ให้ปัญห�ต่�งๆ 
ยังไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ 

3.1.5	 อุปสรรคด้านกฎหมาย
 ก�รกระจ�ยอำ�น�จให้ อปท. ผ่�นม� 10 กว่�ปีแล้ว แต่ก�รถ่�ยโอนภ�รกิจ 
อำ�น�จ และงบประม�ณ ยงัมขีอ้ตดิขดัอยูอี่กหล�ยประก�รทีท่ำ�ให ้อปท. ไม่ส�ม�รถ 
บรรลุภ�รกิจพัฒน�ท้องถิ่นได้ เช่น
 ก) เขตพืน้ทีท่ะเลและช�ยฝัง่อยูใ่นก�รดแูลของกรมประมง อปท. ไมม่อีำ�น�จ 
ในก�รดูแล กรมประมงยังมิได้แต่งตั้งให้เป็นพนักง�นประมง
 ข) หน่วยง�นร�ชก�รทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�คมีก�รทับซ้อนกัน  
ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ของประช�ชนได้อย่�งเต็มท่ี เช่น หน่วยง�นท่ีดูแลช�ยฝ่ัง  
ที่อยู่ในอำ�น�จของกรมประมง กรมเจ้�ท่� กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง  
(ดูแลพื้นที่ช�ยฝั่งและทะเลในขอบเขต 3,000 เมตร) เป็นต้น ซึ่งก�รทำ�ง�นของ 
อปท. เกี่ยวกับทรัพย�กรไม่ทร�บว่�จะขออนุญ�ต หรือขอคว�มร่วมมือจ�ก 
หน่วยง�นไหน หน่วยง�นต่�งผลักภ�ระ ไม่มีเจ้�ภ�พในก�รแก้ปัญห� เช่น  
ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ติดขัดก�รขออนุมัติจ�กกรมป่�ไม้  
กรมทรัพย�กรท�งทะเลช�ยฝั่ง อปท. ไม่ทร�บว่�จะขออนุญ�ตจ�กหน่วยง�นใด
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 ค) ในพื้นที่มีเรืออวนล�ก อวนรุน โดยเฉพ�ะเรือล�กคู่ แอบม�ล�ก 
ตอนกล�งคนื และห�งเรอืจะกวนเลน ทำ�ใหห้อย หญ�้ทะเล พชืนำ�้ เสียห�ย รวมถงึก�ร 
คร�ดกวนเลนทำ�ให้ป่�ช�ยเลนล้ม และเกิดก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งต�มม� ท�ง อปท. 
และช�วบ้�นใช้เรือเล็กในก�รผลักดัน แต่ อปท. ไม่มีอำ�น�จในก�รจับกุม 

3.2	 ข้อเสนอของ	อปท.	

ก) ข้อเสนอของ อปท.
 1) แกไ้ขกฎหม�ยให ้อปท. ส�ม�รถออกขอ้บญัญตัเิพือ่อนรัุกษท์รัพย�กร
ช�ยฝัง่  และมอีำ�น�จจบักมุผูม้เีครือ่งมอืผดิกฎหม�ยในครอบครองควรมกี�รกระจ�ย 
อำ�น�จด้�นก�รจับกุมให้ อปท. เช่น ส�ม�รถจับกุมเรือประมงที่ทำ�ผิดกฎหม�ยได้  
เพร�ะก�รจับกุมเรือประมงที่ทำ�ผิดกฎหม�ยต้องจับเมื่อกระทำ�คว�มผิดซึ่งหน้�
ทำ�ให้ย�กแก่ก�รปฏิบัติ รวมถึงส�ม�รถกำ�หนดขน�ด และชนิดของเครื่องมือ
ประมงในท้องถิ่นต่�งๆ ได้

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 1.1) ในกรณีของเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติเพื่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กร 
ท�งทะเล กรมประมงได้เคยห�รือกับกรมส่งเสริมก�รปกครองว่� อปท. มีอำ�น�จ
ตร�ขอ้บญัญติัทอ้งถิน่เพือ่ก�รอนรุกัษ์ในเขตทีส่�ธ�รณประโยชน์ไดห้รอืไม ่มขีอ้ยตุิ
ว่�ในที่ส�ธ�รณประโยชน์  พ.ร.บ. ประมง 2490 มิได้ให้อำ�น�จแก่ท้องถิ่นในก�ร
ออกข้อบัญญัติ ก�รมีข้อบัญญัติจึงขัดต่อ พ.ร.บ.ประมง จึงสมควรแก้ไขกฎหม�ย
ประมงหรือร่�งกฎหม�ยทรัพย�กรธรรมช�ติใหม่สำ�หรับ อปท. ให้เอื้อต่อบทบ�ท
ในก�รอนุรักษ์ของ อปท.
 1.2) ยังไม่มีก�รถ่�ยโอนอำ�น�จทั้งในก�รจับกุม ก�รอนุรักษ์ และก�ร
จัดก�รทรัพย�กรประมงให้แก่ อปท. และในร่�ง พ.ร.บ.ประมงที่กำ�ลังปรับปรุง  
กย็งัไมไ่ดร้ะบอุำ�น�จและก�รมสีว่นรว่มของ อปท. โดยกรมประมงเหน็ว�่ อปท. มีขอ้
จำ�กดัด�้นเขตอำ�น�จ และไมม่คีว�มชดัเจนในเรือ่งเขตพืน้ที่ในทะเล และในปจัจบุนั 
ในจังหวัดตร�ด อปท. มีทรัพย�กร บุคล�กร อ�ส�สมัครม�กกว่�งบจับกุม 
ปร�บปร�มของรฐั ซึง่จงัหวดัมเีจ�้หน�้ทีป่ร�บปร�มเพยีง 4 คน จ�กส่วนกล�ง 2 คน  
พื้นที่ 2 คน และงบประม�ณมีเพียง 40,000 บ�ท
 1.3) ควรเพิ่มอำ�น�จ อปท. เข้�ไปในร่�ง พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่
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ก) ข้อเสนอของ อปท.
 2) ใหก้�รขออนญุ�ตจบสิน้ทีร่ะดบัจงัหวดั ใหม้กี�รตร�กฎหม�ยใชเ้ฉพ�ะ
ในทอ้งถิน่ได ้ไม่ใชอ่อกกฎหม�ยในลกัษณะทัว่ไปที่ไมส่อดคลอ้งกบับรบิทของแตล่ะ
พื้นที่

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 2.1) ต�มกฎหม�ยประมงในปจัจบุนั จงัหวดัจะตอ้งเสนอพืน้ทีส่�ธ�รณะ 
ที่จะกำ�หนดเป็นที่วิจัยและเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ให้กรมประมงเพื่อพิจ�รณ�ก่อน
ประก�ศอนุญ�ต
 2.2) พ.ร.บ.ประมง ม�ตร� 12 ก�รขอใบอนุญ�ตทำ�ก�รประมงหรือ 
เพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในที่อนุญ�ต ยื่นเรื่องที่อำ�เภอท้องที่ ส่วนก�รออกอ�ชญ�บัตร 
ให้ยื่นเรื่องต่ออำ�เภอเพื่อพิจ�รณ�แล้วเสนอน�ยอำ�เภอลงน�มอนุญ�ต แต่ห�กขอ
ทำ�ประมงและเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ในที่ส�ธ�รณประโยชน์ ต้องให้อธิบดีกรมประมง
อนุมัติต�มม�ตร� 16  
 2.3) ร�่ง พ.ร.บ.ประมง มกี�รเพิม่ม�ตร�จดัตัง้คณะกรมก�รประมงทอ้งถิน่ 
ส�ม�รถออกข้อบังคับด้�นก�รประมงได้ แต่คณะกรรมก�รกฤษฎีก�ให้เหตุผลว่�  
ข้อบังคับดังกล่�วมีสภ�พบังคับในท�งอ�ญ� และไม่มีคว�มชัดเจนในร่�งฯ ว่�จะ
บังคับในลักษณะใด จึงเห็นว่�ควรตัดออก  

ก) ข้อเสนอของ อปท.
 3) ให้ส่วนง�นภูมิภ�คเป็นคนกล�งประส�นข้อบัญญัติที่ใช้ร่วมกัน เช่น 
ม�ตรฐ�นเครื่องมือให้มีม�ตรฐ�นเดียวกัน

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ ข้อเสนอ
 3.1) ประก�ศต�มม�ตร� 32 ว�่ด้วยเครือ่งมอืประมง เปน็ม�ตรฐ�นเดยีวกนั 
อยู่แล้ว แต่ประก�ศเป็นบ�งพื้นที่/ ฤดูก�ล ต�มคว�มเหม�ะสม กรมประมง 
ควรประส�น และรับรองข้อบัญญัติของกลุ่มอนุรักษ์ต่�งๆ เพื่อให้ก�รอนุรักษ์ 
ของช�วบ้�น และ อปท. ถูกต้องต�มกฎหม�ยประมง
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ก) ข้อเสนอของ อปท.
 4) ก�รเลีย้งหอยทกุชนดิตอ้งมกี�รกำ�หนดพืน้ทีอ่ย�่งชดัเจน ไมอ่นญุ�ตให้
ขย�ยพื้นที่เพิ่ม แต่อย่�งไรก็ต�มในส่วนนี้ อปท. ไม่มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รจัดก�ร  
อำ�น�จอยู่ที่กรมประมง ทำ�ให้ท้องถิ่นไม่ส�ม�รถจัดก�รได้

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 4.1) เดิมก�รเลี้ยงหอยจะต้องทำ�ในพื้นที่ว่�ประมูลที่ได้สัมปท�นจ�กรัฐ 
ต�มม�ตร� 10 และห้�มบุคคลใดทำ�ก�รประมงหรือเพ�ะเล้ียงนอกจ�กผู้ได้รับ
อนุญ�ตต�มม�ตร� 11 แต่พื้นที่ว่�ประมูลได้ยกเลิกไปแล้ว ในปัจจุบันให้เลี้ยงได้
ในที่อนุญ�ตโดยมีพิกัด GPS
 4.2) กรมประมงควรใหอ้ำ�น�จ อปท. ในก�รดแูลก�รทำ�ประมง ทรพัย�กร
เฉพ�ะท้องถิ่นในพื้นที่ 3,000 เมตรจ�กฝั่ง

ก) ข้อเสนอของ อปท.
 5) ก�รจับหอยแครง หอยข�ว หอยเป็ด ควรต้องคร�ดด้วยมือเท่�นั้น  
ห้�มใช้อุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 5.1) ในเขต 3,000 เมตร จ�กฝ่ังห้�มก�รคร�ดหอยท่ีประกอบเรือกลอยู่แล้ว

ก) ข้อเสนอของ อปท.
 6) ในก�รออกใบอ�ชญ�บัตรประมง ควรตอ้งมีก�รรับฟงัคว�มคดิเหน็จ�ก 
อปท. และกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ และมกี�รแจง้พกิดัขอบเขตทีช่ดัเจนและ
มอบอำ�น�จให้ อปท. ส�ม�รถติดต�มรักษ�พื้นที่ต�มที่ได้กำ�หนดไว้

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 6.1) กรมประมงได้มีหนังสือสั่งก�รตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ให้มีก�รรับฟัง
คว�มคดิเหน็ของประช�ชน (แตย่งัมไิดก้ำ�หนดให ้อปท. มีส่วนร่วม) ในก�รกำ�หนด
ที่จับสัตว์นำ้� เขตรักษ�พันธุ์พืช และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นม� กรมประมงได้
มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นทุกครั้งที่จะมีก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ย
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 6.2) ก�รออกอ�ชญ�บัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัด ต้องให้น�ยอำ�เภอ 
ในท้องที่หรือปลัดลงล�ยมือชื่ออนุญ�ต
 6.3) สว่นทีข่องก�รมสีว่นรว่มของประช�ชนยงัคงไว ้ปร�กฏในม�ตร� 8  
ของร่�ง พ.ร.บ. ใหม่ ในเรื่องก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน เป็นก�รส่งเสริม
สนับสนุนโดยกรมประมงให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำ�นโยบ�ยก�รพัฒน�ประมงให้
สอดคลอ้งกับศักยภ�พของทรพัย�กรในพืน้ที ่และใหก้รมประมงมหีน�้ทีช่ว่ยเหลอื
โครงก�รและกิจกรรมชุมชนประมงท้องถิ่น
 6.4) กรมประมงควรเพิม่บทบ�ทของ อปท. ให้ชดัเจนเข�้ไปในร�่ง พ.ร.บ.  
ประมงฉบับใหม่

ก) ข้อเสนอของ อปท.
 7) ขณะน้ี อปท.ไดร้บัโอนภ�รกจิด�้นผงัเมอืง ส�ธ�รณสขุ รกัษ�คว�มสะอ�ด  
ควบคุมอ�ค�ร แต่ภ�รกิจต�ม พ.ร.บ.กรมเจ้�ท่� ประมง ป่�ไม้ สิ่งแวดล้อม  
ยังไม่ได้แต่งตั้ง อปท. เป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 7.1) กฎหม�ยป่�ไม้ (ทั้ง พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ และ พ.ร.บ. อุทย�น
แห่งช�ติ) ได้แต่งตั้งผู้นำ� อปท. เป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่มีอำ�น�จในก�รจับกุมได้
 7.2) กรมเจ้�ท่�ได้มอบอำ�น�จให้ดูแลสิ่งล่วงลำ้�ลำ�นำ้� 8 ร�ยก�ร เช่น  
ท่�เทียบเรือ กระชัง ฯลฯ
 7.3) กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้มีประก�ศ 
แต่งตั้ง อปท. เป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มม�ตร� 80
 7.4) กรมประมงเท่�นั้นที่ยังไม่มีก�รถ่�ยโอนหรือมอบหม�ยภ�รกิจ 
จึงสมควรมีก�รมอบหรือถ่�ยโอนอำ�น�จให้ อปท.
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3.3	 สรุปข้อค้นพบกรณีศึกษาจังหวัดตราด

 ก) ก�รออกข้อบัญญัติ เป็นก�รกำ�กับก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ อปท. 
รว่มกบัประช�คมทอ้งถิน่ มปีระสทิธผิลในพืน้ทีแ่ละกบัคนในทอ้งถิน่แตไ่มม่ผีลกบั
คนนอกท้องถิ่น จึงจำ�เป็นต้องมีก�รรับรองต�มกฎหม�ยประมงเพื่อป้องกัน หรือ
เพือ่จดัก�รบคุคลภ�ยนอกเข้�ม�ห�ประโยชน์จ�กทรพัย�กรช�ยฝัง่ในทอ้งถิน่ ทัง้นี้
ตอ้งมีก�รกระจ�ยอำ�น�จจ�กหนว่ยง�นเจ�้ของกฎหม�ยคอื กรมประมง กรมเจ�้ท�่ 
กรมป่�ไม้ และกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช กรมประมงควรรับรอง 
ข้อบัญญัติอนุรักษ์ของท้องถิ่น และมอบอำ�น�จก�รดูแลให้แก่กลุ่มอนุรักษ์/อปท. 
อย่�งน้อยให้เท่�กับกรมป่�ไม้
 ข) ก�รออกประก�ศกระทรวง กำ�หนดเขตจับสัตว์นำ้� และเขตเพ�ะเลี้ยง 
ที่ผ่�นม�ท้องถิ่น/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับก�รถ่�ยทอดส่ือส�รยังไม่ทั่วถึง 
ควรมีก�รพัฒน�กลุ่มประมง กลุ่มเครือข่�ยอนุรักษ์ สม�ชิก/ผู้บริห�ร อปท. ให้มี
หัวหน้�กลุ่มเพื่อส�ม�รถนำ�ส�รไปสู่ผู้สนใจในกลุ่มให้ทั่วถึง
 ค) หน่วยง�นภ�ครัฐแต่ละองค์กรต่�งมีกฎหม�ยของตน ทำ�ให้เกิดคว�ม
ทับซ้อนของหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ทำ�ให้ อปท. เกิดคว�มสับสนในก�รทำ�ง�น 
ควรมีก�รให้คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยและขอบเขตอำ�น�จม�กขึ้น
 ง) ทั้งกรมประมงและกรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง ไม่มีแผนก�ร
พัฒน�ร่วมกัน และกระจ�ยอำ�น�จในก�รดูแลป่�ช�ยเลนให้ อปท. ในที่นี้จึงควร
มีก�รจัดทำ�แผนร่วมกันเพื่อถ่�ยโอนอำ�น�จให้ อปท. ระหว่�งหล�ยหน่วยง�นที่มี
อำ�น�จท�งทะเล
 จ) ก�รอนุรักษ์ป่�ช�ยเลน สัตว์นำ้� และทรัพย�กรอื่นๆ เกิดจ�กก�รริเริ่ม
ของกลุ่มอนุรักษ์ม�กกว่�องค์กรภ�ครัฐ ภ�ครัฐ หรือ อปท. ซึ่งรัฐและท้องถิ่นควร
เข้�ม�สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ม�กขึ้น 
 ฉ) ในก�รสนับสนุนนอกจ�กจะเพิ่มพันธุ์สัตว์นำ้�แล้วควรสื่อส�รคว�มรู้ 
ด�้นชวีเทคโนโลยีใหช้�วประมงด้วย จะได้มกี�รแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ปรบัคว�มเข�้ใจ
กันระหว่�งนักวิช�ก�รประมงกับช�วบ้�น
 ช) อปท. ข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในกฎหม�ยหลักและรองที่กำ�กับก�รใช้
ทรพัย�กร ธรรมช�ตทิีม่หีล�ยสบิฉบบัและซบัซอ้นย�กแกก่�รเข�้ใจ ควรมกี�รฝกึ
อบรมกฎหม�ยที่เกี่ยวกับประมง/ทะเล/ช�ยฝั่งให้แก่ อปท.
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3.4	 สรุป

 ในบทนี้เร�ได้เห็นกรณีศึกษ�ของเครือข่�ย อปท. อนุรักษ์ที่มีประสิทธิผล 
ในก�รจัดก�รดูแลให้ทรัพย�กรที่เสื่อมโทรมลงฟื้นคืนม�ได้ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภ�พท่ีหล�กหล�ยและโดดเด่นของ อปท. ถึงแม้จะมีอุปสรรคขว�กหน�ม 
ด้�นกฎหม�ย ก็ยังส�ม�รถสร้�งนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประเทศช�ติ
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 กิจกรรมท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งม�กกิจกรรมหน่ึง  
และเปน็กจิกรรมทีส่ร�้งทัง้ร�ยไดแ้ละภ�ระก�รดแูลใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ก�รศึกษ�ในบทน้ี มีวัตถุประสงค์ที่จะทบทวนบทบ�ท ปัญห�และอุปสรรคของ 
อปท. ในก�รดูแลทรัพย�กรช�ยฝั่ง และทะเลด้�นก�รท่องเที่ยว
 กรณศึีกษ�ของเขตอนัด�มนันีค้รอบคลมุขอบเขตพืน้ทีท่อ่งเทีย่ว 3 จงัหวดั 
ได้แก่ ภเูก็ต พังง� และกระบี ่ซึง่ก�รศกึษ�ครัง้นี้ไดเ้ลอืกองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บล
เชงิทะเล จงัหวดัภเูกต็ องคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บลคึกคกั จงัหวดัพงัง� และ องคก์�ร
บริห�รส่วนตำ�บลอ่�วน�ง จังหวัดกระบ่ี เน่ืองจ�กพื้นที่ทั้งส�มเขตต่�งมีพื้นที่ใน
ส่วนรับผิดชอบติดทะเลอันด�มัน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม
ของทั้งช�วไทยและช�วต่�งช�ติ และกรณีศึกษ�เทศบ�ลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเก่�แก่ของไทย 

4.1	 กรณีศึกษาอันดามัน	

ก) สภ�พพื้นที่
 กลุ่มไข่มุกอันด�มัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังง� และกระบี่ ตั้งอยู่
บนฝั่งตะวันตกท�งภ�คใต้ของประเทศไทย ติดกับทะเลอันด�มัน มีพื้นที่ทั้งหมด 
9,449.43 ต�ร�งกิโลเมตร หรอืประม�ณ 5.91 ล�้นไร ่อยูห่�่งจ�กกรงุเทพฯ ประม�ณ 
788-867 กิโลเมตร นอกจ�กจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเก�ะที่มีทะเลล้อมรอบแล้ว  
จังหวัดพังง�และกระบี่ก็ยังมีช�ยฝั่งทะเลย�วประม�ณ 239.25 และ 160 กิโลเมตร  
ในขณะเดียวกันกลุ่มจังหวัดนี้มีเก�ะม�กถึง 275 เก�ะ โดยจังหวัดกระบี่มีเก�ะ 

บทที่	4
กรณีศึกษา

การใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทะเล
ด้านการท่องเที่ยว

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
กุลดา เพ็ชรวรุณ
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ม�กที่สุดถึง 130 เก�ะ (แต่มีคนอ�ศัยอยู่เพียง 13 เก�ะ เก�ะที่สำ�คัญ ได้แก่ 
เก�ะลันต� และเก�ะพีพี) รองลงม�ได้แก่ จังหวัดพังง� ซึ่งมีถึง 105 เก�ะ (เช่น 
เก�ะย�ว หมู่เก�ะสุรินทร์ หมู่เก�ะสิมิลัน เก�ะพระทอง) สำ�หรับจังหวัดภูเก็ต 
มีเก�ะบริว�รเพียง 39 เก�ะ เท่�นั้น เช่น เก�ะสิเหร่ เก�ะแก้ว เป็นต้น นอกจ�ก
เก�ะต�่งๆ เหล�่นี ้กลุม่ไข่มกุอันด�มนัยังมพีืน้ทีช่�ยห�ดทีส่วยง�มอยูห่ล�ยๆ แหง่ 
เช่น ห�ดป่�ตอง ห�ดร�ไวย์ ห�ดกะรน ที่ภูเก็ต ห�ดนพรัตน์ธ�ร� อ่�วพระน�ง 
ที่กระบี่ ห�ดท้�ยเหมือง ห�ดบ�งสัก ที่พังง� เป็นต้น 

ตารางที่	4.1	สรุปข้อมูลทางกายภาพของกลุ่มไข่มุกอันดามัน

จังหวัด พื้นที่ ความยาว
ของชายฝั่ง

(กม.)

จำานวนเกาะ 
(เกาะ)

ระยะห่าง
จาก กทม. 

(กม.)ตร. กม. (พันไร่) สัดส่วน
(%)

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: สำานักงานจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่, 2550.

ข) สภ�พเศรษฐกิจ
 โครงสร�้งท�งเศรษฐกจิของกลุม่ไขม่กุอนัด�มนั (หรอืกลุม่จงัหวดัอนัด�มนั) 
ในปี พ.ศ. 2548 พบว่� ประช�กรมีร�ยได้เฉลี่ยต่อหัวคนละ 115,507 บ�ท/ปี  
เปน็ลำ�ดับที ่5 ของประเทศไทย (เมือ่แบง่กลุม่จงัหวดัออกเปน็ 19 กลุม่) มแีนวโนม้ 
เพิ่มขึ้นตลอดหล�ยปีที่ผ่�นม� โดยกลุ่มไข่มุกอันด�มันมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุม่เท�่กับ 107,505 ล�้นบ�ท ลดลงจ�กปี พ.ศ. 2547 เพยีงเลก็นอ้ยเท�่นัน้ ร�ยได ้
ส่วนใหญ่ม�จ�กนอกภ�คเกษตรกรรม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของร�ยได้ 
ทั้งหมด) โดยเฉพ�ะภ�คก�รท่องเที่ยวและบริก�ร เป็นภ�คเศรษฐกิจหลักของ
กลุ่มจังหวัดนี้ (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
2550) และพบว่�ในปี 2552 ประช�กรมีร�ยได้เฉลี่ยต่อหัวคนละ 146,622 บ�ท/ปี  
โดยจงัหวดัภเูกต็เปน็จงัหวดัทีป่ระช�กรมรี�ยไดเ้ฉลีย่ตอ่หวัสูงทีสุ่ดร�ยไดส่้วนใหญ ่
ยังคงม�จ�กนอกภ�คเกษตรกรรมโดยเฉพ�ะด้�นก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยว 
(ต�ร�งที่ 4.2)
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ตารางที่	4.2	ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจของกลุ่มไข่มุกอันดามันในปี	พ.ศ.	2552

จังหวัด ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(ล้านบาท)

จำานวนประชากร รายได้เฉลี่ยต่อหัว
(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: สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553.
หมายเหตุ: *  ใช้ตัวเลข GPP (Gross Provincial Product at Current Market Prices)

** ใช้ตัวเลข GRP (Gross Regional Product at Current Market Prices)

ค) สถ�นก�รณ์และแนวโน้มก�รท่องเที่ยวของกลุ่มไข่มุกอันด�มัน
 กลุ่มไข่มุกอันด�มันถือได้ว่�เป็นจุดข�ยท�งด้�นก�รท่องเที่ยวที่สำ�คัญ 
ของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จนได้ชื่อว่�เป็น “Andaman Paradise” 
สำ�หรบัช�วต�่งช�ต ิหรอื “มรกตเมอืงใต”้ สำ�หรบัช�วไทย จดุข�ยทีส่ำ�คญัท�งด�้น
ก�รท่องเที่ยวของกลุ่มนี้ ได้แก่ ห�ดทร�ย ช�ยทะเล หมู่เก�ะ และก�รท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ เช่น ก�รดำ�นำ้� ก�รปีนผ� ก�รล่องเรือแคนนู เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมี
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่หล�กหล�ย และสถ�ปัตยกรรมอ�ค�รเก่�
ที่ผสมผส�นรูปแบบสถ�ปัตยกรรมจีน และยุโรป เข้�ด้วยกันอย่�งสวยง�ม 
 สถ�นก�รณ์ก�รท่องเที่ยวของกลุ่มไข่มุกอันด�มันพบว่�จำ�นวนนักท่อง
เที่ยวช�วไทยและต่�งช�ติมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนกระทั่ง
เกิดเหตุสึน�มิเมื่อ 26 ธันว�คม พ.ศ. 2547 ส่งผลให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลง 
ในป ีพ.ศ. 2547 แตอ่ย�่งไรกต็�มสถ�นก�รณก์�รทอ่งเทีย่วของกลุ่มไขมุ่กอนัด�มัน 
ในปีต่อม�ก็มีก�รฟื้นตัวอย่�งรวดเร็วโดยจะเห็นได้จ�กจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่ม�
เยือนมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2548 และ 2549 
 ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2550 เป็นตน้ม�สถ�นก�รณอ์ตุส�หกรรมทอ่งเทีย่วโดยทัว่ไป
อยู่ในชว่งถดถอยเปน็ไปต�มสถ�นก�รณเ์ศรษฐกจิโลกทีถ่ดถอยกอปรกบัเหตกุ�รณ์
ต่�งๆ ที่เกิดขึ้น อ�ทิ ไข้หวัด 2009 ก�รปิดสน�มบินสุวรรณภูมิ และปัญห�คว�ม
วุ่นว�ยท�งก�รเมืองภ�ยในประเทศส่งผลกระทบต่อก�รท่องเที่ยวของกลุ่มไข่มุก
อันด�มัน ทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่�งต่อเนื่อง (ต�ร�งที่ 4.3)
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ตารางที่	4.3	จำานวนผู้เยี่ยมเยือน	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
ชาวต่างชาติ

2,826,142 3,497,599 2,882,779 3,620,114 4,506,026

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

(101,684.44)
108,446.18

วันพักเฉลี่ย 4.95 4.86 4.52 4.85 4.26
พังงา
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 1,683,589 1,036,047 601,049 n/a

