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มูลนิธิฯ เนนการสนับสนุนการเรียนรู การแลกเปลี่ยนทางความคิดระหวางผูคนใน 
สังคม เปาหมายหลักของมูลนิธิคือการสรางโอกาสทางดานการศึกษาในมิติทาง
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันและประเทศ
ตางๆ เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสรางความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่งภายใตโครงการ   
การติดตามความชวยเหลือ (Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลลสํานักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่ม และดําเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลา 
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยืน 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสําหรับทุกบุคคล ทุกชุมชน 
กลุมตางๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สําหรับ
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547   ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
ไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องสําหรับภารกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู     
สึนามิไดทําใหประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมู เกาะมัลดีฟ และ
ประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝง ซึ่งเสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคน
นับแสนตางตองการความชวยเหลือเปนอยางมาก อยางไรก็ตามความเสียหายที่
เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียง
ระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิเทานั้น 
 
เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับ
ผลกระทบเปนสวนใหญ ที่พักอาศัยช่ัวคราวไดรับการกอสรางขึ้น สําหรับผูรอดชีวิต 
ลายพ้ืนที่ไดรับการจัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจําเปนตอการฟนฟูความ
เปนอยูสําหรับชาวประมงทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดย
ชุมชนที่ไดรับการฟนฟู  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญใน
ขณะนี้จึงถือไดวากําลังเขาสูการมีเสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจาก
คาํวาปกติสุขอีกมากนัก 
 
การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกําลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟู
ความเสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแก
การบรรเทาผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจาก
ผลกระทบโดยตรงของสึนามิ  มีความโดดเดนดานความรวดเร็วและประสิทธิภาพ 
ความชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีความจําเปนสําหรับการฟนฟูผลกระทบ
ทางออมจําเปนตองมุงไปที่ประสิทธิผลในระยะยาว  และความยั่งยืนเมื่อคํานึงถึง
สภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพัก
อาศัยสําหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทํากิน สตรี เด็ก ประเด็นทางดานเพศสภาพ 
รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานี้ มาตรการตางๆ จึง



 

มีความจําเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความชวยเหลือในอดีต 
เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูพ้ืนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาว
จะเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตาม
ความรับรูและการใหคํานิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบ
จากสึนามิ 

• พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษ
เนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

• สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและ
การดําเนินการโครงการฟนฟูระยะยาว 

• หนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล  และ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใช
งานและประโยชนของบุคคลและชุมชน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติหรือ
ศาสนา 

• ริเริ่มระบบ/กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
นําทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 

• เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนา
พ้ืนที่ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง และนําไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
กวาสภาพกอนเหตุการณสึนามิ 

 
หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และ
สังคมทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ ก็จะกลับ
กลายเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจสําหรับทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือและการประสานงานที่แข็งขัน 
การเปดใจกวางและความสมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ 
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คํานําที่ 1  
 

เพียงหนึ่งวันหลังเหตุการณสึนามิในป  2547 ขณะที่ทั่วโลกกําลังพยายามตรวจสอบผล
จากความเสียหายอันใหญหลวงที่เกิดจากภัยพิบัติในครั้งนั้น คนงานของนักเก็งกําไรที่ดิน 
ก็ไดเริ่มกันเขตลอมรั้วในพื้นที่ประสบภัยหลายแหง เพื่อแสวงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้น
จากการลงทุนในอนาคต แนนอนวากรณีปญหาเหลานี้ถือวาเปนปญหาที่รุนแรงมากที่สุด
ประการหนึ่ง แตปญหานี้กลับเปนเหมือนปลายยอดของภูเขาน้ําแข็งที่ปรากฏใหเห็นเพียง 
สวนหนึ่งของปญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในที่ดิน    
 
รายงานฉบับนี้ไดเกิดขึ้นจากความรวมมือของผูแตงซึ่งไดแก คุณศยามล ไกยูรวงศ      
คุณสมยศ  โตะหลัง และคุณดาวรรณ สันหลี ซึ่งไดมีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
กรณีปญหาความขัดแยง ในเรื่องที่ดินในชุมชนชายฝงอันดามันที่ทางเครือขายความ
ชวยเหลือชุมชนชายฝงอันดามัน ไดรับทราบและไดนําเสนอเรื่องราวของกรณีความ
ขัดแยงของบุคคลและชุมชนหลายชุมชน  
 
การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนสงที่ชุมชนไมอาจหลีกเลี่ยงได 
โดยมีการสานตอจากรัฐบาลหลายชุด ซึ่งก็ไดทาํใหมูลคาในที่ดินสูงขึ้นอยางมาก และ 
สิ่งเหลานี้ก็ยังเปนรากฐานทางโครงสรางของปญหาความขัดแยง ในเรื่องที่ดินอีกดวย 
หลังจากเหตุการณสึนามิภาคการทองเที่ยวที่ไดรับความเสียหายอยางหนักก็อยูในรายการ
ของภาคสวนที่จะไดรับความชวยเหลือในลําดับตนๆ จากภาครัฐ โอกาสในการแสวงหา
ผลประโยชนที่กอใหเกิดกรณีความขัดแยงใหมๆ ที่ไดปะทุขึ้นระหวางชุมชนชายขอบ
ตามแนวชายฝงอันดามัน นายทุนนักเก็งกําไรที่ดิน รวมทั้งหนวยงานของภาครัฐอีกดวย  
กรณีความขัดแยงสวนใหญยังไมไดรับการแกไข ดังนั้นจึงทําใหหลายชุมชนยังอยูใน
ภาวะกระอักกระอวนกับปญหาที่เกิดขึ้น     
 
การวิเคราะหและนําประเด็นที่นาสนใจที่เกิดขึ้นในระหวางที่มีการดําเนินการฟนฟูสึนามิ
ในระยะยาวมาเปนประเด็นในการอภิปรายใหกับสาธารณะชนไดทราบ รวมทั้งเชื่อมโยง
ประเด็นเหลานี้ เขาสูกระบวนการพัฒนาในบริบทที่เปนมากกวาการฟนฟูสึนามิในพื้นที่
ประสบภัย เปนเปาหมายหลักของโครงการสึนามิ เอด วอทช ซึ่งเปนโครงการหนึ่งของ
มูลนิธิไฮนริคเบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  นอกจากนี้ความสนใจ



 

เฉพาะของโครงการสึนามิ เอด วอทช ที่ใหความสําคัญกับการดําเนินการพัฒนาและ
ฟนฟูอันเปนแบบอยางที่ดีที่จะสามารถนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการตอไปใน
อนาคต ก็เปนเปาหมายในการดําเนินโครงการอีกประการหนึ่ง ทางโครงการมุงหวังที่จะ
เปนอีกชองทางหนึ่งในการเปนเวทีในการนําเสนอมุมมองที่มีตอการฟนฟูที่นําเสนอโดย
ชุมชนผูประสบภัย ใหกับสาธารณะชนไดรับทราบ  
 
มูลนิธิไฮนริคเบิลล ใครขอขอบคุณผูแตงทั้งสามทาน ในการจัดทําหนังสือในครั้งนี้ดวย  

 
เชียงใหม , เมษายน 2551 
ดร. ไฮเกอ เลิชมานน 
ผูอํานวยการมูลนิธิไฮนริคเบิลล สํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 



 

คํานําที่ 2  
 
จากการที่ไดติดตามกระบวนการฟนฟูหลังสึนามิ โครงการสึนามิเอดวอทชก็ได
สังเกตเห็นความจริงที่วาชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิอยูแลวกลับยังตองกลาย
มาเปนเหยื่อของการพัฒนาที่ไมคํานึงถึงความชอบธรรมซ้ําเขาไปอีก โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการที่ตองไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในขณะที่ปญหา
ความขัดแยงในเรื่องที่ดินในชุมชนชายฝงอันดามัน ก็ไดมีการระบุถึงในหนังสือของ
โครงการสึนามิเอดวอทชไปแลวอยูเนืองๆ กอนหนานี้หนังสือเลมนี้จะพูดถึงปญหา 
ที่ดินในเชิงลึกมายิ่งขึ้น  
 
ปญหาความขัดแยงเรื่องสิทธิในที่ดินเปนปญหาที่มีมาแตเดิมในอดีต และกลับทวี
ความรุนแรงขึ้นหลังเหตุการณสึนามิ ในป 2547 จากนโยบายที่ทางรัฐและเอกชนได
มุงพัฒนาใหพ้ืนที่ทางภาคใตของไทย เปนศูนยกลางทางการทองเที่ยวของโลก      
ทําใหชุมชนชายฝงอันดามัน ตองตกอยูในสภาพของการเปนเหยื่อของการแสวงหา
ผลประโยชน รวมทั้งเปนเหยื่อของปรัชญาในการพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตที่ไม
คํานึงวาจะตองแลกมาดวยอะไรบาง   
 
สิทธิในที่ดินที่ตอสูเพื่อใหไดมา และกระบวนการตอสูที่ดําเนินมาหลายปทําใหชุมชน 
ตางๆ ตกอยูในภาวะที่กลืนไมเขาคายไมออกจนกระทั่งปจจุบัน การใชโอกาสทาง
ธุรกิจใหเปนประโยชน รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการไดรับประโยชนทางธุรกิจ 
จากภาคการทองเที่ยวดวยตนเองของชุมชนจึงไมสามารถเปนไปได การพัฒนาที่
ยั่งยืนเลยเปนสิ่งที่เกินเอื้อม ประเทศไทยกําลังตกอยูในภาวะที่เสี่ยงตอการสูญเสีย
เอกลักษณวิถีของชุมชนที่มีความเฉพาะตัว หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน 
และนักลงทุน ตองพิจารณาใหถ่ีถวน และใชความยึดหยุน และตองมีการปรับใช
กลวิธีในการพัฒนาใหเหมาะสม เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่สงเสริมความมั่นคงใหกับ
ชุมชนทองถิ่นโดยรวมมือกับคนในชุมชนเหลานี้ดวย  
 
เราหวังวาหนังสือเลมนี้ ทําใหเกิดความตระหนักและเผชิญกับความทาทายในการ
จัดการเรื่องนี้ลําดับตอไป   
 



 

สุดทายนี้ขาพเจาใครขอขอบคุณผูแตงทั้งสามทานซึ่งไดแก คุณศยามล ไกยูรวงศ 
คุณสมยศ โตะหลัง และคุณดาวรรณ สันหลี ที่ไดใชความอุตสาหะในการรวบรวม
ขอมูลและเขียนหนังสือเลมนี้ใหสําเร็จไดในที่สุด  
 
 
เชียงใหม, เมษายน 2551  

คารล เอช เซกชไนเดอร 
ผูอํานวยการโครงการสึนามิ เอด วอทช ของมูลนิธิไฮนริคเบิลล 
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บทที่ ๑ ผืนดินถูกแยงชิงจากนโยบายและภัยมืด1 
 
การต้ังถิ่นฐานของชุมชนชายฝงอันดามัน 
นักโบราณคดี อมรา ศรีสุชาติ (๒๕๔๔) สืบสาวราวเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ภาคใตบริเวณชายฝงอันดามัน พบวาเมื่อ ๗,๘๐๐ – ๕,๓๐๐ ปมาแลว น้ําทะเล
บริเวณชุมชนชายฝงอันดามันมีระดับต่ํากวาน้ําทะเลปจจุบัน ๑๐ - ๖ เมตร แต
หลังจากนั้นระดับน้ําทะเลคอยๆสูงขึ้นจนเทากับปจจุบัน ในชวงที่น้ําทะเลยังไมสูง
เทาปจจุบันแถบนี้ จะมีสันทรายเปนแนวยาวไปตามชายหาดทั้งทางฝงตะวันตก 
(ชายฝงอันดามัน) และตะวันออก (ชายฝงอาวไทย)  ชวงเวลานี้จะมีคนพื้นเมืองเปน
ชาติพันธุมองโกลอยดอาศัยอยู ซึ่งจะมีวิถีชีวิตเปนชาวถ้ําที่อาศัยอยูตามเพิงผาใน
ภูเขาลูกโดดตอนกลางของภาคใตตอนบน และกระจายอยูตามถ้ําทางตะวันตกและ
ตะวันออก มีวัฒนธรรมการใชหมอหุงตม การนุงหมดวยผาที่ทําจากเปลือกไม มีภูมิ
ปญญาในการรักษาพยาบาลเรื่องการสมานกระดูก    
 
จากการที่ระดับน้ําทะเลเพิ่มขึ้น วัฒนธรรมการใชชีวิตของคนกลุมนี้จึงเปลี่ยนจาก
ชาวถ้ํามาเปนชาวน้ําที่ออกทะเล และเริ่มมีที่พักพิงตามริมฝงทะเล และที่ราบมากขึ้น  
นิยมการบริโภคสัตวน้ํา  มีวัฒนธรรมทางดานการสรางงานศิลปะไวตามผนังและ
เพิงผาถ้ํา ที่เรียกกันวา “ศิลปะถ้ํา” และมีการติดตอโดยตรงกับชุมชนโพนทะเล ที่เขา
มาติดตอคาขายเนื่องจากภาคใตมีวัตถุดิบที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดีบุก ตะกั่ว  
และแรธาตุ มีวัฒนธรรมโลหะกรรม  ภูมิปญญาเรื่องการทําผาจากพืชพันธุธรรมชาต ิ
ที่พัฒนามาจากความรูเรื่องผาเปลือกไม ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาเหลานี้ได
ชักนําใหภาคใตมีการติดตอกับชุมชนภายนอกทั้งใกลและไกล ทําใหเกิดการอาศัย
อยูช่ัวคราวและถาวรของคนตางชาติพันธุ และมีการผสมผสานทางชาติพันธุที่
หลากหลาย 
  
ในยุคสมัยพุทธศตวรรษที่ ๕-๖ ลักษณะของชุมชนเมืองทาของภาคใตทั้งฝงตะวันตก 
และตะวันออก ไดสรางวัฒนธรรมเชื่อมโยงบนเสนทางคาบสมุทร มีความสัมพันธ
ทางการคากับจีน อินเดีย เมดิเตอรเรเนียน มีการติดตอสื่อสารกันดวยการแลกเปลี่ยน

                                                 
1 เรียบเรียงโดย  ศยามล ไกยูรวงศ 
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ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเชน  แรด ชาง ไมหอม สมุนไพร ไขมุก หินและแกวสี
ตางๆ งานโลหะกรรมที่เปนรูปพรรณประเภทเครื่องประดับ เชน ลูกปดทอง ดีบุก 
ตะกั่ว เปนตน เมืองทาบริเวณชายฝงอันดามันที่สําคัญในยุคสมัยนั้น คือ บริเวณ
นครศรีธรรมราชไปจนถึงแถบจังหวัดกระบี่มีเมืองทาจว่ีล่ี ซึ่งนาจะเปนแถวตะโกละ 
ในบริเวณเมืองทาควนลูกปดของจังหวัดกระบี่ ตูคุนหรือชวีตูคุนซึ่งอยูบริเวณจังหวัด 
ระนอง-พังงา    
 
ในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๙ - ๑๙ เมืองทาฝงตะวันตกไดมีการพัฒนาทางการคา
เรื่อยมา  โดยมีเสนทางการคาเชื่อมโยงกับแหลงทรัพยากรที่เปนสินคา  ไดแก  แหลง
ควนลกูปด  แหลงเขาขนาบน้ํา กระบี่  ควนพระเหนอ พังงา  และตอมาเกิดเมืองทาคู
แฝดของสองฝงทะเล  คือ ฝงตะวันตกที่เหมืองทอง เกาะคอเขา พังงา  ฝงตะวันออก
ที่แหลมโพธิ์ ไชยา สุราษฎรธานี มีการติดตอโดยใชเสนทางลัดขามคาบสมุทร
ภาคใตในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕  ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๗  เมืองทาทางฝง
ตะวันตกที่ประเทศทางอาหรับรูจักมากที่สุด สันนิษฐานวา อยูบริเวณ ตะกั่วปา 
พังงา – ตรัง หรือ รัฐเคดาห (ประเทศกฎาหะ) ซึ่งมีช่ือเสียงในเรื่องแหลงทรัพยากร
ดีบุก ไมหอม ที่เปนสินคาออกสําคัญ และมีมุสลิม เปอรเซีย อินเดียเขามาตั้งถิ่นฐาน   
  
เมืองตรัง เปนเมืองทาสินคาคุมเสนทางการคาขามคาบสมุทรที่ผานจากตะวันตกทาง
มหาสมุทรอินเดียมาออกเขตอําเภอทุงสง และแควนนครศรีธรรมราชทางฝงทะเล
ดานตะวันออกในอาวไทย และเมืองตะกั่วปาในเขตอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงาเปน 
เมืองทาพักสินคาที่ใหญโตแหงหนึ่ง ซึ่งเคยเปนแหลงที่มีการทําเหมืองแรมาแต
โบราณ เปนเมืองที่มีพอคาชาวตางประเทศมาตั้งสถานีพักสินคาในหลายที่ เชน เกาะ
คอเขา       
 
เสนทางขามคาบสมุทรติดตอกันระหวางฝงตะวันตกกับตะวันออก ทําใหเกิดการไป
มาหาสูกันและผสมผสานระหวางกลุมชนมากยิ่งขึ้น  กลุมชาติพันธุที่เปนชาวถ้ําและ
ชาวน้ําลดจํานวนลง  กลายเปนคนเมืองและลูกผสมมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามชาวปา
ที่เรียกวา “ซาไก” (เปนชนเผาที่สืบทอดลักษณะออสตราลอยด) และชาวน้ําที่
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เรียกวา “ชาวเล” 2  ที่สืบทอดลักษณะสายพันธเมลานีเชียนส ซึ่งอาศัยอยูตามเกาะ
แกงในชายฝงตะวันตกของภาคใต เชน เกาะสิเหร จ.ภูเก็ต เกาะหลีเปะ จ.สตูล นั้นยัง
ดํารงวิถีชีวิตแบบเดิมทามกลางความเจริญที่รุดหนาไป   
 
การฟนฟูเมืองทาสองฝงทะเลในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ และการตั้งสถานี
การคาของตางชาติ ทําใหเกิดการเขามาตั้งถิ่นฐานของสายพันธุคอเคซอยดจาก
ตะวันออกกลางโดยเฉพาะเปอรเซียและอินเดีย  ชุมชนชายฝงอันดามันจึงมีการ
ผสมผสานของกลุมชาติพันธุที่หลากหลายตั้งแต ชาวเล ซาไก ชาวสยาม  มุสลิม ชาว
จีน ชาวเปอรเซีย อินเดีย เปนตน  
 
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๕ ภาคใตอยูในการปกครองของกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
เปนศูนยกลางการปกครองของกลุมชนที่พูดภาษาไทย  เนื่องจากภาคใตฝงตะวันตก
เปนแหลงดีบุก ทําใหเจาผูครองนครจากอยุธยาตองการควบคุมหัวเมืองชายทะเล
ตะวันตกที่เรียกวาแปดหัวเมืองตามที่พงศาวดารเมืองถลาง (พ.ศ.๒๓๘๔) ได
พรรณนา ไววา  
 
“....ช่ือวาแปดหัวเมืองนั้น เมืองถลาง เมืองภูเก็จ เมืองตะกั่วทุง เมืองตะกั่วปา เมืองก็
รา เมืองพังงา เมืองคุระ เมืองคุรอด ประมวญ เปนแปดเมือง เมืองก็รา พังงา คุระ คุ
รอด ขึ้นกับเมืองตะกั่วปา.....”  (ปญญา ศรีนาค, ๒๕๔๖ : ๑๘๙-๑๙๐) 
 
กลุมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกถูกตัดขาดจากหัวเมืองปกษใตอื่นๆ ดวยเทือกเขา 
ภูเก็ตที่ทอดยาวแบงเขตจังหวัดระนองกับชุมพร ลงมาทางใตจนสิ้นสุดที่เกาะภูเก็ตที่
เคยเปนแหลมยื่นออกไปในทะเล กลุมหัวเมืองทางฝงตะวันตก ๘ หัวเมืองนี้มี
ผลประโยชนที่ เปนแรดีบุก ซึ่งเปนแรงจูงใจในการทําเหมืองแรของเจาเมือง          

                                                 
2 “ชาวเล” เปนคําไทยปกษใตที่ยอมาจาก “ชาวทะเล” ซึ่งหมายถึงกลุมชาติพันธุหรือชนเผาที่มี
ภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองที่แตกตางไปจากคนไทย ชาวเลในเมืองไทยแบงออกเปน
สามกลุมใหญๆคือ “อูรักลาโวย” “มอแกลน” และ “มอแกน” (นฤมล อรุโณทัยและคณะ, “วิถีชีวิต
มอแกน”, โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ: 
๒๕๔๙, หนา ๑-๒.)   
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เจาเมืองเปดใหมีการประมูลแขงขันอยางเสรี โดยมีเจาเมืองและเจาเมืองอื่นเขารวม
ประมูลแขงขันดวย รายไดจากการประมูลสงใหรัฐสวนกลาง  เจาเมืองผูประมูลได
จะตองแบงพื้นที่ทําเหมืองแรใหกับนายเหมืองเอกชนประมูลรับชวงตอ จึงเกิดนาย
เหมืองเอกชน ซึ่งสวนมากเปนหัวหนาสกุลแซของชาวจีนอพยพ  นายเหมืองหัวหนา
สกุลแซบางสกุลทําเหมืองแรดีบุกประสบความสําเร็จ และบุกเบิกพื้นที่ทุรกันดาร 
เชน ตนสกุล ณ ระนอง  ซึ่งไดเปนเจาเมืองระนองและเมืองใกลเคียงอีกหลายเมือง  
การทําเหมืองแรดีบุกมีการแบงเปนเขตน้ํา เพื่อใหนายหัวเหมืองหัวหนาสกุลแซ
ประมูลกันเปนเจาๆ สืบเนื่องกันมาจนสินแรดีบุกหมดความสําคัญกับระบบ
อุตสาหกรรม  ผลจากการเปดเหมืองแรดีบุก ทําใหคนจีนเขามาตั้งถิ่นฐานทําเหมือง
แรดีบุกในฝงตะวันตกจํานวนมาก ในเมืองระนองและภูเก็ตจึงมีชาวจีนอาศัยอยู
มากกวาคนไทย   
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ : การลมสลายของชุมชนชายฝงอันดามัน 
 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ มีการปฏิรูปการปกครอง
ของรัฐบาลกลางและการบริหารสวนภูมิภาคที่มีการยุบ และแยกเมืองตางๆขึ้นเปน
มณฑล  ภายในมณฑลมีสวนปกครองยอยเปน เมือง อําเภอ ตําบล หมูบาน  สําหรับ
ภาคใตจัดตั้งเปนมณฑล ๔ มณฑล  มณฑลภูเก็ตทางชายฝงอันดามัน เปนหนึ่งใน ๔ 
มณฑล (จัดตั้งในป พ.ศ. ๒๔๓๗) ประกอบดวย เมืองภูเก็ต  กระบี่ ตรัง ระนอง 
ตะกั่วปา พังงา และ สตูล และมีแผนพัฒนาเมืองที่สําคัญหลายอยางทั้งเสนทาง
คมนาคม  ทําถนน ขุดคลอง  โทรคมนาคม ระบบการสื่อสาร เปนตน       
 
ในป พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ ๑ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจตางๆไดคืบคลานเขาสูหมูบานของ
ภาคใตอยางรวดเร็วโดยผานการบุกเบิกเสนทางการทําถนน การสัมปทานทําไม   
การสัมปทานเหมืองแร การสงเสริมการปลูกพชืเศรษฐกิจในภาคใต เชน ยางพารา 
และปาลมน้ํามัน และการสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว นโยบายการพัฒนาดังกลาว
ไดสงผลใหมีการบุกเบิกพื้นที่ทํากินของชุมชน และการเขาครอบครองพื้นที่โดย
บุคคลขางนอกอยางเสรี  
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นโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว และการสงเสริมการผลิตภาคเกษตรกรรมเพื่อ
สงออก บริเวณชายฝงอันดามันเปนนโยบายสําคัญที่รัฐบาล และกลุมทุนคาดหวังที่
จะนํามาแกปญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคใตที่เนนการเสริมสรางฐานการทองเที่ยวและบริการใหมีความเขมแข็ง และ
ยั่งยืน รวมถึงการขยายการทองเที่ยวไปสูแหลงทองเที่ยวใหม ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
แหลงทองเที่ยวเดิม เพื่อกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูพ้ืนที่ตางๆ เชน อุทยาน
แหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล  เกาะลันตา จังหวัดกระบี่3 

 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) สศช.
ก็ไดกําหนดแผนการพัฒนาการทองเที่ยว และการปรับโครงสรางภาคบริการเพื่อ
สงเสริมรายไดจากการทองเที่ยวดังนี้4 
 
“ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมิภาค บนฐาน
ความโดดเดนและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และความ
เปนไทย และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดธุรกิจบริการครอบคลุมระดับภูมิภาค บนฐาน
การสรางความแตกตาง และความชํานาญเฉพาะดานของบริการที่สําคัญ ไดแก 
ธุรกิจบริการดานการศึกษา บริการสุขภาพและสปา ธุรกิจคาสงและคาปลีก ธุรกิจ
บริการทางการเงิน ธุรกิจบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจการกอสรางและธุรกิจ
ภาพยนตรไทย เปนตน”  
 
จากแนวทางดังกลาวสรุปไดวา สศช.ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
สามเหลี่ยมอันดามันใหเปน “ศูนยกลางแหลงทองเท่ียวในระดับโลก” ควบคูกับการ

                                                 
3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “การติดตามประเมินผลภาค 
และทิศทางการพัฒนาภาคใตในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐”, เอกสารประกอบการสัมมนาการ
ติดตามประเมินผลภาค และทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๐, พฤษภาภาคม 
๒๕๔๘, หนา ๔-๑๔ 
4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, อางแลว, หนา ๘๓-๘๔ 
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เปน “ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสูเอเชียใต” มีการพัฒนาโครงการกอสรางมากมาย 
เพื่อรองรับการเปนศูนยกลางการทองเที่ยวระดับโลก (เชนการสรางทาจอดเรือยอชน  
การสรางโรงแรม รีสอรทระดับหาดาว) การพัฒนาอสังหาริมทรัพยดังกลาวเปนปจจัย 
สําคัญในการกระตุนราคาที่ดินใหสูงขึ้น และนําไปสูการแยงชิงที่ดินระหวางนายทุน 
กับประชาชน               
 
รายงานสถิติป ๒๕๔๗ ของฝายวิจัย ธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) ระบุวามี
นักทองเที่ยวเดินทางไป ๖ จังหวัดภาคใต ประมาณ ๙ ลานคน แบงเปนชาวตางชาติ 
๕ ลานคน และคนไทย ๔ ลานคน สรางรายไดใหกับประเทศจํานวนกวา ๑ แสน
ลานบาท  ตามตารางตอไปนี้ 

ประมาณการคาใชจายและรายไดจากการทองเท่ียวในพื้นที่ ๖ จังหวัดภาคใต  ป 
๒๕๔๗ 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

จังหวัดภูเก็ต  มีรายไดจากการทองเที่ยวเปนรายไดหลักมากที่สุดแหงหนึ่ง กลาวคือ
ในป ๒๕๔๗ มีรายได ๗๓,๒๖๓ ลานบาท มีมูลคาการผลิตป ๒๕๔๖ เทากับ 
๔๗,๘๙๗ ลานบาท  มีรายไดเฉลี่ยตอหัว ๑๗๒,๙๓๒ บาท สูงที่สุดในภาคใต และ
สัดสวนการผลิตดานการทองเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงถึงรอยละ ๔๒.๙๒ ของผลผลิต 
มวลรวมของประเทศดังปรากฏในวิสัยทัศนของจังหวัดภูเก็ต 

จังหวัด จํานวน 
 (ลานคน) 

คาใชจายขอนักทองเท่ียว
(บาท/คน/วัน) 

วันพัก
เฉลี่ย (วัน) 

รายไดจากการ
ทองเท่ียว (ลานบาท) 

ภูเก็ต ๔.๐๕ ๓,๖๓๕ ๔.๙๓ ๗๓,๒๖๓ 
กระบี่ ๑.๖๒ ๒,๕๙๕ ๔.๓๗ ๑๗,๔๖๕ 

พังงา ๒.๓๓ ๑,๖๘๗ ๓.๔๒ ๖,๓๙๘ 
ตรัง ๐.๕๔ ๑,๖๓๗ ๒.๙๐ ๒,๕๙๖ 

ระนอง ๐.๓๕ ๑,๕๐๕ ๒.๑๐ ๙๙๖ 

สตูล ๐.๔๔ ๑,๓๑๘ ๑.๖๗ ๘๙๙ 
รวม ๙.๓๓ - - ๑๐๑,๖๑๗
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วิสัยทัศนจังหวัดภูเก็ตคือศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก คุณภาพชีวิตที่
ดี มีเอกลักษณวัฒนธรรม และมีการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปาประสงคคือการเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยวรอยละ ๑๐ ตอป จากป ๒๕๔๕ จํานวน ๓ ลานกวาคน คาดวาสิ้นป 
๒๕๕๐ จะมีนักทองเที่ยวเขาสูจังหวัดภูเก็ต ๕ ลานวาคน สามารถสรางรายได
เพิ่มขึ้นถึง ๑ แสนลานบาท   

จังหวัดพังงา ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงา ๔ ป (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๐) ได
กําหนดวิสัยทัศนไววา “ผูคนใฝหาความรู อยูดีมีสุข พร่ังพรอมคุณธรรม ม่ังคั่งดวย
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป อุดมดวยทรัพยากรและแหลงทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ” ในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวควบคู
กับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ และโครงสรางพื้นฐาน เปน
ยุทธศาสตรสําคัญและมีกลยุทธ การสงเสริมการตลาดและการบริการนําเที่ยว การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการ ตลอดจนใหประชาชนมีสวนรวมในทองถิ่น 

จังหวัดกระบี่ วิสัยทัศนคือ ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและประวัติศาสตร 
แหลงเกษตรอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๕๐) กําหนดเปาประสงคตองการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว และรายได
จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตรที่สําคัญคือ การเปน
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและประวัติศาสตร 

ที่กลาวมาเบื้องตนเพื่อนําเสนอใหเห็นวา โครงสรางการผลิตทางเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร 
การพัฒนาการทองเที่ยว เปนตัวกระตุนในการใชประโยชนจากที่ดินเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริการเพื่อความสะดวกใน
การลงทุน เชน การเพิ่มจํานวนโรงแรม รีสอรท ที่พัก และการบริการตางๆ  ลวนแต
กระตุนใหนายทุนจากนอกจังหวัดมารวมลงทุนและเสาะแสวงหาที่ดินติดชายฝงทะเล  
ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหราคาที่ดินพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็วตามความตองการของผูบริโภค 

หากพิจารณากรณีของจังหวัดภูเก็ต จะพบวาตลาดอสังหาริมทรัพยขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง  โดยสวนใหญเปนธุรกิจจัดสรรที่ดิน และการกอสรางเพื่อที่อยูอาศัย    ซึ่งมี
ทั้งโครงการที่มีราคาตอหลังอยางต่ํา ๑.๕ ลานบาทขึ้นไป  เพื่อขายลูกคาระดับกลาง 
และระดับลาง  และโครงการที่มีมูลคาสูง ต้ังแตราคา ๕ ลาน-๑๐๐ ลานบาท สําหรับ
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ชาวตางชาติ   ทั้งนี้การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนผลมาจากการสงเสริม
ของรัฐบาล เชน การใชสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยรายยอยแกประชาชน โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า และระยะเวลาการผอนชําระนาน  การลดหยอนคาธรรมเนียมและยกเวน
ภาษีเงินได เพื่อใหประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้น ในสวนของธรุกิจโรงแรมและบานพัก 
ตากอากาศ ในรอบป ๒๕๔๗ มีถึง ๔๖ โครงการ มูลคาโครงการเฉลี่ย ๒๕๐-๗๐๐ 
ลานบาท โดยมุงใหบริการนักทองเที่ยวตางชาติที่มีกําลังซื้อสูง เนนการใหเชาระยะ
ยาวคือ ๓๐ ป นอกจากนี้ยังมีโครงการสนามกอลฟและบานจัดสรร บริเวณพ้ืนที่
รอบตัวเมืองและริมทะเล ที่ไดรับความสนใจสูง ผูประกอบการสวนใหญเปนการ
รวมลงทุนระหวางคนไทยกับคนตางประเทศ 

ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางราคาตลาด และราคาประเมิน
ราชการของชายหาดแตละแหงของจังหวัดภูเก็ตดังนี้ 

สรุปราคาตลาดและราคาประเมินราชการของชายหาดของจังหวัดภูเก็ต (ป ๒๕๔๗) 

ที่มา : มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 

ชายหาดตางๆ ราคาตลาด (บาท/ไร) ราคาประเมินราชการ (บาท/ไร) 
หาดไมขาว ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หาดในทอน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

หาดบางเทา ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หาดกมลา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หาดปาตอง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หาดกะรน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หาดกะตะ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
หาดราไวย ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
อาวฉลอง ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 
อาวมะขาม ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
อาวสะปม ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
อาวปอ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
อาวมะพราว ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
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เพราะฉะนั้นจึงไมนาแปลกใจวาทําไมที่อยูอาศัย และที่ทํากินดั้งเดิมของชาวประมง
พ้ืนบาน และชาวเล จึงถูกรุกรานดวยกระแสการทําเหมืองแร การสัมปทานทําไม 
การพัฒนาทองเที่ยว และการบริการ  การแยงชิงที่ดินชายฝงทะเลอยางรุนแรง และ
ราคาที่ดินที่สูงเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เปนตัวเรงใหมีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในที่ดิน 
ชายฝงทะเล ทั้งที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย  ในขณะที่ชาวประมงพื้นบานและ
ชาวเลดั้งเดิมยังคงทํามาหากินจับปลาตามวิถีชีวิตในทองทะเลโดยไมสนใจ และไม
ตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีเอกสารสิทธิที่ดิน  ชาวประมงพื้นบานและชาวเล
จึงตองตกเปนเหยื่อของการพัฒนา ที่เสียเปรียบทั้งในทางกฎหมายและไมไดรับการ
ชวยเหลือแกไขปญหาจากรัฐอยางจริงจัง ดังเชน กรณีของบานราไวย  และอีกหลาย
กรณีที่เปนลักษณะความขัดแยงระหวางกลุมทุนกับชุมชนในที่ดิน ซึ่งตามกฎหมาย
เปนของชุมชน แตในทางปฏิบัติเปนที่ทํามาหากินของชุมชนมายาวนาน กรณีเชนนี้ 
ตองมีการพิสูจนสิทธิโดยมาตรการทางศาล  และเปนเรื่องทาทายวาระหวางสิทธิ
ครอบครองกับสิทธิทางเอกสาร ใครควรไดรับการคุมครองมากกวากัน  