(677,356)
153,764

ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติ

644,601 1,858,607 420,399 n/a
(665,615)

502,946

ผู้เยี่ยมเยือนรวม 2,328,190 2,894,654 1,021,448 n/a
(1,342,971)

656,710

รายได้ (ล้านบาท) 6,838.64 9,773.86 3,340.17 n/a
(4,225.25)

4,026.22

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
ชาวต่างชาติ

883,762 1,003,468 940,530 1,546,043 1,148,208

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

(26,806.16)
30,388.54

วันพักเฉลี่ย 4.50 4.33 4.00 n/a(3.91) 4.25
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ตารางที่	4.3	(ต่อ)

จังหวัด ปี พ.ศ.
2545 2547 2549 2551 2553

รวมกลุ่มจังหวัด	อันดามัน
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 3,423,158 3,124,823 3,010,015 n/a 2,357,014
ผู้เยี่ยมเยือน
ชาวต่างชาติ

4,374,505 6,359,674 4,243,708 n/a 6,157,180

ผู้เยี่ยมเยือนรวม 7,777,663 9,484,497 7,253,723 n/a 8,514,194
รายได้ (ล้านบาท) 95,031.37 114,769.86 100,755.35 n/a 142,860.94
วันพักเฉลี่ย 4.43 4.25 3.74 n/a 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 (ข้อมูลผู ้
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) ศักยภ�พท�งด้�นก�รท่องเที่ยว
 กลุม่ไขม่กุอันด�มนัมทีรพัย�กรก�รท่องเทีย่วทีห่ล�กหล�ย และมศีกัยภ�พ
สงู โดยเฉพ�ะทรพัย�กรทอ่งเทีย่วประเภท ห�ดทร�ย และช�ยทะเล แตล่ะจงัหวดั
มีศักยภ�พและจุดเด่นก�รท่องเที่ยวที่แตกต่�งกันออกไป พอสรุปเป็นสังเขป 
ได้ดังนี้1

 • จังหวัดภูเก็ต มีศักยภ�พในเรื่องก�รท่องเที่ยวเพื่อก�รพักผ่อนและ 
ก�รกีฬ�ท�งนำ้� (Marine sports) และก�รท่องเที่ยวเพื่อสุขภ�พ (Health tourism) 
โดยเน้นในเรื่องของคว�มทันสมัย สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก และคว�มหล�กหล�ย
ของกิจกรรมก�รท่องเที่ยว ตล�ดนักท่องเที่ยวของภูเก็ตเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ทีม่กีำ�ลงัซือ้สงู และมคีณุภ�พ นอกจ�กนี ้จงัหวดัภเูกต็ยงัมศีกัยภ�พในก�รพฒัน�
ในเรื่องของ Marina (ที่จอดเรือยอช์ท) ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มก�รใช้บริก�ร Marina 
ของนักท่องเที่ยวเพิ่มม�กขึ้น (ย้�ยม�จ�กสิงคโปร์)

1 สรุปม�จ�กแผนยุทธศ�สตร์ก�รท่องเที่ยว พ.ศ. 2550-2553 กลุ่มจังหวัดส�มเหลี่ยมอันด�มัน  
(พังง� ภูเก็ต กระบี่) ของกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�, และจ�กก�รสัมภ�ษณ์และประชุม 
ร่วมกับผู้ประกอบก�รและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง.
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 • จังหวัดพังง� มีจุดเด่นในเร่ืองของก�รท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ (Eco-tourism)  
ที่เกิดจ�กก�รผสมผส�นคว�มอุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กรธรรมช�ติที่หล�กหล�ย
และสวยง�ม และก�รทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรกรรม (Agro-tourism) รวมทัง้สป� (Spa) 
เนื่องจ�กจังหวัดนี้มีคว�มได้เปรียบท�งก�ยภ�พที่ทำ�ให้เกิดคว�มอุดมสมบูรณ์ 
ของพืชพันธุ์ เช่น สวนผลไม้ สมุนไพร เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังมีมุมที่มีคว�มสงบ
ของเมือง เช่น เข�หลัก ตะกั่วป่� (มีสถ�ปัตยกรรมโบร�ณที่สะท้อนถึงยุคแห่งก�ร
ทำ�เหมืองดีบุก) เป็นต้น รวมทั้งคว�มสวยง�มของธรรมช�ติท�งทะเลที่โดดเด่น 
อย่�งหมู่เก�ะสุรินทร์และหมู่เก�ะสิมิลัน
 • จงัหวดักระบี ่มศีกัยภ�พในเรือ่งคว�มหล�กหล�ยของสถ�นทีท่อ่งเทีย่ว 
เช่น อ.อ่�วลึก มีประวัติศ�สตร์ภ�พเขียนโบร�ณ เป็นแหล่งของถำ้� ป่�ไม้ ลำ�ธ�ร 
ต.เข�ทอง มีก�รพ�ยเรือแคนู มีวิวทิวทัศน์และธรรมช�ติที่สวยง�ม ห�ดย�ว  
ซึง่เป็นพืน้ทีร่�บส�ม�รถสร�้งเปน็สน�มกอลฟ์ และจดัก�รทอ่งเทีย่วแบบ Long stay  
เก�ะลันต�ที่มีวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย และเก�ะไหง ที่มีคว�มสงบสูง เป็นต้น 
นอกจ�กนี้ ยังมีจุดเด่นในเรื่องก�รท่องเที่ยวแบบ Diving paradise ท้องทะเล
สวยง�ม แหล่งดำ�นำ้�ที่สำ�คัญ เช่น หมู่เก�ะพีพี เก�ะพีพีเล เก�ะห้� เป็นต้น  
จะเห็นได้ว่� แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่มีคว�มหล�กหล�ยและแตกต่�งกัน
อย่�งสิ้นเชิง ทั้งลักษณะท�งก�ยภ�พ และศักยภ�พในก�รพัฒน� ดังนั้น จึงควร
ได้รับก�รพัฒน�อย่�งเหม�ะสม ต�มแนวท�งก�รพัฒน�โดยก�รสร้�งเอกลักษณ์
ของแต่ละพื้นที่
 นอกจ�กศกัยภ�พท�งด�้นแหลง่ทอ่งเทีย่วแลว้ กลุม่จงัหวดัไขมุ่กอันด�มัน
ยังมีศักยภ�พในเรื่องของอ�ห�ร และของที่ระลึก อีกด้วย โดยเฉพ�ะในเรื่องของ
อ�ห�รพื้นเมือง และอ�ห�รทะเล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำ�คัญของกลุ่มจังหวัดนี้ 
ท้ัง 3 อบต. ดังกล่�วข้�งต้นมีปัญห�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ 
เพื่อก�รท่องเที่ยวที่คล�ยคลึงกัน อ�ทิเช่น ก�รบุกรุก ก�รใช้ประโยชน์พื้นที่สูง 
(ภเูข�) พืน้ที่ใตน้ำ�้ พืน้ทีช่�ยห�ด แตอ่ย�่งไรกต็�ม แตล่ะ อปท. กมี็ประเดน็ปญัห�
บ�งประก�รที่ในร�ยละเอียดที่แตกต่�งกัน ซึ่งจะกล่�วต่อไป  

4.1.1	 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว
 เน่ืองจ�กพ้ืนที่ช�ยฝั่งภูอันด�มันมีแหล่งทรัพย�กรด้�นก�รท่องเที่ยวท�ง
ทะเลทีส่วยง�มและเปน็ทีแ่หลง่ทีม่�ของร�ยไดแ้กป่ระช�กรในทอ้งที ่จงึทำ�ให ้อปท. 
ช�ยทะเลมีปัญห�เกี่ยวกับก�รบุกรุกพื้นที่ส�ธ�รณะหรือก�รก่อสร้�งในพื้นที่สูง 
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ปญัห�มลพษิ ขยะและปัญห�อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับก�รใชท้รพัย�กรท�งก�รทอ่งเทีย่ว 
ดังนี้ 

ก) ปัญห�ก�รใช้ที่ส�ธ�รณะ
 • ก�รบุกรุกพื้นที่บริเวณช�ยห�ด ไม่ใช่เป็นก�รบุกรุกเพื่อยึดที่ดิน  
แตเ่ปน็ก�รบกุรกุในลกัษณะของห�บเร ่แผงลอย และสร้�งเปน็เพงิเล็กๆ บนช�ยห�ด  
บริเวณซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงชั่วคร�วที่ใช้ในก�รข�ยของในช่วงฤดูก�ลท่องเที่ยว  
6 เดือน และก็ทิ้งร้�งไปในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว และกลับม�ใหม่2 ซึ่งปัญห�
ก�รดูแลพื้นที่ส�ธ�รณะมิได้อยู่ในอำ�น�จองค์ก�รบริห�รส่วนท้องถิ่นแต่เพียง 
ฝ่�ยเดียว แต่เป็นกฎหม�ยถือร่วมกันกับท�งอำ�เภอ และจังหวัด
 ปญัห�บรเิวณช�ยห�ด เชน่ เก�้อีช้�ยห�ดกพ็ย�ย�มจดัใหอ้ยูเ่ปน็โซนของ
สถ�นบริก�รนั้นๆ เพร�ะห�กมีแค่เพียงห้องพักก็ไม่ส�ม�รถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ที่ส่วนใหญ่ม�เที่ยวทะเลก็เพื่อลงเล่นนำ้�ทะเล และอ�บแดด ซึ่งตรงนี้ก็เป็นร�ยได้
อีกส่วนหนึ่งที่สถ�นบริก�รได้รับ 
 ในจังหวัดพังง�มีประก�ศของผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด เร่ืองห้�มใช้สกู๊ตเตอร์  
ย�นพ�หนะบริเวณช�ยห�ด เพ่ือให้ช�ยห�ดของจังหวัดพังง�เป็นธรรมช�ติม�กท่ีสุด  
ต�มนโยบ�ยก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้น บริเวณช�ยห�ดในพื้นที่ จึงทำ�ให ้
ไม่มีกิจกรรมท�งนำ้� เช่น เรือกล้วย เจ็ตสกี ทำ�ให้ไม่มีปัญห�เรื่องมลพิษท�งเสียง
ซึ่งเป็นจุดข�ยจุดหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ม�เที่ยวและพักผ่อนที่นี่ 
 • ปัญห�ไม่มีที่จอดเรือสำ�หรับช�วประมง ซึ่งในพื้นที่มีก�รทำ�ประมง 
ขน�ดเล็กเท่�นั้น แต่ก็ยังไม่มีท่�เรือจอด เกิดปัญห�ก็คือเรือช�วประมงห�กไม่
จอดในบรเิวณพืน้ทีห่น้�โรงแรมทีต่ดิช�ยห�ด กท็ำ�ใหเ้กดิปญัห�บดบงัทศันยีภ�พ
บริเวณหน้�ห�ด หรือห�กเรือไปจอดในพื้นที่เอกชนซึ่งหม�ยถึงพื้นที่เอกชน 
ที่มีหน้�โฉนดติดช�ยห�ด เอกชนไม่ต้องก�รให้ช�วประมงเดินผ่�นเข้�ออกพื้นที่
กรรมสิทธิ์ นอกจ�กน้ีก�รจอดเรือของช�วประมงไม่ใช่แค่เพียงจอดเรือไว้เฉยๆ 
แต่ห�กต้องมีก�รอยู่โยงเฝ้�เรือด้วย ทำ�ให้ช�วประมงต้องสร้�งเพิงพักชั่วคร�ว
ขึ้นในพื้นที่เหล่�นี้ เนื่องจ�กไม่มีท่�จอดโดยเฉพ�ะสำ�หรับช�วประมง ซึ่งในอดีต
ยังไม่มีสถ�นบริก�รโรงแรมก็ถือว่�ช�ยห�ดเป็นที่ส�ธ�รณะยังไม่มีคู่กรณีเกิดขึ้น 
แต่ในปัจจุบันเม่ือมีสถ�นบริก�รเกิดขึ้นก็ทำ�ให้เกิดคู่กรณีขึ้นกล�ยเป็นปัญห�ขึ้น
ม�ทันทีห�กเรือประมงจะไปจอดในบริเวณนั้น 

2 ดูวิธีก�รจัดก�รจ�กกรณีศึกษ�เทศบ�ลเมืองแสนสุขในตอนถัดไปซึ่งมีก�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ.
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ข) ปัญห�ก�รถือครองที่ดินและกระบวนก�รพิสูจน์ก�รครอบครองที่ดิน
 ช�วบ้�นได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รประก�ศเขตอุทย�นแห่งช�ติ  
ซึ่งช�วบ้�นแจ้งว่�ได้มีก�รประก�ศเขตพื้นที่อุทย�นแห่งช�ติทับที่ดินทำ�กินของ 
ช�วบ้�นและไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม และท�งก�รไม่ได้ทำ�ก�รพิสูจน์สิทธิ์ 
อย่�งจริงจังเพื่อที่ออกโฉนดให้กับช�วบ้�น
 อบต. ในพ้ืนทีศ่กึษ�กม็ปีญัห�ทีต่ัง้สำ�นกัง�น อบต. ปจัจบุนัมหีลักฐ�นชดัเจน
ว่�เป็นที่ดิน นสล. แต่ท�งเจ้�หน้�ที่อุทย�นก็แจ้งว่�ไม่ส�ม�รถก่อสร้�งอ�ค�ร 
ได้เนื่องจ�กที่ดินบริเวณดังกล่�วเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทย�นแห่งช�ติ
 นอกจ�กน้ีก็มีก�รซ้ือ ครอบครองที่ดินบนเข�ที่ ไปทำ�เป็นรีสอร์ท  
ซ่ึงต�มลกัษณะพืน้ที่ไม่น่�จะออกเป็นเอกส�รสทิธิ์ได ้แต ่อปท. ไม่มีสิทธไิปจดัก�ร
ตรงนั้นได้

ค) ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้� และก�รจัดห�ส�ธ�รณูปโภค
 ในพ้ืนที่ อบต. ที่ศึกษ�มีปัญห�คล้�ยคลึงกัน คือ 1)ประช�ชนยังไม่มี 
นำ้�ประป�เต็มพื้นที่ 2)ส่วนที่มีนำ้�ประป� อบต. ข�ดทุนทุกปีเนื่องจ�กร�ยได้ 
ไม่พอกับร�ยจ่�ย
 ในบ�งกรณีงบประม�ณของก�รประป�ส่วนภูมิภ�คไม่เพียงพอที่จะต่อ 
ทอ่แขนงไปใหท้ัว่ถงึ อบต. ทีเ่ป็นกรณศีกึษ�มแีผนจัดสร�้งระบบทอ่แขนงเชือ่มตอ่ 
ไปยังหมู่บ้�นเป็นระยะท�ง 1,800 เมตร ซ่ึงอยู่ในแผนพัฒน�ปี พ.ศ. 2554  
โดยจะสร�้งใหร้ะบบทอ่แขนงเหล�่น้ีเพือ่ใหก้�รประป�สว่นภมิูภ�คยมื แตจ่ะขดักบั 
ระเบยีบ (สตง.) ทีว่่�ก�รสร�้งขึน้ม�ใหมเ่พือ่ใหย้มืนัน้ทำ�ไมไ่ด ้จะใหย้มืไดก้ต็อ่เมือ่ 
มีของเดิมอยู่แล้วและให้ก�รประป�ส่วนภูมิภ�คยืมใช้ จึงยังไม่ส�ม�รถต่อท่อ 
นำ้�ประป�ให้ครบร้อยละ 100 ของพื้นที่และก็ยังไม่ส�ม�รถระบุได้ว่�จะแล้วเสร็จ
ครบเต็มพื้นที่เมื่อไหร่ 

ง) ปัญห�เรื่องนำ้�เสียจ�กอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
 พ้ืนที่ในคว�มรบัผดิชอบของ อบต. ทีเ่ปน็กรณศีกึษ�เปน็พืน้ทีช่�ยฝัง่ทะเล 
มีคว�มสวยง�มและมีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งช�วไทยและ 
ช�วต�่งช�ต ิทำ�ใหม้โีรงแรม และร�้นอ�ห�รเกดิขึน้ม�กม�ย มีก�รปล่อยนำ�้เสียลง
สูท่ะเล ถงึแมจ้ะมกีฎหม�ยท่ีกำ�หนดไวว้�่โรงแรมแต่ละแหง่จะตอ้งมรีะบบบำ�บดันำ�้
เสยี แต่ในท�งปฏบิตัพิบว�่สถ�นประกอบก�รต�่งๆ จะดำ�เนนิก�รเคร่งครัดในชว่ง 
ที่มีเจ้�หน้�ที่เข้�ไปตรวจเท่�นั้น และยังคงมีก�รลักลอบปล่อยนำ้�เสียลงทะเล
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 ปจัจบุนั อบต. ทีศ่กึษ�ไมม่รีะบบบำ�บดันำ�้เสยีรวม มเีพยีงระบบบำ�บดันำ�้เสยี 
ซึง่มคีว�มจปุระม�ณ 300 ลกูบ�ศกเ์มตร อยูท่ีห่มู ่2 เพยีงแหง่เดยีว ซึง่ไมเ่พยีงพอ 
สำ�หรับช�วบ้�นในเขตพื้นที่ 
 ส่วนพ้ืนที่ที่เป็นเก�ะ คือ เก�ะพีพีดอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก  
มีโรงแรม บังกะโล รีสอร์ท และร้�นอ�ห�รจำ�นวนม�กอยู่บนเก�ะพีพี อีกทั้งยังม ี
ประช�ชนอ�ศัยอยู่อย่�งหน�แน่น ก่อให้เกิดมลพิษและนำ้�เสียม�กม�ย ในปี 
พ.ศ. 2543 กรมควบคุมมลพิษได้จัดสร้�งระบบรวบรวมนำ้�เสียและระบบบำ�บัด
นำ้�เสียบนเก�ะพีพีในพื้นที่หมู่ 7 และได้ทำ�ก�รส่งมอบให้ อบต. เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแล แต่เน่ืองจ�กระบบนีเ้ปน็ระบบที่ใชเ้ทคโนโลยสีงู และตอ้งอ�ศยัพลงัง�นไฟฟ�้
ในก�รสูบนำ้�เสียเข้�สู่บ่อบำ�บัดอีกทั้งต้องเดินเครื่องเติมลมอยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้ม ี
ค่�บำ�รงุรกัษ�ทีส่งูม�ก กอปรกบั อบต. ในพืน้ทีซ่ึง่ขณะนัน้ยงัเปน็ อบต. ขน�ดเลก็  
ข�ดแคลนบคุล�กรและงบประม�ณในก�รบำ�รงุรกัษ� และมิไดเ้ข�้ไปมีส่วนร่วมใน
โครงก�รตั้งแต่เริ่มต้น ทำ�ให้โครงก�รนี้ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จและล้มเหลว
อย่�งสิ้นเชิง
 ระบบบำ�บัดนำ้�เสียแบบบึงประดิษฐ์บนเก�ะพีพีก็ยังคงมีปัญห�เนื่องจ�ก 
อบต. ยังข�ดแคลนงบประม�ณและบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในด้�นนี้
โดยตรง ซึ่งก�รบำ�รุงรักษ�และปรับปรุงระบบต้องก�รบุคล�กรที่มีคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ และพบว่�มีค่�ใช้จ่�ยค่อนข้�งสูง เครื่องจักรชำ�รุด และระบบบำ�บัด
ไมม่ปีระสทิธภิ�พเพยีงพอในก�รรองรบันำ�้เสยีและส่ิงสกปรกในรูปของส�รอนิทรีย์
ทีส่งูกว่�ที่ได้ออกแบบระบบไว ้รวมทัง้มกัมกี�รอุดตนัของตะกอนและไขมนันำ�้มนั 
และมีก�รซึมผ่�นของนำ้�เสียออกนอกบ่อบำ�บัด

จ) พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อมไม่มีผลบังคับใช้สำ�หรับก�รก่อสร้�งห้องพัก 
โรงแรมขน�ดเล็ก 
 ใน อบต. กรณศีกึษ� มโีรงแรมทีม่จีำ�นวนหอ้งไม่ถงึ 10 หอ้ง ถงึแม้ว�่หอ้งพกั 
หรอืโรงแรมเหล�่นีจ้ะมจีำ�นวนไมถ่งึรอ้ยละ 50 ของโรงแรมทัง้หมดในบรเิวณพืน้ที ่
แตเ่พร�ะไมม่กี�รจัดทำ�ระบบบำ�บัดรวม ไมม่กี�รทำ�ร�ยง�นส่ิงแวดล้อม กอ่ใหเ้กดิ
ปัญห�นำ้�เสีย ซึ่งไม่ทร�บว่�ปล่อยนำ้�เสียออกไปเป็นจำ�นวนเท่�ไหร่ นอกจ�กนี้
สำ�หรับโรงแรมขน�ดใหญ่ซึ่งมีต�ร�งก�รตรวจระบบบำ�บัดนำ้�เสียทุกๆ 6 เดือน  
ก็ยังมีปัญห�ก�รปล่อยนำ้�เสีย เนื่องจ�กสถ�นบริก�รมีต�ร�งก�รตรวจเข้�เช็ค
ก�รบำ�บัดจึงจะทำ�เพียงแค่ในช่วงที่จะมีเจ้�หน้�ที่เข้�ตรวจเท่�นั้น เนื่องจ�กไม่มี 
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ก�รทำ�วจิยัในเรือ่งสภ�พสิง่แวดลอ้มในปัจจุบันเลย เชน่ ก�รปล่อยนำ�้ลงสู่แหล่งนำ�้ 
ส�ธ�รณะน้ันอยู่ที่ปริม�ณเท่�ไหร่ เป็นต้น และ อปท. ก็ไม่มีสมรรถนะทำ�ให้ 
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง

ฉ) ปัญห�ขยะ
 จังหวัดกระบี่ไม่มีเต�เผ�ขยะ ปัจจุบันใช้วิธีก�รฝังกลบซึ่งดำ�เนินก�รโดย
เทศบ�ล และ อบต. จะต้องดำ�เนินก�รเก็บขยะจ�กแต่ละหมู่บ้�นและส่งต่อไปยัง 
เทศบ�ลเพื่อฝังกลบ ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝังกลบประม�ณกิโลกรัมละ 0.17 บ�ท  
แต่เก็บค่�ขยะจ�กช�วบ้�นเพียง 30 บ�ทต่อครัวเรือน ซึ่งทำ�ให้ อบต. ประสบกับ 
ภ�วะข�ดทุนต่อเน่ืองม�โดยตลอด แต่ก็ไม่ส�ม�รถเพิ่มอัตร�ค่�เก็บขยะจ�ก 
ช�วบ�้นได้ นอกจ�กน้ียงัตอ้งรบัผดิชอบพืน้ที่ในสว่นทีเ่ป็นเก�ะต�่งๆ ซึง่สว่นใหญ่
เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่ยิม เชน่ เก�ะพพี ีปจัจบุนัไดอ้นญุ�ตใหภ้�คเอกชนม�ทำ�ก�ร
ประมูลก�รจัดเก็บขยะในเก�ะเหล่�นี้โดยขนขยะจ�กเก�ะม�ยังช�ยฝั่งโดยใช้เรือ  
ซึ่งผู้ประกอบก�รเช่�จ�ก อบต. (ที่มีเรือเพียง 1 ลำ�) 
 • อบต. ที่ศึกษ�ได้ให้เทศบ�ลเป็นผู้ดำ�เนินก�รมีต้นทุนตันละ 600 บ�ท 
แต่เก็บเงินกับช�วบ้�นเดือนละ 30 บ�ทต่อครัวเรือน และค่�ขยะของสถ�นบริก�ร
โรงแรม คิดเป็นห้องละ 1 บ�ท ต่อวันต่อห้อง หรือห้องละ 30 บ�ทต่อเดือน  
ซึ่งไม่พอค่�ใช้จ่�ย
 • ปัญห�ขยะ ทั้งขยะบนบก และขยะในทะเล ซึ่งส่วนม�กเป็นจำ�พวก
ถุงพล�สติก ก�รจัดก�รขยะของ อบต. ดำ�เนินก�รโดยจ้�งบริษัทเอกชน 
ม�จดัเกบ็ ซึง่ค่�ใชจ้�่ยเหล�่นีม้�กกว�่ร�ยไดท้ีท่�ง อบต. เกบ็ค�่ขยะจ�กช�วบ�้น 
ซึ่ง อบต. ต้องแบกรับภ�ระส่วนต่�ง

ช) ปัญห�ก�รเตือนและกู้ภัย
 ปญัห�หอเตอืนภยัสนึ�มมิไีมเ่พยีงพอ และไมไ่ดร้บัก�รดแูลใหเ้ปน็ม�ตรฐ�น
ในเขตพื้นที่กรณีศึกษ� มีหอเตือนภัยสึน�มิที่อยู่ในคว�มดูแลทั้งหมด 4 หอ  
ซึง่พบว�่สญัญ�ณเตอืนภยันัน้กลบัถกูเสยีงคลืน่ลมกลบทบัหมด ขน�ดทีว่�่ช�วเรือ
ประมงที่จอดอยู่ไม่ห่�งตัวหอนัก ยังไม่ได้ยิน นอกจ�กเสียงไม่ดัง บ�งครั้งเสียง 
ยังข�ดห�ย ที่ทร�บเพร�ะว่�ท�ง อบต. เจ้�ของพื้นที่มีก�รซ้อมเป็นประจำ�ทุกปี  
และท�งศูนย์เตือนภัยพิบัติจะมีแบบฟอร์มให้กรอกหลังก�รซ้อมว่� มีปัญห�อะไรบ้�ง  
ท�ง อบต. ได้เขียนร�ยง�นกลับไปในทุกๆ ครั้งหลังก�รซ้อมเสร็จและมีข้อคว�ม
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เหมือนๆ กันถึง 5 ครั้ง แต่ก็ไม่มีก�รแก้ไขใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจ�กช�ยห�ดมีคว�ม
ย�วถึง 13 กิโลเมตร แต่มีหอส่งสัญญ�ณเพียงแค่ 4 หอ ซึ่งแต่ละหอส่งสัญญ�ณ
ไปได้ภ�ยในระยะ 2 กิโลเมตรเท่�น้ัน ซ่ึงในคว�มเป็นจริงเพียงแค่ภ�ยในระยะ  
1 กิโลเมตร ก็ไม่ค่อยได้ยินแล้ว เพร�ะเสียงคลื่นลมบริเวณนี้มีเสียงดังม�ก  
ปัญห�ที่เกิดขึ้นก็คือก�รติดตั้งหอเตือนภัยนั้นท�ง อบต. ได้รับจัดสรรม�เพียงแค่ 
4 หอ ก�รติดตั้งจะต้องคำ�นึงถึงบริเวณที่ติดตั้งเป็นพื้นที่ส�ธ�รณะหรือห�กพื้นที่
ที่ต้องก�รติดต้ังติดกับเอกชน ก็จะต้องใช้เวล�ในก�รเจรจ�กว่�จะตกลงกันได้  
แต่เน่ืองจ�กโครงก�รติดต้ังหอเตือนภัยสึน�มิเป็นโครงก�รเร่งด่วน ในท่ีสุดหอเตือนภัย 
ทั้งสี่จึงอยู่ในพื้นที่ส�ธ�รณะทั้งสิ้น 
 • อบต. แจ้งว่�ข�ดก�รประส�นง�นกันระหว่�งเรือบรรเท�ส�ธ�รณภัย 
ย�มช�ยฝ่ัง (ซึ่งอยู่ในคว�มรับผิดชอบขององค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดที่จัดจ้�ง 
เจ้�หน้�ที่ย�มช�ยฝ่ังม�ประจำ�ที่หอ) กรณีเกิดอุบัติเหตุในทะเลในเขตพื้นที่ 
ไม่ชัดเจนว่�จะต้องแจ้งไปยังหน่วยง�นไหน ลำ�ดับข้ันตอนเป็นอย่�งไร หรือย�มช�ยฝ่ัง 
กรณเีกดิเหตนุกัท่องเท่ียวจมนำ�้ และต้องก�รคว�มชว่ยเหลอืเพือ่นำ�สง่โรงพย�บ�ล 
จะต้องติดต่อประส�นง�นกับหน่วยง�นใด เหล่�นี้เป็นต้น