ภายหลังเกิดเหตุการณสึนามิในป พ.ศ.๒๕๔๗  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยได
ประเมินคาความเสียหายและจํานวนโรงแรมที่เปดใหบริการ ใน ๓ จังหวัดชายฝง
อันดามัน ณ เดือนมกราคม ๒๕๔๘ พบวาเดิมมีโรงแรมใน ๓  เมืองทองเที่ยวหลัก 
คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา ทั้งสิ้น ๑,๐๖๖ แหง  คิดเปนหองพักจํานวน ๔๙,๓๖๗ 
หอง แตหลังจากเหตุการณสึนามิสามารถเปดใหบริการไดเพียง ๘๐๘ แหง จํานวน
หองพักรวม ๓๖,๔๑๘ หอง 

จํานวนหองพักและโรงแรมใน ๓ จังหวัดอันดามันที่เปดใหบริการหลังเกิดสึนามิ 
( ณ เดือนมกราคม ๒๕๔๘)   
                                 จํานวนโรงแรม                                                   จํานวนหองพัก 
จังหวัด เดิม ปจจุบัน สัดสวน เสียหาย เดิม ปจจุบัน สัดสวน เสียหาย 

ภูเก็ต ๕๗๒ ๔๗๑ ๘๒.๓ ๑๐๑ ๓๒,๑๒๕ ๒๖,๓๐๒ ๘๑.๙ ๕,๘๒๓ 

กระบ่ี ๓๕๑ ๒๙๒ ๘๓.๒ ๕๙ ๑๑,๗๐๙ ๙,๐๔๒ ๗๗.๒ ๒,๖๖๗ 

พังงา ๑๔๓ ๔๕ ๓๑.๕ ๙๘ ๕,๕๓๓ ๑,๐๗๔ ๑๙.๔ ๔,๔๕๙ 

รวม ๑,๐๖๖ ๘๐๘ ๗๕.๘ ๒๕๘ ๔๙,๓๖๗ ๓๖,๔๑๘ ๗๓.๘ ๑๒,๙๔๙ 

ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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สําหรับความเสียหายทั้งหมดทาง ททท. คาดวามีมูลคาไมตํ่ากวา ๑.๕ – ๒.๐ หมื่น
ลานบาท คํานวณจากความเสียหายของโรงแรม และการเสียโอกาสในการขายหองพัก  
รวมถึงรายไดจากธุรกิจตอเนื่อง เชน บริษัทนําเที่ยวดานตางๆ แตทั้งนี้ผูประกอบการ
สวนใหญตางตัดสินใจที่จะเดินหนาลงทุนตอ เนื่องจากเชื่อมั่นวานักทองเที่ยวจะ
เดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้ง หลังจากมีการฟนฟูธุรกิจ เพราะภัยพิบัติเปนสิ่งที่
นักทองเที่ยวเขาใจดี ไมใชปญหาเรื่องความไมปลอดภัย5 ดวยเหตุนี้เองรัฐบาลใน
ขณะนั้น จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยว พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ โดยกําหนด
เปาหมายนักทองเที่ยวไวจํานวน ๒๐ ลานคน และรายไดไมตํ่ากวา ๗ แสนลานบาท 
ภายในป ๒๕๕๑  เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรดังกลาว รัฐบาลจึงไดจัดทําแผนพัฒนา
ทองเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับโลก ดวยการรางแผนพัฒนาภูมิภาค (Regional 
Development Plan / RDP) สําหรับการฟนฟูการทองเที่ยวภายหลังประสบภัยสึนามิ 
ใน ๓ จังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่   

เปาหมายของแผน RDP ไดแกการบูรณะภูมิภาคฝงอันดามันใหเกิดสภาพแวดลอมที่
ดี ซึ่งแตกตางจากการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคอื่น ดวยการสงเสริมใหเกิสภาแวดลอม
ที่มีคุณภาพ เพื่อใหภูมิภาคอันดามันเปนพื้นที่สําหรับการลงทุนในธุรกิจที่ “ปลอด
มลพิษ”  พรอมๆกับการเปนพื้นที่สําหรับการทองเที่ยว  แผน RDP เปนการวางแผน
เชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องโครงสราง (Structure Plan) และพื้นที่ดําเนินงาน 
(Area Plan) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตลอดทั้งภูมิภาค สําหรับจัดทําโครงการนํารอง เชน 
การวางผังของพื้นที่ทองเที่ยว หมูบานสําหรับนักทองเที่ยว การจัดการพื้นที่ทองเที่ยง 
เชิงอนุรักษ และการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ เปนตน   

โครงสรางแผนงาน  (Structure Plan) เปนแผนกําหนดแนวทางของการใชประโยชน
ในอนาคต และการกระจายการพัฒนาโดยกําหนดตามลักษณะการใชที่ดิน ลักษณะ
การกระจายตัวของประชากร ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โครงสรางสังคม และโครงสรางของสาธารณูปโภคและการขนสง สําหรับ Area 
Plan เปนเครื่องมือควบคุมการพัฒนาในระดับทองถิ่น สําหรับพื้นที่เขาหลัก ระนอง 

                                                 
5 ฝายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), “Special Report : อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยใน    
อันดามันป ๒๕๔๘....จะไปในทิศทางใด”, ๔ มีนาคม ๒๕๔๘, www.thaiappraisal.org/Thai 
/Monthly/Monthly19.htm 
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ภูเก็ต เกาะลันตา เมืองพังงา และพื้นที่โดยรอบ เมืองกระบี่ และพื้นที่โดยรอบ และ
เกาะลันตา  

แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในปลายป พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ยังมีการดําเนินการ
โครงการที่ริเริ่มในรัฐบาลกอนอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานของรัฐรวมกับกลุมธุรกิจ 
เอกชนทั้งในระดับทองถิ่นและระดับโลก เชน โครงการกอสรางสะพานทาเทียบเรอื
ประเภทมารีนายาว ๘๐ เมตร กวาง ๕ เมตร โครงการกอสรางเขื่อนกันคลื่น ขุดลอก
รองน้ําทางเดินเรือ และวางทุนลอยและวางทุนหนาอาว บริเวณอาวคลองสน
โครงการเหลานี้จะเขามาทําลายปะการังและหญาทะเล  อันเปนแหลงอาหารของ
สัตวน้ํา และทําลายสิ่งแวดลอม  ทําใหชุมชนชาวประมงตําบลเกาะยาวใหญไมเห็น
ดวยกับโครงการ  ในขณะนี้สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ ๕ สาขาพังงา ไดอนุญาต 
ใหบริษัทนาราชา จํากัด ดําเนินการไปเรียบรอยแลว    

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ทางราชการ และกลุมธุรกิจเอกชนผลักดันใหมี
การดําเนินการตอไป ตลอดจนประกาศให ๓ จังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เปน
พ้ืนที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวภายใตการบริหารของ อพท. (องคการบริหารพ้ืนที่พิเศษ 
เพื่อการทองเที่ยว) เพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวตามแผน RDP อยางรวดเร็ว 
และแนนอนวายอมมีผลกระทบตอการกวานซื้อที่ดิน และราคาที่ดินที่จะพุงสูงขึ้น 
อันจะมีผลทําใหชุมชนชายขอบถูกแยงชิงที่ดินมากขึ้นในอนาคต    
 
เสนหชายฝงอันดามันภายใตเงามืดของกฎหมาย 
 
ในสายตาของนักทองเที่ยว และนักธุรกิจมองชายฝงอันดามันดั่งไขมุกที่ชวนให 
ไหลหลง คนจํานวนมากอยากมาเยี่ยมเยียนเพ่ือหลบหนีจากความวุนวาย  หลายคน
ซื้อบานพักตากอากาศไวเปนบานหลังที่สอง แตสําหรับชีวิตของชาวประมงพื้นบาน 
ชาวเล และผูที่ประกอบกิจการรายยอยกับชายฝงทะเลแลว ฝงอันดามันคือบานแหง
เดียวและแหงสุดทายที่พวกเขาตองการปกหลักตั้งถิ่นฐานอยางมั่นคงกับครอบครัวที่
อบอุน  ชายฝงทะเลอันดามันคือทองทะเลและผืนดิน แหลงทํามาหากินที่ตองรักษา
เทาชีวิต   ความผูกพันของชาวประมงพื้นบาน ชาวเลและคนจนกับชายฝงอันดามัน 
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จึงเกิดขึ้นบนความเปนจริง
ของการครอบครองมา
ต้ังแตบรรพบุรุษ   คุณคา
ขอชายฝงทะเลอันดามันที่
ต อ ง ห ว ง แ ห น จึ ง มี ค า
มากกว าหลักฐานที่ เปน
ตั ว ห นั ง สื อ บ น แ ผ น
กระดาษ     
 
ระบบนิเวศนชายฝงทะเล
ม ีเ ส น ห น า ห ล ง ใ ห ล 
ประกอบดวยลักษณะทาง
ก า ยภ าพที ่หล ากหลาย
แตกตางกัน  ไดแก  หาด
ทราย หาดหิน หาดโคลน 
สันดอน ทะเลสาบน้ําเค็ม 
แนวปะการัง แหลงหญา
ทะเล ปาชายเลน รวมทั้ง
ปาพรุ  เขตชายฝงทะเลเปน

บริเวณที่แมน้ําไหลมาบรรจบกับทะเล กลายเปนระบบนิเวศนน้ํากรอย โดยเฉพาะ
บริเวณปากแมน้ํา ปาชายเลน แนวปะการังและแหลงหญาทะเลนั้นเปนแหลงสะสม
ธาตุอาหารจากบนบก  สภาพแวดลอมเหมาะสมสําหรับการวางไข เลี้ยงตัวออน และ
เปนแหลงอาหารสําหรับสัตวน้ํา  ตลอดจนปองกันคลื่น พายุ ตลอดจนการกัดเซาะ
พังทลายชายฝง แตในทางกฎหมายอํานาจของรัฐไดกําหนดใหที่ดินชายฝงทะเลอยู
ในการจัดการของภาครัฐแยกไปตามหนวยงานของรัฐ  ซึ่งมีกฎหมายบังคับใชของ
แตละหนวยงานหลายฉบบั (ดูภาพขางลาง)   
 
 
 
 

ภาพที่ 1 นายทุนเขามากันเขตสามวันหลังการเขามาของสึนามิ 

ภาพที่ 2 ท่ีดินสาธารณะที่ถูกใชเพื่อภาคการทองเที่ยว 
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ระบบนิเวศนชายฝงทะเลและประเภทที่ดินตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, ภาพสไลดเรื่อง “ทะเลกับการจัดการ
ทรัพยากรชายฝง” 
 
เครือขายความรวมมือฟนฟูชายฝงอันดามัน ไดรวบรวมปญหาที่ดินของผูประสบภัย 
สึนามิไวทั้งหมด ๑๑๙ ชุมชน (พฤศจิกายน ๒๕๔๘)  โดยกระจายไปตามที่ดินแตละ
ประเภท  ในที่นี้จะขออธิบายดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

การบังคับใชการบังคับใช
กฎหมายท่ีผานมากฎหมายท่ีผานมา

••   เปนกฎหมายเฉพาะภารกิจเปนกฎหมายเฉพาะภารกิจ
ของหนวยงานของหนวยงาน  ขาดลักษณะขาดลักษณะ
บูรณาบูรณาการการ
••  เปนกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะ
บังคับและควบคุมบังคับและควบคุม
••  ใหโอกาสประชาชนเขามามีใหโอกาสประชาชนเขามามี
สวนรวมนอยสวนรวมนอย  จึงจึง

--   ขาดความรวมมือขาดความรวมมือ
--   ยังคงมีการฝาฝนยังคงมีการฝาฝน
--   ปราบปรามไมหมดสิ้นปราบปรามไมหมดสิ้น
--   ส้ินเปลืองงบประมาณสิ้นเปลืองงบประมาณ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาต ิพ.ศ. 2507

ที่ดินหลัง
ชายฝง

ทะเล
พื้นที่ชายฝงระหวาง
ระดับนํ้าขึ้น - ลง

เนินทราย พรุ พื้นที่ชุม
นํ้า

พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติอุทยาแหงชาต ิพ.ศ. 2504

พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456

พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ 2535
พระราชบัญญัติการจัดที่ดินเพื่อการทํากิน พ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2507พระราชบัญญัติการ
ประมง พ.ศ. 2490

แผนดิน

พระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติปโตรเลียม (ฉบับท่ี ๔)
พ.ศ. 2532 และพ.ร.บ. ปโตรเลียม พ.ศ. 2514
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ตารางแสดงปญหาที่ดินในพื้นที่สึนามิ ๑๑๙ หมูบาน 
ประเภทท่ีดิน   ประเภทท่ีดิน จํานวนพื้นที่ 
ระนอง   ๒๒ หมูบาน ใน ๓๐ พื้นที่ ที่ดินเอกชน 

ที่ดินอุทยาน 
ที่ดินปาสงวน  
ที่ดินปาชายเลน 
ที่ดินกรมเจาทา 
ที่ดินกรมธนารักษ 
ที่สาธารณประโยชน 

๒ 
๘ 
๑๐ 
๕ 
๒ 
๒ 
๑ 

พังงา  ๓๒ ชุมชนใน ๑๑ พื้นที่ ที่ดินเอกชน 
ที่ดินอุทยาน 
ที่ดินปาสงวน  
ที่ดินปาชายเลน 
ที่ดินกรมเจาทา 
ที่ดินกรมธนารักษ 
ที่สาธารณประโยชน 

๕ 
๗ 
๑๕ 
๓ 
- 
๑ 
๓ 

ตรัง  (เกาะมุกด)  ๑๑  ชุมชน  ใน  ๑๑ 
พื้นที่ 

ที่ดินเอกชน 
ที่ดินอุทยาน 
ที่ดินปาสงวน  
ที่ดินปาชายเลน 
ที่ดินกรมเจาทา 
ที่ดินกรมธนารักษ 
ที่สาธารณประโยชน 

๑ 
๑ 
- 
๕ 
- 
- 
๔ 

ภูเก็ต  ๓๐ ชุมชน ใน ๓๑ พื้นที่ ที่ดินเอกชน 
ที่ดินอุทยาน 
ที่ดินปาสงวน  
ที่ดินปาชายเลน 
ที่ดินกรมเจาทา 
ที่ดินกรมธนารักษ 
ที่สาธารณประโยชน 

๘ 
๒ 
๑ 
๑๒ 
๒ 
๔ 
๒ 
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กระบี่/เกาะลันตา  ๒๔ ชุมชนใน ๓๖ 
พื้นที่ 

ที่ดินเอกชน 
ที่ดินอุทยาน 
ที่ดินปาสงวน  
ที่ดินปาชายเลน 
ที่ดินกรมเจาทา 
ที่ดินกรมธนารักษ 
ที่สาธารณประโยชน 

๓ 
๗ 
๑๘ 
๒ 
๔ 
๑ 
๑ 

 
ที่มา : สํานักงานศูนยกฎหมายและสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน และเครือขายผูประสบภัย 
สึนามิ, “ความมั่นคงที่ทํากิน ที่อยูอาศํย ๓ ปหลังภัยสึนามิ”, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐. 
 

• เขตอุทยานแหงชาติ   
ครอบคลุมผืนดินบนเขาลงสูที่ลาดต่ําไปถึงทะเล เปนเขตอนุรักษใหเปนแหลง 

ทองเที่ยว นันทนาการ และวิจัยศึกษา โดยไมอนุญาตใหคนเขาไปอยูอาศัย มีทั้งหมด 
๒๐ แหง  ใน ๖ จังหวัดชายฝงอันดามัน ดังนี้ 

 
จังหวัด อุทยานแหงชาติ 

ระนอง 
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.กะเปอร 

 
น้ําตกหงาว 
ลําน้ํากระบุรี 
หมูเกาะพยาม 
แหลมสน 

พังงา 
อ.ทายเหมือง 
อ.ตะกั่วปา 
อ.ตะกั่วปา 
อ.คุระบุรี 
อ.คุระบุรี 

 
เขาลําป-หาดทายเหมือง 
เขาหลัก-ลํารู 
ศรีพังงา 
หมูเกาะระ-เกาะพระทอง 
หมูเกาะสุรินทร 

พังงา 
อ.ทายเหมือง 
อ.เมือง 

 
หมูเกาะสิมิลัน 
อาวพังงา 
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กระบี่   
อ.เมือง 
อ.เมือง 
อ.อาวลกึ 
อ.เกาะลันตา 

 
เขาพนมเบญจา 
หาดนพรัตนธารา-หมูเกาะพพี ี
ธารโบกขรณี 
หมูเกาะลันตา 

ภูเก็ต 
อ.ถลาง 

 
สิรินาถ 

ตรัง 
อ.สิเกา 

 
หาดเจาไหม 

สตูล 
อ.ละง ู
อ.ละง ู
อ.ควนโดน 

 
ตะรุเตา 
หมูเกาะเภตรา 
ทะเลบัน 

 
ที่มา : สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 
ที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติ ต้ังแตภูเขาถึงทะเลอยูภายใตการบังคับใชพระราชบัญญัติ 
อุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ อํานาจหนาที่ในการดูแลรักษาเปนของกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  การประกาศเขตอุทยานแหงชาติที่ขยายเพิ่มมากขึ้น
ไดสงผลกระทบตอการทําประมงพื้นบาน การตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย ตลอดจนการ
สรางเพิงพักเพื่อหลบพายุฝนตามเกาะตางๆ ที่อยูภายในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ  
รัฐจึงแกปญหาดวยการผอนปรนในบางเรื่อง แตไมอนุญาตใหมีการปลูกบานถาวร  
ในกรณีที่เปนพื้นที่ซึ่งชาวบานปลูกยางพารามากอน อนุญาตใหกรีดยางไดแตไมให
ตัดโคนตนยาง การแกไขปญหาโดยยึดตามนโยบายของรัฐเชนนี้มีชองวางทําใหเกิด
การทุจริตของเจาหนาที่รัฐ เพราะเจาหนาที่มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเปน
รายๆไป  
 
หลังจากเหตุการณสึนามิ  ชุมชนหลายแหงในพื้นที่ เหลานี้ไดรับผลกระทบ    
คณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินหลายชุด จึงใชวิธีการเจรจากับหัวหนาอุทยาน
แหงชาติใหชุมชน ทํากินและอยูอาศัยไดช่ัวคราวตามความจําเปนและสภาพปญหา
ในแตละพื้นที่ แตยังขาดความมั่นคงในการทํากินและอยูอาศัยในระยะยาว 
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ปจจุบันรัฐบาลใชมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑6 ในการกําหนดแนว
เขตพื้นที่การแกไขปญหา และการพิสูจนสิทธิการถือครองที่ดินกอนการประกาศเปน 
พ้ืนที่ปาสงวน  แตสําหรับชาวประมงพื้นบานและชาวเลสวนใหญจะมีพ้ืนที่ทํากิน
บางสวนและปลูกบานเรือนอยางงายๆอยูใกลชายฝงทะเล โดยไมมีเอกสารสิทธิที่ดิน 
เพราะชีวิตสวนใหญอยูในทะเล เมื่อตองพิสูจนสิทธิในที่ดินจึงไมมีเอกสารมาแสดง 
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือเจาหนาที่อุทยานไมอนุญาตใหสรางเพิงหลบพักพายุ 
และคลื่นลมบนเกาะที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ เชน กรณีปญหาของชาวประมงที่
เกาะไผ ในเขตอุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา    
 
นโยบายการประกาศเขตอุทยานแหงชาติ แมจะเปนประโยชนตอการอนุรักษ
ทรัพยากรชายฝงและทะเล  แตหากขาดกระบวนการตรวจสอบจากชุมชนก็จะทําให
เกิดชองทางการแสวงหาผลประโยชน โดยเจาหนาที่รัฐซึ่งมีอํานาจผูกขาดในการ
ดูแลรักษาปา แนวทางการแกไขปญหาในระยะยาวจึงควรสงเสริมใหมีการจัดการปา
รวมกันระหวางรัฐกับชุมชน เพื่อประโยชนในการรักษาทรัพยากรปาของประเทศ 
และเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตของชุมชน โดยตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับ

                                                 
6 กรณีพื้นท่ีปาอนุรกัษ และปาชายเลนตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี   ใหมีการสํารวจพื้นที่ที่
มีการครอบครองใหชัดเจนและขึ้นทะเบียนผูครอบครอง เพื่อตรวจสอบพิสูจนสิทธิโดยใชภาพถาย 
ทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร หรือภาพถายดาวเทยีม  และตรวจสอบรองรอยการทําประโยชน
ตอเนื่องมากอนวันสงวนหวงหามเปนพื้นที่ปาตามกฎหมายครั้งแรก หากพบวาประชาชนอยูอาศัย 
/ทํากินมากอน ใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตบริเวณที่อยูอาศัย/ทาํกิจใหชัดเจน หามขยายพื้นที่
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด  และดาํเนินการตามกฎหมายเพื่อใหทํากิน/อยูอาศัยตามความจําเปนเพื่อการ
ครองชีพ  แตถาเปนพื้นที่ลอแหลมคุกคามตอระบบนิเวศ  พื้นที่ที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพใน
การคุมครองดูแลพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หรือพบวาประชาชนอยูอาศัย 
/ทํากิจหลังวันประกาศสงวนหวงหามพื้นที่ปาตามกฎหมายครั้งแรก ใหเคลื่อนยายประชาชนออกมา 
จากบริเวณนั้นไปอยูอาศัยและทํากินในพื้นที่เหมาะสม กรณีปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวร  
กรมปาไมมอบให สปก. ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพิกถอนสภาพปาสงวนแหงชาติและปาไมถาวร  
และรับรองสิทธิในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแตป ๒๕๓๖ หรือบางพื้นที่อนุญาตใหเชาทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
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เขตปาอนุรักษคือ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ใหมีการจัดการรวมกัน
ระหวางประชาชนและภาครัฐ หรือออกเปนมติคณะรัฐมนตรีที่รับรองการจัดการปา
รวมกัน และใหประชาชนอยูอาศัยและทํากินไดอยางมั่นคง เพื่อปองกันปญหาการ
บุกรุกปาตอไป   
 
จากขอมูลของเครือขายความรวมมือพ้ืนฟูชายฝงอันดามัน (พ.ศ.๒๕๔๘) พบวาใน
จํานวนชุมชนที่เครือขายฯเขาไปชวยเหลือฟนฟูหลังสึนามิ ๘๗ หมูบาน มีชุมชนที่
ไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับซอนพื้นที่ทํากิน และที่อยู
อาศัยถึง ๓๖ ชุมชน กระจายอยูในทั้ง  ๖ จังหวัดชายฝงอันดามัน   
 
ตารางตอไปนี้แสดงตัวอยางของชุมชนที่ประสบปญหาและการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาที่ไดทําไปแลว 
     

จังหวัด สภาพพื้นท่ี การแกไขปญหาของรัฐ/ตุลาคม ๒๕๕๐ 
ระนอง ชุมชนทาเรือบางกลวย หมู ๓ ตําบล

นาคา กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัด
ระนอง  ผูอยูอาศัยจํานวน ๔๕ครัวเรือน 
บนเนื้อที่ ๔ ไร เปนชาวไทยมุสลิม 
ทําอาชีพประมงเรือเล็ก  ชุมชนอยูอาศัย 
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๓ กอนการประกาศ 
เขตอุ ทยานแห งชาติ  แหลมสน  
ประชากร คร่ึงหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ   
อีกคร่ึงหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม    

ชุมชนขอใชพื้นที่ปาเสื่อมโทรม ๓ ไร  
เปนที่อยูอาศัยของครอบครัวขยาย 

ภูเก็ต บานหินลูกเดียว หมู ๕ ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  จํานวน 
๒๙  หลั งคา เ รื อน  แต อยู ใน เขต
อุทยานแหงชาติสิรินาถ จํานวน ๑๕ 
หลังคาเรือน เปนชุมชนมอแกน  มี
อาชีพรับจาง และทําประมงเรือเล็ก
บางสวน   

อยู ระหว างกระบวนการอนุญาตที่
พิจารณาโดยคณะกรรมการระดับ
จังหวัดภูเก็ต 
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ตรัง บานฉางหลาง หมู ๕ ตําบลไมฝาด 
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  มีจํานวน 
๔๔ ครัวเรือนอาศัยอยูในเขตอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม  และหนวย
อนุรักษปาชายเลนที่ ๓๑ (สิเกา)  บน
เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร   ชุมชนสวน
ใหญนับถือศาสนาอิสลาม   

คณะทํางานแกไขปญหาระดับจังหวัด
ไดตรวจสอบขอมูลที่ดิน  และรังวัด
พื้นที่ กันแนวเขตการอยู อาศัยของ
ชุมชนตามแนวที่อยูเดิม โดยไมตองขอ
อนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี  เพราะสรางมากอนวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๑๕  (แนวทางการ
แกไขปญหาของกรมการขนสงทางน้ํา
ฯ)  อยางไรก็ตามยังอยูในระหวางการ
ดํ า เนินการใหจั งหวัดตรังใหความ
เห็นชอบอยางเปนทางการ 

สตูล บ าน เกาะบุ โหลน  หมู  ๓  ตํ าบล
ปากน้ํา อําเภอละงู จังหวัดสตูล เปน
ชุมชนชาวมอแกนทําประมงพื้นบาน
จํานวน ๑๒๐ หลัง ป พ.ศ.๒๔๙๐ ชาว
มอแกนประมาณ ๒๐ ครอบครัว มาตั้ง
ที่พักชั่วคราว เพื่อทําประมงริมหาด   
ตะรุเตา ป พ.ศ.๒๕๒๗ เจาหนาที่
อุทยานแหงชาติตะรุเตา เขามาไลที่  
ชาวบานจึงยายไปอยูอาวมวง เกาะ
บุโหลน  ตอมาป พ.ศ.๒๕๔๖ มีการ
ออกเอกสารสิทธิทับที่อยูอาศัยของ
ชาวบาน  หลังจากนั้นมีเอกชนมาขอ
ซื้อที่ดินเพื่อสรางรีสอรต   

เจาหนาที่อุทยานไมดําเนินการใดๆกับ
ชาวบาน จึงทําใหชาวบานยังทําประมง
ไดตามปกติ 
 

กระบี่ ชุมชนเกาะพีพี หมู ๗ และ ๘ ตําบล
อาวนาง อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  
ชุ มชนถื อครองที่ ดิ นม าตั้ ง แต ป 
๒๕๒๖ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตน
ธารา  เกาะพีพีไดประกาศทับซอน
พื้นที่ที่ชุมชนถือครองที่ดิน   เปน
ปญหาเรื้อรังกวา ๒๐ ป  จํานวนที่ดิน
ประมาณ ๒,๐๐๐ กวาไร   

ชาวบานยังทํากินและอยูอาศัยในเขต
อุทยานแหงชาติ   รัฐบาลไดชะลอ
โครงการพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว 
จึงทําใหชาวบานไมถูกอพยพออกมา
จากพื้นที่ เดิม   แตปจจุบันนี้ เอกชน
เจาของโรงแรมแจงว าใหชาวบาน
เตรียมยายออกจากพื้นที่  เพราะแปลง
ที่ดินบางสวนมีเอกสารสิทธิที่ดิน   
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• ท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติและท่ีชายฝงทะเล  
ที่ดินประเภทนี้ครอบคลุมพื้นที่ปาบก และที่ปาชายเลน อยูภายใตการบังคับใช

ของพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๗  ที่กรมปาไมเปนหนวยงานดูแล
รักษา และปาชายเลนที่กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝงดูแลรับผิดชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องการจําแนกการใชประโยชนที่ดินปาชายเลนวันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๓๐    
 
กรมทรัพยากรชายฝงและทะเลไดกําหนดคํานิยามความหมายของ พื้นที่ชายทะเล 
(Coastal Land) ไววาหมายถึงพื้นที่ดินเหนือแนวฝงทะเล เริ่มตั้งแตแนวน้ําทะเลลง
ตํ่าสุด ลึกเขามาในแผนดินไปจนถึงแนวสันปนน้ําที่สูงสุดดานในที่อยูในเขตจังหวัด
ชายฝงทะเล ซึ่งเปนที่ขวางกั้นอิทธิพลของทะเลไว   สําหรับฝงทะเล (Coastal Line)      
หมายถึง แนวขอบที่ดินที่น้ําทะเลซัดขึ้นไปถึง และสิ้นสุด ณ แนวนั้น 
 
 เขตอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พ้ืนที่ปาชายเลนที่หามไมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากจะปลอยใหเปนธรรมชาติเพื่อรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอม
และระบบนิเวศน  มีเนื้อที่ทั่วประเทศประมาณ ๒๖๖,๗๓๗ ไร       
 
เขตเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี มีเนื้อที่ประมาณ  ๒,๐๖๑,๐๖๒ ไร แบงเปน   
เขตเศรษฐกิจ ก. หรือพ้ืนที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนเฉพาะกิจการดาน
ปาไม เพื่อผลผลิตที่สม่ําเสมอตามหลักวิชาการ และเขตเศรษฐกิจ ข. ซึ่งหมายถึง
พ้ืนที่ปาชายเลนที่ยอมใหมีการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาดานอื่นๆ แตตอง
คํานึงถึงผลดีและผลเสียทางดานสิ่งแวดลอม  
 
ปาสงวนแหงชาติ ถูกประกาศขึ้นมาเพื่อใหมีการใชประโยชนจากพื้นที่ปา ไดแก  
การสัมปทานทําไมในปาบก และทําไมหลุมถานในเขตปาชายเลน  การทําสวนปา 
การทําเหมืองแร  การใหสิทธิทํากินของประชาชน เชน โครงการหมูบานปาไม หรือ 
โครงการสิทธิทํากิน (สทก.)  การมอบพื้นที่ใหมีการปฏิรูปที่ดิน เปนตน ในพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม      
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ปจจุบันนี้รัฐบาลใชแนวทางการแกไขปญหาที่ดินปาชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
โดยใชแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑  ตองมีการสํารวจ
แนวเขตพื้นที่ และพิสูจนสิทธิในที่ดินกอนประกาศเขตพื้นที่ปาคุมครอง สําหรับ
การแกไขปญหาที่ดินของผูประสบภัยสึนามิ ภาครัฐไดดําเนินการเจรจาเปนราย
พ้ืนที่ในการรังวัดพื้นที่กันแนวเขตการอย  ู อาศัยของชุมชนตามแนวที่อยูเดิม เชน 
บานมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 
 
สําหรับพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จังหวัดมอบหมายใหองคกรปกครองทองถิ่น เชน 
อบต. ทองที่ยื่นขออนุญาตใชพ้ืนที่ปาตอสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
(ทสจ.) จังหวัด ปจจุบันนี้รัฐบาลยังไมมีนโยบายใหมีการปฏิรูปที่ดินในเขตปาสงวน
แหงชาติ  แตอนุญาตใหใชประโยชนที่ดินโดยเสียคาธรรมเนียมไรละ ๑๐ บาท  และ 
ใหอนุญาตใหชาวบานทํากินได  แตยังโคนไมยางไมไดเนื่องจากผิดกฎหมาย   
 
จํานวนชุมชนที่ประสบภัยสึนามิและเครือขายฯใหความชวยเหลือ ต้ังอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ ๑๗ ชุมชน และอยูในเขตปาชายเลน ๒๐ ชุมชน ซึ่งมีตัวอยางกรณี
ปญหาดังนี้ 
 
 
จังหวัด สภาพพื้นที่ การแกไขปญหาของรัฐ/ตุลาคม 

๒๕๕๐ 
ตรัง บานเกาะมุกด หมู ๒ ต.เกาะลิบง อ.

กันตัง  ชุมชนอาศัยอยูดั้งเดิมกระจาย
ตามอาวตางๆ ๖ อาว มีจํานวน ๔๒๐ 
หลัง ๔๘๐ ครัวเรือน   กลุมที่อยูใน
ที่ดินจับจองของเอกชนและไดรับ
ผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ซึ่งเจาของ
ที่ดินจะใหยายออกมีจํานวน ๑๔๕ 
ครัวเ รือน   และชาวบานที่อยู ใน
บริเวณปาสงวนเสื่อมโทรมบริเวณ
อาวปากั้ง จํานวน ๙๒ ครัวเรือน  

คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่
ธรณีพิบัติ  ๖  จังหวัด  ไดมีมติรวมกันให
จัดสรรที่ดินบริเวณปาชายเลนเสื่อมโทรม
ในเขตปาสงวนแหงชาติเนื้อที่ ๑๙-๒-๐ ไร 
เพื่อจัดที่อยูอาศัยใหกับผูเดือดรอน  จังหวัด
ตรังไดมีคําสั่งให อบต.เกาะลิบงยื่นขอใช
ประโยชนที่ดินกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 
และปจจุบันนี้  คณะอนุกรรมการแกไข
ปญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ ๖ จังหวัด มี
มติเห็นชอบใหชุมชนอยูในที่ดินรัฐได ซึ่งรอ
เขาคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติและมีผลทางกฏหมาย 
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 ชุมชนบานควนตุงกู หมู ๓ ต.บางสัก 
อ .กันตัง    เปนชุมชนชาวประมง
พื้นบานที่ไดรับความเสียหายจาก
ภัยสึนามิ และพายุงวงชาง  จึงทําให
ตองมีการโยกยายถิ่นฐานสองครั้ง   

แตเดิมคณะทํางานตรวจสอบที่ดินระดับ
จังหวัดและคณะทํางานตรวจสอบที่ดิน
ระดับอําเภอ  ไดกันเขตที่อยูใหมให  แต
ชาวบานยังไมยาย  อีก ๑ เดือนตอมา  เกิด
พายุงวงชาง  ชาวบานจึงยอมยายออกมอยู
บริเวณปาชายเลน  ซึ่งเดิมมีชาวบานอาศัยอย ู 
กอนจํานวน ๒๗ ครัวเรือน คณะทํางานฯ จึง
ไดกันเปนแนวเขตชุมชนไวตางหาก บริเวณ 
๒๗ ครอบครัวประมาณ ๓ ไรกวา  ซึ่งมีการ
รับรองแนวเขตแตยังไมมี เอกสารสิทธิ  
สําหรับจํานวน ๑๖ หลังคาเรือนในพื้นที่ ๑ 
ไรกวา สรางไดประมาณ ๘ หลัง ตองหยุด
ไปชั่วคราว  เนื่องจากมีนายทุนฝงตรงขาม
ยืนยันวาบริเวณหนาบานที่ชาวบานปลูกเพิง
เก็บอุปกรณประมง  และบางสวนกอสราง
สะพานขามคลอง อยูในที่ดินมี ส.ค.๑ และ
พยายามใหชาวบานเซ็นสัญญาเชาที่ดินปละ
๒๐๐ บาท  แตชาวบานไมยอม  สํานักงานที่
จังหวัดตรังไดแจงใหเจาของที่ดินเดิมตาม
เอกสารดําเนินการรังวัดที่ดิน ส.ค.๑ เพื่อให
เกิดความชัดเจนปจจุบันนี้เอกชนไดฟองคดี
ขับไลชาวบาน ๑๑ คดี ซึ่งอยูในการพิจารณา
คดีของศาลชั้นตน 

 ชุมชนบานมดตะนอย หมู ๓ ต.เกาะ
ลิบง อ.กันตัง  เปนชุมชนชาวประมง
พื้นบานจํานวน ๑๕๐ ครัวเรือน อยู
ในที่ดินที่ดูแลโดยกรมการขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี   และหนวย
อนุรักษปาชายเลนที่  ๓๐ จํานวน 
๓๒ ไร  ชาวบานไดเคยมีการคัดคาน
การไลที่ชาวบานที่ขยายไปบุกรุก
ที่ดินปาชายเลน  ดวยการยืนยันวา
ตนเองดูแลรักษาและปลูกปาชายเลน
เปนอยางดี  ชาวบานจึงอยูอาศัยมา
ไดจนประสบภัยจากคลื่นสึนามิ   