4.1.2	 อุปสรรคด้านกฎหมาย
 มีประเด็นปัญห�เกี่ยวกับกฎหม�ย อบต. ช�ยฝั่งทะเลจำ�นวนม�กที่ผู้ให้
สมัภ�ษณท์ีเ่กีย่วเนือ่งกบัก�รใชท้รพัย�กรธรรมช�ตเิพือ่ก�รทอ่งเทีย่ว ทัง้นี ้ทมีวจิยั 
ได้ยกกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับปัญห�ม�เทียบเคียงให้เห็นดังนี้

ก) คว�มเข้�ใจของ อบต.
 1) ก�รบุกรุกพื้นที่ช�ยฝั่งที่มี นสล. 107 ไร่ ซึ่งมีปัญห�ก�รบุกรุก โดยมี
ก�รอ้�งสิทธิ์เพื่อทำ�ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ ก�รสร้�งโรงแรม ซึ่ง อบต. ไม่ส�ม�รถ
เข้�ไปดำ�เนินก�รใดๆ ได้ เนื่องจ�กติดเรื่องประเด็นท�งกฏหม�ย และข�ดอำ�น�จ
ในก�รดูแลพื้นที่ส�ธ�รณะบริเวณช�ยฝั่งในบริเวณดังกล่�ว

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 1.1) ม�ตร� 122 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองพื้นที่ พุทธศักร�ช 2457  
“นายอำาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์
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ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำาเภอนายอำาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดิน 
ตามวรรคหน่ึง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 1.2) ในกรณทีีม่ขีอ้พพิาทหรอืคดเีกีย่วกบัทีด่นิตามวรรคหนึง่ นายอำาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำาเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็น 
ผูด้ำาเนินการ ก็ใหมี้อำานาจกระทำาได ้ทัง้นี ้กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบยีบกำาหนด
หลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
 1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบที่กระทรวง มหาดไทย
กำาหนด” ดังนั้นต�มม�ตร�น้ีน�ยอำ�เภอ และ อปท. ส�ม�รถฟ้องขับไล่ได้  
แต่ อปท. จะต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด

ก) คว�มเข้�ใจของ อบต.
 2) ในเขตพื้นที่ อบต. ศึกษ� ได้มีประช�ชนและน�ยทุนได้ทำ�ก�รบุกรุก
และสร้�งสิ่งปลูกสร้�งในเขตพื้นที่สูง โดยได้ทำ�ก�รขออนุญ�ตทำ�ก�รออกเอกส�ร
สิทธิ์และขออนุญ�ตก่อสร้�งจ�ก อบต. แต่ท�ง อบต. เห็นว่�พื้นที่ดังกล่�ว 
ไม่ส�ม�รถออกเอกส�รสิทธิ์ได้จึงได้ทำ�ก�รแจ้งให้บุคคลกลุ่มดังกล่�วทร�บและ
ไมอ่นญุ�ตใหท้ำ�ก�รกอ่สร�้ง แตเ่นือ่งจ�กข�ดก�รประส�นง�นและทำ�ง�นร่วมกนั
อย่�งเป็นระบบของหน่วยง�นต่�งๆ กอปรกับกฎหม�ยไม่ได้ให้อำ�น�จแก่ อบต. 
อย่�งเพียงพอที่จะบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติเหล่�นี้ ทำ�ให้ในที่สุดน�ยทุน
ที่ได้ทำ�ก�รบุกรุกพื้นที่เหล่�นั้นก็ส�ม�รถออกเอกส�รสิทธิ์ได้ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสีย
ต�มม�อีกม�กม�ย เช่น เกิดปัญห�ดินถล่ม (Landslide) หล�ยจุด

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 2.1) อบต. ต้องเสนอเรื่องให้น�ยอำ�เภอเพื่อตรวจสอบก�รครอบครอง
ทีด่นิ กรณขีองน�ยทนุทีก่อ่สร�้งโรงแรม ห�กมหีลกัฐ�นชดัเจนกส็�ม�รถเสนอเรือ่ง 
ให้น�ยอำ�เภอเพื่อพิจ�รณ�สั่งให้เจ้�พนักง�นที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบ
สิทธิก�รครอบครองที่ดินส�ธ�รณะ
 2.2) อบต. มีภ�รกิจหน้�ที่ในก�รคุ้มครอง ดูแล และรักษ�ทรัพย์สิน
อันเป็นส�ธ�รณสมบัติของแผ่นดิน แต่ไม่มีสิทธิที่จะเข้�ไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
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ส�ธ�รณะน้ันๆ ซึ่งประช�ชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก�รขอใช้ที่ส�ธ�รณะเพื่อห�
ประโยชน์ ต้องดำ�เนินก�รขอยกเลิกก�รเป็นที่ดนิส�ธ�รณะนั้นกอ่น ซึ่งเป็นอำ�น�จ
ของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง มห�ดไทยจะพิจ�รณ� โดยให้ อบต. ทำ�เรื่องเสนอ
ผ่�นน�ยอำ�เภอและต้องมีคว�มเห็นชอบของประช�ชนประกอบไปด้วย

ก) คว�มเข้�ใจของ อบต. 
 3) อบต. ไมม่อีำ�น�จหน�้ที่ในก�รจดัเกบ็ค�่เช�่ในพืน้ทีส่�ธ�รณะ หลังจ�ก 
ที่เกิดสึน�มึเมื่อปี พ.ศ. 2547 อบต. ได้สร้�งร้�นค้�ขึ้นบริเวณหน้�ห�ดสุรินทร์ 
โดยมีแผนที่จะให้เอกชนเช่� แต่กลับได้รับแจ้งจ�กท�งอำ�เภอว่� อบต. มีหน้�ที่ 
เพียงแค่ดูแลพื้นที่ส�ธ�รณะ แต่นำ�ม�ห�ผลประโยชน์มิได้ และขออนุมัติก�ร 
ใชใ้หม ่และไมม่อีำ�น�จในก�รจดัเกบ็ค�่เช�่ ซึง่ทำ�ใหผู้ป้ระกอบก�รที่ไดเ้คยเช�่พืน้ที ่
ดังกล่�ว ถือโอก�สอยู่ในบริเวณดังกล่�วต่อไปโดยที่ อบต. ก็ไม่มีอำ�น�จในก�ร
ขับไล่  

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 3.1) ต�มประมวลกฎหม�ยทีด่นิ พ.ศ. 2497 น�ยอำ�เภอและ อปท. มหีน�้ที ่
ดูแลที่ส�ธ�รณะร่วมกันในระดับท้องถ่ิน ในกรณีที่ 2.1 อบต. ต้องทำ�เรื่องไปให้ 
น�ยอำ�เภอขับไล่
 3.2) ถ้� อปท. มีคว�มประสงค์จะขอใช้ที่ดินของรัฐเพื่อกิจก�รใดๆ  
ใหท้ำ�เรือ่งขออนญุ�ตตอ่น�ยอำ�เภอทอ้งที ่กรณทีีเ่ปน็พืน้ทีท่ีป่ระช�ชนใชป้ระโยชน์
ร่วมกัน ต้องให้ประช�ชนแสดงเจตน�ก่อนว่�จะไม่ใช้ประโยชน์แล้วจึงขอยกเลิก
กับท้องที่  
 3.3) กรณีของอำ�น�จในก�รใช้ที่ดินส�ธ�รณะศ�ลชั้นต้นเคยวินิจฉัยว่� 
อบต. ไมม่อีำ�น�จโดยตรงในก�รออกคำ�สัง่ใหร้ือ้ถอนส่ิงปลูกสร้�ง ก�รจบักมุผู้บกุรุก 
และศ�ลปกครองสงูสดุ (ในคดีเดียวกัน) ยังวนิิจฉัยว�่ห�กไมม่กีฎหม�ยเฉพ�ะเรือ่ง
ให้อำ�น�จ อบต. ไว้ อบต. ก็ไม่มีอำ�น�จ (กอบกุล ร�ยะน�คร และคณะ 2555) 
 3.4) ถ้�ร้�นค้�เป็นของ อบต. สร้�งขึ้น อบต.ส�ม�รถร้ือถอนได้  
แต่ถ้�เป็นร้�นค้�ของเอกชน อบต. ต้องฟ้องร้องให้เอกชนรื้อถอน แต่ถ้� อบต.  
ทำ�สัญญ�ให้เช่�แก่เอกชนต้องมีก�รขอล้มเลิกสัญญ� และชดใช้ค่�เสียห�ยให้
เอกชน แต่ในขณะเดียวกัน อบต. ก็ต้องรับผิดชอบดูแลในเร่ืองก�รจัดระบบ
ส�ธ�รณูปโภคให้กับประช�ชนรวมถึงร้�นค้�ในบริเวณเหล่�นี้
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ก) คว�มเข้�ใจของ อบต.
 4) ก�รบกุรกุดังกล�่วนีก้อ่ใหเ้กดิปญัห�สบืเนือ่งตอ่ม�คอื ร�้นค�้สว่นใหญ่
ไมม่รีะบบก�รบำ�บดันำ�้เสยี และปลอ่ยนำ�้เสยีลงสูท่ะเล ซึง่ปญัห�เหล่�นีท้�ง อบต. 
เชิงทะเลไม่มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รจัดก�ร จึงได้ทำ�ก�รแจ้งปัญห�เหล่�นี้ไปยังผู้ว่�
ร�ชก�รจังหวัดภูเก็ตให้ดำ�เนินก�รต่อไป

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 4.1) อบต. ส�ม�รถออกข้อบัญญัติ และส�ม�รถแจ้งคว�มร้องทุกข์แก ่
ตำ�รวจทอ้งทีต่�มกฎหม�ยกรมเจ้�ท�่ม�ตร� 112-115 หรอืใช ้พ.ร.บ. ก�รส�ธ�รณสขุ  
พ.ศ. 2536 ม�ตร� 25-28 ที่ให้อำ�น�จ อปท. ในก�รระงับเหตุอันเป็นอันตร�ย 
และเหตุรำ�ค�ญในท้องถิ่นของตนได้ ดังคว�มใน “มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอัน
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบ
กับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำาคาญ
 • แหลง่นำา้ ทางระบายนำา้ ทีอ่าบนำา้ สว้ม หรอืที่ใสม่ลูหรอืเถา้ หรอืสถาน
ที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำาเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการ
เททิง้สิง่ใดเปน็เหตุใหม้กีลิน่เหมน็หรอืละอองสารเป็นพษิ หรอืเปน็หรอืนา่จะเปน็ที่
เพาะพันธุ์พาหะนำาโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใดหรือมีจำานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้
เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • อาคารอนัเปน็ทีอ่ยูข่องคนหรอืสตัว ์โรงงานหรอืสถานทีป่ระกอบการใด
ไมม่กีารระบายอากาศ การระบายนำา้ การกำาจดัสิง่ปฏกิลู หรือการควบคมุสารเปน็พษิ 
หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง 
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การกระทำาใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมี
พิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” และ
 4.2) “มาตรา 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำานาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ 
ก่อเหตุรำาคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุ
รำาคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำารุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางนำ้า 
รางระบายนำ้า คู คลอง และสถานที่ต่างๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำาคาญ 
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ในการน้ีใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีำานาจออกคำาสัง่เปน็หนงัสอืเพือ่ระงบั กำาจดัและ
ควบคุมเหตุรำาคาญต่างๆ ได้”

ก) คว�มเข้�ใจของ อบต.
 5) ปัญห�ก�รบำ�บัดนำ้�เสียก่อนปล่อยลงในพื้นที่ อบต. จ�กก�รสัมภ�ษณ์ 
พบว่� ต�มกฏหม�ยก�รก่อสร้�งโรงแรม รีสอร์ท ห้องชุด บ้�นจัดสรร หรือสิ่ง
ปลูกสร้�งใดๆ ที่เข้�ลักษณะที่ต้องมีก�รจัดก�รระบบบำ�บัดนำ้�เสีย และต้องส่ง
ผลร�ยง�นก�รบำ�บัดนำ้�เสียในแต่ละเดือนตรงถึงกรมควบคุมมลพิษ โดย อบต.  
มีอำ�น�จในก�รเข้�ตรวจเยี่ยมระบบบำ�บัดนำ้�เสียของโรงแรมทุกๆ 6 เดือน  
ต�มกำ�หนดก�ร แตม่กัจะพบว�่ก�รบำ�บดันำ�้เสยีในสว่นของโรงแรม รสีอรท์ ในเวล� 
ที่ทำ�ก�รตรวจนั้นเรียบร้อยดี แต่ตั้งแต่หลังก�รตรวจคร้ังแรกจนกระทั่งก่อนก�ร
ตรวจครัง้ทีส่อง ไมส่�ม�รถบอกได้เลยว�่ ท�งผูป้ระกอบก�รไดท้ำ�ก�รบำ�บดันำ�้เสยี 
ก่อนปลอ่ยหรอืไม ่นอกจ�กนีป้ญัห�นำ�้เสยีจ�กพืน้ทีบ่กุรกุรมิช�ยห�ด ซึง่เปน็ทีต่ัง้ 
ของร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร ซ่ึงปล่อยลงทะเล ทำ�ให้เกิดกล่ินเหม็นจนได้รับก�รร้องเรียนม�  
ทำ�ให้ท�ง อบต. ต้องเข้�ไปจัดก�รดูดนำ้�เสียในบริเวณนั้นออก

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 5.1) อบต. ส�ม�รถออกข้อบัญญัติต�ม พ.ร.บ. ก�รส�ธ�รณสุข  
พ.ศ. 2535 ม�ตร� 26 และ ม�ตร� 27 ที่ใหเ้จ�้พนกัง�นทอ้งถิน่มีอำ�น�จห�้มผู้หน่ึง
ผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำ�ค�ญในที่หรือท�งส�ธ�รณะหรือสถ�นที่เอกชนรวมทั้งก�รระงับ
เหตรุำ�ค�ญดว้ย ตลอดทัง้ก�รดแูล ปรบัปรงุ บำ�รงุรักษ� บรรด�ถนน ท�งบก ท�งนำ�้  
ร�งระบ�ยนำ้� คู คลอง และสถ�นที่ต่�งๆ ในเขตของตนให้ปร�ศจ�กเหตุรำ�ค�ญ 
 5.2) ในก�รนี้ ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นมีอำ�น�จออกคำ�ส่ังเป็นหนังสือ 
เพื่อระงับ กำ�จัด และควบคุมเหตุรำ�ค�ญต่�งๆ ได้  
 5.3) ม�ตร� 27 ในกรณีที่มีเหตุรำ�ค�ญเกิดขึ้นหรืออ�จเกิดขึ้นในที่หรือ
ท�งส�ธ�รณะ ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นมีอำ�น�จออกคำ�ส่ังเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่ง
เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับก�รก่อหรืออ�จก่อให้เกิดเหตุรำ�ค�ญนั้น ระงับหรือ
ปอ้งกนัเหตรุำ�ค�ญภ�ยในเวล�อนัสมควรต�มทีร่ะบไุว้ในคำ�สัง่ และถ้�เหน็สมควร
จะให้กระทำ� โดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำ�ค�ญนั้น หรือสมควรกำ�หนดวิธี
ก�รเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำ�ค�ญเกิดขึ้นอีกในอน�คต ให้ระบุไว้ในคำ�สั่งได้
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 5.4) ก�รคุม้ครอง ดแูล และบำ�รงุรกัษ�ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม  
ส�ม�รถใชอ้ำ�น�จของ พระร�ชบัญญติัควบคุมอ�ค�ร พ.ศ. 2522 เม่ือมีก�รขออนญุ�ต 
ก่อสร้�งอ�ค�รในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ต้องได้รับก�รอนุญ�ตจ�ก 
เจ้�พนักง�นท้องถิ่น (ผู้บริห�รท้องถิ่น) ซึ่ง อบต. ส�ม�รถกำ�หนดเงื่อนไขในข้อ
บัญญัติตำ�บล และใช้กฎหม�ยก�รส�ธ�รณสุข คุ้มครอง ดูแล ตรวจสอบค่�ของ
นำ้�เสียที่บำ�บัดแล้วออกทิ้งภ�ยนอกในที่ส�ธ�รณะ ต้องไม่เกินค่�ที่กำ�หนด และม ี
อำ�น�จเข้�ตรวจสอบเมื่อไม่ปฏิบัติต�ม ใช้อำ�น�จต�มกฎหม�ยก�รส�ธ�รณสุข  
สัง่พกัใชใ้บอนญุ�ตประกอบกจิก�รทีเ่ปน็อนัตร�ยตอ่สขุภ�พ ภ�ยในเวล�ทีก่ำ�หนด
แตต่อ้งไมเ่กนิ 15 วัน และมคีำ�สัง่เพกิถอนเมือ่ปร�กฎว�่ถกูสัง่พกัใชใ้บอนญุ�ต 2 คร้ัง  
หรอืไมป่ฏบิตัหิรอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งต�มบทบญัญตัขิองกฎหม�ย กฎกระทรวง หรือ
ขอ้กำ�หนดของทอ้งถิน่ ผูถ้กูสัง่เพกิถอนจะขอรบัใบอนญุ�ตอกี ตอ้งพน้กำ�หนดหนึง่ป ี
นบัแต่วันทีถ่กูคำ�สัง่เพิกถอนใบอนญุ�ต และส�ม�รถใชอ้ำ�น�จต�มกฎหม�ยรกัษ�
คว�มสะอ�ดและคว�มเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้�นเมืองได้อีกท�งหนึ่ง

ก) คว�มเข้�ใจของ อบต.
 6) ปัญห�ขยะ ทั้งขยะบนบก และ ขยะในทะเล  ซึ่งส่วนม�กเป็นจำ�พวก 
ถุงพล�สติก ก�รจัดก�รขยะของ อบต. ดำ�เนินก�รโดยจ้�งบริษัทเอกชนม�จัดเก็บ 
ซึ่งค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้ม�กกว่�ร�ยได้ที่ท�ง อบต. เก็บค่�ขยะจ�กช�วบ้�น ซึ่ง อบต. 
ต้องแบกรับภ�ระส่วนต่�ง

ข) ข้อเท็จจริงต�มกฎหม�ย/ข้อเสนอ
 6.1) พระร�ชบัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2535 ให้อำ�น�จท้องถิ่นออกข้อ
บัญญัติและเงื่อนไขที่ไม่ขัดกฎหม�ย เพื่อบังคับใช้กับประช�ชนในเขต แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดออกข้อบัญญัติกำ�หนดค่�ธรรมเนียมที่จัดเก็บ 
ค่อนข้�งตำ่�กว่�อัตร�ที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง จึงตกเป็นภ�ระของ อบต. 
ต้องจัดทำ�งบประม�ณสนับสนุนด้�นก�รบริห�รก�รจัดเก็บและด้�นก�รกำ�จัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล อบต. ที่มีค่�ธรรมเนียมตำ่�กว่�กฎหม�ยกำ�หนดส�ม�รถขึ้น 
ค่�ธรรมเนียมได้
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4.1.3	 ปัญหาอื่นๆ

ปัญห�อื่นๆ ที่ผู้บริห�ร อปท. กล่�วถึงได้แก่ 

ก) อบต. ไม่มีอำ�น�จเบ็ดเสร็จ
 อบต. ไมม่อีำ�น�จเบด็เสรจ็ในก�รจดัก�รเรือ่งใดเร่ืองหนึง่ เชน่ ธรุกจิโรงแรม
ตอ้งขออนญุ�ตก่อสร�้งโรงแรมจ�ก อบต. แต่ก�รอนญุ�ตใหเ้ปดิโรงแรมหรอืไมน่ัน้
ต้องมีคณะกรรมก�รรว่มอยูท่ีจั่งหวดัทำ�ใหย้�กตอ่ก�รทำ�ง�น ไมม่อีำ�น�จเบด็เสรจ็
ในก�รดำ�เนินก�ร
 เคยมกี�รเสนอให ้อบต. อ่�วน�ง เป็นเมอืงทีม่อีำ�น�จเบด็เสรจ็ในก�รบรหิ�ร
ง�นเหมือนเมืองพัทย�เนื่องจ�กมีสภ�พคล้�ยๆ กัน แต่ก็ไม่ได้รับอนุมัติ  

ข) ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ไม่คล่องตัว 
 ก�รดำ�เนินก�รในโครงก�รต่�งๆ ที่ต้องประส�นกับหน่วยง�นอื่นส่วนกล�ง
มีคว�มล่�ช้� ทำ�ให้ อบต. ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ได้ทันท่วงที เช่น 
โครงก�รปรบัปรุงภมูทัิศน์บนเก�ะพพี ีต.อ่�วน�ง อ.เมอืง จ.กระบี ่ซึง่จะตอ้งทำ�ก�ร
รื้อบ้�น จำ�นวน 11 หลังเป็นบ้�นที่สร้�งขึ้นต�มโครงก�รบ้�นเอื้ออ�ทร เมื่อสมัย
น�ยกฯ ทักษิณ ที่อยู่ริมห�ดบริเวณอ่�วต้นไทรเก�ะพีพี ได้มีก�รเสนอโครงก�รนี้
ไปยังจังหวัดกระบี่ม�เป็นเวล�น�นกว่� 3 ปี พึ่งจะได้รับอนุมัติงบประม�ณจำ�นวน 
8.7 ล้�นบ�ทในปี พ.ศ. 2554 และท�ง อบต. อ่�วน�ง สมทบอีก 7 ล้�นบ�ท  
รวมเป็น 15.7 ล้�นบ�ท เพื่อดำ�เนินก�รรื้อบ้�นทั้ง 11 หลัง เป็นก�รปรับภูมิทัศน์
ให้เกิดคว�มสวยง�มสมกับเป็นแหล่งท่องที่มีชื่อเสียงระดับโลก

4.1.4	 ข้อสรุปในเบื้องต้นของกรณีศึกษาอันดามัน	 
 กรณีศึกษ� อปท. ในแหล่งท่องเที่ยวอันด�มันพบว่� ปัญห�บุกรุกที่
ส�ธ�รณะเป็นปัญห�สำ�คัญในแหล่งท่องเที่ยว แต่ อปท. แทบไม่มีอำ�น�จในก�ร
จัดก�รใดๆ ท้ังสิ้น อำ�น�จในก�รขับไล่อยู่ที่น�ยอำ�เภอ หน่วยง�นส่ิงแวดล้อม 
ในระดับจังหวัดไม่มีกำ�ลังงบประม�ณในก�รดูแลกำ�กับมลพิษ อีกทั้งขั้นตอน
ประส�นง�น กับหน่วยง�นต่�งๆ ค่อนข้�งช้� ทำ�ให้ก�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภ�พเท่�ที่ควร
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4.2	 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุข	

4.2.1	 ภาพรวม
 เทศบ�ลเมอืงแสนสขุ เป็นเมอืงช�ยฝ่ังทะเลตะวนัออก มลีกัษณะภมูอิ�ก�ศ
แบบฝนเมืองร้อน มีพื้นที่ช�ยฝั่งทะเล เป็นทั้งแหล่งเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�และสถ�นที่
ทอ่งเทีย่วทีส่ำ�คญั มบีรเิวณพืน้ทีป่ระกอบดว้ยแนวช�ยฝัง่ทะเลย�ว 12.23 กโิลเมตร 
ภมูปิระเทศเปน็พืน้ทีท่ีร่ะดับนำ�้ทะเลป�นกล�งเฉลีย่ 3 เมตร สภ�พก�รใชป้ระโยชน์
ช�ยฝัง่ทะเลแบง่เปน็ก�รใชป้ระโยชน์ท�ง  พ�ณชิยกรรม ก�รทำ�ประมง ทีอ่ยูอ่�ศยั
ปจัจบุนัเทศบ�ลเมอืงแสนสขุมพีืน้ทีค่รอบคลมุ 3 ตำ�บล คอื ตำ�บลแสนสุขทัง้ตำ�บล 
ตำ�บลเหมือง (บ�งส่วน) และตำ�บลห้วยกะปิ (บ�งส่วน) รวมพื้นที่ปัจจุบันทั้งสิ้น  
20.26 ต�ร�งกิโลเมตร (12,667 ไร่) ประช�กรในเขตเทศบ�ลเมืองแสนสุข  
ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2553 มีจำ�นวน 43,840 คน จำ�นวนอ�ค�รบ้�นเรือน
ในเขตเทศบ�ล 24,691 หลังค�เรือน ร้อยละ 80 ของประช�กรส่วนใหญ่ประกอบ
อ�ชพีค�้ข�ย เศรษฐกจิโดยรวมจงึขึน้อยูก่บัก�รพ�ณชิยกรรม กจิกรรมด�้นก�รค�้  
ตั้งอยู่หน�แน่นบริเวณตล�ดหนองมนและห�ดบ�งแสน จึงทำ�ให้เศรษฐกิจเติบโต
อย่�งรวดเร็ว นอกจ�กนี้ยังมีอ�ชีพอื่นๆ ที่เสริมสร้�งเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ 
อ�ชีพประมง ทำ�สวนมะพร้�ว ฟ�ร์มกุ้ง รับจ้�ง และรวมถึงกิจก�รที่เกี่ยวเนื่อง
กับก�รบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยว เช่น ก�รให้เช่�รถจักรย�น เรือล�กกล้วย  
เรือสกู๊ตเตอร์ เรือใบ เป็นต้น
 เทศบ�ลแสนสุขเป็นเทศบ�ลที่ดูแลห�ดบ�งแสน ซึ่งเป็นสถ�นที่ท่องเที่ยว
ที่ลือน�มม�หล�ยทศวรรษ เนื่องจ�กห�ดบ�งแสนอยู่ใกล้กรุงเทพมห�นครจึงมี
ผู้ม�เยี่ยมเยือนจำ�นวนม�ก ทำ�ให้ทรัพย�กรธรรมช�ติร่อยหรอ มีผู้ประกอบก�ร
ร�ยย่อยจำ�นวนม�กเข้�ม�ทำ�ธุรกิจ ทำ�ให้บ�งแสนกล�ยเป็นช�ยห�ดเส่ือมโทรม 
ต่อม�เทศบ�ลแสนสุขได้ดำ�เนินก�รจัดระเบียบปรับปรุงก�รใช้ประโยชน์ช�ยห�ด 
จนทำ�ใหช้�ยห�ดบ�งแสนกลบัม�น่�ทอ่งเทีย่ว เกดิร�ยไดท้ัง้ตอ่ผูป้ระกอบก�รและ
ท้องถิ่นเป็นอันม�ก
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ตารางที่	4.4		จำานวนผู้ประกอบการ	แยกตามประเภท	9	ประเภท

ประเภท จำานวนผู้ประกอบการ (ราย)

หาบเร่ 557

ห่วงยาง 293

เรือสกู๊ตเตอร์ 150

เก้าอี้ผ้าใบ 137

แผงลอยอาหาร 161

ล้อเลื่อน 537

ช่างภาพ 21

ไก่ย่าง 286

กลุ่มแผงลอยถนนสุขุมวิท 140

รวม 2,282

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. 2553-2557.