คณะทํางานแกไขปญหาระดับจังหวัดได
ตรวจสอบขอมูลที่ดิน และไดรังวัดพื้นที่กัน
แนวเขตการอยูอาศัยของชุมชนตามแนวที่
อยูเดิม  และคณะอนุกรรมการแกไขปญหา
ที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ  ๖  จังหวัด  มีมติ
เห็นชอบใหชุมชนอยูในที่ดินรัฐได ซึ่งรอ
เขาคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
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สตูล ชุมชนบานสาคร หมู ๒ ต.สาคร อ.
ทาแพ   ชาวบานอยูอาศัยบริเวณริม
คลองปาชายเลนประมาณ ๕๐ ป ใน
ป พ.ศ.๒๕๔๓ อธิบดีกรมปาไมให
ยายออกจากริมคลอง  แตยังไมได
ย าย   ชาวบานบางสวนมี  ส .ค .๑  
ประมาณ ๓๐ ราย  มีการรังวัดที่ดิน
แตชาวบานยังไมได เอกสารสิทธิ  
เนื่องจากมีการอางวาอยูในเขตปา
ชายเลน    อีกจํานวน  ๕๐ หลังคา
เรือนที่ไมมีเอกสารสิทธิอาศัยอยูใน
เขตนากุงของนายทุนจํานวน ๕๐ 
หลัง (มี ส.ค.๑ และ น.ส.๓)   

เจาของที่ดินยินยอมรับรองสิทธิการอยูอาศัย 
และใหมี คณะกรรมการร วมระหว า ง
เจาหนาที่กับประชาชนในการตรวจสอบ
และดําเนินการ 

 
• ท่ีสาธารณะชายฝง    
ที่สาธารณะชายฝงทะเลตามกฎหมายเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน อยู

ในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  มีจํานวน ๑๒ ชุมชน  
แนวทางแกไขปญหากําหนดไววา  หากสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําน้ํามากอนวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ ๒๕๑๕ ไมถือเปนความผิด  เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใชในขณะนั้น
มิไดบัญญัติไววา  การกระทําดังกลาวเปนความผิด และกําหนดโทษไว (ตามหนังสือ
ตอบขอหารือของกองนิติการ กรมการขนสงทางน้ําฯ)  ตัวอยางกรณีปญหามีดังนี้ 
 
จังหวัด สภาพพื้นที่ การแกไขปญหาของรัฐ/ตุลาคม 

๒๕๕๐ 
ตรัง บานตาเสะ ต.ตาเสะ กิ่งอําเภอหาด

สําราญ    เปนชุมชนชาวประมง
พื้นบานที่ตั้งบานเรือนอยูริมทะเลมา
นาน   ป จจุบันอยู ในที่ ป าสงวน
แห งช าติ ที่ เ ป นป า ช า ย เ ลน  ๑๘ 
ค รัว เ รื อน  อยู ในที่ ดิ น ริมตลิ่ งที่
ก ร ม ก า ร ขนส ง ท า ง น้ํ า ฯ  ดู แ ล
รับผิดชอบ ๖๗ ครัวเรือน  ชุมชนนี้
ดู แล รักษาป าชาย เลนประมาณ 

คณะทํางานแกไขปญหาระดับจังหวัดได
ตรวจสอบขอมูลที่ดิน และไปรังวัดพื้นที่กัน
แนวเขตการอยูอาศัยของชุมชนตามแนวที่
อยูเดิม  ปจจุบันนี้คณะ อนุกรรมการแกไข
ปญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ ๖ จังหวัด มี
มติเห็นชอบใหชุมชนอยูในที่ดินรัฐได ซึ่งรอ
เขาคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
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๑ ,๕๐๐  ไร  ตั้งแตป  พ .ศ .๒๕๓๕  
ชุ ม ช น เ ค ย ป ร ะ ส บ ป ญ ห า กั บ
ผูประกอบการรังนกเมื่อป  พ .ศ .
๒๕๔๖ เนื่องจากอยูในเขตประมูล
รังนก   ในขณะที่ขอบเขตปาชายเลน
ที่ชุมชนดูแลรักษายังไมชัดเจน   

 บานแหลมไทร หมู ๓ ต.เขาไมแกว  
อ .สิ เ ก า  เปนชุ มชนชาวประมง
พื้นบานที่ตั้งบานเรือนริมทะเล มี
จํานวน  ๕๘  ครัวเรือน  บนเนื้อที่
ประมาณ  ๒๐  ไร   ชุมชนนี้ เคยมี
ปญหากับเจาของที่ดินที่ตองการให
ชาวบานยายออกจากพื้นที่   โดย
กดดันไมใหมีการเขามาปกเสาไฟฟา  
ทํ า ใหชาวบ านบางรายตองย า ย
ออกไป  นอกจากนี้ชาวบานยังเคย
พยายามที่จะเจรจากับกรมการขนสง
ทางน้ําฯ  เพื่อขออนุญาตอยูอาศัย  
แตไมสําเ ร็จ   หลังจากเกิดสึนามิ  
ชาวบานไดรับความเสียหายเล็กนอย  
แตยังตองการความมั่นคงในที่อย  ู 
อาศัย   

คณะทํางานแกไขปญหาระดับจังหวัดได
ตรวจสอบขอมูลที่ดิน และไดรังวัดที่ดิน 
เพื่อกันแนวเขตการอยูอาศัยของชุมชนตาม
แนวที่อยูเดิม  ปจจุบันนี้คณะ อนุกรรมการ
แกไขปญหาที่ ดินในพื้นที่ ธรณีพิบัติ  ๖ 
จังหวัด มีมติเห็นชอบใหชุมชนอยูในที่ดิน
รัฐได ซึ่งรอเขาคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 
• ท่ีสาธารณประโยชน 
ที่สาธารณประโยชนหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน7  อยูในความรับผิดชอบ

ของกรมที่ดิน ตามมาตรา ๘ 

                                                 
7 มาตรา ๑๓๐๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  “ สาธารณสมบัติของแผนดินรวมทรัพยสิน
ทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อประโยชนรวมกัน เชน (๑) 
ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการ
อื่นตามกฎหมายที่ดิน (๒) ทรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทาง
หลวง ทะเลสาบ  (๓) ทรัพยสินใชเพือ่ประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวา ปอม และโรง
ทหาร สํานักราชการบานเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ” 
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พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗   ซึ่งมีลักษณะตามสภาพ
ที่ชุมชนใชประโยชนรวมกันในการเลี้ยงสัตว หรือการใชประโยชนจากทรัพยากร 
ในพื้นที่รวมกัน และมีการขึ้นทะเบียนไวเปนที่สาธารณประโยชน หรือมีการออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัด  (อบจ.)  หรือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  มีหนาที่ดูแล
รักษาและใหความเห็นชอบตอการใช 
 
 การแกไขปญหาในบางพื้นที่ อบต. ใหความเห็นชอบ และสงเรื่องใหจังหวัดหรือ
อธิบดีเพิกถอนที่สาธารณประโยชน ในกรณีที่ที่ดินดังกลาวหมดสภาพการใชประโยชน 
รวมกัน ในกรณีผูประสบภัยสึนามิ กรมที่ดินไดอนุญาตใหชาวบานครอบครองที่ดิน 
มีกําหนดระยะเวลา ๕ ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ ๒๕๔๓  เพื่อหาที่ดิน
สรางบานที่อยูอาศัยใหแกผูประสบภัยสึนามิ  
 

• ท่ีราชพัสดุ 
ที่ราชพัสดุหมายถึง    อสังหาริมทรัพยที่เปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด  

เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๑๘  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบดูแลของกรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง  

                                                                                                        
 มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง “บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสิน
ของแผนดินนั้น ถาไมมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น  ใหอธิบดีมีอาํนาจหนาที่ดูแลรักษา และ
ดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควร อํานาจหนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวง
การเมืองอื่นเปนผูใชก็ได” 

 ที่ราชพัสดุไดแก (๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปน
ของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน (๒) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวน
ไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ สวน
อสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองทองถิ่นไมถือวาเปนที่
ราชพัสดุ 

8

9 

8

9
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และตองมีการขึ้นทะเบียนออกหนังสือสําคัญสาํหรับที่หลวง ไวดวยเชนกัน ตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ กรมธนารักษไดแกไขปญหากรณีที่ประชาชน 
ครอบครองที่ดินราชพัสดุดวยการใหเชาที่ดินกําหนดระยะเวลา ๓  ป   
 
กรณีปญหาที่ดิน มีจํานวน ๘ ชุมชน กรณีตัวอยางปญหามีดังนี้ 
 

จังหวัด สภาพพื้นที่ การแกไขปญหาของรัฐ/ตุลาคม
๒๕๕๐ 

ภูเก็ต 
 

บานนอกเล หมู ๓ ต.กมลา อ.กระทู  
ชุ ม ช น อ า ศั ย อ ยู ใ น ที่ ส า ธ า รณ 
ประโยชน ๒ แปลง  เนื้อที่ ๒๗ ไร 
และ ๑๒ ไรเศษ  ชาวบานถือครอง
ที่ดินมาประมาณ ๕๐ ป  จํานวนบาน
ที่ เสียหายทั้ งหลัง  ๙๗  ครัวเ รือน  
เสียหายบางสวน ๒๐๑  ครัวเรือน  
ปจจุบัน  

กรมที่ดินอนุญาตใหชาวบานครอบครอง
ที่ดินแตมีกํ าหนดระยะเวลา  ๕  ป   ตาม
ระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว าด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตตามมาตรา ๙ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓   
ปจจุบันนี้ คณะอนุกรรมการแกไขปญหา
ที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ  ๖  จังหวัด  มีมติ
เห็นชอบใหชุมชนอยูในที่ดินรัฐได ซึ่งรอ
เขาคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติและมีผลทางกฏหมาย 

ตรัง บานหาดทรายทอง  หมู ๔ ต.เกาะ
สุกร กิ่งอําเภอหาดสําราญเปนชุมชน 
ชาวประมงพื้นบานที่อาศัยมานาน
จํานวน ๑๓๐ ครัวเรือน  อยูในที่ดิน
สาธารณประโยชนที่มีหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  เมื่อวันที่ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๒๗ จํานวน ๘๔-๑-
๑๖.๙ ไร ชุมชนนี้ไดรับความเสียหาย 
จากภัยสึนามิเล็กนอย 

เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่อบต.เคย
สงเร่ืองเขาสูทะเบียนคนจน  จึงทําใหมีการ
ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน จัดที่ดินใหอยูอาศัยในที่ดิน
เดิมดวยการเชาที่ดินราคาถูก  แตปจจุบัน
ชาวบานยื่นขอเสนอใหมใหพิสูจนสิทธิวา
ชาวบานอยูมากอนประกาศที่ราชพัสดุในป 
๒๕๒๗ 
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กรณีปญหามีจํานวน ๕ ชุมชน   กรณีตัวอยางมีดังนี้ 
 

จังหวัด สภาพพื้นที่ การแกไขปญหาของรัฐ 
ระนอง เกาะตราครุฑ  ต.ปากน้ํา อ.เมือง  มี

จํานวน ๔๑ ครอบครัว ๑๓๕ คน  ตั้ง
บานเรือนบริเวณทิศเหนือที่เปนอาว
เล็กๆ เปนภูเขาลาดชัด  บนเนื้อที่ 
๖๐๐ ไร  ป พ.ศ.๒๕๒๐ นายสะหาก 
เวชกลา  ไดชักชวนเพื่อนบานซึ่ง
เปนชาวประมงนับถือศาสนาอิสลาม
มาตั้งถิ่นฐาน  นอกจากนี้มีคนไทย
พลัดถิ่นอยูอาศัย ๒๐ ไร  เนื้อที่ทํา
กิน  ๑๕๒  ไร  มีการเสียภาษีบํารุง
ทองที่   คาดว าอยู ในที่ ร าชพัสดุ  
ไดรับผลกระทบจากสึนามิจํานวน
มาก   

มีการประสานงานการแกไขปญหารวมกับ
จังหวัดระนอง  แตจั งหวัดยังไมดํ า เนิน   
การ ดังนั้นชาวบานจึงยังตั้งถิ่นฐานทํากิน
ตามปกติ 
 

พังงา ชุมชนทุงหวา หมู ๕ ต. คึกคัก  อ.
ตะกั่วปา เปนชุมชนชาวมอแกน ที่
อาศัยอยูดั้งเดิมในที่ราชพัสดุ ๒๖ ไร  
จํานวน  ๗๑  ครัวเรือน    หลังจาก
เกิดสึนามิ  สํานักงานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ จังหวัดพังงา สั่งให
ระงับการปลูกสรางบานถาวรของ
ชาวบานในพื้นที่ เดิม   เนื่องจาก 
อบต. จะใชที่ดินสรางโรงพยาบาลที่
รัฐบาลเยอรมันบริจาคเงินสนับสนุน  
 

ปจจุบันอนุญาตใหชุมชนปลูกสรางบานอยู
อาศัยในที่ดินเดิมได  โดยทําสัญญาครั้งละ 
๕ ป  โดยจัดแบงที่ดินสําหรับชุมชน ๑๖ ไร  
และที่ดินสําหรับหนวยงานใชเพื่อสาธารณ- 
ประโยชน  ๑๐  ไร   ชาวบ านยืนยันว า
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินใน   
พื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติ  ๖ จังหวัดเคย   
รับปากใหอยู ไดชั่ วลูกชั่วหลาน   จึงอยู
ระหวางการพิจารณาของจังหวัด และรอให
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแกไขปญหา
ในทางปฏิบัติ 
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• ท่ีดินเอกชน 
ที่ดินเอกชนเปนที่ดินที่มีความความขัดแยงระหวาง ชุมชนที่อาศัยอยูและทํากิน

อยางตอเนื่องมาแตเดิมกับเอกชน  ชาวบานสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิที่ดิน มีเพียง
บางสวนที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน น.ส.๓  แตเนื่องจากพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝงอันดามัน
เปนพื้นที่เปาหมายการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ จึงทําใหมีความพยายามในการครอบครอง 
ที่ดินของกลุมธุรกิจเอกชนในหลายๆ ทาง เชน การกวานซื้อที่ดินมือเปลาจากประชาชน 
ในพื้นที่ และออกเอกสารสิทธิที่ดินตามกฎหมายโดยที่ไมไดทําประโยชนใดใดๆใน
พ้ืนที่  หรือมีการออกเอกสารสิทธิที่ดินภายหลังยกเลิกการทําเหมืองแรโดยที่ไมได
ใชประโยชนที่ดินแตอยางใด หรือมีการครอบครองที่ดินทั้งกรณีที่มีใบภาษีบํารุงทองที่ 
และมีเอกสารสิทธิที่ดิน โดยใหชุมชนเชาที่ดินอยูอาศัยไปกอน ตอมาจึงขับไลชุมชน
ออกจากที่ดิน  
 
ตามกฎหมายแลวที่ดินของรัฐที่อนุญาตใหเอกชนสัมปทานทําเหมืองแร เมื่อหมดอายุ 
การใหอนุญาตสัมปทานที่ดินตองตกเปนของรัฐ  แตโดยสวนใหญผูไดรับสัมปทาน
ในการดําเนินการใดๆ จะดําเนินการขอแจงสิทธิการครอบครองที่ดิน ส.ค.๑  
หรือเอกสารสิทธิที่ดิน ดวยเหตุที่กระบวนการออกเอกสารสิทธิที่ดินของกรมที่ดิน
ดําเนินการโดยผูปกครองทองที่ รวมกับเจาพนักงานที่ดินระดับจังหวัด  จึงทําใหเกิด
ขบวนการคอรัปช่ันรวมกับกลุมทุน และสงผลใหมีการออกเอกสารสิทธิที่ดินผิด
กฎหมาย ปญหาลักษณะนี้มีจํานวนมากที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ในพื้นที่
ทําเลทองของการทําธุรกิจการทองเที่ยว  กรณีปญหาลักษณะนี้มีจํานวน ๑๔ กรณี   
ตัวอยางของกรณีปญหามีดังนี้ 
 
 
จังหวัด สภาพพื้นที่ การแกไขปญหาของรัฐตุลาคม 

๒๕๕๐ 
ภูเก็ต ชุมชนบางรากไม  บานหมากปรก 

หมู ๑ ต.ไมขาว อ.ถลาง   ชุมชนได
ถูกไลที่อยูอาศัยจากเจาของที่ดิน  มี
ทั้งหมด ๑๘ หลังคาเรือน  ประชากร
ทั้งหมด ๘๐ คน   

อบต.ไมขาว ไดเสนอใหชาวบานไปอยูใน
พื้นที่ปาชายเลนเสื่อมสภาพ  ซึ่งอยูในความ
ดูแลของปาชายเลน อุทยานแหงชาติสิรินาถ  
ปจจุบันนี้มีการกันแนวเขตที่อยูอาศัย และ
ใหชาวบานสรางบานถาวร 
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พังงา  ชุมชนหาดแหลมปอม ต.บางมวง อ.
ตะกั่วปาเดิมชาวบานเปนคนงานทํา
เหมืองแร เมื่อเหมืองหยุดกิจการป 
พ.ศ.๒๕๑๗ ชาวบานจึงตั้งถิ่นฐาน
อยู ม าอย า งต อ เนื่ อ ง   ในปพ .ศ .
๒๕๒๖  มีผูอางวาเปนเจาของที่ดิน 
ที่เปนลูกหลานเถาแกทําเหมืองแร  
โดยไดนําหลักฐาน ส.ค.๑ ไปออก
เอกสารสิทธิ น.ส.๓ ก ครอบคลุม
ที่ ดินติดชายทะเล    เมื่ อป  พ .ศ .
๒๕๓๓ ชาวบานไมสามารถขอออก
โฉนดที่ดินได  เพราะบริษัทฮกจง
เส็ง ที่ไดรับอนุญาตสัมปทานเหมือง
แร  คัดคานการอางสิทธิในที่ดิน  
ตอมาบริษัทฮกจงเส็ง ไดขายที่ดิน
แปลงที่ เ ป นกรณีพิ พ าท  ให แก 
บริษัทฟารอีส เทรดดิ้ง แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด และไดฟองชาวบาน
กวา ๓๐ รายในขอหาบุกรุกที่ดิน   

คณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินและสัญชาติ 
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานไดเจรจาระหวางผูครอบครองที่ดิน
ตามเอกสารและชาวบานที่อยูอาศัยชาวบาน
เสนอใหออกเปนโฉนดที่ดินแปลงรวม
จํานวน ๔๓ ไร แตบริษัทไมยอม  ชาวบาน
บางสวนไมเจรจา แตตอสูคดีในชั้นศาล  ผล
ของคดีคือชาวบานทําสัญญายอมความกับ
บริษัท ๒๖ คดี เหลืออีก ๒ คดี อยูระหวาง
การอุทธรณ ๑ คดี และอีก ๑ คดีอยูในการ
พิจารณาของศาลชั้นตน 

พังงา ชุมชนหาดทับตะวัน ต.บางสัก อ.
ตะกั่วปาเปนชุมชนมอแกนที่ตั้งถิ่น
ฐานมากวา ๖๐ ป  ตอมามีคนจับจอง
ที่ดินแลวนําไปออก ส.ค.๑ ในขณะที่
สภาพพื้นที่ยังเปนปา  และขายตอ
กอนนําไปออกเปน น.ส.๓ ก.  ตอมี
การเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน 
ชาวบานไมสามารถขอออกโฉนด
ที่ดินได   เพราะมีการอางเอกสาร
สิทธิที่ดินของนายทุน  ทั้งที่ไมเคย
ทําประโยชนในที่ดินมากอนเลย  

การแกไขปญหาเหมือนกับแหลมปอม แต
ชาวบานยืนยันการตอสูคดีทางศาลที่เอกชน
ฟองขับไลชาวบานทั้งคดีแพงและคดีอาญา
ทั้ งหมด   ๓๘  คดี  ปจจุบันนี้  อยู ในการ
พิจารณาของศาลชั้นตน  ๓๒ คดี   
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พังงา  บานในไร ต.นาเตย  อ.ทายเหมือง
เปนชุมชนมุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานมานาน  
มีหลั กฐานกุ โบร เ ก า แก   ต อมา
ชาวบานขายที่ดินมือเปลาใหแก
นายทุน  โดยมีการสัญญาดวยวาจา
วาจะคืนพื้นที่ใหหลังยกเลิกการทํา
เหมือง  เมื่อเหมืองหยุดกิจการ  ชาวบาน 
ก็เขามาทําประโยชนปลูกบาน  เลี้ยงปลา 
ในกระชัง และเลี้ยงหอย   ตอมานายทุน 
เอาที่ดินคืนและไปออกเอกสารสิทธิ 
น.ส.๓ ก. เฉพาะราย จํานวน ๒๓ แปลง 
ทับที่ดินของชาวบาน 

ชาวบานถูกฟองคดีอาญาขับไลชาวบานออก
จากพื้นที่  ๑๔๔  ราย  ชาวบ านขอที่ดิน
ประมาณ ๕๐ ไร และขุมแร ๒ ขุม เพื่อเลี้ยง
ปลากระชัง แตเอกชนไมยอม  จะใหแค ๓-
๔ ไร และขุมแร ๑ ขุม ผลสุดทายชาวบาน
ทําสัญญายอมความใหกับนาเอกชน ทั้งหมด 
๑๔๔ คดี ใชเวลาเจรจายอมความ ๓ เดือน  
เอกชนตกลงแบงที่ดินให ๕๐ ตารางวา/
ครัวเรือน และแบงแยกโฉนดที่ดิน ใหคาขน
ยาย ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท  และจาย
ค าชด เชยประกอบอาชีพ เลี้ ย งปลาใน
กระชังๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท   

ตรัง  บานเกาะมุกด หมู ๒ ต.เกาะลิบง อ.
กันตัง ชาวบานสวนใหญเปนมุสลิม  
อาศัยอยูมานานกวา ๑๐๐ ป ตั้งบานเรือน 
กระจายตามอาวตางๆ ๖ อาว ชุมชน
บางสวนอาศัยอยูในที่ดินที่มีเอกชน
คนไทยเชื้อสายจีนที่มีใบ ภบท.๕ 
และใหเชาที่ดิน  ตอมาเจาของที่ดิน
ยื่นคําขาดใหชุมชนยายออก  ซึ่งเปน
เหตุการณที่ เกิดขึ้นกอนสึนามิมา  
เ มื่ อ เ กิ ด เ ห ตุ ก า รณ ค ลื่ น สึ น า มิ 
ชาวบานตองยายบานขึ้นมาปลูกบาน
ใหมบริเวณปาชายเลนเสื่อมโทรม  
ซึ่ง เปนจุดที่ปลอดภัยไมไกลจาก
ทะเล  นอกจากนี้มีบางสวนที่ยาย
บานมาปลูกใหมจากพื้นที่ เสี่ยงภัย 
และเสียหายบางสวน  รวมทั้งที่โดน
ไลที่ดิน  และคนที่ไมมีที่ดินของ
ตนเอง รวม ๑๔๘ หลังคา   

รัฐจัดใหอยูในพื้นที่เกือบ ๒๐ ไร  ในบริเวณ
ปาชายเลนเสื่อมโทรม  อีกแหงเปนการกัน
แนวเขตชุมชนดั้งเดิมประมาณ ๒๐ ไร มี
จํานวน ๙๒ หลังคาเรือน มีการฟองคดี ๒ 
คดี ขอหาเอกชนฟองขับไลชาวบาน  ผล
ปรากฏวา มี ๑ คดีอัยการสั่งไมฟองคดี อีก ๑ 
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน 
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กระบวนการแกไขปญหาที่ดิน       
     
กลไกการแกไขปญหาที่ดินของผูประสบภัยสึนามิ ไดแก กลไกของภาครัฐ กลไก
ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ
บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนในการชวยเหลือดานคดี และติดตามกลไกรัฐใน
การแกไขปญหาใหกับชุมชน ในที่นี้จะนําเสนอการแกไขปญหาของกลไกดังกลาว
ในชวงระยะเวลา ๒ ป ต้ังแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนถึง ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๔๙   

(๑) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
คณะกรรมการฯไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกรณีธรณีพิบัติ และไดกระจาย
การดําเนินงานตรวจสอบ กรณีละเมิดสิทธิไปยังคณะอนุกรรมการสิทธิในทรัพยากร
น้ําและแรในกรณีที่ปญหาเกี่ยวของกับพื้นที่เหมืองแรเกา และคณะอนุกรรมการ 
ดานสิทธิในทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในกรณีที่เปนพื้นที่ทั่วไปในชายฝงทะเล 
คณะอนุกรรมการทั้งสองชุดไดทํารายงานตรวจสอบกรณีที่มีการรองเรียน ไดแก  

 ชุมชนแหลมปอม ต.บางมวง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา  
 บานทับตะวัน อ.ตะกั่วปา จ.พังงา  
 บานในไร  ต.นาเตย อ.ทายเหมือง จังหวัดพังงา   
 บานหาดทรายขาว  บานเกาะเหลา จังหวัดระนอง   
 กรณีคลองปากบาง หาดกมลา บานลายัน จ.ภูเก็ต   
 บานเกาะระ บานทุงหวา จ.พังงา 
 กรณีพ้ืนที่อุทยานแหงชาติและปาสงวนแหงชาติในกรณีเกาะพีพี และ

เกาะลันตาใหญ   
 บานบารมี ซอย ๘ อยูในเขตเทศบาลเมืองปาตอง อ.กระทู จ.ภูเก็ต 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทํารายงานตรวจสอบเสร็จแลว ๓ กรณี
ไดแก ชุมชนแหลมปอม บานในไรและ บานทับตะวัน ทั้ง ๓ กรณี เปนขอพิพาท
ความขัดแยงในที่ดินเอกชน  ซึ่งมีขอเสนอโดยสรุปดังนี้ 

๑) ใหรัฐบาลเรงรัดรับรองสิทธิในที่ดินใหแกชาวบานที่ทํากิน และ
อยูอาศัยมาอยางตอเนื่อง 

๒) ใหรัฐบาลตรวจสอบเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดิน ที่เอกชนไดรับ
โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
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๓) ใหรัฐบาลเยียวยาความเสียหายตอบานเรือนและทรัพยสินที่เกิดจาก 
ธรณีพิบัติภัยสึนามิ   

 
(๒) คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ ๖ จังหวัด (ตอมา

เปล่ียนเปนคณะกรรมการประสานแกไขปญหาสืบ เนื่องจากพื้นที่ธรณี
พิบัติ ๖ จังหวัด) 

คณะอนุกรรมการฯชุดนี้ไดรับการแตงตั้ง โดยคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ (กบร.) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้เปนนโยบายของศูนย
อํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ที่มีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธเปน
ประธาน  คณะทํางานประกอบดวยพลเอกสุรินทร พิกุลทอง เปนประธาน มีนาย
ชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูอํานวยการสํานักงานจัดหาที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน และ
ผูแทนจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเปนฝายเลขานุการ คณะอนุกรรมการมีมติดังนี้   
                   (๑.๑) ชุมชนผูเสียหายสามารถอยูอาศัยในที่ดินเดิมซึ่งเปนที่ดินรัฐใน ๕ 
หมูบาน ไดแก บานเกาะมุกด จ.ตรัง บานหัวแหลม-สังกาอู จ.กระบี่ บานทุงหวา     
จ.พังงา  ชุมชนริมคลองปากบาง และบานนอกเล จ.ภูเก็ต 
                   (๑.๒) หมูบานที่ไดรับผลกระทบ แตที่อยูอาศัยเสียหายซึ่งอยูในที่ดินรัฐ
ในพื้นที่จังหวัดตรัง ๗ หมูบาน และสตูล ๑๐ หมูบาน ใหอยูอาศัยไดอยางมั่นคง     
ในสวนของที่ดินเอกชนใหชวยประสานงานแกไขปญหาขอพิพาท  
 
ผลการดําเนินงานไดเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) เห็นชอบให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการตอไป  
 
ภายหลังเมื่อเปล่ียนรัฐบาลทักษิณ มาเปนรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
คณะอนุกรรมการชุดดังกลาวไดเปลี่ยนช่ือมาเปน “คณะกรรมการประสานแกไข
ปญหาสืบเนื่องจากพื้นที่ธรณีพิบัติ ๖ จังหวัด ทางเครือขายประชาชนผูประสบภัย 
สึนามิไดเสนอใหเรงนํามติของคณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ 
6 จังหวัด ซึ่งไดมีมติเห็นชอบใหชุมชนอยูในที่ดินรัฐได 13 หมูบาน เขาคณะรัฐมนตรี 
เพื่อใหเกิดผลทางนโยบาย และเกิดความมั่นคงในการอยูอาศัยของชุมชนอยางแทจริง 
รายช่ือ ๑๓ หมูบาน มีดังนี้ 
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1) จังหวัดกระบี่ 2 หมูบาน คือ บานหัวแหลม บานสังกาอู  
 2)จังหวัดพังงา 1 หมูบาน คือ บานทุงหวา    
 3)จังหวัดภูเก็ต 2 หมูบาน คือ คลองปากบาง บานนอกเล   
 4)จังหวัดตรัง 8 หมูบาน คือ บานตะเสะ บานเกาะมุก บานมดตะนอย     
บานควนตุงกู บานพระมวง บานฉางหลาง บานแหลมไทร บานหาดทราย
ทอง ( 28 ต.ค. 48) 

นอกจากนี้เครือขายฯไดเสนอใหมีมติ แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯที่เปนกลาง
ประกอบดวยนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญทางแผนที่ ผูแทนชุมชน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
ฯลฯ เพื่อตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิของพื้นที่ บานทับตะวัน บานทับยาง เปน
การดวน และเสนอใหแตละจังหวัดยุติการจับกุม การตัดโคนตนไม และใหชาวบาน
เขาไปเก็บผลผลิตเพื่อทํากินได จนกวาการแกไขปญหาจะแลวเสร็จ 

เมื่อวันศุกรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมของคณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ (กบร.) ไดรับทราบ และใหหนวยเลขาฯจัดทําหนังสือถึงจังหวัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป และทําบันทึกถึงรองนายกรัฐมนตรี เพื่อ
รายงานนายกรัฐมนตรีตอไป รายละเอียดของแนวทางแกไขปญหาแตละพื้นที่มีดังนี้ 
 

พื้นที่ หนวยงานที่เก่ียวของ แนวทางแกไข 
๑. บานเกาะมุกด หมู ๒  
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

กรมป า ไม  /  กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๒. บานควนตุงกู หมู ๓  
ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง 

กรมป า ไม  /  กระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๓. บานตะเสะ หมู ๔ ต.ตะเสะ 
กิ่งอําเภอหาดสําราญ จ.ตรัง 

กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี 

ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๔.บานมดตะนอย หมู ๓  
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

กรมการขนสงทางน้ําฯ ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๕. บานแหลมไทร หมู ๓  
ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 

กรมการขนสงทางน้ําฯ ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๖. บานพระมวง หมู ๖  กรมการขนสงทางน้ําฯ ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 
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ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 
๗. บานฉางหลาง หมู ๕  
ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 

กรมการขนสงทางน้ําฯ ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๘. บานหาดทรายทอง หมู ๔ 
ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

สํานักงานที่ดินจังหวัด/กรม
ที่ดิน/กระทรวงมหาดไทย 

ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๙. บานหัวแหลม จ.กระบี่ กรมการขนสงทางน้ําฯ ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 
๑๐. บานสังกาอู จ.กระบี่ กรมการขนสงทางน้ําฯ ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 
๑๑. บานทุงหวา อ.ตะกั่วปา  
จ.พังงา 

สํานักงานที่ดินจังหวัด/กรม
ที่ดิน/กระทรวงมหาดไทย 

ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๑๒. บานปากบาง อ.กะทู  
จ.ภูเก็ต 

สํานักงานที่ดินจังหวัด/กรม
ที่ดิน/กระทรวงมหาดไทย 

ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

๑๓. บานนอกเล อ.กะทู  
จ.ภูเก็ต 

สํานักงานที่ดินจังหวัด/กรม
ที่ดิน/กระทรวงมหาดไทย 

ใหรับรองสิทธิเปนแปลงรวม 

ที่มา : ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประสานแกไขปญหาที่สืบเนื่องจาก
พ้ืนที่ธรณีพิบัติ ๖ จังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ หอง
ประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 
                   

(๓) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการแกไขปญหาที่ดินเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจนในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติและพื้นที่ท่ีเก่ียวของ   

เปนคําสั่งของศูนยอํานวยการตอสูแกไขปญหาความยากจน (ศตจ.) ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน  กรมที่ดิน และสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนเปนเลขาอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการไดนําเสนอการสอบสวน 
การออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทของเอกชน (กรณีแหลมปอม ทับตะวัน บานใน
ไร จ.พังงา)  ซึ่งยังไมไดขอยุติ และมีกรณีใหมเขามา ๑๐ ชุมชน ในจงัหวัดภูเก็ต และ 
๙ ชุมชนในจังหวัดระนอง  ปจจุบันนี้คณะอนุกรรมการชุดนี้ไดถูกยกเลิกหลังจากที่
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อปลายป ๒๕๔๙ และไดเปลี่ยนมาเปนศูนยขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)    
 

(๔) คณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินและสัญชาติในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติ  
คณะกรรมการฯชุดนี้ต้ังขึ้นสืบเนื่องจาก แกนนําชุมชนไดนําเสนอปญหาที่ดินในที่
พิพาท ของเอกชน ที่นําเสนอเขาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่ง
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เห็นชอบในหลักการตามขอเสนอ และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
คณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินและสัญชาติในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติ โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน (๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘) ซึ่งได
ดําเนินการเจรจาระหวางเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ และชุมชนที่อยูอาศัยในพื้นที่  
ปจจุบันนี้คณะกรรมการชุดนี้ไดถูกยุบหลังจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในป ๒๕๔๙  
 

(๕) คณะอนุกรรมการแกไขปญหาความยากจนดานที่ดิน  
คณะอนุกรรมการแตงตั้งโดย ศตจ.ชาติ  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ โดยพลเอก
สุรินทร  พิกุลทอง เปนประธาน ซึ่งไดวางแนวทางการแกไขปญหาที่ดินโดยยึดพื้นที่ 
ระดับอําเภอเปนตัวต้ัง  ชุมชนเปนแกนกลางในการแกปญหา  นายอําเภอมีบทบาท
ในการเอื้ออํานวย  รวมประสานกับผูที่เกี่ยวของใหเกิดการแกปญหารวมกัน  จาก
แนวทางดังกลาวไดประสานตอบานในฝนในพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติ ที่จะทําให
เกิดการแกไขปญหาเต็มพื้นที่ ซึ่งประธานและฝายเลขานุการไดประชุมรวมเพื่อแกไข 
ปญหาในพื้นที่ จ. ภูเก็ต คณะอนุกรรมการชุดนี้ถูกยกเลิกไปพรอมกับหนวยงาน ศตจ.  
 