4.2.2	 ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก) ปัญห�ก�รรุกลำ้�พื้นที่ช�ยฝั่งทะเล
 บริเวณช�ยฝั่งทะเลช่วงเข�ส�มมุข เป็นพื้นที่ที่มีก�รรุกลำ้�เข้�ม�อ�ศัยอยู่
แต่ดั้งเดิม ปัจจุบันมีจำ�นวนรวม 80 หลังค�เรือน โดยได้เสียค่�ธรรมเนียมล่วงลำ้�
ลำ�นำ้�ให้กับเทศบ�ลเมืองแสนสุข นอกจ�กนี้ยังมีปัญห�นำ้�เสียที่เกิดจ�กชุมชนที่
ยังต้องจัดก�ร

ข) ปัญห�ขยะมูลฝอย
 ปัญห�ขยะมูลฝอยเป็นปัญห�ใหม่ของเทศบ�ลแสนสุขมีท่ีม�จ�กก�รท่องเท่ียว  
ชมุชน และขยะจ�กทะเลที่ไหลเข�้สูฝ่ัง่ในชว่งฤดรูอ้นและฤดฝูนจงึเปน็ปญัห�สำ�คญั
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ค) ปัญห�กัดเซ�ะช�ยฝั่ง
 พื้นที่แนวช�ยฝั่งทะเลในเขตเทศบ�ลเมืองแสนสุขย�ว 12.23 กิโลเมตร  
มีพ้ืนท่ีท่ีมีปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝ่ังทะเลอยู่ท่ีชุมชนห�ดวอนนภ� (ห�ดบ�งแสนล่�ง)  
ระยะท�งกัดเซ�ะ 1.43 กม. อัตร�ก�รกัดเซ�ะ 1.96 เมตรต่อปี และก�รกัดเซ�ะ
ช�ยฝ่ังตลอดแนวช�ยห�ดบ�งแสนชว่งฤดฝูนหรอืฤดมูรสมุตัง้แตมิ่ถนุ�ยน-ตลุ�คม 
ของทุกปี โดยมีส�เหตุทั้งหมด 3 ด้�น คือ
 • จ�กก�รใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้ช�ยฝั่งเกินไป เช่น ก�รสร้�งถนนเลียบ
ช�ยห�ด ก่อสร้�งหมู่บ้�นและชุมชนลำ้�เข้�ไปในทะเล
 • จ�กสิ่งก่อสร้�งที่เป็นโครงสร้�งแข็งในพื้นที่ เช่น เขื่อนหินทิ้งป้องกัน
ตลิ่ง ล�นเอนกประสงค์ สะพ�นท่�เทียบเรือ
 • ด้�นก�ยภ�พ เช่น คว�มกว้�งช�ยห�ดเดิมเหลือน้อย พื้นที่เป็นทะเล
เปิดไม่มีที่กำ�บังคลื่นลม

ง) ก�รจัดก�รพื้นที่ช�ยห�ด
 ในขณะที ่อปท. ในแหลง่ทอ่งเทีย่วต�่งๆ ไมส่�ม�รถจดัก�รและใชท้รพัย�กร
ท่องเที่ยวอย่�งเป็นระบบ เทศบ�ลเมืองแสนสุขได้อ�ศัยอำ�น�จต�มกฎหม�ย 
ที่มีอยู่ คือ พ.ร.บ. ก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. เทศบ�ล พ.ศ. 2546 
ม�ควบคุมได้อย่�งเป็นประสิทธิผล โดย
 • จดัทำ�เปน็บนัทกึขอ้ตกลงกบัผูป้ระกอบก�รรมิช�ยห�ด กำ�หนดจำ�นวน
ชนิดสินค้�  (1 ร่ม ไม่เกิน 3 ชนิด) เพื่อให้จัดก�รง่�ยและลดคว�มขัดแย้งระหว่�ง
ผู้ค้�
 • อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� 60 แห่ง พ.ร.บ. เทศบ�ล พ.ศ. 2496 และ
ม�ตร� 43 ม�ตร� 54 ม�ตร� 55 ม�ตร� 58 ม�ตร� 63 แหง่ พ.ร.บ. ก�รส�ธ�รณสุข 
พ.ศ. 2535 ออกเทศบัญญัติเทศบ�ลตำ�บลแสนสุข เรื่องก�รจำ�หน่�ยสินค้�ในที่
ส�ธ�รณะ พ.ศ. 2538 ทำ�ใหส้�ม�รถเกบ็ค�่ใบอนญุ�ตจำ�หน�่ยสินค�้โดยเรียกเกบ็
ได้ต�ร�งเมตรละ 500 บ�ทต่อปี และในกรณีที่ไม่มีสินค้� เช่น บริก�รเตียงผ้�ใบ 
เจ็ทสกี ห่วงย�ง เก็บเป็นค่�ขยะคิดต�มต�ร�งเมตร 
 • ผู้ประกอบก�รจะต้องจับฉล�กเพื่อหมุนเวียนก�รใช้พื้นที่ เพื่อป้องกัน
ก�รสร้�งอิทธิพลในระยะย�ว
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จ) ก�รจัดก�รนำ้�เสีย
 • ออกเทศบัญญัติเทศบ�ลตำ�บลแสนสขุ เรือ่ง ก�รจดัเกบ็ค�่บำ�บดันำ�้เสยี 
พ.ศ. 2544 อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� 60 พ.ร.บ. เทศบ�ล พ.ศ. 2496 และม�ตร� 
16 (18) แห่ง พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จแก่ อปท. พ.ศ. 
2542 และม�ตร� 93 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ 
พ.ศ. 2535 กำ�หนดใหผู้้ครอบครองแหลง่มลพิษนำ้�ทีม่ิไดบ้ำ�บัดเองเชื่อมต่อทอ่กับ
ระบบบำ�บดัของเทศบ�ล และมกี�รจ่�ยค�่ธรรมเนยีมต�มอตัร�ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด 
(0.65 บ�ท/ ตร.ม.) โดยให้สถ�นประกอบก�รให้เช่�ห้องพักเสีย ในอัตร� 10 บ�ท
ต่อห้อง
 • ออกเทศบัญญัติเทศบ�ลตำ�บลแสนสุข เรื่องกิจก�รที่เป็นอันตร�ย
ต่อสุขภ�พ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 ให้กิจก�รหอพัก อ�ค�รชุดให้เช่� ห้องเช่�  
บ้�นแบ่งให้เช่� เป็นกิจก�รที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พและให้เสียค่�ธรรมเนียม 
ห้องละ 40 บ�ท/ปี

 ดังน้ัน ขอ้กล�่วขวญักนัทัว่ไปว�่ อปท. ไมส่�ม�รถเข�้ไปจดัระเบยีบ ปกัรม่  
เก็บค่�ขยะน้ัน เกิดจ�กคว�มไม่เข้�ใจขอบเขตอำ�น�จของตนเท่�ที่มีอยู่ และยัง
ไม่ใชก้ฎหม�ยทีม่ีใหเ้กดิประสทิธภิ�พสงูสดุ เทศบ�ลเมอืงแสนสขุ ไดใ้ชเ้ครือ่งมือ 
กฎหม�ยทีม่อียูม่�รกัษ�คณุภ�พสิง่แวดลอ้มอย�่งมปีระสทิธผิล อปท. อืน่ๆ สมควร
ที่จะนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้

4.3	 สรุป

 ก�รศึกษ�เปรียบเทียบกรณีอันด�มัน และกรณีแสนสุขชี้ให้เห็นชัดเจนว่� 
อปท. แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังใช้กฎหม�ยที่มีอยู่เพื่อสร้�งร�ยได้ให้กับ อปท. 
ของตนไม่เต็มศักยภ�พ เพร�ะบุคล�กรข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจกฎหม�ยที่มีอยู่  
บ�งครั้งเหตุผลประก�รอื่นที่ อปท. ไม่แก้ไขปัญห�ก�รใช้ประโยชน์ที่ส�ธ�รณะ
ก็เพร�ะว่�กลัวเสียฐ�นคะแนนเสียง และผู้บริห�รไม่อย�กเอ�ตัวไปพัวพันในข้อ
พิพ�ท
 ปัญห�ของ อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยวก็คือ งบประม�ณที่ได้รับเป็นไปต�ม
ประช�กรที่มีอยู่ แต่ใน อปท. ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อปท. ต้องดูแลสิ่งแวดล้อม
ม�กขึน้กว่�เดมิ เพร�ะนกัทอ่งเทีย่วเปรยีบเสมอืนประช�ชนชัว่คร�ว อย่�งไรกค็อื 
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อปท. ไม่ส�ม�รถเก็บค่�ธรรมเนียมก�รใช้ประโยชน์  ทรัพย�กรท่องเที่ยว หรือ 
ค่�ธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมจ�กนักท่องเที่ยว เพร�ะไม่มีกฎหม�ยใดบัญญัติไว้ และ
คณะกรรมก�รกฤษฎกี�เคยมวีนิจิฉยัในป ีพ.ศ. 2546 กรณีของ อบต. เก�ะช�้ง และ  
อบต. เก�ะช้�งใต้ จะเก็บค่�ธรรมเนียมก�รบำ�รุงรักษ�ส่ิงแวดล้อมจ�กนักท่องเท่ียวมิได้  
เพร�ะนักท่องเที่ยวมิใช่ผู้ได้รับบริก�รหรือประโยชน์โดยตรง (กอบกุล ร�ยะน�คร 
และคณะ 2555)
 แม้ว่�คณะกรรมก�รกฤษฎีก�จะไม่ยอมรับว่�ก�รดูแลสิ่งแวดล้อมเป็น
บริก�รและสินค้�ท่องเที่ยวแต่ในศ�สตร์ของก�รท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้�
ท่องเที่ยว ประเภทสินค้�ส�ธ�รณะที่ใช้ร่วมกัน ถึงแม้ว่�ก�รใช้จะไม่ใช่ก�รใช้แล้ว
หมดไป แต่ก็เป็นก�รใช้ที่ก่อให้เกิดก�รสึกหรอ ซ่ึงจำ�เป็นต้องมีเครื่องมือกำ�กับ 
ให้ต้นทุนก�รศึกหรอตำ่�ที่สุด คือ ควรมีก�รเก็บค่�ธรรมเนียมก�รใช้ทรัพย�กร 
ทอ่งเทีย่ว เชน่ ค�่ธรรมเนยีมขึน้เก�ะ ค�่ธรรมเนยีมชมปะก�รงั จงึควรมกีฎหม�ยใหม ่
ที่ขย�ยประเภทและฐ�นภ�ษีให้ อปท. มีร�ยได้เพิ่มเพื่อไปจัดก�รด้�นอนุรักษ์และ
รักษ�สภ�พสิ่งแวดล้อมได้
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 ก�รออกโฉนดชมุชนเปน็ท�งเลอืกนโยบ�ยใหม่ของรัฐบ�ลทีมี่น�ยอภสิิทธิ ์ 
เวชช�ชวีะ เปน็น�ยกรฐัมนตร ีโดยมวีตัถปุระสงค์ใหป้ระช�ชนมีคว�มม่ันคงในก�ร
ถือครองที่ดิน และคว�มมั่นคงในชีวิต นโยบ�ยเรื่องโฉนดชุมชนออกเป็นระเบียบ
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ว่�ด้วยก�รจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ได้ประก�ศใน 
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่ 11 มิถุน�ยน 2553 เพื่อให้
มีก�รบรหิ�รจดัก�รทีด่นิในรปูแบบสทิธริว่มกนัของชมุชน เพือ่ก�รทำ�เกษตรกรรม 
และเพ่ือท่ีอยู่อ�ศัย และให้มีคว�มม่ันคงในก�รถือครองท่ีดินสงวนไว้สำ�หรับลูกหล�น 
ในอน�คต (โฉนดชุมชน 2554: 7) 
 คว�มขัดแย้งในเร่ืองท่ีดินระหว่�งร�ษฎรกับรัฐและระหว่�งช�วบ้�นกับน�ยทุน 
เกดิขึน้อย�่งตอ่ เนือ่งย�วน�น (อ�นนัท ์ก�ญจนพนัธุ ์และมิง่สรรพ ์ข�วสอ�ด 2538) 
เน่ืองด้วยนโยบ�ยของจัดทีท่ำ�กนิของรฐัในชว่งเวล�ต�่งๆ มคีว�มไมช่ดัเจนในระดบั
พ้ืนที่ ฝ่�ยผู้มีผลประโยชน์และอิทธิพลมีพลังท�งก�รเมืองสูงกว่�ฝ่�ยที่ต้องก�ร
ปฏิรูป พื้นที่ต่�งๆ มีปัญห�ม�กบ้�งน้อยบ้�งแตกต่�งกัน คว�มรุนแรงของปัญห�
ขึ้นอยู่ว่�พื้นที่นั้นๆ มีศักยภ�พท�งเศรษฐกิจม�กน้อยแค่ไหน โดยเฉพ�ะพื้นที่
เชยีงใหม-่ลำ�พูน มปีญัห�เรือ่งทีด่นิม�กเนือ่งดว้ยก�รขย�ยตวัของเมอืง ก�รทีท่ีด่นิ
เริ่มมีร�ค�สูงขึ้นก็ทำ�ให้ปัญห�ที่ดินมีคว�มซับซ้อนม�กกว่�พื้นที่อื่น  

บทที่	5
กรณีศึกษา

ปัญหาป่าไม้และที่ดิน:	
จังหวัดลำาพูน

ชัยพงษ์ สำาเนียง
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5.1	 กรณีศึกษาโฉนดชุมชน:	เทศบาลตำาบลศรีเตี้ย

 ก�รศกึษ�ปญัห�ทีท่ำ�กนิไดเ้ลอืกพืน้ทีจ่งัหวดัลำ�พนูเปน็กรณศีกึษ�เพร�ะว�่
เปน็พืน้ทีท่ีมี่คว�มขดัแยง้ด�้นทีท่ำ�กนิสงู จ�กก�รสำ�รวจของเครือข�่ยปฏรูิปทีด่นิ
โดยชมุชน สหพันธ์เกษตรกรภ�คเหนอื กลุม่เพือ่นร�ษฎรในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 
เชียงร�ย และลำ�พูน พบว่� มีปัญห�ที่ดินจำ�นวน 26 กรณี ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
จงัหวดัลำ�พนูจำ�นวน 17 แหง่ เชยีงร�ย 2 แหง่ เชยีงใหม ่7 แหง่ (อจัฉร� รกัยตุธิรรม,  
บรรณ�ธกิ�ร 2548 : 102-107 และดเูพิม่ใน ศย�มล  ไกรยรูวงศ ์และคณะ: 79-83)  
ปัจจุบันช�วบ้�นในหล�ยพื้นที่ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี เช่น บ้�นแพะใต้ ที่โดน
พิพ�กษ�จำ�คุก 6 เดือน จำ�นวน 9 คน เน่ืองด้วยพื้นที่อยู่ในเขตป่�อนุรักษ์ 
เป็นอันม�ก จ�กสถิติปี พ.ศ. 2543 จังหวัดลำ�พูนมีพื้นที่ 4,505.9 ต�ร�งกิโลเมตร 
มีพื้นที่ป่� 2,725.1 ต�ร�งกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60.48 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  
ในปี พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ป่� 2,606  ต�ร�งกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 57.8 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด1 จะเห็นว่�ในพื้นที่จังหวัดลำ�พูน มีสัดส่วนพื้นที่ป่�ม�กกว่�พื้นที่
เกษตรกรรม และที่อยู่อ�ศัย  มีก�รขย�ยตัวของประช�กรทั้งในระดับท้องถิ่น และ 
ประช�กรจ�กต่�งพ้ืนที่เข้�ม�ทำ�ง�นในนิคมอุตส�หกรรมจำ�นวนม�ก ส่งผลให้
ปัญห�เรื่องที่ดินในพื้นที่รุนแรงกว่�จังหวัดอื่นๆ ในภ�คเหนือ  
 ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีก�รตั้งนิคมอุตส�หกรรมภ�คเหนือ ในจังหวัดลำ�พูน 
(จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526) ต�มนโยบ�ยแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ได้ก่อสร้�งแล้วเสร็จในเดือนมีน�คม พ.ศ. 2528  
ใช้เงินทุนทั้งสิ้นประม�ณ 438 ล้�นบ�ท มีเนื้อที่ประม�ณ 1,788 ไร่ ก�รเกิดขึ้น
ของนิคมอตุส�หกรรมทำ�ใหม้คีว�มตอ้งก�รซ้ือทีด่นิเพือ่กอ่สร�้งโรงง�นจำ�นวนม�ก  
(ทรงศักดิ์ ปัญญ� 2551: 115) ทำ�ให้ที่ดินมีร�ค�ม�กขึ้น น�ยทุนเร่ิมมองเห็น
ประโยชน์ในก�รกว้�นซื้อที่ดิน
 ขณะเดยีวกนัก�รขย�ยตวัของก�รพฒัน�ของเมอืงลำ�พนูในฐ�นะเมืองแฝด 
ของเชียงใหม่ ก�รพัฒน�ภ�คส่วนต่�งๆ ทั้งอุตส�หกรรม ส�ธ�รณูปโภค  
ก�รคมน�คม ภ�คสินค้�และบริก�ร ก�รท่องเที่ยว ภ�คก�รเกษตร ส่งผลให้ตล�ด
ที่ดินในจังหวัดลำ�พูนขย�ยตัวและมีร�ค�สูงขึ้น โดยเฉพ�ะที่ดินบริเวณรอบๆ  

1 ที่ม�: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/servGis/Report_stat/10_2.htm (สำ�นักง�นสถิติ 
แห่งช�ติ).



69บทที่ 5:  กรณีศึกษาปัญหาป่าไม้และที่ดิน:  จังหวัดลำาพูน

นิคมอตุส�หกรรม ในตวัเมอืงและรอบๆ ตวัเมอืงลำ�พนู ไดก้อ่ใหเ้กดิคว�มตอ้งก�ร
ที่ดินเพื่อลงทุนในธุรกิจประเภทต่�งๆ อย่�งม�ก ทำ�ให้มีก�รเข้�ม�กว้�นซื้อที่ดิน
ในภ�คเกษตรกรรมโดยเฉพ�ะพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเขตป่�จำ�แนกเดมิรวมทัง้พืน้ทีท่�งก�ร
เกษตร เช่น ที่น� ที่สวน ของกลุ่มทุนต่�งๆ ทั้งทุนในท้องถิ่น และทุนภ�ยนอก 
เน่ืองจ�กท่ีดินในภ�คเกษตรมีร�ค�ไม่แพงห�กเปรียบเทียบกับที่ดินบริเวณ
ช�นเมือง ซึ่งภ�ยหลังจ�กก�รเข้�ครอบครองที่ดินในภ�คก�รเกษตรจำ�นวนม�ก
เหล�่น้ีแลว้กลุม่ทนุไดน้ำ�ทีด่นิไปเกง็กำ�ไรเพือ่ข�ยหรอืปรบัเปลีย่นก�รใชป้ระโยชน์
จ�กก�รผลิตภ�คก�รเกษตรไปสู่ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ เช่น บ้�นจัดสรร รีสอร์ท 
โรงง�น บ�งกรณีกลุ่มทุนก็ลงทุนทำ�แปลงเกษตรกรรมขน�ดใหญ่ ส่วนใหญ่
ที่ดินเหล่�นี้ห�กไม่ได้ข�ยกลุ่มทุนก็จะนำ�ไปจำ�นองกับธน�ค�รเพื่อนำ�เงินทุนม�
หมนุเวียนใชใ้นธรุกจิอืน่ๆ ของตน (พงษท์พิย ์สำ�ร�ญจติน ์ใน อจัฉร� รักยตุธิรรม, 
บรรณ�ธิก�ร 2548: 40 และทรงศักดิ์ ปัญญ� 2551: 115) คว�มต้องก�รที่ดินใน
จงัหวดัลำ�พนูสงูขึน้ต�มอตัร�ก�รพฒัน� รวมถงึพืน้ทีจ่งัหวดัลำ�พนูมคีว�มเชือ่มโยง 
ด�้นก�รคมน�คม เศรษฐกจิ กบัเชยีงใหมท่ีถ่อืว�่เปน็เมืองหลักของภมิูภ�ค ทำ�ให้
พ้ืนที่ในจังหวัดลำ�พูนมีคว�มสำ�คัญในแง่เศรษฐกิจ เพื่อรองรับกับก�รขย�ยตัว 
ของเมือง  

5.1.1	 ความขัดแย้งของปัญหาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่-ลำาพูน2

 วิวัฒน�ก�รคว�มขดัแยง้ของปญัห�ทีด่นิในจงัหวดัเชยีงใหม-่ลำ�พนูเกดิขึน้
จ�กคว�มล้มเหลวในก�รจัดก�รที่ดินของรัฐอย่�งน้อย 2 ประก�ร คือ
 ประก�รแรก คว�มล้มเหลวในก�รจัดก�รที่ดินและป่�ไม้ของรัฐ นับตั้งแต่
กระบวนก�รเริ่มออกกฎหม�ยเก่ียวกับก�รถือครองและก�รออกเอกส�รสิทธิที่ดิน 
พ.ศ. 2497 และก�รประก�ศ พ.ร.บ. ป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. 2507 รัฐมีคว�ม
พย�ย�มจะจัดประเภทที่ดินให้อยู่ภ�ยใต้ก�รรับรองระบบกรรมสิทธิ์เพียง 2 ระบบ
เท่�นั้น คือ ระบบกรรมสิทธิ์ของรัฐ และระบบกรรมสิทธิ์เอกชน  
 ประกอบกับคว�มเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจได้ผลักดันให้รัฐต้องก�รให้
ทีด่นิทีร่ฐัไดจ้ำ�แนกไวต้�มกฎหม�ยไดม้กี�รใชป้ระโยชน์โดยเฉพ�ะก�รทำ�ก�รผลิต 
พืชพ�ณิชย์เพ่ือส่งออก โดยรัฐเริ่มโครงก�รสนับสนุนให้ช�วบ้�นเข้�ไปจับจอง

2 ดูร�ยละเอียดใน, ทรงศักดิ์ ปัญญ�. (2551). ก�รยึดที่เอกชนโดยช�วบ้�นในเขตจังหวัดลำ�พูน 
และเชียงใหม่ พ.ศ. 2533-2543. วิทย�นิพนธ์ศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ภ�ควิช�ประวัติศ�สตร์  
คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่.
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ที่ดินทำ�กิน ซึ่งรัฐจัดสรรผ่�นโครงก�รจัดสรรที่ดิน เช่น โครงก�รจัดที่ดินผืนใหญ่
บ�้นโฮง่-ป�่ซ�ง (หนองปล�สว�ย) จงัหวดัลำ�พนู ในป ีพ.ศ. 2509 เน้ือที ่15,000 ไร่ 
โดยคณะกรรมก�รที่ดินแห่งช�ติ ก�รออกนโยบ�ยก�รเดินสำ�รวจเพื่อออกเอกส�ร
สิทธิ น.ส.3 ในปี พ.ศ. 2517 ก�รออกพระร�ชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) พ.ศ. 2518 เป็นต้น
 ก�รจัดก�รที่ดินของรัฐผ่�นโครงก�รและกฎหม�ยดังกล่�วมีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องก�รให้ร�ษฎรได้มีที่ดินทำ�กินและมีเอกส�รสิทธิเพื่อสร้�งคว�มมั่นคง
และแรงจูงใจในก�รลงทุนทำ�ก�รผลิต แต่ในท�งกลับกันผลก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต ้
โครงก�รเหล่�น้ีได้ส่งผลให้เกิดปัญห�ต�มม�หล�ยประก�ร เช่น ก�รแสวงห�ประโยชน์ 
จ�กขบวนก�รออกเอกส�รสิทธิโดยมิชอบในที่ดินของรัฐ (อ�นันท์ ก�ญจนพันธุ์ 
และมิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด 2538: 54) เพื่อนำ�ไปเก็งกำ�ไรและนำ�ไปใช้ประโยชน์ท�ง
ธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ เช่น ทำ�รีสอร์ท บ้�นพักต�กอ�ก�ศ ทำ�โรงง�น สน�มกอล์ฟ 
เปน็ตน้ นำ�ม�สูค่ว�มขัดแยง้ต�่งๆ ทัง้ในระดบัช�วบ�้นดว้ยกนัหรอืช�วบ�้นกบัคน
ภ�ยนอกชุมชนที่เข้�ม�ครอบครองที่ดิน (ทรงศักดิ์ ปัญญ� 2551: 114)  
 ประก�รที่สอง นโยบ�ยของรัฐที่ไม่มีก�รจำ�กัด และกระจ�ยก�รถือครอง
ที่ดินเปิดช่องท�งให้กลุ่มทุนส�ม�รถถือครองที่ดินได้เป็นจำ�นวนม�กด้วยวิธีก�ร
ต่�งๆ โดยเฉพ�ะภ�ยหลังจ�กก�รยกเลิกก�รจำ�กัดก�รถือครองที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ 
ในป ีพ.ศ. 2503 สมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ทำ�ใหก้ลุม่น�ยทนุส�ม�รถใชท้นุของ
ตนเองเข�้ไปครอบครองทีด่นิในชนบทไวเ้ปน็จำ�นวนม�กโดยอ�ศยัโครงก�รของรัฐ
และคว�มร่วมมือของเจ้�หน้�ที่รัฐ ร่วมกับผู้นำ�ช�วบ้�น เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น 
ในท้องถิ่นในก�รจัดห�ที่ดินม�ออกเอกส�รสิทธิ (ทรงศักดิ์ ปัญญ� 2551: 114)  
 ในชว่งเวล�รว่ม 20 ปี (พ.ศ. 2528-2547) กรมทีด่นิไดม้โีครงก�รเรง่รดัก�ร
ออกโฉนดที่ดิน โดยมีเป้�หม�ยเพื่อออกโฉนดที่ดินของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ 
มีเนื้อที่ทั้งหมด 78.4 ล้�นไร่ โครงก�รนี้ได้รับเงินสนับสนุนจ�กธน�ค�รโลก 
วตัถปุระสงคข์องโครงก�รเพือ่สร�้งคว�มมัน่คงในก�รถือครองทีด่นิใหแ้กเ่กษตรกร 
สร้�งแรงจูงใจในก�รผลิตและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รผลิตให้สูงขึ้น3 นโยบ�ยนี้ 
ส่งผลให้มีก�รออกเดินสำ�รวจเพื่อเร่งรัดออกโฉนดให้ได้จำ�นวนต�มเป้�หม�ยที่
กำ�หนดไวข้องโครงก�ร และยงัทำ�ใหเ้กดิอ�ชพีน�ยหน�้ค�้ทีด่นิโดยกลุ่มผู้นำ�ทอ้งถิน่ 
ทีท่ำ�หน้�ทีเ่ปน็เสมอืนศนูยข์อ้มลูระดบัหมูบ่�้นใหก้บักลุม่น�ยทนุ กระบวนก�รซือ้

3 ร�ยง�นสรุปข้อเท็จจริงปัญห�ก�รถือครองที่ดินกรณีจังหวัดลำ�พูน-เชียงใหม่, สหพันธ์เกษตรกร 
ภ�คเหนือ, เอกส�รอัดสำ�เน�, 2545, หน้� 49-56.
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ข�ยที่ดินในระยะนี้ก่อตัวขึ้นและขย�ยตัวอย่�งกว้�งขว�งในเขตพื้นที่ป่�จำ�แนก  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมพัฒน�ที่ดินเป็นผู้สำ�รวจเพื่อจำ�แนกไว้ให้เป็นป่�ถ�วรต�มมติ
คณะรฐัมนตร ี ซึง่ป�่จำ�แนกอยูภ่�ยใตก้�รคุม้ครองของ พ.ร.บ. ป�่ไม ้พทุธศกัร�ช 
2484 ซึ่งห้�มไม่ให้มีก�รตัดไม้ เก็บของป่� และปลูกสร้�งที่พักอ�ศัย (อ�นันท์ 
ก�ญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด 2538: 113)
 ในบริเวณที่ช�วบ้�นได้จับจองทำ�กินส่วนใหญ่อยู่ในป่�แพะซึ่งเป็นป่�ที่ไม่
สมบูรณ์ ที่ดินในป่�แพะบ�งพื้นที่ช�วบ้�นเข้�ใจว่�เป็นป่�จำ�แนกคือ แยกออกม�
จ�กเขตอุทย�นแห่งช�ติ และเขตป่�สงวนแห่งช�ติแล้วเพื่อให้ช�วบ้�นส�ม�รถ
เข้�ไปทำ�ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นคว�มเข้�ใจผิดเพร�ะป่�จำ�แนกบ�งส่วนอ�จอยู่
ในเขตอุทย�นแห่งช�ติ บ�งพื้นที่อ�จอยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ที่มีกฎหม�ย
สงวนหวงห้�มไว้ เป็นคว�มเข้�ใจที่คล�ดเคลื่อนของก�รนิย�มคว�มหม�ยป่�ไม้
ระหว่�งรัฐกับร�ษฎร (อ�นันท์ ก�ญจนพันธุ์ และมิ่งสรรพ์ ข�วสอ�ด 2538: 113)  
แตป่�่แพะบ�งส่วนมีใบแสดงก�รใช้ประโยชน์และก�รครอบครอง เชน่ ภบท.5 ส.ค.
1 น.ส.3 น.ส. 3ก บ�งส่วนไม่มีเอกส�รสิทธิต�มกฎหม�ย กำ�นัน และผู้ใหญ่บ้�น
จะต้องเป็นผู้ให้ป�กคำ�แก่เจ้�หน้�ที่ที่ดินเพื่อรังวัดออกเอกส�รสิทธิในที่ดินที่เป็น
ที่ส�ธ�รณะ น�ยหน้�ของน�ยทุนจะต้องให้ผลประโยชน์แก่ผู้ใหญ่บ้�น และกำ�นัน
แลกกับคว�มรว่มมอืในก�รออกเอกส�รสทิธ ิก�รรงัวดันีด้ำ�เนนิก�รทัง้โดยเปดิเผย
และลักลอบ (ทรงศักดิ์ ปัญญ� 2551: 115) ทำ�ให้ที่ดินจำ�นวนม�กตกอยู่ในมือของ
น�ยทุนทั้งที่ได้ม�โดยชอบและมิชอบต�มกฎหม�ย 

5.1.2	 ขบวนการเคลือ่นไหวของประชาชนเพือ่ปฏริปูการถอืครองทีด่นิในภาคเหนอื
 ก�รตอ่สูเ้รือ่งทีด่นิของเกษตรกรมมี�อย�่งย�วน�นนบัตัง้แตย่คุ 14 ตลุ�คม 
2516 ในยุคของคว�มเบ่งบ�นของประช�ธิปไตยเรื่อยม�จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน
เครอืข�่ยปฏริปูทีด่นิเพือ่ประช�ชนประกอบดว้ยองคก์รประช�ชน คอื สมชัช�คนจน 
สหพันธ์เกษตรกรภ�คเหนือ สมัชช�ช�วน�ช�วไร่ภ�คอีส�น สม�พันธ์ช�วประมง
พ้ืนบ�้นภ�คใต้ เครอืข�่ยสลมั 4 ภ�ค เครอืข�่ยเกษตรกรรมท�งเลอืก และเครอืข�่ย
ปฏิรูปที่ดินเพื่อคนจนภ�คใต้ โดยเครือข่�ยมีวัตถุประสงเพื่อตรวจสอบก�รทุจริต
ก�รเช�่ทีด่นิรฐั ก�รออกเอกส�รสทิธโิดยมชิอบในภ�คเหนอื ภ�คอสี�น และภ�คใต ้ 
รวมถงึเปดิประเดน็ปญัห�ก�รถอืครองทีด่นิ โดยเฉพ�ะก�รทจุรติในก�รออกเอกส�ร
สิทธิในที่ดินส�ธ�รณะ ที่ชุมชน ที่ดินของรัฐ (อัจฉร� รักยุติธรรม 2548: 13)  
จะเห็นว่�ก�รต่อสู้เพื่อให้เกิดก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดินของภ�คประช�ชนเป็น
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เครอืข�่ยทีห่ล�กหล�ย มปีระเดน็ปัญห�ทีแ่ตกต�่งกนั ทัง้ก�รประก�ศเขตป�่สงวน
แห่งช�ติ เขตอุทย�นแห่งช�ติ ทับที่ทำ�กิน ที่อยู่อ�ศัยหรือก�รเข้�ไปใช้ที่ร�ชพัสดุ 
ที่ส�ธ�รณะ ที่ทห�ร รวมถึงที่ดินเอกชน แต่มีคว�มสอดคล้องกันในเรื่อง “ปัญห�
ที่ดิน” ในมิติต่�งๆ ซึ่งจะเห็นว่�ปัญห�ที่ดินเป็นปัญห�ที่ใหญ่ม�ก มีคว�มซับซ้อน
ของปัญห�ในหล�กหล�ยมิติ ตร�บใดที่ที่ดินยังมีคว�มสำ�คัญในก�รผลิต และยัง
ไมม่กี�รปฏริปูทีด่นิปญัห�นีก้จ็ะรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ โดยเครอืข�่ยไดด้ำ�เนนิก�รเรียก
ร้องสิทธิก�รใช้ที่ดินของรัฐ
 กรณีก�รยึดท่ีดินท่ีเอกชนท่ีได้ม�โดยมิชอบ และท่ีดินเอกชนท่ีท้ิงร้�งว่�งเปล่�  
มีจุดเริ่มต้นม�จ�กก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจแบบก้�วกระโดดทำ�ให้เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในป ีพ.ศ. 2540 ทำ�ใหเ้กดิหนีเ้สยี (NPL) หรอืหนีท้ี่ไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์
ท�งเศรษฐกิจโดยเฉพ�ะที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ธน�ค�รโลกได้ให้เงินกู้แก่ 
รฐับ�ลไทย เพือ่เรง่รดัก�รออกโฉนดทีดิ่นสำ�หรบัผูท้ีเ่ป็นเจ้�ของทีด่นิอย�่งเปน็ธรรม  
ทำ�ให้น�ยทุนพ�กันกว้�นซื้อที่ดินต�มภูมิภ�คต่�งๆ ของประเทศเพื่อเก็งกำ�ไร 
(พงษ์ทิพย์ สำ�ร�ญจิตน์ ใน อัจฉร� รักยุติธรรม บรรณ�ธิก�ร 2548: 40) แล้วนำ�
ไปจำ�นองกบัสถ�บนัท�งก�รเงนิ พอเกิดวกิฤตเศรษฐกิจทำ�ใหเ้กดิเอน็พแีอล (NPL) 
ทำ�ให้ที่ดินถูกทิ้งร้�งว่�งเปล่� 
 หลังปี พ.ศ. 2530 พบว่� ที่ดินจำ�นวนมห�ศ�ลได้ไหลไปกระจุกตัวในมือ
ของน�ยทุน ส่วนเอกส�รสิทธิถูกจำ�นองไว้กับสถ�บันก�รเงิน ทำ�ให้ที่ดินถูกทิ้ง 
รกร้�งว่�งเปล่�ไม่มีก�รใช้ประโยชน์ คิดเป็นมูลค่�ที่ประเทศไทยต้องสูญเสีย 
ท�งเศรษฐกิจไปกว่� 127,384 ล้�นบ�ทต่อปี (พงษ์ทิพย์  สำ�ร�ญจิตน์ ใน อัจฉร� 
รักยุติธรรม บรรณ�ธิก�ร 2548: 40-41) 
 ในช่วงเวล�ที่มีก�รเร่งรัดออกเอกส�รสิทธิพบว่� ในพื้นที่ภ�คเหนือมีก�ร
ออกเอกส�รสทิธโิดยมชิอบดว้ยกฎหม�ยในหล�ยพืน้ที ่โดยเฉพ�ะก�รลักลอบออก
เอกส�รสิทธิในที่ดินส�ธ�รณประโยชน์ และป่�ชุมชนในเขตป่�สงวนแห่งช�ติโดย
ก�ร “สวมสิทธิ์” หรือ “ส.ค.บิน” (พงษ์ทิพย์ สำ�ร�ญจิตน์ ใน อัจฉร� รักยุติธรรม 
บรรณ�ธิก�ร 2548: 41)  
 จ�กก�รสำ�รวจของเครือข่�ยปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน สหพันธ์เกษตรกร 
ภ�คเหนือ กลุม่เพ่ือนประช�ชน พบว�่ พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงร�ย และลำ�พนู 
เปน็พ้ืนทีท่มีีปญัห�ทีดิ่นจำ�นวน 26 กรณ ี (อัจฉร� รกัยตุธิรรม บรรณ�ธกิ�ร 2548: 
102-107) แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้คือ
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 กรณีที่ 1 น�ยทุนปล่อยที่ดินรกร้�งว่�งเปล่� ช�วบ้�นเข้�ไปใช้ประโยชน์ 
จำ�นวน 11 แห่ง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 6 แห่ง บ้�นดงป่�หว�ย อ.ดอยหล่อ  
บ้�นดอยแก้ว อ.จอมทอง บ้�นหนองห่�ย อ.จอมทอง บ้�นดอยน้อย อ.ดอยหล่อ 
บ้�นค�น�อัน อ.จอมทอง บ้�นโป่ง อ.สันทร�ย จังหวัดเชียงร�ย 2 แห่ง เช่น  
บ�้นสนัทร�ย อ.พ�น บ้�นดงเจรญิ อ.พ�น จังหวดัลำ�พนู 3 แหง่ เชน่ บ�้นหล่�ยแกว้  
อ.บ้�นโฮ่ง บ้�นสันห�งเสือ และบ้�นพระบ�ท อ.ป่�ซ�ง     
 กรณีที่ 2 มีก�รออกเอกส�รสิทธิในที่ดินโดยมิชอบทับที่ป่� จำ�นวน 7 แห่ง 
โดยแยกเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่งคือ บ้�นห้วยม่วง อ.จอมทอง และจังหวัด
ลำ�พูน 6 แห่ง ได้แก่ (1)บ้�นเหล่�ปงเสือ บ้�นวังผ�ง บ้�นดงหลวง บ้�นเวียง  
อ.หนองลอ่ง (2)บ�้นไรด่ง บ�้นหนองสมณะ บ�้นแม่อ�ว อ.ป�่ซ�ง (3)บ�้นหนองเจดยี ์ 
อ.ป่�ซ�ง (4)บ้�นไร่กอค่� อ.ป่�ซ�ง (5)บ้�นโป่งรู อ.ป่�ซ�ง และ (6)บ้�นสันป่�ฮัก  
อ.ป่�ซ�ง  
 กรณีที่ 3 ก�รรุกที่ดินจัดสรรโดยรัฐหรือกรณีหนองปล�สว�ย จ.ลำ�พูน  
เดิมที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส�ธ�รณประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของโครงก�รจัดสรรที่ดิน
โดยรัฐในเขตอำ�เภอบ้�นโฮ่ง-ป่�ซ�ง (หนองปล�สว�ย) ต่อม�โครงก�รถูกยกเลิก 
น�ยทนุจงึกว้�นซือ้ทีแ่ลว้นำ�ไปออกโฉนดทีด่นิโดยมิชอบ และปล่อยทิง้ร้�งว�่งเปล่�  
ซึ่งโครงก�รนี้ครอบคลุมหล�ยหมู่บ้�น เช่น หมู่บ้�นที่อยู่ใน อ.เวียงหนองล่อง 
ได้แก่ บ้�นแพะใต้ บ้�นท่�หลุก บ้�นท่�ช้�ง บ้�นหนองล่อง และหมู่บ้�นในเขต 
อ.บ้�นโฮ่ง ได้แก่ บ้�นหนองสูน บ้�นท่�กอม่วง บ้�นหนองเขียด บ้�นศรีเตี้ย  
บ้�นศรีเจริญ บ้�นศรีล�ภรณ์ และบ้�นดงขี้เหล็ก   
 ก�รเข�้ไปยดึทีเ่อกชนหรอืทีช่�วบ�้นสร�้งว�ทกรรมว�่ “การปฏริปูทีด่นิโดย
ประชาชน” โดยมีสำ�นึกว่�ที่ดินจะต้องเป็นของผู้ที่ทำ�ประโยชน์จ�กที่ดิน ดังกรณ ี
ศึกษ�ดังต่อไปนี้ ซึ่ง อปท. มีบทบ�ทสนับสนุนให้ประช�ชนมีโฉนดชุมชน

5.1.3	 กรณีศึกษาตำาบลศรีเตี้ย	อำาเภอบ้านโฮ่ง	จังหวัดลำาพูน
 ในสว่นนีเ้ปน็ก�รสมัภ�ษณ ์น�ยสมบตั ิ ณวรรณไทย ประธ�นสภ�เทศบ�ล
ตำ�บลศรเีตีย้ น�ยพลัลภ  ห�คำ�รจุ� รองน�ยกเทศมนตรีตำ�บลศรีเตีย้ น�ยธน� ยะโสภ�  
สม�ชิกสภ�เทศบ�ลตำ�บลศรีเตี้ย และเป็นแกนนำ�คนสำ�คัญในก�รเรียกร้องก�ร
ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งชี้ให้เห็นบริบท ปัญห� และแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�ก�รกระจ�ย
ที่ดินอย่�งไม่เป็นธรรม
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5.1.4	 สภาพทั่วไปของเทศบาลตำาบลศรีเตี้ย	อำาเภอบ้านโฮ่ง	จังหวัดลำาพูน
 เป็นเทศบ�ลขน�ดเล็ก มีจำ�นวนประช�กร 5,800 คน ใน 1,700 ครัวเรือน 
มีหมู่บ้�นในพื้นที่ 9 หมู่บ้�น ประช�ชนส่วนใหญ่มีอ�ชีพเกษตรกรรม มีแม่นำ้�ลี ้
ไหลผ่�น ในบริเวณเขตพื้นที่มีลำ�ห้วย/ลำ�เหมือง 5 ส�ย คือ ลำ�เหมืองเป�โตน  
บ่องครก พันตอง กันงอ และบ้�นดง มีฝ�ย 2 แห่ง คือ บ้�นดงขี้เหล็ก  
และบ�้นศรเีตีย้ พืน้ทีบ่�งสว่นอยู่ในเขตป่�สงวนแหง่ช�ติป�่บ�้นโฮง่ พืน้ทีป่�่สงวน
บ�งส่วนเป็นที่ดินทำ�กินไม่เหลือสภ�พพื้นที่ป่�ภูมิประเทศเป็นที่ร�บลุ่มแม่นำ้�ลี้ 
มีพื้นที่ 29.5 ต�ร�งกิโลเมตร ในพื้นที่มีภูเข�ไม่สูง มีสำ�นักสงฆ์ 2 แห่ง เทศบ�ล
ตำ�บลศรีเตี้ยมีร�ยได้จำ�นวน 19 ล้�นบ�ท เป็นเงินร�ยได้ 3 ล้�นบ�ท เงินอุดหนุน
จ�กภ�ครัฐ 16 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่เก็บจ�กภ�ษีที่ดิน

5.1.5	 ปัญหาที่ดินในพื้นที่
 ปัญห�จัดที่ทำ�กินในเทศบ�ลตำ�บลศรีเตี้ยเกิดขึ้นหลังจ�กคณะกรรมก�ร 
จัดที่ดินแห่งช�ติกันพ้ืนท่ีจำ�นวน 15,000 ไร่ ออกจ�กเขตป่�สงวนแห่งช�ติ 
ป่�บ้�นโฮ่งในปี พ.ศ. 2507 แล้วจัดสรรให้แบบเหวี่ยงแห ร�ษฎรในพื้นที่ต่�งๆ 
คนละ 5-10 ไร่ แต่ช�วบ้�นบ�งส่วนไม่รู้ว่�พื้นที่ของตนอยู่บริเวณไหน หรือบ�ง
สว่นอยูห่�่งไกลจ�กพ้ืนทีท่ี่ไดร้บัจดัสรร เชน่ ร�ษฎรบ�งสว่นอยู่ในเขตตำ�บลป�่ซ�ง 
ฉ�งข้�วน้อย อ.ป่�ซ�ง แต่รัฐได้จัดที่ทำ�กินให้ในเขตอำ�เภอบ้�นโฮ่งจึงไม่ม�ขอ 
รับสิทธิ ทำ�ให้พื้นที่เหล่�นั้นไม่มีเจ้�ของหรือ ถูกผู้อื่นเข้�ใช้ประโยชน์
 ในป ีพ.ศ. 2528 ไดม้กี�รเรยีกใบจองคนื (เพกิถอนใบจอง) จ�กร�ษฎรที่ได้
จัดที่ดินทำ�กินเพร�ะประสบปัญห� ร�ษฎรไม่ส�ม�รถเข้�ไปใช้ประโยชน์จ�กที่ดิน
ได้จริง
 พ.ศ. 2533 มีก�รเดินสำ�รวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน และในช่วงเวล�นี้
บริษัทเอกชนได้เข้�ม� เพื่อซื้อที่ดินของช�วบ้�น มีก�รออกโฉนดที่ดินโดยอ้�งว่� 
ที่ดินที่บริษัทที่ซื้อจ�กช�วบ้�นมีก�รครอบครองม�ก่อนปี พ.ศ. 2497 เพร�ะที่ดิน 
ผืนใดที่มีก�รครอบครองก่อนปี พ.ศ. 2497 ไม่ต้องมีหลักฐ�นก�รครอบครอง 
เช่น ใบจอง ส.ค.1 หรือหลักฐ�นก�รเสียภ�ษี บริษัทที่กว้�นซื้อที่ดินส่วนใหญ่ 
อ�้งว�่ช�วบ�้นครอบครองในปี พ.ศ. 2493 เช่น น�ยศรวีรรณ  จำ�ป�ทอง ครอบครอง 
ทีด่นิในป ีพ.ศ. 2493 แตท่ีจ่รงิเกิดปี พ.ศ. 2497 ซ่ึงเป็นก�รทจุรติสร�้งหลกัฐ�นเทจ็ 
เพื่อม�ขอออกโฉนดที่ดิน
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 ปัญห�ก�รออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบของเอกชนยังปร�กฏในเขตพื้นที่ 
ใกล้เคียงคือ ตำ�บลหนองล่อง และตำ�บลหนองปล�สว�ย  
 กลุ่มบริษัทเอกชนที่เข้�ม�ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่ตำ�บลศรีเตี้ย
สว่นใหญเ่ปน็บริษทัในจังหวดัเชยีงใหม ่เป็นบรษิทัจดัสรรทีด่นิโดยกลุ่มบริษทัเอกชน
เหล่�นี้จะเข้�ม�ซื้อที่ดินจ�กช�วบ้�นโดยผ่�นท�งกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น แล้วนำ�ไป 
คำ้�ประกันเงินกู้ แล้วปล่อยที่ดินเหล่�นั้นให้รกร้�งว่�งเปล่�ไม่มีก�รทำ�ประโยชน์  
 กระบวนก�รที่กลุ่มทุนเข้�ม�ในพื้นที่พบว่� มีที่ดินที่ช�วบ้�นยินยอมข�ย
ให้ประม�ณร้อยละ 3 ส่วนอีกร้อยละ 97 ไม่ได้ข�ยแต่บ�งส่วนถูกสวมสิทธิ์ทำ�ให้
ช�วบ้�นต้องก�รตรวจสอบ และให้เพิกถอนโฉนดของน�ยทุน
 ในปัจจุบันพื้นที่เทศบ�ลตำ�บลศรีเตี้ยมีปัญห�คือ พื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 4  
อยู่ในพื้นที่เขตป่�สงวนแห่งช�ติจำ�นวน 2,000 ไร่ หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 มีพื้นที่
ส�ธ�รณะที่ประก�ศเป็นพื้นที่หวงห้�ม 3,300 ไร่ (อยู่นอกเขตป่�สงวนแห่งช�ติ) 
หมู่ 5 มีที่ดินที่มีปัญห� 700 ไร่ หมู่ 3 บ้�นศรีเตี้ย หมู่ 6 บ้�นศรีเจริญ หมู่ 7  
บ้�นศรีล�พร มีที่ดินที่เป็นปัญห� 1,500 ไร่
 ปัญห�ในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 4 เกิดจ�กช�วบ้�นเข้�ไปอยู่ในพื้นที่เขตป่�
สงวนแห่งช�ติ ปัญห� คือ ไม่มีก�รกำ�หนดเขต (เส้น) ที่แน่นอนระหว่�งเขตป่�
สงวนแห่งช�ติ และเขตที่ทำ�กินของช�วบ้�น 
 ในส่วนนี้เทศบ�ลได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ป่�ไม้จัดทำ�แผนที่กำ�หนดเขต
ไปแล้วจำ�นวน 20,000 บ�ท แต่ยังไม่มีคว�มคืบหน้� 
 หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 มีพื้นที่ที่มีปัญห�จำ�นวน 3,200 ไร่ ซึ่งแต่เดิมพื้นที่นี้ 
เป็นพื้นที่ที่ช�วบ้�นใช้ทำ�กิน เป็นพื้นที่ส�ธ�รณะ  
 พ้ืนที่ 3,200 ไร่ได้มีก�รประก�ศเป็นพื้นที่หวงห้�มโดยอำ�เภอเป็นผู้ออก
ประก�ศเมื่อวันที่ 23 กรกฎ�คม 2533 โดยเฉพ�ะหมู่ 2 บ้�นสันปูเลยเป็นที่สงวน
หวงห้�ม (พ้ืนทีท่ห�ร) ประช�ชนเข�้ทำ�ประโยชน์ไมไ่ด ้เทศบ�ลไมม่อีำ�น�จในก�ร
จัดก�ร  
 ในปัจจุบันพื้นท่ีหวงห้�มดังกล่�วได้กล�ยเป็นพื้นที่ทำ�กินของช�วบ้�น 
เปน็สว่นใหญ ่แตว่�่ไมส่�ม�รถออกเอกส�รสทิธิในทีด่นิผนืนี้ได ้เพร�ะว�่ยงัเปน็เขต
หวงห้�ม ทำ�ใหช้�วบ�้นตอ้งก�รทีจ่ะเพกิถอนเขตพ้ืนทีห่วงห้�ม โดยมีก�รกำ�หนด
เขตให้ชัดเจนว่�พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ทำ�กินของช�วบ้�น หรือพื้นที่ใดเป็นที่หวงห้�ม  
ซึ่งจะนำ�ม�สู่ก�รออกเอกส�รสิทธิเพื่อให้ช�วบ้�นได้ใช้ประโยชน์อย่�งแท้จริง
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 พื้นที่หมู่ 5 ที่ดินที่มีปัญห�มีจำ�นวน 700 ไร่ (บ้�นดงขี้เหล็ก) เป็นที่น�ยทุน
ทัง้หมด เดิมเปน็เขตป�่เสือ่มโทรม ตอ่ม�เอกชนไดเ้ข�้ม�ออกเอกส�รสิทธ ิปจัจบุนั
ช�วบ้�นได้เข้�ครอบครองทำ�กิน
 บ้�นสันปูเลย หมู่ 5 บ้�นศรีเตี้ย ศรีเจริญ ศรีล�พร หมู่ 3 หมู่ 6 และหมู่ 7  
มีปัญห�คล้�ยกัน คือ ก�รเข้�ยึดที่ที่รกร้�งของเอกชน ที่ช�วบ้�นเชื่อว่�ออก
เอกส�รสทิธโิดยมชิอบ โดยมนี�ยทนุไดเ้ข�้ม�ประส�นง�นผ�่นผูน้ำ�ทอ้งถิน่ กำ�นนั 
ผู้ใหญบ่�้น เพือ่กว�้นซือ้ทีด่นิ สร�้งหลกัฐ�นเทจ็เพือ่ออกโฉนด จ�กก�รตรวจสอบ
มีก�รกล่�วอ้�ง เช่น  
 • น�ยคำ�  ตอ่มส�ร ต�ยป ีพ.ศ. 2518 แตอ่�้งในเอกส�รว�่มีก�รซือ้ทีด่นิ
จ�กน�ยคำ� ในปี พ.ศ. 2527
 • น�ยพวง วรรณะ ต�ยปี พ.ศ. 2519 แต่มีก�รข�ยที่ดินในปี พ.ศ. 2527
 • น�ยสุข ต�กี้ ต�ยปี พ.ศ. 2502 ข�ยที่ดินในปี พ.ศ. 2527 รวมถึงกรณี
น�ยแก้ว วงศ์กมล ที่มีลักษณะเหมือนกรณีน�ยสุข ต�กี้ เป็นต้น

 แสดงใหเ้หน็ว�่ก�รออกโฉนดในพืน้ทีม่คีว�มไมโ่ปร่งใส  ช�วบ�้นเกดิคว�ม
ตระหนักว่�จะต้องรักษ�พื้นที่ผืนนี้ไว้ จึงนำ�ม�สู่ก�รต่อสู้ของช�วบ้�นในพื้นที่ที่จะ
อนุรักษ์ รักษ�ที่ดินข้�งต้น ทำ�ให้ช�วบ้�นเสียชีวิตไป 1 ร�ย

5.1.6	 การต่อสู้ของชาวบ้านศรีเตี้ย
 ก�รตอ่สูข้องช�วบ�้นเพือ่ใหท้ีด่นิเปน็กรรมสทิธิข์องช�วบ�้น ดงัคำ�ประก�ศ
ลำ�พูน4 ในวันที่ 12 กันย�ยน 2545 ที่ว่� “…ที่ดินมิอาจปล่อยให้ตกเป็นเครื่องมือ 
สินค้า การซื้อขายของนายทุนและข้าราชการฉ้อฉลได้อีกต่อไป  เรามิอาจปล่อย
ให้รัฐและนายทุนจัดการที่ดิน อันเป็นต้นทุนทางสังคมเพียงฝ่ายเดียวได้อีกต่อไป 
ณ ที่นี้ เราขอประกาศว่า การปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน…จักสามารถดำาเนินการแล้ว
เสร็จได้ โดยมือเราเท่านั้น  การจัดสรรที่ดินคืนให้กับชาวนาผู้ยากไร้ ไร้ที่ทำากิน…
มอิาจคาดหวังจากกลไกแหง่รฐัในนามนายทนุไดอ้กีตอ่ไป…การเขา้ไปปฏรูิปทีด่นิ
โดยชมุชน  คอื คำาตอบเดยีวทีก่ระจายการถอืครองทีด่นิอยา่งเปน็ธรรม  คนืปจัจยั
การผลติใหช้าวนา เกษตรกร  สามารถผลติอาหารหลอ่เลีย้งชาวโลกอยา่งเปน็ธรรม