(๖) เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน (Save Andaman 
Network/SAN) ไดรวมกับมูลนิธิชุมชนไท สภาทนายความ ศูนย
กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสื่อมวลชน   

ไดต้ังศูนยกฎหมายและสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ 
ใหไดรับความเปนธรรมในการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ไปพรอมกับการ 
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน ในการใชกฎหมายเพื่อปกปองสิทธิของ
ชุมชน นอกจากนี้ยังชวยเหลือประสานงานหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของแกไขปญหา 
และนําปญหาที่ดินไปสูการแกไขปญหาในระดับนโยบายและกฎหมาย ทางศูนย
กฎหมายฯ ไดประสานการชวยเหลือดานคดีโดยเฉพาะกรณีขอพิพาทที่ดินเอกชน  
ซึ่งตองการทนายความที่มีความเขาใจปญหา และรูขอกฎหมายในการตอสูคดี   สุทิน 
บรมเจต ทนายความจากสภาทนายความที่ชวยเหลือดานคดีใหแกประชาชนในพื้นที่
ไดใหความเห็นในการตอสูทางคดีไวอยางนาสนใจดังนี้ 
การแกไขปญหากรณีท่ีดินเอกชน ในกรณีการตอสูคดีเพื่อยืนยันสิทธิครอบครองของ 
ประชาชนในพื้นที่ที่ครอบครองทํากินและอยูอาศัยมาโดยตลอดในขณะที่กลุมธุรกิจ 
เอกชนมีเอกสารสิทธิที่ดินอยูในมือ โดยไมไดมีการทําประโยชนในพื้นที่แตอยางใด  
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การตรวจสอบกรณีปญหาดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเรียก
ขอมูลอยางละเอียดจากฝายรัฐ และผูรองเรียน โดยพิจารณาพื้นฐานการครอบครอง
ทําประโยชนในที่ดินสําหรับกรณีแหลมปอม ทับตะวัน ในไร ผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ไดช้ีใหเห็นวาประชาชนในพื้นที่ทําประโยชนจริง 
ในขณะที่กลุมเอกชนเปนผูไดเอกสารสิทธิที่ดิน ทําใหตองมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิที่ดิน หากพบวาไดเอกสารสิทธิที่ดินโดยไมชอบดวยกฎหมาย  อธิบดีกรมที่ดิน
ตองมีการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดิน และประชาชนตองตอสูทางคดีในประเด็นสิทธิ
ครอบครอง เพื่อยืนยันเจตนารมณการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา ๖ ไดใหอธิบดีกรมที่ดินมีอํานาจยื่นคํารองตอศาล ใหเพิกถอนหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินและใหที่ดินตกเปนของรัฐหากบุคคลนั้นทอดทิ้งไมทําประโยชน 
หรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกินกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
          (๑)  สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน  เกินสิบปติดตอกัน 
          (๒) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชนเกินหาปติดตอกัน  
 
มาตรานี้ถูกกําหนดขึ้น เพื่อปองกันไมใหที่ดินถูกปลอยรกรางวางเปลาโดยไมมีการ
ใชประโยชน เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียคุณคาทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล  แต
ในทางปฏิบัติมาตรานี้มิไดมีการบังคับใชอยางจริงจังในประเทศไทย เนื่องจากหาก
มีการฟองรองคดีและพบวาไมไดมีการทอดทิ้งที่ดินจริง อธิบดีกรมที่ดินจะถูกฟอง
กลับ นอกจากนี้การพิสูจนวาที่ดินไมมีการใชประโยชนยังพิสูจนยากเพราะเจาของ
ที่ดินอาจปลูกพืชผลหรือจางคนภายนอกมาทําประโยชน เพื่อปองกันการถูกฟองรอง 
มาตรการควบคุมการถือครองที่ดินจึงไมไดผลในทางปฏิบัติ 
 
การตอสูคดีเรื่อง สิทธิครอบครองเปนหนทางสุดทายสําหรับประชาชนที่ไมมีเอกสาร 
สิทธิที่ดินมีเพียงขอเท็จจริงในทางปฏิบัติที่ปรากฏใหเห็น อยางไรก็ตามกระบวนการ 
พิสูจนสิทธิทางศาลก็ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากศาลยังใชหลักฐานทางเอกสารและ
หลักฐานจากภาพถายทางอากาศ ในการพิสูจนสิทธิครอบครองโดยไมไดพิจารณา
จากขอเท็จจริงทั้งดานพยานบุคคลในพื้นที่ หรือหลักฐานทางกายภาพในพื้นที่ซึ่ง
ช้ีใหเห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชน การใชหลักฐานภาพถายทางอากาศเพื่อระบุ
เขตการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนั้นยังมีขอจํากัด เนื่องจากจะดูจากบริเวณที่มีการตัด
ตนไมใหญเพื่อสรางบานเรือนเทานั้น ในขณะที่ชาวมอแกนจะสรางบานขนาดเล็ก
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โดยไมไดทําลายตนไมใหญ ภาพถายทางอากาศจึงไมปรากฏใหเห็นการตั้งบานเรือน 
ของชาวมอแกน การตรวจสอบที่ดินของภาครัฐจึงเปนการตรวจสอบพิสูจนที่ดินทาง 
เทคนิคแทนการพิจารณาคดีที่อยูบนพื้นฐานการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของการทํา
ประโยชนและครอบครองที่ดินตามความเปนจริง    
 
นอกจากนี้การตัดสินของศาลยังกําหนดอัตราโทษ สําหรับขอหาบุกรุกที่ดินของรัฐที่
สูงเกินไป  ทั้งๆที่ประชาชนในพื้นที่ไมมีเจตนาบุกรุกที่ดิน เชน ชุมชนลายัน  ต.เชิง
ทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ประชาชนในพื้นที่ไดยอมรับสารภาพวาบุกรุกที่ดินจริง  เพื่อให 
การฟองรองคดีของเอกชนสิ้นสุดลงอยางรวดเร็ว และชุมชนจะยายไปอยูในที่ดินที่
บาทหลวงจัดซื้อที่ดินให และขอเท็จจริงปรากฏวาประชาชนในพื้นที่อยูอาศัยบริเวณ
ริมคลอง ไมใชที่ดินของเอกชน  แตศาลพิพากษาใหจําคุก ๒ ป และรอลงโทษทาง
อาญาตามกฎหมาย ๑ ป    

 
ปญหาอีกประการหนึ่งของการตอสูทางคดีขอหาสิทธิครอบครอง เนื่องจากเจาของ
ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ใชกลยุทธในการเจรจากับประชาชนที่ถือครองที่ดิน
เฉพาะราย  และใหผลประโยชนที่ผูเดือดรอนตองการ  ซึ่งเปนการสลายความ
เขมแข็งขององคกรประชาชนในการพิสูจนสิทธิในที่ดิน เชน กรณีแหลมปอม มีการ
ฟองรองทั้งหมด ๒๘ คดี แตผูเดือดรอนยอมความกับบริษัทเอกชน ๒๕ คดี    
อยางไรก็ตามกรณีนี้ที่ดินบริเวณถนนยังเปนของบริษัทเอกชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่
ไมมีสวนรวมในการจัดผังชุมชน และจะเปนปญหาตอไปในอนาคต   
 
เพราะฉะนั้นมาตรการแกไขปญหาที่ดิน จึงตองมีการดําเนินการทางดานนโยบายและ 
การออกกฎหมาย  เพื่อไมใหมีการรุกล้ําที่ดินของรัฐ และแยงชิงสิทธิในที่ดินของคน
ในพื้นที่  ดวยการเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา  เพื่อควบคุมการกวานซื้อที่ดิน การ
ครอบครองที่ดินที่ไมไดทําประโยชน และการแกไขประมวลกฎหมายที่ดิน ที่มีการ
ตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยภาครัฐรวมกับภาคประชาชน การรับรองสิทธิของ
ชุมชนในการจัดการที่ดิน และสิทธิครอบครองมากกวาการยึดถือหลักฐานทางเอกสาร 
สิทธิที่ดินเทานั้น   
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ตารางตอไปนี้เปนรายงานทําคดีของศูนยกฎหมายสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน รวมกับ
สภาทนายความ 
 

ภาพรวมพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินการดานคดี  พื้นท่ีอันดามัน ประจําเดือน ธันวาคม  2550 
ท่ี ชุมชน พื้นท่ี  /  ท่ีตั้ง จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคดี การดําเนินการ 

1 บานลายัน ม. 6 ต.เชิงทะเล  
อ.ถลาง จ. ภูเก็ต 

12 7 คดีสิ้นสุด / ใหคําแนะนํา/
ติดตามการจัดที่อยูใหม 

2 
 

ประชา 
สามัคคีค ี
 

ม.2 ต.เกาะแกว  
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 

200  
กวาหลัง 

แพง 1 / 77 คน
อาญา 14 คดี 

คดีแพงศาลจํ าหน ายคดี
ออกจากสาระบบความ
ชั่วคราว(รอผลคดีที่โจทก
ฟ อ ง ผู ว า ฯจ .ภู เ ก็ ต ) / ให
คําปรึกษา 

3 
 
 

โคกโตนด 
 
 

ต.ฉลอง อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 
 
 

650  
ครัวเรือน 

15 
 
 

ยื่นคําใหการ / ทําแผนที่
พิพาทมีหนังสือบอกกลาว
จากทนายให ร้ือถอนสิ่ ง
ปลู กสร า ง ออกจ ากที่ ดิ
พิพาทจํานวน 1,000 ราย
รวมกับชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติ 

4 เฉลิม 
พระเกียรติ 

ต.ฉลอง อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 

250  
ครัวเรือน 

- ใหคําปรึกษา 

5 ทาสัก 
 

ม.4  ต.ปาคลอก  
อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 

63 หลัง 
 / 80 

ครัวเรือน 

 ใหคําแนะนํา / ประสานงาน 
กรรมการสิทธิ ฯตรวจสอบ
ที่ดิน 

6 อาวโตะขุน ม.2 ต.ไมขาว  
อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต 

53  ใหคําแนะนํา/ตรวจสอบ
เอกสาร 

7 
 

พระบารมี 
ซอย 8 
 

เทศบาลเมืองปา
ตอง   
อ.กระถู  จ.
ภูเก็ต 

  63 
(ดําเนินคดี  
ไปแลว 8 
ราย) 

8 ใหคําแนะนํา  /  ประสาน 
กสม,(คดีสิ้นสุด 3 คดี,
อุทธรณคําพิพากษา 2 คดี) 
ฟองศาลปกครอง 2 ราย 
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ภาพรวมพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินการดานคดี  พื้นท่ีอันดามัน ประจําเดือน ธันวาคม  2550 
ท่ี ชุมชน พื้นท่ี  /  ท่ีตั้ง จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคดี การดําเนินการ 

8 ดานหยิด ม.2   ต.คอเอน  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

10  ใหคําแนะนํา  /  ประสาน  
กสม. ตรวจสอบ 

9 
 

ปลา
กระตัก 
ตากแหง 

ม.7 ต.รัษฎา  
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 

38 หลัง  
/ 47 ครัวเรือน 

5 
 

คดีสิ้นสุดทุกคดี / ให
คําแนะนํา(มีหนังสือบอก
กลาวจากจํานวน  30 กวา
ครอบครัว) 

10 
 

บานราไวย 
 

ม.2 ต.ราไวย 
อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 

100 กวา 
หลังคาเรือน 

 ใ ห คํ า แ น ะ นํ า / วั น ที่ 19   
มี.ค.50ประชุมกับทางจังหวัด    
ภู เก็ต  เกี่ ยวกับเรื่ องที่ ดิน
ส าธ า รณู ป โภค  ตั ด ต น
มะพราว บัตรประชาชน 

11 
 

ทับตะวัน ม.7 ต.บางมวง 
อ.ตะกั่วปา 
จ.พังงา 

 95  ครัวเรือน 37(เหลือ 32 
คดี ) 

อาญา 1คด ี

นัดชี้สองสถานตรวจสอบ
แผนที่พิพาท กําหนดนัดวัน
สืบพยาน(ถอนฟอง 5  คดี ) 

12 
 

แหลมปอม 
 

ม.2 ต.บางมวง 
อ.ตะกั่วปา  
จ.พังงา 

32 
 

28 (ทํายอม 
26 คดี) 

เหลือ 2 คดี 

ยื่นคําใหการ/รอสืบพยาน/
ทําสัญญาประนีประนอม 
26 คดีคดีสื้นสุดศาลชั้นตน  
1  คดี  2  ราย 

13 บานในไร 
 

ม.7 ต.นาเตย  
อ.ทายเหมือง  
จ.พังงา 

187 
 

144 
 

ให คํ า แนะนํ า  /ประสาน 
ก ส ม . / ทํ า สั ญ ญ ป ร ะ นี
ประนอมยอมความจํานวน 
144  คดี / จัดท่ีอยูใหม 

14 
 

ตําตัว 
 

ม.4 ต.ตําตัว อ.
ตะกั่วปา  จ.
พังงา 

 1 
(จําเลย  
4 ราย) 

ฟงคําพิพากษา / คดีสิ้นสุด
อยูระหวางอุทธรณ 
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ภาพรวมพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินการดานคดี  พื้นท่ีอันดามัน ประจําเดือน ธันวาคม  2550 
ท่ี ชุมชน พื้นท่ี  /  ท่ีตั้ง จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคดี การดําเนินการ 

15 บาน 
ทับยาง 

ม.9 ต.เทศบาล
ทายเหมือง อ.
ทายเหมือง จ.
พังงา 

97  ครัวเรือน 17 คดีสิ้นสุด 16 คดี (อยูได 4 ป 
/ ใหคําแนะนํา/ยื่นคําใหการ 
1 คดี) 

16 บางวัน 
 

ม. 5 , 7  
ต.บางวัน  
อ.คุระบุร ี  
จ.พังงา 

 3 
 

ใหคํ าแนะนํ า  /  ประสาน
จังหวัด  ชะลอคดี 
 

17 
คลองนลิ 

ม. 6 ต.เกาะลัน
ตาใหญ อ.เกาะ
ลันตา จ.กระบ่ี 

 1 (จําเลย  
2 ราย) 

ยื่นคําใหการ / ใหคําปรึกษา/
คดีสิ้นสุด / อัยการอุทธรณ 

18 
 
 

ปาชายเลน
โรงเลื่อย
(บานใต) 
 

ต.คลองทอม อ.
คลองทอมใต จ.
กระบ่ี 
 

50 
 
 

17 
 
 

ใหคําแนะนํา / ประสาน กสม. 
อยูระหวางการตรวจสอบ 
ท่ีดินและยื่นขอ เสนอกับ
ทางจังหวัดใหชุมชนเขาไป
ใชประโยชนในพื้นท่ีไดพรอม 
ท้ังชะลอการดําเนินคดี 

19 หวยน้ํา
ขาว 

ม.1 ต.หวยน้ํา
ขาว อ.คลอง
ทอม จ.กระบ่ี 

 3 
 

นัดสืบพยาน1คดี(ชาวบาน
เปนโจทก)  ออป.ถอนฟอง 
2 คดี 

20 บานโคก
ยาง 

ม.3,6,7 ต.โคก
ยาง  อ.เหนือ
คลอง จ.กระบ่ี 

ประมาณ 100 
ครัวเรือน 

1 
 

นัดสืบพยาน / ใหคําแนะนํา 

21 
 

หนอง
ทะเล 
 

ม.6 ต.หนอง
ทะเล อ. เมือง  
จ. กระบ่ี 

60 
 

7 
 

ใหคําปรึกษา / ประสานงาน
จังหวัดตรวจสอบที่ดิน 
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ภาพรวมพื้นท่ีท่ีมีการดําเนินการดานคดี  พื้นท่ีอันดามัน ประจําเดือน ธันวาคม  2550 
ท่ี ชุมชน พื้นท่ี  /  ท่ีตั้ง จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคดี การดําเนินการ 

22 
 

บาน
ควนตุงก ู
 

ม.4 ต.บางสัก  
อ.กันตัง  จ.ตรัง 

 16 หลังคา
เรือนท่ีคาดวา 
จะโดนฟอง 

11 นัดไกลเกลี่ย / ใหคําแนะนํา/
สืบพยาน ป 51 ,เตรียม
พยาน 

23 บาน 
เกาะมุกด 

 ต.เกาะลิบง  
อ.กันตัง  จ.ตรัง 

 2 ใหคําปรึกษา / ประสานงาน
จังหวัด / สืบพยาน ป 51 

24 
 

บานโรง
กลวง 

 

ต.เทศบาลเมือง
ระนอง  อ.เมือง 
จ.ระนอง 

156 ครอบครัว 
 

3 
 

ยื่นอุทธรณ 1 คดี  สืบพยาน   
ป 51 
 

25 
 

บานชิมี 
 

ต.มวงกลวง  
อ.กะเปอร   
จ.ระนอง 

 8 
 

ใหคําปรึกษา / ตรวจสอบ
ท่ีดิน 
 

รวม มี 25 พื้นท่ี 28 
ชุมชน 

2,278  
ครอบครัว 

334 คดี 
หรือ  

419 ราย 

คดีสิ้นสุดจํานวน  206 คดี 
อยูระหวางอุทธรณ 5 คดี 

หมายเหตุ  จํานวนคดีท่ีสิ้นสุด ( ศาลชั้นตน ) 

1.  บานในไร                          จํานวน  144  คดี 7.  ชุมชนพระบารมี ซอย 8         จํานวน   4  คดี  

2. ชุมชนหาดแหลมปอม        จํานวน   26  คดี      8.  ชุมชนปลากระตัก                  จํานวน   3  คดี   

3.  บานทับตะวัน                   จํานวน      5  คดี  9. บานคลองนิล                          จํานวน   1  คดี 