4 ประก�ศภ�ยหลังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2545 ที่เปิดโอก�สให้ข้�ร�ชก�ร เจ้�หน้�ที่
ตำ�รวจ มีอำ�น�จในก�รจับกุม คุมขังช�วบ้�นในเขตป่� และที่ดินส�ธ�รณะ ก�รประก�ศเจตน�ข้�งต้น
โดยเครือข�่ยปฏรูิปทีด่นิโดยชมุชน เพือ่สะทอ้นใหเ้หน็อำ�น�จรฐัทีค่กุค�มช�วบ�้น ต�มมติ ค.ร.ม. ฉบบัน้ี 
ได้มีก�รจับกุมช�วบ้�นกว่� 100 คน ม�กกว่� 1,000 คดี.
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และยั่งยืน…” (อัจฉร� รักยุติธรรม, บรรณ�ธิก�ร 2547: 24-25) เนื่องด้วยก�รออก  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษ�ยน 2545 ที่เปิดโอก�สให้ข้�ร�ชก�ร เจ้�
หน้�ที่ตำ�รวจ มีอำ�น�จในก�รจับกุม คุมขัง ช�วบ้�นในเขตป่� และที่ดินส�ธ�รณะ  
ก�รประก�ศเจตน�ข้�งต้นโดยเครือข่�ยปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน เป็นก�รตอบโต้มติ 
ค.ร.ม. ฉบับนี้ได้มีก�รจับกุมช�วบ้�นกว่� 100 คน เกิดเป็นคดีม�กกว่� 1,000 คดี 
ช�วบ�้นศรเีตีย้ซึง่เปน็หนึง่ในเครอืข�่ยปญัห�ทีด่นิโดยช�วบ�้นศรีเตีย้ไดต้อ่สู้เพือ่
ก�รปฏิรูปที่ดินอย่�งเป็นขั้นเป็นตอนดังต่อไปนี้  
 ก) ช�วบ�้นศรเีตีย้ไดพ้ย�ย�มปลดกำ�นนัตำ�บลศรีเตีย้โดยก�รลงประช�มติ
ทีม่ขีอ้พิพ�ทกบัช�วบ�้นในก�รเปน็น�ยหน�้ใหน้�ยทนุ  ในก�รลงประช�มตคิร้ังนี้
ช�วบ�้นจำ�นวน 1,600 เสยีงใหก้ำ�นันพน้จ�กตำ�แหนง่ผูใ้หญบ่�้น  เพร�ะก�รเปน็กำ�นนั 
ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้�นก่อน  ถ้�ปลดจ�กผู้ใหญ่บ้�นก็จะข�ดจ�กสภ�พก�รเป็นกำ�นัน
โดยปริย�ย
 ข) ช�วบ้�นร่วมชุมนุมเพื่อให้เกิดพลังในก�รเรียกร้อง โดยเข้�ร่วม 
เคลื่อนไหวกับ คณะกรรมก�รเกษตรกรภ�คเหนือ (คกน.) แนวร่วมเกษตรกร 
ภ�คเหนือ (นกน.) สมัชช�คนจน เป็นต้น เพ่ือเรียกร้องให้มีก�รปฏิรูปท่ีดิน และเพิกถอน 
เอกส�รสิทธิที่ได้ม�โดยมิชอบของน�ยทุน ก�รต่อสู้ของช�วบ้�น อ�ศัยกลยุทธ์
ที่หล�กหล�ย ทั้งก�รชุมนุมกดดัน เช่น ร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่�ยที่ดินแห่ง
ประเทศไทย ไปเรยีกรอ้งเพือ่ใหร้ฐับ�ลแกไ้ขปญัห�ทีด่นิหน�้ทำ�เนยีบรัฐบ�ลในวนัที ่
14 กุมภ�พันธ์ 2554 เป็นต้น ก�รเข้�ไปร่วมเป็นกรรมก�รในคณะกรรมก�รปฏิรูป
ทีด่นิที่ไดร้บัก�รแต่งต้ังจ�ก รมว. มห�ดไทย เพือ่จะไดเ้ข�้ไปขอสำ�เน�เอกส�รสทิธ ิ
เพื่อทร�บระว�งว่�พื้นที่นั้นๆ เป็นของใคร เป็นต้น  ก�รต่อสู้ของพี่น้องช�วบ้�น
อ�ศยัก�รตอ่สูร้ว่มกบัองคก์รอืน่ๆ ในระดบัประเทศเพือ่ใหเ้กดิพลังในก�รตอ่สู้  เชน่ 
มีก�รตั้งเครือข่�ยปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2539  
 ค) ก�รแกป้ญัห�ของรฐับ�ล หนว่ยง�นร�ชก�รไม่ตอ่เน่ืองแล้วแตน่โยบ�ย
ของรัฐบ�ล ในอดีตอำ�น�จในก�รสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน อ�ศัยอำ�น�จของผู้ว่�
ร�ชก�รจังหวัด ในปัจจุบันเป็นอำ�น�จของอธิบดีกรมที่ดิน ทำ�ให้ก�รประส�นง�น
มีคว�มยุ่งย�กเพร�ะห่�งไกลจ�กพื้นที่ม�กกว่�เดิม
 ง) ก�รจะเพกิถอนเอกส�รสทิธ ิหรอืโฉนด จะตอ้งยนืยนัว�่ไดม้�โดยมชิอบ 
ดว้ยกฎหม�ย กรณบี�้นไรด่ง ต.นำ�้ดบิ อ.ป�่ซ�ง บ�้นแม่อ�ว ต.นครเจดยี ์อ.ป�่ซ�ง 
(บ้�นแม่อ�วมีก�รเตรียมก�รออกโฉนดชุมชนเป็นพื้นที่นำ�ร่องของรัฐบ�ลใน 
ภ�คเหนือ)
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 จ) ช�วบ้�นศรีเตี้ยใช้วิธีก�รยึดที่ดินก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพร�ะถ้�รอ
ก�รเพิกถอนโฉนดต้องใช้เวล�ย�วน�น ในกรณีน้ีมีช�วบ้�นถูกฟ้องให้ออกนอก
พื้นที่ 1 ร�ย โดยช�วบ้�นเข้�ไปยึดที่ดินแล้ว 1,500 ไร่ พบว่�ออกเอกส�รสิทธิ
ไม่ถูกต้องจำ�นวน 400 ไร่ ที่เหลือจะต้องซื้อคืนไร่ละประม�ณ  60,000 บ�ท ถ้�มี
ก�รออกโฉนดชุมชน
 ฉ) ช�วบ้�นกลุ่มปฏิรูปที่ดินพย�ย�มเข้�ไปเป็นสม�ชิกในองค์กรที่เป็น
ท�งก�รของรัฐ เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น หรือสม�ชิกและผู้บริห�รเทศบ�ล เพื่อใช้
อำ�น�จขององค์กรรัฐเหล่�นั้นในก�รสนับสนุนก�รเคลื่อนไหว 
 ช) ก�รเรยีกรอ้งใหม้กี�รออกโฉนดชมุชน โฉนดชมุชนมขีอ้ด ีคอื ช�วบ�้น 
มีที่ทำ�กินตลอดไป เป็นก�รกระจ�ยก�รถือครองที่ดิน รวมถึงช�วบ้�นมีคว�ม
ยืดหยุ่นในก�รจัดก�รภ�ยใน ทำ�ให้ที่ดินไม่ตกเป็นของน�ยทุนในอน�คต โดยเริ่ม
ในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 ก่อนและจะทำ�ต่อไปในหมู่ 5
 
 สถ�นภ�พปัจจุบัน ได้มีมติต�มมติ ค.ร.ม. วันที่ 8 มีน�คม 2554 ได้มี
ก�รตรวจสอบเอกส�รสิทธิที่ออกต�มโครงก�รเดินสำ�รวจออกโฉนดที่ดินบริเวณ
บ้�นสันตับเต่� หมู่ที่ 17 ตำ�บลบ้�นโฮ่ง อำ�เภอบ้�นโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน และบริเวณ
ที่ดินโครงก�รจัดที่ดินผืนใหญ่ 15,000 ไร่ ตำ�บลหนองปล�สว�ย อำ�เภอบ้�นโฮ่ง 
จงัหวดัลำ�พูน เรือ่งน้ี คณะอนกุรรมก�รฯ ไดม้คีำ�สัง่แตง่ตัง้คณะทำ�ง�นฯ ใหด้ำ�เนนิ
ก�รตรวจสอบเอกส�รสิทธิในพื้นที่ดังกล่�วว่� มีลักษณะพื้นที่เป็นอย่�งไร มีใคร
เป็นเจ้�ของ ออกเอกส�รสิทธิเมื่อไหร่ ออกโดยวิธีใด เป็นก�รออกโดยชอบด้วย
กฎหม�ยหรือไม่ ซึ่ง กรมที่ดิน (โดยสำ�นักม�ตรฐ�นก�รออกหนังสือสำ�คัญ) ได้มี
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รสอบสวนต�มม�ตร� 61 แห่งประมวล กฎหม�ยที่ดิน 
เพื่อดำ�เนินก�รเพิกถอนโฉนดที่ดินจำ�นวน 21 แปลง และ 49 แปลง ต�มลำ�ดับ  
โดยกระทรวงมห�ดไทยได้มีคำ�สั่งที่ 97/2554 ลงวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2554  
แตง่ต้ังคณะทำ�ง�นตรวจสอบเอกส�รสทิธบิรเิวณโครงก�รจดัทีด่นิผนืใหญ ่15,000 ไร ่ 
ตำ�บลหนองปล�สว�ย อำ�เภอบ้�นโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนว่�
เอกส�รสิทธิบริเวณดังกล่�วได้ออกไปโดยชอบด้วย กฎหม�ยหรือไม่ (จ�ก www.
thaigov.go.th สืบค้นวันที่ 25 พฤษภ�คม พ.ศ. 2554)
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5.1.7	 บทบาทของ	อปท.
 คณะกรรมก�รกระจ�ยอำ�น�จต�มคำ�สัง่ (2/2551) กรมก�รปกครอง กรมทีด่นิ 
ร่วมกับเทศบ�ล(หรือ อปท.) ท้องถิ่น (เทศบ�ลศรีเตี้ย) อ�ศัยอำ�น�จต�ม พ.ร.บ. 
กระจ�ยอำ�น�จฯ พ.ศ. 2542 ม�ตร� 16 เรื่องก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะ ในที่นี้คือ 
ที่ทำ�กิน มีขั้นตอนคือ
 ก) ในตอนแรกขบวนก�รต่อสู้เพื่อที่ดินเกิดจ�กประช�คมหมู่บ้�นใน 
ตำ�บลศรีเตี้ย คือ หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 เรื่องโฉนดชุมชน ในพื้นที่มีก�รประช�มติ
ม�กกว่� 50 ครั้ง โดยช�วบ้�นทำ�กันเอง ในตอนหลังเทศบ�ลเข้�ไปมีบทบ�ท
อย่�งสำ�คัญ คือ
 • ตั้งสหกรณ์รองรับ โดยมีเทศบ�ลเป็นตัวประส�น
 • ตั้งคณะกรรมก�รบ้�นมั่นคงฯ ในหมู่ 3 6 และ 7 รองรับสถ�บันพัฒน�
องค์กรชุมชน (พอช.)
 ข) เทศบ�ลสนบัสนนุเงนิจำ�นวน 2,000 บ�ท เพือ่ใชด้ำ�เนนิก�รลงประช�มติ
 ค) จัดทำ�ฐ�นข้อมูลให้แก่ท�งร�ชก�ร เช่น ผู้ครอบครองที่ดิน แนวเขต 
เป็นต้น
 ง) เป็นผู้นำ�ในก�รขับเคลื่อนในประเด็นต่�งๆ
 จ) ติดต�มประส�นง�น  

 ที่ดิน ที่นำ�ม�จัดทำ�โฉนดชุมชนแต่เดิมเป็นที่ดินเอกชน ที่ประช�ชนเคยใช้
ประโยชน์ม�ก่อน แต่เอกชนเข้�ม�ออกเอกส�รสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย วิธี
ก�รคือ
 ก) ก�รออกโฉนดชุมชนจะออกในน�มของของสหกรณ์  
 ข) สหกรณ์จะต้องผ่อนเงินคืนให้รัฐโดยเก็บจ�กประช�ชนที่ใช้ประโยชน์
จ�กที่ดิน เพื่อคืนให้แก่เอกชนเฉพ�ะส่วนที่มีสิทธิต�มกฎหม�ยอย่�งถูกต้อง 
อย่�งแท้จริง ส่วนช�วบ้�นไม่มีสิทธิในก�รข�ย  
 ค) เม่ือไม่ใช้ประโยชน์แลว้ส�ม�รถข�ยคืนใหแ้กส่หกรณห์รอื “ธน�ค�รทีด่นิ”  
จะนำ�ไปข�ยให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้    
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 หนว่ยง�นทีเ่ข�้ม�มสีว่นรว่มอย่�งสำ�คัญ ในก�รต่อสูเ้พือ่ใหไ้ดม้�ซึง่สทิธิใน
ที่ดินทำ�กินของช�วบ้�นศรีเตี้ย คือ เทศบ�ลตำ�บลศรีเตี้ย ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีบทบ�ทอย่�งสำ�คัญในปัจจุบัน รวมถึงเป็นองค์กรที่มีคว�มใกล้ชิด 
ช�วบ้�น รับรู้ถึงปัญห�ของท้องถิ่นได้เป็นอย่�งดี โดยเทศบ�ลตำ�บลศรีเตี้ย 
เปน็เทศบ�ลทีม่จีดุเดน่ทีส่ำ�คญั คอื เปน็เทศบ�ลทีก่ลุม่ปฏิรูปทีด่นิส�ม�รถเข�้ไปมี
บทบ�ททัง้ด�้นบรหิ�ร และนติบิญัญตั ิทำ�ใหน้ำ�องคก์รเข�้ไปมีส่วนในก�รแกป้ญัห� 
ขับเคลื่อนได้ เพร�ะเทศบ�ลเป็นองค์กรต�มกฎหม�ยส�ม�รถใช้ในก�รต่อรองกับ
องค์กรภ�ครัฐอื่นๆ ควบคู่ไปกับก�รเคลื่อน ไหวภ�คประช�ชน ทำ�ให้ก�รต่อสู้ของ
ช�วบ�้นมพีลงัเพิม่ม�กขึน้ แตอ่ย�่งไรกต็�มอำ�น�จหน้�ทีข่องเทศบ�ลยงัมีขอ้จำ�กดั 
ในหล�ยๆ ด้�น ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้เท่�ที่ควร เช่น
 ก) ไม่มีกฎหม�ยที่ให้อำ�น�จท้องถิ่นอย่�งแท้จริง ในก�รจัดก�รทรัพย�กร 
ธรรมช�ติ ต�มรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550
 ข) ท้องถิ่นไม่มีอำ�น�จในก�รจัดก�รภ�รกิจในหน่วยง�นอื่นๆ ที่ได้รับ 
มอบหม�ย เช่น ก�รออกเทศบัญญัติว่�ด้วยเรื่องป่�ชุมชนซึ่งยังไม่มีกฎหม�ย
รองรับ 
 ค) ก�รกระจ�ยอำ�น�จหรือภ�รกิจต่�งๆ ให้ท้องถิ่น แต่ไม่มีก�รกระจ�ย 
งบประม�ณ และบุคล�กรต�มม�ด้วย  
 ง) ก�รออกเทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ อปท. ไม่มีอำ�น�จอย่�งแท้จริงจะต้อง
ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กน�ยอำ�เภอ  
 จ) เขตป่� และพื้นที่ทำ�กินของช�วบ้�นไม่ชัดเจนว่�ส่วนไหนเป็นเขตป่� 
เขตไหนช�วบ้�นส�ม�รถเข้�ไปใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนนี้ อปท. ยังไม่มีอำ�น�จใน
ก�รจัดก�ร ในปจัจบุนั อปท. ตอ้งขอคว�มรว่มมอืจ�กกรมป�่ไมเ้พือ่จบัพกิดัเขตป�่ 
ว่�ส่วนไหนอยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ หรืออยู่ในเขตที่ทำ�กินของช�วบ้�น
 ฉ) อปท. (เทศบ�ล/ อบต.) กรณเีทศบ�ลตำ�บลศรเีตีย้ ไม่มีอำ�น�จเพกิถอน 
ออกโฉนด จับผู้กระทำ�ผิดไม่ได้  
 ช) ช�วบ�้นคดิว�่ NGOs ดกีว�่องคก์รรฐัอืน่ๆ เพร�ะส�ม�รถเรียกร้องและ
สร้�งพลังต่อรองกับรัฐได้ม�กกว่�
 ซ) เทศบ�ลไม่มีศักยภ�พสร้�งโครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่ที่ต้องใช้ 
งบประม�ณจำ�นวนม�ก เช่น นอกจ�กปัญห�ที่ดินแล้วในเขตเทศบ�ลศรีเตี้ย 
ยังมีปัญห�เรื่องนำ้�ที่ข�ดแคลนในฤดูแล้ง และนำ้�ท่วมในฤดูฝน รวมถึงตล่ิงพัง
จำ�นวน 8 หมู่บ้�นจ�ก 9 หมู่บ้�น แต่ไม่มีงบประม�ณในก�รจัดสร้�งทำ�ให้เป็น
ปัญห�ที่แก้ยังไม่ได้ 
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5.1.8	 การเพิ่มอำานาจของเทศบาล:	ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
 ก�รทีจ่ะทำ�ใหแ้กไ้ขปัญห�ต่�งๆ ได ้อปท. ทีสั่มภ�ษณต์อ้งก�รใหเ้พิม่อำ�น�จ
ให้แก่ท้องถิ่นในด้�นต่�งๆ เช่น
 ก) มีอำ�น�จในก�รจัดที่ทำ�กินในเขตป่�เส่ือมโทรม ป่�สงวนแห่งช�ติ  
ป่�หวงห้�ม เช่น เพิกถอนสภ�พป่� เพื่อให้ร�ษฎรที่เข้�ไปทำ�กินในป่�ก่อนมีก�ร
ประก�ศเป็นเขตป่�สงวนแห่งช�ติส�ม�รถออกเอกส�รสิทธิ์ได้
 ข) ท้องถิ่นต้องมีอำ�น�จเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ทิ้งรกร้�งว่�งเปล่�เกินเวล� 
ที่กฎหม�ยกำ�หนด หรือที่ดินที่ได้ม�โดยมิชอบ เพร�ะท้องถิ่นรู้สภ�พว่�ในจุดใด
ใครอยู่ม�ก่อนหรือหลัง
 ค) มีกฎหม�ยให้อำ�น�จแก่ท้องถิ่นในเรื่องต่�งๆ เป็นกรณีเฉพ�ะ เช่น 
ก�รออก สปก. เพร�ะก�รออก สปก. มีข้อกำ�หนดว่�จะต้องมีก�รสร้�งถนน 
ส�ธ�รณูปโภคให้ซึ่งเป็นหน้�ที่ของเทศบ�ล  ในกรณีนี้ท�ง ส.ป.ก. ต้องให้ท้องถิ่น 
มีอำ�น�จในก�รเข้�ไปดำ�เนินก�รแทนในเรื่องส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ แต่ในขณะนี ้
ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้
 ง) ในปจัจบุนัอำ�น�จของทอ้งถิน่ยงัไมเ่ขม้แขง็ ข�ดก�รประส�นง�นตัง้แต่
ต้นท�งของอำ�น�จ (กระทรวงมห�ดไทย) มีก�รออกประก�ศ/คำ�สั่ง จำ�นวนม�ก 
ทำ�ให้ท้องถ่ินไม่มีอิสระ ท้องถิ่นเป็นแต่ผู้รับปัญห� แต่ไม่มีอำ�น�จในก�รแก้ไข
จัดก�ร ในส่วนนี้ต้องให้อำ�น�จและอิสระอย่�งแท้จริงแก่ท้องถิ่น ลดอำ�น�จของ 
สว่นภมูภิ�คในก�รสัง่ก�รใหน้อ้ยลง ลดขัน้ตอนของก�รส่ังก�ร เชน่ ใหก้�รแกป้ญัห� 
ยตุใินระดบัอำ�เภอ หรอืจงัหวดัไมต่อ้งเข�้ กรมฯ เหมอืนดงัปจัจบุนั เชน่ ก�รเพกิถอน 
เอกส�รสิทธิ์เป็นอำ�น�จของอธิบดีกรมที่ดิน เป็นต้น
 จ) ให้ท้องถิ่นมีโอก�ส “คิด” ทำ�โครงก�ร/พัฒน�ท้องถิ่นของตน เพร�ะ
ปัจจุบันท้องถิ่นไม่มีโอก�สคิด ทำ�ต�มคำ�สั่งจ�กส่วนกล�งอย่�งเดียว ในแต่ละวัน
มหีนงัสอืสัง่ก�รจ�กอำ�เภอ จงัหวดัจำ�นวนม�ก “รฐัตอ้งเปล่ียนจ�กเปน็ผู้กำ�กบัดแูล 
ม�เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษ�”
 ฉ) ก�รดำ�เนินก�รจัดก�รปัญห�/แนวท�งแก้ปัญห�/ก�รเสนอโครงก�ร/ 
ก�รกำ�หนดงบประม�ณต่�งๆ ต้องให้ท้องถิ่นเข้�ไปเป็นส่วนหนึ่งในก�รรับรู้/ 
แก้ปัญห�
 ช) ก�รจัดก�รดูแลป่�/ป่�ชุมชน ถ้�ให้อำ�น�จท้องถิ่นในก�รจัดก�ร หรือ
ดำ�เนินก�รจะส�ม�รถรักษ�ป่�ได้ดีกว่�ปัจจุบันเป็นอย่�งยิ่ง     
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 ซ) ก�รแกป้ญัห�ก�รบกุรกุทีป่�่จะตอ้งใช ้“นโยบ�ย” ไมส่�ม�รถใชก้ฎหม�ย
อย่�งเดียวเพร�ะกฎหม�ยบ�งอย่�งล้�สมัยไม่ส�ม�รถบังคับได้จริง เช่น ก�รใช้
มติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541 ที่ให้ส�ม�รถออก ส.ท.ก. ในพื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้น 3 ชั้น 4 
และชั้น 5 ได้ ส่วนพื้นที่ลุ่มนำ้�ชั้น 1 และชั้น 2 ห้�มออก ส.ท.ก. อย่�งเด็ดข�ด  
เพร�ะเป็นพื้นที่ต้นนำ้� ส.ท.ก. จะออกได้เฉพ�ะป่�เสื่อมโทรมเท่�นั้น ยกตัวอย่�ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พื้นที่เป็นเขตลุ่มนำ้�ชั้น 1 และชั้น 2 ถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่
จังหวัด เป็นต้น

 ในส่วนของก�รเก็บภ�ษีที่ดินในส่วนของโฉนดชุมชน ปัจจุบันยังไม่มี
กฎหม�ยรองรับ จ�กก�รศึกษ�ในกรณีนี้ทำ�ให้เร�ต้องทบทวนก�รแก้ปัญห�ที่
ปัจจุบันเป็นระบบบนลงล่�ง คือ ถูกกำ�หนดม�จ�กส่วนกล�ง โดยชุมชนช�ว
บ้�นไม่มีส่วนร่วมในก�รห�ท�งออกของปัญห� รวมถึงหน่วย ง�นต่�งๆ มีคว�ม 
เหลื่อมซ้อนของอำ�น�จทำ�ให้ข�ดก�รแก้ปัญห�แบบบูรณ�ก�ร ก�รแก้ไขปัญห�
ที่ดินทำ�กิน หรือปัญห�อื่น ควรได้รับก�รทบทวนว่�ควรให้อำ�น�จองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในก�รแก้ปัญห� เพร�ะองค์กรเหล่�นั้นอยู่ในพื้นที่และเข้�ใจ
ปัญห�ม�กกว่�องค์กรส่วนกล�ง รวมถึงมีกระบวน ก�รที่ช�วบ้�นส�ม�รถถ่วงดุล
ตรวจสอบได้ง่�ยกว่� ซึ่งน่�จะเป็นองค์กรที่ส�ม�รถพึ่งพิงของช�วบ้�นได้ต่อไป
ในอน�คต

5.2	 กรณีศึกษา	อบต.แม่ทา:	การออกข้อบัญญัติป่าชุมชน

 อบต. แม่ท� เป็น อบต. ที่มีก�รจัดก�รป่�ชุมชนที่เข้มแข็ง  ส�ม�รถออก
ข้อบัญญัติใช้ในพื้นที่ได้เป็นแห่งแรกๆ ของประเทศ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศักยภ�พ
ของท้องถิ่นที่ส�ม�รถดูแลรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมได้ เพื่อใช้
เป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆ ต่อไป

5.2.1	 ข้อมูลทั่วไปของ	อบต.	แม่ทา
 อบต. แม่ท� ไดร้บัก�รยกฐ�นะจ�กสภ�ตำ�บลเปน็องคก์�รบริห�รส่วนตำ�บล 
เมื่อวันที่ 22 ธันว�คม พ.ศ. 2542 ต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย ตั้งอยู่ใน  
อ.แม่ออน อยู่ห่�งจ�กตัวเมืองประม�ณ 80-90 กิโลเมตร มีท�งเข้�ออก 2 ท�ง 
คือ ท�ง อ.สันกำ�แพง และม�จ�กจังหวัดลำ�พูนผ่�น ต.ท�ปล�ดุก ชื่อ “แม่ท�”  
ม�จ�กชื่อแม่นำ้�ที่ไหลผ่�นตำ�บล โดยตำ�บลแม่ท�อยู่ในลุ่มนำ้�แม่ท�ตอนบน 
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 ชุมชนมีคว�มเป็นม�ประม�ณ 300 ปี มีบรรพบุรุษเป็นคนเมืองเชื้อส�ย 
ลัวะ (ล�ว) คนยองที่อพยพม�จ�ก อ.ป่�ซ�ง จ.ลำ�พูน (ลื้อ) และขมุ ซึ่งม�รับจ้�ง 
ตอนที่มีก�รสัมปท�นป่�ในอดีต มีประช�กรประม�ณ 1,495 ครัวเรือน หรือ
ประม�ณ 5,000 คน แบ่งออกเป็น 7 หมู่บ้�น โดยประช�ชนที่อ�ศัยอยู่ในหมู่ที่ 
1-4 มีเชื้อส�ยลัวะ หมู่ที่ 5-7 มีเชื้อส�ยยอง (คนที่มีเชื้อส�ยขมุเป็นคนกลุ่มน้อย
กระจ�ยอยู่ทั่วไป)    
 “อบต.แม่ทามีพื้นที่ 108 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,500 ไร่ 
ภมูปิระเทศมลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่าบเชิงเขา มีเทือกเขานอ้ยใหญส่ลบัซบัซอ้น สภาพ
ดินทั่วไป เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำาหรับทำาการเกษตรกรรม (ที่ราบล้อมรอบ
ด้วยภูเขาลักษณะเป็นเกือกม้า) พื้นที่ประมาณร้อยละ 90 เป็นภูเขาและที่ลาดชัน  
มีพื้นที่ราบ ที่ ใช้อยู่อาศัยประมาณพื้นที่ทำากินรวม 22.2 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 13,875 ไร่ พื้นที่มีเอกสารสิทธิจำานวน 5,000 ไร่ เป็นที่นา  
และที่พักอาศัยของชาวบ้าน และอีกประมาณ 79.9 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 49,937.5 ไร่” 3 อยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ซึ่งท�งกรมอุทย�นแห่งช�ต ิ
สตัวป์�่และพนัธุพ์ชืมนีโยบ�ยจะประก�ศเปน็อทุย�นแหง่ช�ตแิมต่ะไคร ้แตช่�วบ�้น 
คัดค้�น จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ส�ม�รถประก�ศเป็นอุทย�นแห่งช�ติได้ ซึ่งต�ม
ขั้นตอน ผู้แทน อปท. ในพื้นที่จะต้องลงน�มเห็นชอบกับก�รประก�ศเขตอุทย�น 
ปัจจุบัน อบต.แม่ท� และ อบต.ท�เหนือ ยังไม่ร่วมลงน�ม
 ปัญห�ส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ คือ ก�รเพ�ะปลูกข้�วไม่เพียงพอต่อก�ร
เลี้ยงชีพ เน่ืองจ�กพื้นที่เพ�ะปลูกมีน้อย ก�รข�ดแคลนนำ้�ในฤดูแล้งเนื่องจ�ก 
อยู่นอกเขตชลประท�น และมีเพียงแม่นำ้�ท�ไหลผ่�น และก�รใช้ประโยชน์ 
จ�กป่�ยังมีไม่เต็มที่

5.2.2	 การจัดการทรัพยากรที่ดิน	ป่าไม้	และความเป็นมาของการจัดตั้งป่าชุมชน
 ในพื้นที่ตำ�บลแม่ท�ภ�ครัฐได้ให้สัมปท�นป่�ไม้ในพื้นที่ 4 คร้ัง คร้ังแรก 
เป็นก�รสัมปท�นไม้สัก ครั้งที่สองเป็นก�รสัมปท�นไม้เนื้อแข็ง เพื่อไปทำ�หมอน
ร�งรถไฟ ครั้งที่ส�มเป็นก�รสัมปท�นไม้ธรรมด� ไปทำ�ฟืนรถไฟ และครั้งสุดท้�ย 
เป็นก�รสัมปท�นล้�งป่� คือไม้อะไรก็ได้นำ�ไปเป็นเชื้อเพลิงโรงบ่มย�สูบ  
ก�รสัมปท�นป่�ไม้เลิกไปเมื่อประม�ณปี พ.ศ. 2500

5 ข้อมูลจ�กเว็บไซต์ อบต. แม่ท� (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 ประม�ณปี พ.ศ. 2528-2529 ก�รต่อสู้เพื่อก�รอนุรักษ์ป่�
เป็นก�รต่อสู้กับกลุ่มน�ยทุน โดยมีผู้ใหญ่บ้�นและกำ�นันเป็นแกนนำ� แต่ไม่ประสบ
คว�มสำ�เร็จ จึงมีก�รจัดโครงสร้�งกรรมก�รป่� เพื่อจัดระบบป่�ชุมชน แต่ก็ยัง
ป้องกันก�รตัดไม้ไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจ�กก�รสัมปท�นป่�ทำ�ให้ช�วบ้�นเรียนรู้ว่�
ไม้มีมูลค่� จึงยังมีช�วบ้�นตัดไม้ไปข�ยที่ ต.บ้�นธิ 
 จุดเปลี่ยนที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ช�วบ้�นตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของป่�ไม้  
คือ วิกฤติก�รข�ดแคลนนำ้�ในปี พ.ศ. 2535 ทำ�ให้ช�วบ้�นไม่ส�ม�รถทำ�น�ได้ 
ช�วบ้�นได้มีก�รวิเคร�ะห์ถึงส�เหตุของก�รข�ดแคลนนำ้� พบว่� ในพื้นที่หมู่ 2 
และหมู ่3 ทีร่บันำ�้ม�จ�กลำ�หว้ยแมบ่อน ซึง่ไหลม�จ�กเขตป�่คว�มเชือ่ (ป�่ทีเ่ปน็
เมืองวิญญ�ณของคนแม่ท�) ไม่ได้ข�ดแคลนนำ้�เหมือนหมู่บ้�นอื่นๆ เนื่องจ�ก
พืน้ทีป่่�คว�มเช่ือถูกสมัปท�นเพยีงครัง้เดยีว คอื ครัง้แรกที่ใหต้ดัไมส้กั สว่นครัง้ที ่ 
2-4 คนเฒ่�คนแก่ในหมู่บ้�นขอให้ละเว้นก�รให้สัมปท�นในพ้ืนท่ีป่�คว�มเช่ือดังกล่�ว  
ทำ�ให้ช�วบ้�นเชื่อว่� ก�รที่พื้นที่หมู่ 2 และ 3 ยังคงมีนำ้�ใช้ม�จ�กก�รรักษ�ป่� 
ป่�ไม้ไม่ได้ให้ประโยชน์แต่ไม้อย่�งเดียว แต่ก�รมีป่�ยังให้ประโยชน์เรื่องนำ้�ด้วย
 ต่อม� ท�งชุมชนได้มีก�รร่�งกฎระเบียบก�รใช้ประโยชน์จ�กป่� มีก�ร 
แต่งต้ังกรรมก�รหมู่บ้�นม�ดูแล โดยมีกำ�นันเป็นผู้ดูแลในภ�พรวม ทำ�ให้ป่� 
เริ่มฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2537-2538 โดยได้แบ่งก�รใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ชั้น 
ดังรูปที่ 5.1

รูปที่	5.1	การจัดชั้นของพื้นที่ในเขตแม่ทา

ชั้นที่	1
ที่ทำากินมีเอกสารสิทธิ
5,000 ไร่

ชั้นที่	2
ที่ทำากินในเขตป่าสงวน
9,000 ไร่

ชั้นที่	3
ป่าใช้สอย (ป่าชุมชน)
25,000 ไร่

ชั้นที่	4
ป่าอนุรักษ์
40,000 ไร่
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ก�รพย�ย�มผลักดันป่�ชุมชน เนื่องจ�กท�งชุมชนต้องก�รแสดงให้สังคมเห็นว่�
 ก) ต้องก�รให้ก�รจัดก�รทรัพย�กร เป็นสิทธิขั้นพื้นฐ�นของคนในชุมชน 
ต้องก�รให้คนในชุมชนเป็นผู้ตัดสินเองว่�จะจัดก�รทรัพย�กรในพื้นที่ของตนเอง
อย�่งไร ในร�่งกฎหม�ยป�่ชมุชน ทีเ่สนอโดยประช�ชน ชมุชนตอ้งก�รเปน็ผู้ดแูลป�่  
ทั้งป่�เสื่อมโทรม และป่�อุดมสมบูรณ์ แต่รัฐต้องก�รให้ประช�ชนดูแลเฉพ�ะ 
ป่�เสื่อมโทรมเท่�นั้น
 ข) ช�วบ้�นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเจ้�หน้�ที่รัฐ เนื่องจ�กพื้นที่ ต.แม่ท�  
เป็นพื้นที่ห่�งไกลตัวอำ�เภอ ซึ่งแต่เดิมขึ้นกับอำ�เภอสันกำ�แพง ทำ�ให้ไม่ค่อยได้รับ
คว�มสนใจ ประกอบกับในอดีตเคยมีเหตุก�รณ์ที่ช�วบ้�นประม�ณ 7 คน ร่วมกัน 
ส่งจดหม�ยสนเท่ห์ไปยังปลัดอำ�เภอ เพื่อร้องเรียนว่�มีพ่อค้�ไม้ลักลอบตัดไม้ 
ในพื้นที่ ปร�กฏว่�อีก 3 วันถัดม� พ่อค้�ไม้ได้เรียกช�วบ้�นกลุ่มที่ร้องเรียนไปพบ 
แล้วแสดงจดหม�ยสนเท่ห์ฉบับดังกล่�วให้ดู พร้อมกับข่มขู่ว่�อย่�เข้�ม�ยุ่งกับ
เรื่องดังกล่�วอีก เนื่องจ�กน�ยทุนดังกล่�วก็เป็นคนในหมู่บ้�น และคนที่ร้องเรียน
คนหนึ่งก็เป็นหล�นของน�ยทุน ทำ�ให้ยังไม่มีเหตุก�รณ์รุนแรง แต่เร่ืองดังกล่�ว 
ก็แสดงให้เห็นว่� ไม่ส�ม�รถพึ่งพ�เจ้�หน้�ที่รัฐได้ 
 ค) ต้องก�รแสดงให้เห็นถึงก�รต่อสู้ร่วมกันของภ�คประช�ชน เป็นก�ร
ยืนยันสิทธิของตน และชุมชนแม่ท�ก็ถือว่�เป็นผู้นำ�ของเครือข่�ยป่�ชุมชน เป็นผู ้
ผลักดันม�ตั้งแต่ก�รเสนอกฎหม�ยป่�ชุมชน ฉบับประช�ชน ในปี พ.ศ. 2540 
จนกระทั่งเข้�ไปชี้แจงต่อคณะกรรม�ธิก�รที่รัฐสภ� ในปี พ.ศ. 2541 กฎหม�ย 
ป�่ชมุชนมกี�รร�่งออกม�หล�ยฉบับ รวมท้ังฉบับของภ�ครฐั โดยประเดน็ทีช่�วบ�้น 
ไมเ่หน็ดว้ยกบัร�่งกฎหม�ยของภ�ครฐัอย�่งชดัเจน คอื ก�รทีน่�ยยงยทุธ ตยิะไพรัช  
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อมในสมัยนั้น  
ให้สัมภ�ษณ์ว่� ห้�มทำ�ป่�ชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ โดยพื้นที่อนุรักษ์พิเศษ 
คือ พื้นที่ใดก็ต�มที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม
กำ�หนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ (อ�ศัยคว�มในม�ตร� 45 แห่งพระร�ชบัญญัติ 
สง่เสรมิและรกัษ�คณุภ�พสิง่แวดลอ้มแหง่ช�ต ิพ.ศ. 2535) ทัง้นี ้ในพืน้ที ่ต.แม่ท� 
เปน็เขตป�่สงวนแหง่ช�ตไิมไ่ดอ้ยู่ในเขตป�่อนรุกัษท์ำ�ใหม้ชีอ่งท�งในก�รออกเปน็
พื้นที่พิเศษได้  
 ง) ต้องก�รให้แม่ท�เป็นต้นแบบของก�รใช้ที่ดินอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
โดยก�รทำ�ก�รเกษตรไมจ่ำ�เปน็ตอ้งใชท้ีด่นิถงึ 30-40 ไร่ เพยีง 6-10 ไร่ กเ็พยีงพอ
เลีย้งชพีได้ เกษตรกบัป่�ส�ม�รถอยูร่ว่มกนัได ้ห�กใหช้มุชนเปน็ผูด้แูลป�่ทัง้หมด 
จะไม่มีก�รขย�ยที่ดินทำ�กินรุกลำ้�พื้นที่ป่�ใช้สอย และป่�อนุรักษ์
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 พ้ืนที่วงที่ 2 ที่เป็นที่ดินทำ�กินที่อยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ประช�ชนที่
ทำ�กินอยู่บนพื้นที่นั้นมีทั้งที่ม�ตั้งถิ่นฐ�นอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2512 ซึ่งมีก�รประก�ศ
พื้นที่ป่�สงวนแห่งช�ติ และกลุ่มที่เข้�ม�ภ�ยหลังปี พ.ศ. 2512 (ช่วงปี พ.ศ. 2512  
ต.แม่ท� มีประช�กรประม�ณ 3,000 คน) อย่�งไรก็ต�ม ก�รกำ�หนดเขตพื้นที ่
ออกเอกส�รสทิธ์ิในสมยักอ่น คนล�กโซ่ (หม�ยถงึ คนทีม่�รงัวดัทีด่นิ ทำ�แนวเขต)  
ไมไ่ดร้งัวดัทีด่นิต�มคว�มเปน็จรงิม�กนกั เชน่ ช�วบ�้นมบี�้นอยู่ในหมู่บ�้น และมี
ทีส่วนอยู่ในเขตป�่ คนทำ�แนวเขตกร็งัวดัเฉพ�ะทีท่ีอ่ยู่ในหมู่บ�้น ทำ�ใหพ้ืน้ทีท่ำ�กนิ
ในเขตป�่ไมม่กี�รกนัออกจ�กเขตป่�สงวนแหง่ช�ต ิกอปรกบัสมยักอ่นมคีว�มเชือ่
เรื่องเสือ เรื่องวิญญ�ณในป่�ทำ�ให้ไม่กล้�เข้�ไป ในขณะที่ช�วบ้�นก็ไม่รู้กฎหม�ย 
และไม่คิดว่�ก�รออกเอกส�รสิทธิ์ไม่ครบพื้นที่ที่ทำ�กินอยู่จริงจะทำ�ให้มีปัญห� 
ต่อเนื่องม�จนปัจจุบัน
 สำ�หรับคว�มร่วมมือกับท�งหน่วยง�นรัฐที่ดูแลป่�ไม้ก็มีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้น
เรือ่ยๆ ถงึแมว้�่ช�วบ�้นและรฐัจะมเีป้�หม�ยเดียวกนั คือ ก�รอนรัุกษป์�่ แต่ในอดตี 
ก็ไม่ได้มีคว�มร่วมมือกัน ส�เหตุม�จ�กคว�มไม่เข้�ใจกัน แต่ในปัจจุบันคว�มสัมพันธ์ 
เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีคว�มร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน อะลุ้มอล่วยกันในบ�งเรื่อง 
อ�ท ิก�รใชไ้มใ้นเขตป�่ใชส้อย มกี�รกำ�หนดว�่ห�กตดัไม ้1 ตน้ ตอ้งปลูกทดแทน 
10 ต้น ทั้งที่ต�ม พ.ร.บ.ป่�สงวนแห่งช�ติไม่ส�ม�รถทำ�ได้ 
 คว�มเป็นม�ของก�รจัดก�รที่ดินในเขตป่�โดยองค์กรชุมชน เริ่มม�ตั้งแต่
สมัยรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงมีก�รตั้งศูนย์ปฏิบัติก�รต่อสู้เพื่อ
เอ�ชนะคว�มย�กจน (ศตจ.) กรมก�รปกครอง จนกระทั่งรัฐบ�ลน�ยกรัฐมนตรี
อภิสิทธ์ิ เวชช�ชีวะ มีนโยบ�ยก�รออกโฉนดชุมชน ช�วบ้�นไม่ค่อยชอบคำ�ว่�  
“โฉนดชุมชน” เท่�ใดนัก เน่ืองจ�กให้คว�มรู้สึกว่�เป็นก�รให้กรรมสิทธ์ิเป็นของปัจเจก  
อย่�งไรก็ดี อบต. แม่ท� ได้ยื่นเรื่องขอสมัครเป็นพื้นที่ที่ออกโฉนดชุมชนด้วย  
โดยโฉนดชุมชนที่ขอออกจะครอบคลุมถึงที่ดินในวงที่ 3 เขตป่�ใช้สอย 
 ระยะเวล�ก�รครอบครองและใช้ประโยชน์ต�มโฉนดชุมชน ต�มระเบียบ
สำ�นกัน�ยกรฐัมนตรี6 กำ�หนดใหช้�วบ้�นใชป้ระโยชน์ไดไ้มน่อ้ยกว�่ 25 ป ีแตไ่มเ่กนิ  
30 ป ี(เปน็ต�มระเบยีบกรมป่�ไม้ 7 กำ�หนดไวค้ร�วละไมต่ำ�่กว�่ 5 ป ีแตไ่ม่เกนิ 30 ป)ี  
ก�รออกโฉนดชมุชนควรมรีะยะเวล�คร�วละ 30 ป ีและอ�จจะกำ�หนดใหเ้จ�้หน�้ที่
รัฐลงตรวจพื้นที่เป็นระยะ อ�ทิ ทุก 1-3 ปี เป็นต้น

6 ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ว่�ด้วยก�รจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553.
7 ระเบียบกรมป่�ไม้ ว่�ด้วยก�รอนุญ�ตให้เข้�ทำ�ประโยชน์หรืออยู่อ�ศัยภ�ยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ 

พ.ศ. 2548.
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 ก�รออกโฉนดชุมชนนี้จะเชื่อมโยงไปถึงนโยบ�ยธน�ค�รที่ดินด้วย โดยที่
ดินใดที่ซื้อได้ก็ใช้วิธีกู้เงินจ�กธน�ค�รที่ดินไปซ้ือ แล้วช�วบ้�นค่อยผ่อนใช้ทีหลัง 
หรือที่ดินใดขอโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็ขอโอนโดยไม่ต้องซื้อ เป้�หม�ยของก�รออก
โฉนดชมุชนกค็อื ก�รปอ้งกนัไม่ใหท้ีด่นิหลดุจ�กมือประช�ชนที่ไดรั้บเอกส�รสิทธิ์
ในอน�คต และป้องกันก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�
 อบต. แมท่� มกี�รตรวจสขุภ�พป�่ทกุป ีโดยในอดตีศนูยฝ์กึอบรมวนศ�สตร์
ชุมชนแห่งภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ได้ให้
คว�มช่วยเหลือโดยก�รสอนวิธีก�รตรวจสุขภ�พป่�ให้แก่ช�วบ้�น

5.2.3	 ข้อบัญญัติตำาบลแม่ทา	เรื่องการจัดการป่าชุมชนตำาบลแม่ทา	พ.ศ.	2550
 ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ท�ออกโดยอ้�งต�มม�ตร� 16 ของ พ.ร.บ. กำ�หนด
แผนและขัน้ตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 25428  
ซึ่งภ�รกิจด้�นป่�ไม้ที่ถ่�ยโอน ได้แก่ ก�รป้องกันไฟป่� และก�รปลูกต้นไม้ 
เท่�นั้น และก�รป้องกันไฟป่� ก็ถ่�ยโอนแต่ภ�รกิจไม่มีก�รถ่�ยโอนงบประม�ณ 
งบประม�ณยังคงอยู่ที่กรมอุทย�นฯ และอ้�งอิงม�ตร� 71 ของ พ.ร.บ. สภ�ตำ�บล 
และองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 โดยข้อบัญญัติดังกล่�วได้ผ่�นก�ร
พิจ�รณ�ของสภ�ตำ�บลแล้ว และได้เสนอเรื่องต่อน�ยอำ�เภอแม่ออน น�ยอำ�เภอ
ไม่ได้ให้คว�มเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ดังนั้น เมื่อครบกำ�หนด 15 วัน ท�ง อบต. 
จึงนำ�ข้อบัญญัติดังกล่�วกลับม�เสนอต่อสภ�ตำ�บลอีกครั้ง และท�งสภ�เห็นชอบ 
จึงประก�ศใช้ในที่สุด

เป้�หม�ยในก�รออกข้อบัญญัติมีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่
 ก) เปน็ก�รสร�้งคว�มภ�คภมูใิจใหแ้กช่�วบ�้นทีมี่หน�้ทีค่วบคมุดแูลก�รใช้
ประโยชน์จ�กป่� ว่�เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และมอบหม�ยจ�กน�ยก อบต. ซึ่งเป็น 
พนักง�นเจ้�หน้�ที่โดยตำ�แหน่ง
 ข) เปน็ก�รสร�้งขอ้ผกูพนัในด�้นงบประม�ณของ อบต. ทีจ่ะตอ้งสนบัสนนุ
ก�รดแูลรกัษ�ป�่ และทำ�ใหส้�ม�รถตัง้งบประม�ณเพือ่ดแูลสวสัดกิ�รใหแ้กช่�วบ�้น 
ที่ดูแลได้

8 ซึง่ใหอ้ำ�น�จแก ่อปท. ในก�รจดัระบบบรกิ�รส�ธ�รณะเพือ่ประโยชนข์องประช�ชนในทอ้งถิน่ของตนเอง  
ข้อ (24) ก�รจัดก�ร ก�รบำ�รุงรักษ�และก�รใช้ประโยชน์จ�กป่�ไม้ ที่ดิน ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อม.
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 ค) เป็นก�รสร้�งองค์คว�มรู้ และพัฒน�บุคล�กรของเทศบ�ล และชุมชน 
ก�รออกข้อบัญญัติใช้เวล�ถึง 2 ปี (เริ่มร่�งในปี พ.ศ. 2548 และประก�ศใช้ปี 
พ.ศ. 2550) ท�ง อบต. ได้มีก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้แก่ช�วบ้�น เกิดก�ร
สร้�งทีมง�นโดยมีนักวิช�ก�รเข้�ม�ช่วย โดย อ.ไพโรจน์ พลเพชร คณะกรรมก�ร
ปฏิรูปกฎหม�ยเป็นผู้ร่วมร่�งกฎหม�ย และให้ อ.ไพสิฐ พ�ณิชย์กุล เป็นผู้ดูแลให ้
คำ�ปรึกษ�แก่ชุมชน
 ง) เป็นก�รสร้�งเครือข่�ยนักวิช�ก�รจ�กภ�ยนอกเข้�ม�เรียนรู้ร่วมกัน

ขั้นตอนก�รออกข้อบัญญัติ9

 ก) อบต.แมท่� จดัประชมุองคก์รช�วบ�้นแมท่� เพือ่แลกเปลีย่นก�รบรหิ�ร
จัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ท้องถิ่น และห�กลไกก�รสนับสนุนคว�มเข้มแข็งองค์กร 
ช�วบ้�น ต่อก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท�
 ข) สม�ชิก อบต.แม่ท� ลงพื้นที่ศึกษ�ข้อมูลและรูปแบบก�รจัดก�รป่�
ชุมชน 7 หมู่บ้�น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร เรื่องบทบ�ทหน้�ที่ กลไกก�ร
สนับสนุนองค์กรช�วบ้�นในก�รจัดก�รป่�ชุมชนและก�รออกข้อบัญญัติตำ�บล
 ค) สภ� อบต.แมท่� จดัประชมุสม�ชกิ อบต. ฝ�่ยบริห�รของ อบต.แม่ท�  
เพื่อเสนอว�ระเรื่องก�รจัดทำ�ข้อบัญญัติตำ�บล ว่�ด้วยก�รจัดก�รป่�ชุมชน 
ตำ�บลแมท่� (ประชมุว�ระที ่1) ซ่ึงท่ีประชุมสภ� อบต. มมีตเิหน็ชอบ รบัในหลกัก�ร 
และให้สม�ชิก อบต. ดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลเพื่อทำ�ก�รยกร่�งเป็นข้อบัญญัติ
ตำ�บล ว่�ด้วยก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท�
 ง) สม�ชิก อบต.แม่ท� 7 หมู่บ้�น ลงพื้นที่จัดประชุมระดมคว�มคิดเห็น
และคว�มต้องก�รขององค์กรช�วบ้�น 7 หมู่บ้�น ต่อข้อบัญญัติตำ�บล ว่�ด้วย  
ก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท�
 จ) อบต. แม่ท� จัดประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล 7 หมู่บ้�น และยกร่�ง 
ข้อบัญญัติตำ�บล ว่�ด้วย ก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท�
 ฉ) สภ� อบต.แม่ท� เรียกประชุมสม�ชิก อบต. เพื่อเสนอร่�งข้อบัญญัติ
ตำ�บล เรื่องก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท� (ประชุมว�ระที่ 2) และให้ที่ประชุม
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่�งข้อบัญญัติตำ�บลและได้รับมติเห็นชอบให้นำ�ร่�งข้อ

9 คัดลอกจ�ก, ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ท� เรื่อง ก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท� พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ :  
แผนง�นสนับสนุนคว�มร่วมมอืในประเทศไทย ศนูยฝ์กึอบรมวนศ�สตรช์มุชนแหง่ภมูภิ�คเอเชยีแปซกิฟกิ.  
2551, หน้� 35-37.
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บญัญตัติำ�บลไปจดัทำ�เวทปีระช�พจิ�รณ ์รบัฟงัคว�มคดิเหน็รว่มกบัองคก์รช�วบ�้น 
แม่ท� 7 หมู่บ้�น
 ช) อบต.แมท่� จดัประชมุองคก์รช�วบ�้นแม่ท� 7 หมู่บ�้น เพือ่สร้�งคว�ม
เข้�ใจและทำ�ประช�พิจ�รณ์ พร้อมรับฟังคว�มคิดเห็นต่อข้อบัญญัติตำ�บล
 ซ) อบต.แมท่� รวบรวมข้อคิดเห็นและนำ�ไปปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ร�่งขอ้บญัญตัิ 
ตำ�บล ต�มมติ ส่วนใหญ่ของเวทีประช�พิจ�รณ์องค์กรช�วบ้�นแม่ท� 7 หมู่บ้�น
 ฌ) สภ� อบต.แมท่� เรยีกประชมุสม�ชกิ อบต. เพือ่ขอมตรัิบรองใหค้ว�ม
เห็นชอบต่อร่�งข้อบัญญัติตำ�บล เรื่องก�รจัดก�รป่�ชุมชน ตำ�บลแม่ท� (ประชุม
ว�ระที่ 3) และที่ประชุมมีมติรับร่�งข้อบัญญัติตำ�บล และให้นำ�ไปเสนอต่ออำ�เภอ 
เพื่อก�รพิจ�รณ�
 ญ) อำ�เภอศกึษ�และพจิ�รณ�ร�่งขอ้บญัญตัติำ�บล เรือ่งก�รจดัก�รป�่ชมุชน 
ตำ�บลแม่ท� ต�มขั้นตอนของ ม�ตร� 71 พ.ร.บ. อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
 ฎ) สภ� อบต.แม่ท� จัดประชุมสม�ชิก เพื่อพิจ�รณ� ทบทวน และขอมต ิ
ต�มร่�งข้อบัญญัติตำ�บล เรื่องก�รจัดก�รป่�ชุมชน ตำ�บลแม่ท� ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่�สองในส�มของจำ�นวนสม�ชิก อบต. ทั้งหมดเท่�ที่มีอยู่ และมีมติให้
น�ยก อบต. ลงชื่อ และประก�ศใช้ต�มขั้นตอนของ ม�ตร� 71 พ.ร.บ. อบต. 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
 ฏ) น�ยก อบต. ลงชื่อ และออกคำ�สั่งประก�ศข้อบัญญัติตำ�บลแม่ท�  
เรือ่งก�รจดัก�รป�่ชมุชนตำ�บลแมท่� และนำ�ไปตดิประก�ศต�มทีร่ะเบยีบกำ�หนดไว้

 ก�รออกข้อบัญญัติข้�งต้นชี้ให้เห็นว่� อบต. ได้ให้คว�มสำ�คัญกับชุมชน 
เป็นอย่�งม�ก เพร�ะทุกขั้นตอนมีก�รให้ประช�ชนมีส่วนร่วมอย่�งทั่วถึง  
โดยตระหนักว่� “ป่�” เป็นของชุมชน ถ้�ชุมชนไม่ให้คว�มร่วมมือ หรือมีสำ�นึกว่� 
“ป�่” เปน็ของชมุชน อบต. หรอืผูน้ำ�ก็ไมส่�ม�รถรกัษ�ป�่ไวไ้ด ้ฉะนัน้ก�รดำ�เนนิง�น 
ของ อปท. ไม่ว่�ในประเด็นใดต้องแสวงห�คว�มร่วมมือจ�กชุมชนให้ได้จึงจะ
ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยที่ต้องก�ร  
 ข้อบัญญัติดังกล่�ว บังคับใช้ครอบคลุมเขตพื้นที่ป่�อนุรักษ์ (วงที่ 4) มีก�ร 
กำ�หนดป่�ชุมชนไว้ 5 ป่� โดยมีแนวลำ�ห้วยเป็นตัวแบ่งเขต โดยแบ่งก�รดูแล 
ต�มหมู่ ดังนี้ ป่�ชุมชนหมู่ 1 หมู่ 2-3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6-7 ป่�ชุมชนใน อบต. 
แม่ท� ประกอบด้วย
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 “(1) ป่าชุมชนบ้านทาม่อน เนื้อที่จำานวน 8,548 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับห้วยป่ากล้วยจนถึงสันต้นม่วงคุ๊ ทิศใต้ติดต่อกับสันห้วยแล้ง ห้วยนำ้าขุ่น 
และสนักลางหว้ยปา่เต้า ทศิตะวนัออก ตดิตอ่กบั หว้ยแมบ่อนบก และทศิตะวนัตก 
ติดต่อกับห้วยแม่ผาแหน และสันห้วยแม่ลาน 
 (2) ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม-บ้านค้อกลาง เนื้อที่จำานวน 18,813 ไร่  
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับห้วยยาบ สันห้วยแล้ง และห้วยแม่ตะกร้า ทิศใต้
ติดต่อกับสันเขาห้วยแม่เลาะ และห้วยแม่ค่อม ทิศตะวันออกติดต่อกับห้วยแม่นึง 
และห้วยแม่แจก และทิศตะวันตกติดต่อกับลำานำ้าแม่ทา 
 (3) ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย เนื้อที่จำานวน 5,000 ไร่ มีอาณาเขตทิศเหนือ
ติดต่อกับห้วยนำ้าขุ่น ทิศใต้ติดต่อกับห้วยปงกา ทิศตะวันออกติดต่อกับห้วยเมี่ยง 
และห้วยฮ่อม และทิศตะวันตกติดต่อกับห้วยแม่ธิ 
 (4) ปา่ชมุชนบา้นปา่นอด เนือ้ทีจ่ำานวน 10,601 ไร ่มอีาณาเขตทศิเหนอืตดิตอ่
กับสันห้วยทราย และขุนห้วยนำ้าขุน ทิศใต้ติดต่อกับห้วยป่ากล้วย และห้วยแม่ตีบ  
ทิศตะวันออกติดต่อกับห้วยแม่เลาะ และทิศตะวันตกติดต่อกับห้วยแม่ธิ 
 (5) ป่าชุมชนบ้านดอนชัย-บ้านใหม่ดอนชัย เนื้อที่จำานวน 9,862 ไร่  
มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับสันกอม่วงจดสันเขาแม่ตีบ ทิศใต้ติดต่อกับห้วยหก  
และห้วยแม่โฮงห่าง ทิศตะวันออกติดต่อกับสันเขาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ติดสันเขาห้วยไม้งุ้น จดสันเขาแม่ขะแมว ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อกับห้วยหก
ตดิสนัเขาแม่ปา่ขา่ ทศิตะวนัตกตดิตอ่กบัสนัเขาหว้ยแมธ่ ิและทศิตะวนัตกเฉยีงใต้
ติดต่อกับลำาห้วยจะค่าน จดสันเขาแม่โฮ่งห่าง โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดการอนุรักษ์ 
ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 12 ปี
 ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ทา และสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำาสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลนี้” 10

 สำ�หรบัคณุสมบตัขิองคนทีจ่ะสมคัรเปน็สม�ชกิป�่ชมุชน จะเปน็คนในพืน้ที่
หรือไม่ก็ได้ 11 แต่ก�รขอใช้ประโยชน์จ�กป่�ต้องขออนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�ร
ชุมชนก่อน ว่�จะอนุญ�ตหรือไม่ (ก�รเป็นสม�ชิกไม่มีค่�ใช้จ่�ย แต่อ�จเสีย 
ค่�ใช้จ่�ยกรณีขอใช้ประโยชน์จ�กป่�)12 

10 ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ท�เรื่อง ก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท� พ.ศ. 2550,หน้� 19-20.
11 ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ท�เรื่อง ก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท� พ.ศ. 2550, ข้อ 17.
12 ข้อบัญญัติตำ�บลแม่ท�เรื่อง ก�รจัดก�รป่�ชุมชนตำ�บลแม่ท� พ.ศ. 2550, ข้อ 16,17.
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 ก�รใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ท�ง อบต. พย�ย�มพฒัน�ใหช้�วบ�้นมกี�รใชป้ระโยชน ์
ที่ดินอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อเพิ่มร�ยได้ โดยทิศท�งอ�จพัฒน�เป็นระบบเกษตร
ประณีตที่ใช้คว�มรู้ม�กขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่�สินค้�เกษตร
 ปัจจุบัน กองทุนป่�ชุมชน ระดับตำ�บลมีเงินกองทุนประม�ณแสนกว่�บ�ท  
ในขณะทีก่องทนุระดับหมูบ้่�นมปีระม�ณ 3-4 แสนบ�ท และ อบต. กมี็ก�รสนบัสนนุ 
งบประม�ณทกุป ีโดยสนบัสนนุในรปูก�รจดักจิกรรม อ�ท ิค�่อ�ห�รเล้ียงช�วบ�้น
ที่ม�ร่วมทำ�แนวกันไฟ เป็นต้น
 จะเห็นว่�ก�รรักษ�ป่�ของช�วบ้�นแม่ท� เป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง อบต. 
กับช�วบ้�นที่หนุนเสริมซึ่งกันและกัน โดย อบต. เป็นองค์กรที่มีอำ�น�จและ 
งบประม�ณ สว่นช�วบ้�นเป็นผูม้บีทบ�ทในกจิกรรมอนรุกัษป์�่ ก�รที ่อบต. ไดเ้ข�้ม� 
มีบทบ�ทในฐ�นะตัวประส�นในก�รจัดก�รป่�ของหมู่บ้�นต่�งๆ รวมถึงออก 
ข้อบัญญัติเพื่อรองรับคว�มชอบธรรมในก�รดูแลป่�ของช�วบ้�นสนับสนุน 
งบประม�ณในก�รดูแลป่� นอกจ�กน้ีช�วบ้�น และ อบต. ยังได้สร้�งข้อตกลง 
ในก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�กป่�ทำ�ให้ช�วบ้�นมีสำ�นึกว่�ป่�เป็นของชุมชน 
จึงส�ม�รถรักษ�ป่�ในพื้นที่ไว้ได้

5.2.4	 การจัดการทรัพยากรอื่นๆ
 นอกจ�กทรัพย�กรป่�ไม้ และที่ดินแล้ว ท�ง อบต.แม่ท� ยังสนใจก�รจัด
ก�รทรัพย�กรนำ้� เนื่องจ�ก นำ้�เป็นสิ่งสำ�คัญต่อก�รเกษตร ห�กช�วบ้�นส�ม�รถ
ทำ�ก�รเกษตรได้ตลอดปี จะส่งผลถึงร�ยได้ของช�วบ้�นที่เพิ่มขึ้น เมื่อเศรษฐกิจดี 
สังคมก็จะดีต�มไปด้วย
 พืชเศรษฐกจิในพืน้ที ่อบต.แมท่� คอื ข�้วโพดฝกัออ่น ฤดฝูนจะปลูกในทีสู่ง  
ฤดูแล้งปลูกในที่น� มีลำ�ไยบ้�งบ�งส่วน แต่เป็นก�รปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลม�ก 
ผลผลิตจึงไม่ค่อยดีนัก นอกจ�กน้ียังมีก�รเลี้ยงโคขุน โดยให้กินต้นข้�วโพด  
เปลือกข้�วโพด ซึ่งเป็นร�ยได้เสริมของช�วบ้�น
 ปจัจบุนัระบบเหมอืงฝ�ยโบร�ณถกูทำ�ล�ย มีก�รสร้�งเหมืองฝ�ยคอนกรีต
ม�ทดแทนฝ�ยแบบเดิม ทำ�ให้ช�วบ้�นเคยชิน และเห็นว่�เป็นหน้�ที่ของ อบต.  
ทีจ่ะตอ้งเข�้ม�จดัก�รนำ�้ใหเ้หม�ะสมกบัคว�มตอ้งก�ร แตอ่ำ�น�จหน้�ทีข่อง อปท. 
ในก�รจัดก�รนำ้�ยังมีอยู่จำ�กัด อ�ทิ จะขุดลอกคูคลอง สร้�งฝ�ยก็ต้องขออนุญ�ต
จ�กกรมเจ้�ท่�ก่อน
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 ปัจจุบัน อบต. แม่ท� มีโครงก�รเพื่อแก้ไขปัญห�นำ้�ข�ดแคลนในฤดูแล้ง 
และนำ้�หล�กในฤดูฝน โดยจะเป็นก�รแก้ไขทั้งลุ่มนำ้�ท�ตอนบน (ซึ่งมี 4 อปท.)  
ในขัน้แรก ตอ้งก�รรวบรวมขอ้มลูผูใ้ช้นำ�้ว�่ท้ังปีมกิีจกรรมก�รใชน้ำ�้อย�่งไร ตอ้งใช ้
ปริม�ณเท่�ไหร่ และในปัจจุบัน อบต. มีอ่�งเก็บนำ้�อยู่ 3 อ่�ง จะต้องเพิ่มแหล่ง
กักเก็บนำ้�หรือไม่ อย่�งไร เพื่อจะได้ว�งแผนก�รจัดสรรนำ้�ให้เหม�ะสม ช�วบ้�น
จะไดว้�งแผนก�รผลติได ้ปจัจบุนัในฤดแูลง้ช�วบ�้นทำ�ก�รเกษตรไมไ่ดก้จ็ะเข�้ป�่ 
เก็บของป่�ม�ข�ย ส่วนคนรุ่นใหม่จะเข้�ไปทำ�ง�นในเมือง ท้ิงเด็กเล็กไว้ให้คนแก่เล้ียง  
อ�จเกิดปัญห�สังคม หรือคนอ�จละทิ้งที่ถิ่นฐ�นไปอยู่ในเมืองเหมือนกับคนใน
ภ�คอีส�น 
 ในด้�นคุณภ�พนำ้�ที่ผ่�นม�แหล่งนำ้�ยังไม่มีปัญห�เร่ืองคุณภ�พนำ้�  
แต่ปัจจุบันได้มีโครงก�รหลวงเข้�ม�ในพื้นที่ อบต. ท�เหนือ ทำ�ให้เร่ิมมีปัญห�
เรื่องส�รเคมีเกษตรปนเปื้อนในแหล่งนำ้�บ้�ง รวมถึงในพื้นที่มีสน�มกอล์ฟตั้งอยู่ 
ระหว่�งลุ่มนำ้�ท�เหนือและท�กล�ง ทำ�ให้มีก�รผันนำ้�ไปใช้ในสน�มกอล์ฟใน
ปริม�ณม�ก ทำ�ให้เกษตรกรที่อยู่ท้�ยนำ้�เกิดผลกระทบจ�กก�รไม่มีนำ้�เพียงพอ
ต่อก�รทำ�ก�รเกษตร

5.2.5	 ปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำานาจ
 ก�รกระจ�ยอำ�น�จม�สู ่อปท. แมจ้ะมกี�รดำ�เนนิก�รม�หล�ยปแีล้ว แตย่งั
มีข้อกฎหม�ย ระเบียบปฏิบัติอยู่จำ�นวนม�กที่ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของ อปท. ล่�ช้�
และไม่เป็นต�มวัตถุประสงค์ เช่น
 ก) กฎหม�ยปัจจุบันมักให้ผู้บริห�รระดับสูงของหน่วยง�นร�ชก�ร 
ส่วนกล�งเป็นผู้มีอำ�น�จตัดสินใจในขั้นสุดท้�ย ทั้งที่บ�งเรื่องอ�จไม่จำ�เป็นต้องมี
ขั้นตอนส่งไปถึงส่วนกล�ง ควรมีก�รมอบอำ�น�จให้แก่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด หรือ
น�ยอำ�เภอในก�รพิจ�รณ�อนุมัติได้ เนื่องจ�กจะมีคว�มใกล้ชิด และเข้�ใจบริบท
ของพื้นที่ได้ม�กกว่� นอกจ�กนี้ ควรมีก�รกำ�หนดขอบเขตหน้�ที่รับผิดชอบของ 
อปท. ไปต�มพื้นที่และคว�มส�ม�รถของแต่ละ อปท. ที่มีบริบทและศักยภ�พที่
แตกต่�งกัน
 ข) ในพ้ืนทีช่นบทแบบ อบต. แมท่� ก�รปกครองในรปูแบบ อบต. มคีว�ม
เหม�ะสมม�กกว่�ก�รยกฐ�นะเป็นเทศบ�ล เพร�ะก�รเป็น อบต. ทำ�ให้มีตัวแทน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้�น ซ่ึงตัวแทนเหล่�น้ันส�ม�รถสะท้อนปัญห�ของช�วบ้�นได้
อย่�งทั่วถึง แต่ก�รยกฐ�นะเป็นเทศบ�ลทำ�ให้หมู่บ้�นที่มีขน�ดเล็กสูญเสียโอก�ส
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ในก�รมีตัวแทน เพร�ะตัวแทนหรือสม�ชิกเทศบ�ล (สท.) จะไปกระจุกตัวอยู่ใน 
หมู่บ้�นใหญ่และมีจำ�นวนประช�กรม�ก ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถสะท้อนปัญห�ของ 
ช�วบ�้นได ้รวมถึงระเบียบบ�งข้อที่ใชบั้งคับในเขตเทศบ�ล เชน่ เรือ่งคว�มสะอ�ด 
ก�รห้�มเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้�น ขัดต่อวิถีชีวิตในชนบท เป็นต้น
 ค) ด�้นงบประม�ณ ควรใหอ้สิระด�้นก�รเงนิก�รคลงัม�กขึน้ อ�ท ิก�รใชจ้�่ย 
ต�มระเบียบพัสดุควรให้มีคว�มยืดหยุ่นต�มคว�มต้องก�รของพื้นที่ งบประม�ณ
ควรลงม�ต�มกำ�หนด ไมค่วรล�่ช�้ เพร�ะบ�งครัง้เมือ่ไดร้บังบประม�ณกเ็ปน็ชว่ง
ที่ไมเ่หม�ะสมทีจ่ะดำ�เนนิก�ร เชน่ ไดร้บังบประม�ณทำ�ถนนในชว่งฤดฝูน เปน็ตน้ 
ปัจจุบัน อบต. แม่ท� ได้รับงบประม�ณรวมประม�ณ 15 ล้�นบ�ท และมีก�รใช ้
งบประม�ณกับผู้สูงอ�ยุประม�ณ 4 ล้�นบ�ท 
 ง) ก�รเก็บภ�ษี อบต. แม่ท� เก็บภ�ษีได้ไม่ม�กเนื่องจ�กเป็นชุมชน
เกษตรกรรมในชนบทไม่ค่อยมีร้�นค้�/ อุตส�หกรรม ควรให้อำ�น�จ อปท. ในก�ร
ตัดสินใจม�กขึ้นว่�จะเก็บภ�ษีอย่�งไร อ�ทิ ต�มกฎหม�ย อปท. ต้องผ่อนผัน 
ก�รเก็บภ�ษีจ�กเจ้�ของที่ดินที่มีที่ดินตำ่�กว่� 3 ไร่ แต่บ�งครั้ง ที่ดิน 3 ไร่  
ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้แก่เจ้�ของม�กกว่�เกษตรกรที่มีที่ดินม�กกว่� 3 ไร่  
ดังน้ัน ควรมีก�รเก็บภ�ษีต�มผลประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ม�กกว่�ก�รเก็บภ�ษีต�มขน�ดพื้นที่
 จ) ด้�นบุคล�กร เนื่องจ�ก อบต. เป็น อบต. ขน�ดกล�ง มีเจ้�หน้�ที่ 
อยูป่ระม�ณ 9 คน ท�ง อบต. ไดพ้ฒัน�บคุล�กรจนเปน็บคุล�กรทีมี่คว�มส�ม�รถ 
แตก่�รทีเ่จ�้หน้�ท่ีจะมคีว�มก้�วหน้�เติบโตไปในตำ�แหนง่ทีส่งูขึน้ไมส่�ม�รถทำ�ได ้
เน่ืองจ�กคว�มจำ�กดัของกรอบตำ�แหนง่ เชน่ ตอ้งก�รขอกำ�หนดตำ�แหนง่ รองปลัด 
อบต. เพิ่ม โดยที่ยังมีจำ�นวนบุคล�กรเท่�เดิม และ อบต. มีงบประม�ณพอที่จะ
จ�่ยค่�ตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ได ้แตก่็ไมส่�ม�รถขอตำ�แหนง่ได ้ดงันัน้ ห�กเจ�้หน�้ที่
ต้องก�รคว�มก้�วหน้�จะต้องขอย้�ยไปอยู่ อปท. ที่มีขน�ดใหญ่กว่� ทำ�ให้คนดีๆ 
เก่งๆ ไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆ  อปท.เล็กๆ ก็จะได้คนใหม่ที่ไม่มีประสบก�รณ์ ทำ�ให้
ก�รพัฒน� อปท. ขน�ดเล็กเป็นไปได้อย่�งเชื่องช้�
 ฉ) ช�วบ�้นจะเรยีนรู ้และสนใจนโยบ�ยของรัฐ เม่ือเปน็เร่ืองทีส่่งผลกระทบ 
ต่อวิถีชีวิตของตนเองโดยตรง นโยบ�ยรัฐบ�งอย่�ง ช�วบ้�นอ�จจะไม่รับรู้ถึง 
ผลกระทบตอ่ตนเองกจ็ะไมส่นใจ อย�่งไรกต็�ม ควรใหช้มุชนไดเ้ข�้ม�ร่วมตดัสินใจ 
ในนโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเข� 
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 ก�รอนรุกัษแ์ละจัดก�รป่�ชมุชนในพืน้ที ่อบต. แมท่� เปน็ตน้แบบของหล�ย
ชุมชนที่ อบต. ได้เข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งสำ�คัญ ทั้งก�รสนับสนุนด้�นงบประม�ณ
ในก�รดำ�เนินก�ร ก�รออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นฐ�นในก�รสร้�งคว�มชอบธรรมใน
กิจกรรมของช�วบ้�น (ในที่น้ีคือ ข้อบัญญัติเรื่อง ก�รจัดก�รป่�ชุมชน) รวมถึง
ก�รให้ช�วบ้�นเข้�ม�ร่วมกำ�หนดแผนว่�ในแต่ละปีจะทำ�อะไร ก�รตรวจสอบก�ร
ทำ�ง�นของ อบต. ซึง่เปน็ก�รสร�้งคว�มรว่มมอืระหว�่งช�วบ�้น และ อบต. ทำ�ให้
ก�รดำ�เนินง�นของ อบต. ประสบผลสำ�เร็จ และตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของ
ช�วบ้�นได้อย่�งแท้จริง
 นอกจ�กน้ี อบต. แมท่� ยงัสร้�งเครอืข่�ยอย�่งกว้�งขว�งทัง้ภ�ยในชมุชน 
และอ�ศัยพลังภ�ยนอก (นักวิช�ก�ร, NGOs, ป่�ไม้) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่�งๆ 
และสร้�งองค์คว�มรู้ควบคู่กับก�รเคลื่อนไหว ทำ�ให้แสวงห�คว�มร่วมมือจ�ก 
องค์กรอื่นๆ ได้อย่�งกว้�งขว�ง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่�ก�รขับเคลื่อนประเด็นต่�งๆ  
ของ อปท. ไม่ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งโดดเดี่ยว ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กหล�ยฝ่�ย
จึงจะทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของ อปท. ประสบคว�มสำ�เร็จได้

5.3	 สรุป

 คว�มพย�ย�มในก�รปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยมีม�อย่�งต่อเนื่องย�วน�น 
แต่ยังไม่พบแนวท�งที่ส�ม�รถปฏิบัติได้จริง เนื่องด้วยหล�ยปัจจัย เช่น กลุ่มคน
ที่มีอำ�น�จในก�รออกกฎหม�ยปฏิรูปที่ดิน เช่น ส.ส. (สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร)  
ส.ว. (สม�ชิกวุฒิสภ�) ล้วนเป็นบุคคลที่ครอบครองที่ดินจำ�นวนม�ก รวมถึงที่ดิน 
จำ�นวนม�กอยู่ในคว�มครอบครองของน�ยทุนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่สำ�คัญของ
นักก�รเมือง เป็นต้น แต่ประเด็นที่น่�วิตก คือ เกษตรกรไทยที่ต้องอ�ศัยที่ดิน 
ในก�รทำ�กินกลับเป็นกลุ่มคนที่ไร้ที่ดิน หรือมีก็จำ�นวนน้อยกว่�จะพอทำ�กินได้  
ท่ีดินในประเทศจำ�นวนม�กกลับตกอยู่ในก�รครอบครองของคนจำ�นวนไม่กี่
เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ซำ้�ปล่อยที่ดินเหล่�นั้นให้รกร้�งว่�งเปล่� ไม่มีก�รทำ�
ประโยชน์แต่อย่�งใด ปัญห�ที่ดินจึงเป็นปัญห�ใหญ่ และทวีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง 
ต่อก�รพัฒน�ประเทศ ถ้�เร�ไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ก�รกระจ�ยที่ดินได้ก็จะเป็น
ระเบิดเวล�ที่สั่นคลอนสังคมไทย เพร�ะที่ดินเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในก�รผลิตของ
เกษตรกร
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 แม้ว่�ในปัจจุบันจะมีก�รออกโฉนดชุมชนในพื้นที่ต่�งๆ แต่ก็ยังไม่อ�จ 
เป็นหลักประกันได้ว่�จะเป็นแนวท�งที่กระจ�ยก�รถือครองที่ดินให้ประช�ชนได้
อย่�งทั่วถึง เพร�ะโฉนดชุมชนเป็นนโยบ�ยรัฐบ�ลปัจจุบันซึ่งไม่แน่ว่�รัฐบ�ล 
ชุดต่อไปจะทำ�ต่อหรือไม่ ก�รออกระเบียบก็เป็นระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี  
ซึ่งอ�จจะแก้ไข หรือยกเลิกได้โดยง่�ย แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รออกโฉนดชุมชน 
กเ็ปน็คว�มพย�ย�มของก�รกระจ�ยก�รถอืครองทีด่นิ และเปน็มติิใหมข่องก�รออก
นโยบ�ยที่ให้ประช�ชนเข้�ม�ร่วมในขั้นตอนต่�งๆ อย่�งกว้�งขว�ง เป็นก�รสร้�ง 
นโยบ�ยจ�กล่�งขึ้นบน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ ต�มม�
 ก�รแก้ปัญห�ทีด่นิไมอ่�จทำ�ไดเ้พยีงวนัเดยีว หรอืในเวล�สัน้ๆ แตต่อ้งมกี�ร
ปฏริปูอย�่งจรงิจงัอ�ศยัคว�มรว่มมอืของทกุภ�คสว่น  และตอ้งใหค้ว�มสำ�คญัแก ่
อปท. ที่เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประช�ชนในระดับฐ�นร�ก เพื่อให้ก�รปฏิรูปที่ทำ�กิน
เป็นจริงได้
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 ท�งทะเลและช�ยฝั่ง กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง. เอกส�ร 
 ประกอบก�รอบรมเรื่องทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง. กรุงเทพฯ: ชุมนุม 
 สหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด. 2548.
สมัชช�ปฏิรูปประเทศไทย. สมัชช�ปฏิรูป 1. หลัก 3 “ก�รคืนคว�มเป็นธรรม 
 ใหก้บัประช�ชนกรณทีีด่นิและทรพัย�กร”. สมัชช�ปฏรูิประดบัช�ตคิร้ังที ่1  
 24 กุมภ�พันธ์ 2554.
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. สมัชช�ปฏิรูป 1. หลัก 3 “ก�รปฏิรูปก�รจัดสรรทรัพย�กรที่ดินอย่�งเป็น 
 ธรรม”. สมัชช�ปฏิรูประดับช�ติครั้งที่ 1 24 กุมภ�พันธ์ 2554.
สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย. นโยบ�ยที่ดิน. กรุงเทพฯ: สถ�บันวิจัย 
 เพื่อก�รพัฒน�ประเทศ, 2529.
สถ�บันวิจัยเพ่ือก�รพัฒน�ประเทศไทย. ร�ยง�นก�รศึกษ�โครงก�รขับเคลื่อน 
 ยทุธศ�สตรก์�รบรหิ�รจดัก�รทีด่นิ. กรงุเทพฯ: สถ�บนัวจิยัเพือ่ก�รพฒัน� 
 ประเทศ, 2553.
สิริวรรณ สิรวณิชย์. ยุทธศ�สตร์ของช�วบ้�นในก�รพัฒน�เกษตรกรรมและก�รใช ้
 ที่ดิน บ้�นศรีเตี้ย อำ�เภอบ้�นโฮ่ง จังหวัดลำ�พูน. วิทย�นิพนธ์ศิลปศ�สตร 
 มห�บัณฑิต ภ�ควิช�ประวัติศ�สตร์ คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย 
 เชียงใหม่, 2551.
สรุตัน์  สบืเหล�่รบ. นโยบ�ยเอกส�รสทิธ ิ.์ ในเอกส�รประกอบก�รสมัมน�แนวท�ง 
 แก้ไขปัญห�ที่ดินทำ�กินในเขตพื้นที่ป่� วันที่ 25-26 สิงห�คม 2532  
 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล เล่ม 5.
สำ�นักง�นอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ช�ยเลน กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง  
 กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม. พันธุ์ไม้ป่�ช�ยเลนใน 
 ประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตร 
 แห่งประเทศไทย จำ�กัด. 2552.
โสภณ ชมช�ญ. นโยบ�ยส�ธ�รณะว่�ดว้ยก�รจดัก�รทีด่นิ สถ�นภ�พและบทบ�ท 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เชียงใหม่: สถ�บันศึกษ�นโยบ�ย 
 ส�ธ�รณะ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่, 2554.

. คว�มเหล่ือมลำ�้และคว�มไมเ่ปน็ธรรมด�้นทีด่นิและป�่ไม ้ป�ฐกถ�เส�หลกั 
 ของแผนดิน ชุด คว�มเหลื่อมลำ้�และคว�มไม่เป็นธรรมในก�รเข้�ถึง 
 ทรัพย�กรและบริก�รพื้นฐ�นของประเทศไทยครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภ�พันธ์  
 2554 ณ ห้อง 111 อ�ค�รมห�จุฬ�ลงกรณ์.
สำ�นักง�นก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. ก�รปฏิรูปท่ีดินในที่ของรัฐ เอกส�ร 
 เผยแพร่ฉบับที่ 281 เมษ�ยน 2542. 
หนังสือชุดทำ�เนียบป่�ชุมชนภ�คเหนือ. เชียงใหม่: เครือข่�ยชุมชนภ�คเหนือ.  
 2544.
หนงัสอืเลขที ่นร 0206 / 6179 สำ�นกัเลข�ธกิ�รคณะรฐัมนตรี ลงวนัที ่6 พฤษภ�คม  
 2536.
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 รัฐบ�ล 24 มิถุน�ยน 2554. 
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อจัฉร� รกัยุติธรรม. จ�กกฎหม�ย-นโยบ�ยป�่ไมถ้งึรฐัธรรมนญูฉบบัใหมท่วงถ�ม 
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 รักยุติธรรม. 3 ทศวรรษป่�ชุมชนท่�มกล�งคว�มสับสนของสังคมไทย.  
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 Black Lead, 2547.
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พระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดเขตหวงห้�มที่ดินในท้องที่ อำ�เภอเมืองก�ญจนบุรี  
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