4. บานตําตัว                          จํานวน      1  คดี  10.บานเกาะมุกข                         จํานวน   1  คดี  

5.  บานทับยาง                       จํานวน    16  คดี 11.บานหวยน้ําขาว                      จํานวน   2  คดี 

6.  บานลายัน                        จํานวน      7   คดี    

รวมคดีทั้งหมด  จํานวน  334  คดี  หรือ  419  ราย คดีสิ้นสุด จํานวน  210  คดี   

(อยูระหวางอุทธรณ  จํานวน  6  คดี) 

มีโนติส / หนังสือขับไลจากนายทุน /เอกชน  อีกจํานวน  1,010 ราย   

(ที่มา : ศูนยกฎหมายและสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน)  
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สิทธิบนผืนดินชายฝงอันดามัน  

กรณีศึกษา ๔ กรณี และภาพรวมปญหาที่ดินของชุมชนชายฝงอันดามัน เปนภาพ
สะทอนความขัดแยงปญหาที่ดินของทั้งประเทศ ปญหาดังกลาวมิไดเกิดขึ้นจากความ 
ขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน หรือระหวางกลุมทุนกับประชาชน แต
สาเหตุนั้นมาจากโครงสรางของสังคมไทยที่ใหคุณคาของ “ที่ดิน” เปนสินคา นับแต
การเปดประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับตางประเทศ ระบบกรรมสิทธิที่ดินของเอกชน 
โดยยึดถือเอกสารสิทธิที่ดินเปนหลักฐาน และการสงเสริมใหมีการทําประโยชนจาก
ทรัพยากรเปนการสรางคุณคาของที่ดินใหเปนเงินตรา แนวคิดนี้ยิ่งไดรับการสงเสริม 
มากยิ่งขึ้นเมื่อเขาสูยุคโลกาภิวัตน จากการแปลงทีด่ินทั้งของรัฐและเอกชนเปนเงินทุน 
ไปจดจํานองกับสถาบันการเงินในสมัยรัฐบาลที่ผานมา     

แนวคิดกรรมสิทธิที่ดินของเอกชน เปนการลาอาณานิคมที่เปลี่ยนรูปแบบจากการ
แยงยึดที่ดินจากประเทศมหาอํานาจ  มาเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใหกลไกตลาด
เปลี่ยนมือการถอืครองที่ดินจากรายเล็กไปสูรายใหญภายใตเงื่อนไขของอํานาจเงินตรา 
และอํานาจในการกําหนดโครงสรางการผลิต จึงไมนาแปลกใจที่นโยบายการพัฒนา 
ประเทศสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน เพื่อทาํประโยชนตอการ
พัฒนาวัตถุโครงสรางพื้นฐานและการกระตุนเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญทําใหเกิด
การกวานซื้อที่ดิน โดยไมมีมาตรการปองกันการกวานซื้อที่ดิน การผูกขาดการถือ
ครองที่ดิน ตลอดจนมาตรการในการรักษาที่ดินซึ่งเปนทรัพยากรของชาติ 

การไดมาซึ่งเอกสารสิทธิที่ดินของกลุมทุน ในกรณีบานน้ําเค็ม ทับตะวัน ในไร หรือ
ราไวย มาจากสายความสัมพันธทางโครงสรางของชุมชนทองถิ่นในลักษณะอุปถัมภ
ระหวางกํานัน ผูใหญบาน เจาพนักงานที่ดินในพื้นที่   กลุมอิทธิพล และนักการเมือง
ในทองถิ่น ที่เขาถึงอํานาจของการใหอนุมัติและอนุญาตของเจาพนักงานที่ดิน ในขณะที่ 
ความจริงคือกลุมทุนเหลานั้นไมไดถือครองและทําประโยชนที่ดิน  ผูที่ใชประโยชน
ที่ดินและสืบทอดมาโดยตลอด ไดแกกลุมชาติพันธุชาวเล ชุมชนมุสลิม และชาวประมง 
พ้ืนบาน เมื่อกลไกของระบบการออกเอกสารสิทธิที่ดินใหอํานาจผูกขาดกับกรมที่ดิน 
และเจาพนักงานที่ดินในพื้นที่ จึงเปนชองวางของขบวนการคอรัปชั่นที่ทําใหเจา
พนักงานที่ดินมิไดตรวจสอบการถือครองที่ดินตามความเปนจริง ยิ่งไปกวานั้นใน
การพิสูจนสิทธิที่ดิน ตามกฎหมายยังใหความสําคัญกับเอกสารสิทธิที่ดินมากกวา
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ขอเท็จจริงที่ปรากฏ   จึงเปนเหตุใหขบวนการยุติธรรมในศาลไมไดรักษาความเปน
ธรรมใหกับประชาชนที่ไรเสียงไรสิทธ ิ

โดยสรุป กลาวไดวาปญหาที่ดินเอกชนมีสาเหตุจาก 
๑) คนไทยใหคุณคาของที่ดินเปนสินคา และคนที่มีกําลังซื้อสามารถเขาถึงที่ดิน 

ไดอยางเสรี   
๒) ความออนแอของระบบราชการที่ขาดตรวจสอบ การออกเอกสารสิทธิที่ดิน 

จากประชาชน   
๓) กลไกตลาดเปนปจจัยการควบคุมการถือครองที่ดิน    
๔) นโยบายของรัฐที่สนับสนุนใหกลุมทุนเปนผูควบคุมเศรษฐกิจของประเทศ   
๕) การไรซึ่งอํานาจของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร และการรูเทาทัน 

ตอสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงกอใหเกิดการถูกหลอก ถูกขมขู คุกคาม 
และเบียดขับใหกลายเปนคนไรที่ดิน  

สําหรับปญหาที่ดินของรัฐนั้นมาจากการหวงหามที่ดิน เพื่อใชประโยชนของรัฐควบคู 
กับการใหเอกสารสิทธิที่ดินแกเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการหวงหามที่ดินในพื้นที่
ปาซึ่งมีหลายประเภทตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไมที่เกี่ยวของ และยังมีการหวงหาม
ที่ดินราชพัสดุใหหนวยงานของรัฐใชประโยชน และที่สาธารณประโยชนที่ถูกควบคุม 
โดยกรมที่ดินรวมกับองคกรปกครองทองถิ่น  เมื่อมีปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับแนว
เขตพื้นที่ที่ทับซอนกัน และไมชัดเจน  ตลอดจนราคาที่ดินที่พุงขึ้นสูง   เกษตรกรราย
ยอยและคนจนที่ขาดการเขาถึงอํานาจของเงินตราและขอมูลจะเปนฝายเสียเปรียบทั้ง
จากอํานาจรัฐที่แยงยึดที่ดินจากประชาชนดวยมาตรการทางกฎหมายและศาล และ
จากกลไกตลาดที่ทําใหเกษตรกรรายยอย และคนจนตองพายแพสูญเสียที่ดินที่      
ลมสลายจากการทํามาหากิน   

แนวทางการแกไขปญหาที่ดินของผูประสบภัยสึนามิในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน 
ตองอยูบนฐานความคิดวาที่ดินเปนฐานทรัพยากร ที่สรางความมัน่คงในการดํารงชีวิต  
ทั้งเปนที่อยูอาศัย แหลงสรางอาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรคใหกับคนทุกคน
อยางเทาเทียมและเปนธรรม การมีที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยจึงเปนสิ่งจําเปนของ
ชาวประมงพื้นบาน ชาวเล และคนจน  สิทธิการครอบครองที่ดินและทําประโยชน
เพื่อการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  จึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐตองคุมครอง   การแกไข 
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ปญหาโดยยึดเอาหลักฐานเอกสารสิทธิที่ดินในกระดาษ และกฎหมายในการประกาศ 
หวงหามที่ดินของรัฐแตละประเภทเปนการแกไขปญหาที่ไมสอดคลองกับความจริง  
และเปนการผลักภาระใหคนไทยตองรับภาระของผลกระทบการพัฒนา การออก
กฎหมายที่ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  ความผิดพลาดในการประกาศเขต
พ้ืนที่ดินประเภทตางๆโดยไมใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม ขบวนการคอรัปช่ัน
ของเจาหนาที่รัฐในการใชอํานาจตามกฎหมาย จะสรางปญหาความขัดแยงการ 
แยงชิงที่ดินอยางรุนแรง   คนจนจะเปนคนไรที่ดินจํานวนมากขึ้น   
 
การแกปญหาที่ดนิอยางยั่งยืนจึงตองครอบคลมุทุกประเด็นที่สําคัญ ไดแกการคุมครอง 
สิทธิครอบครองที่ดินตามสภาพความเปนจริงที่สอดคลองวัฒนธรรมประเพณี และ
การครอบครองที่ดินเพื่อการดํารงชีวิตของบุคคลและชุมชน การวางแผนการใชที่ดิน 
และคุมครองพื้นที่ชายฝงทะเลไมใหถูกรุกมากขึ้นจากกลุมธุรกิจเอกชนและนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยว การกําหนดนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินใหกับคนไร 
ที่ดินและคนจน  ตลอดจนการจํากัดการถือครองที่ดิน และการออกกฎหมายเก็บภาษี
ที่ดินในอัตรากาวหนา เพื่อควบคุมการถือครองที่ดินจํานวนมากและการกวานซื้อ
ที่ดิน 
 
บทที่ ๒  เสียงของผูประสบภัยสึนามิบนแผนดินแม 
 
วันเวลาลวงเลยมาเกือบ ๓ ป นับแตเกิดเหตุการณภัยสึนามิโถมทําลายบานเกิด และ
ที่ทํากินเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗  ในวันนี้หลายชุมชนไดรับการฟนฟูสภาพ
จิตใจจากการสูญเสียผูเปนที่รักในครอบครัว รายไดการทํามาหากินและบานที่พักพิง  
แตมีสิ่งหนึ่งที่ตองใชเวลาในการแกไขปญหาทั้งในระดับชาติ กฎหมาย และการ
ปฏิบัตการอยางจริงจัง นั่นคือความขัดแยงในปญหาที่ดิน  ซึ่งผูประสบภัยสึนามิ
จํานวนมากเฝาถามอยูเสมอวา  “ทําไมตนเองจึงไมมีสิทธิท่ีจะเปนเจาของที่ดิน  การ
ครอบครองทํากินที่ดินอยางตอเนื่องและเปดเผยคือเจตนาบริสุทธ์ิมิใชหรือ ทําไมเรา
จึงกลายเปนผูบุกรุก ในขณะที่คนอ่ืนซึ่งไมรูวาอยูแหงหนใดกลับกลายเปนเจาของ
ท่ีดินดวยการแสดงหลักฐานเอกสารสิทธิท่ีดิน” (ภัคจีรา เขียวนิล บานในไร ต.นาเตย 
อ.ทายเหมือง จ.พังงา) 
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เสียงของผูประสบภัยสึนามิที่บานน้ําเค็ม ทับตะวัน ราไวย ในไร และควนตุงกู  เปน
กรณีตัวอยางที่สะทอนปญหาการแยงชิงที่ดินระหวางนายทุนกับชาวบาน  ซึ่งเกิดขึ้น 
อยูทั่วไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ดินจํานวนมากในประเทศไทยมีผูถือครอง 
ที่ดินโดยถือครองเอกสารสิทธิที่ดินแตไมทําประโยชนในที่ดินเปนเวลานาน ภาพ
สะทอนนี้เปนการสูญเสียตนทุนทางสังคมมหาศาล   เพราะที่ดินเปนปจจัยการผลิต 
ปจจัยการทํามาหากิน ปจจัยของความมั่นคงในการอยูอาศัย และเปนปจจัยของการ
ดํารงชีวิตของมวลมนุษยชาติ ที่ดินที่เปนปาเปนแหลงสรางแหลงอาหารและยาเปน 
แหลงพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ   
 
ปญหาที่ดินของผูประสบภัยสึนามิมีมานานกอนภัยสึนามิ เปนภัยมืดที่กระจายไปใน
ทุกที่  โดยไมไดรับการแกไขปญหาอยางจริงจัง  กรณีปญหาเหลานี้ถูกละเลยจาก
เจาหนาที่รัฐ ในขณะเดียวกันก็มีการเรงรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินใหกับนายทุนใน
ชวงเวลาที่ราคาที่ดินบูม  หรือการเขาครอบครองที่ดินของหนวยงานรัฐดวยอาํนาจ
ทางกฎหมายและนโยบายของการพัฒนาที่ดินใหเปนสินคา   
 
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเปนรายไดหลักของประเทศ เปนปจจัย
กระตุนใหมีการลงทุนทําประโยชนในที่ดินเพื่อการทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมจังหวัดอันดามัน ไดแก ภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ ใหเปนไขมุกอันดามัน ทําใหเกิดการกวานซื้อที่ดินรุกเขาไปในที่ทํากินดั้งเดิม
ของกลุมชาติพันธุตางๆในภาคใต  อาทิเชน ชุมชนมุสลิม มอแกน อูลักลาโวย ไทย
พุทธ  เปนตน   
 
นอกจากนี้รัฐบาลไดประกาศนโยบายการขยายพื้นที่อุทยานแหงชาติทางทะเล เพื่อ
การทองเที่ยว ซึ่งทําใหคนทองถิ่นตองถูกจํากัดพื้นที่การทําประมง หรือถูกอพยพ  
ในอนาคตหากรัฐบาลประกาศใหจังหวัดขางตนเปนพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวที่
ใหเอกสิทธิการบริหารแกองคการบริหารพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว (อพท.) เพื่อ
สรางรายไดใหแกองคกรและประเทศ ตามนโยบายที่เคยประกาศไว ปรากฏการณ
การแยงชิงที่ดินทํากินของชุมชนจะรุนแรงขึ้น จนอาจทําใหกลุมชาติพันธุที่ทํากินอยู
เดิมกลายเปนคนชายขอบของการพัฒนา ตอไปนี้เปนเพียงกรณีตัวอยางของปญหา
ที่ดิน 



 46 

กรณีท่ี ๑ . บานควนตุงกู: ชาวประมงทะเลตรัง10                                                                  
วิถีชาวประมงพื้นบาน กับ สิทธิในที่อยูอาศัย  
บานควนตุงกู  หมู ๓  ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปนตัวอยางปญหาของ
ชุมชนผูประสบภัยสึนามิ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอีกหลายพื้นที่ เปนประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นจากปจจัย และตัวละครเดิมๆ ที่ยังไมสามารถหาบรรทัดฐานอันชัดเจนและ
นําไปสูการแกไขไดจริง แมวาจะมิใชปญหาที่แกไขไดงาย แตก็มิใชปญหาที่ซับซอน 
จนแกไขไมไดเลย หากผูเกี่ยวของมีความตั้งใจจริงและเห็นใจในปญหาที่ชุมชน
ประสบอยู 
 
กลุมที่ประสบปญหาเรื่องที่อยูอาศัยบานควนตุงกูมีอยูทั้งหมด ๑๗ ครัวเรือน ซึ่งเดิม
กลุมนี้อาศัยอยูบริเวณปากคลองควนตุงกู ในที่ดินที่อยูในความดูแลของอุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม แตเมื่อถูกคลื่นยักษสึนามิไดเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน
จํานวนหนึ่ง หลังจากนั้นอีกประมาณ ๒ เดือนก็ถูกพายุพัดกระหน่ําจนทําให
บานเรือนพังเสียหาย กอใหเกิดความไมสบายใจ และไมมั่นใจกับผูที่อยูบริเวณนั้น
อีกตอไป จึงจําเปนตองหาที่อยูอาศัยใหม 
 

หากใครมีโอกาสไดผ านไป
เที่ยวเกาะมุกด  หรือถํ้ามรกต 
โดยใช เสนทางท า เทียบเรือ  
บานควนตุงกู ม.๓ ต.บางสัก      
อ.กันตัง จ.ตรัง  ก็จะเห็นชุมชน    
ผูประสบภัยสึนามิ จํานวน ๑๗ 
ครอบครัวปลูกบานอยู บริเวณ
ฝ งขวาของถนนด านหนาวง
เวียน พื้นที ่ดังกลาวเดิมทีเปน
ปาชายเลนเสื่อมโทรม และถา

นั่งเรือไปจนเกือบถึงปากคลองออกทะเล  แลวมองไปทางดานซายมือก็จะเห็น

                                                 
10 เรียบเรียงโดย ดาวรรณ สันหลี  (เรียบเรียงจากเอกสารสรุปรายงานการแกไขปญหาที่ดินผูประสบภัย 
สึนามิในพื้นที่จังหวัดตรัง และสัมภาษณเพิ่มเติม) 

ภาพที่ 3 พื้นท่ีปาที่ถูกทําลายที่บานควนตุงกู 
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สภาพชุมชนที่ในอดีตเคยเปนชุมชนประมงตั้งอยู บนหาดทรายที่ขาวสะอาด แต
ปจจุบันเหลือเพียงแตซากปรักหักพังของบานเรือน อาจจะมีบางหลังที่ยังเหลือ
รองรอยของความสวยงามใหเห็น 
 
จากการสอบถามพบวาชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณดังกลาว อพยพมาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยเขามาเปนคนงานรับจางตัดไมเผาถานในหลุมถานบาน  
ควนตุงกู ต้ังแตสมัยที่มีการเปดสัมปทานหลุมถานในยุคบุกเบิก เมื่อประมาณ ๓๐-
๔๐ ป ที่แลว โดยเริ่มแรกมีทั้งหมด ๑๒ หลังคาเรือนที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว 
จนตั้งรกรากอยูที่นั่นและขยับขยายเพิ่มขึ้นเปน ๑๗ ครัวเรือน  
 
เนื่องจากวิถีชีวิตสวนใหญของพวกเขามีความใกลชิดและผูกพันกับทะเล โดยทั้งหมด 
ประกอบอาชีพประมงชายฝงโดยการวางอวนกุง ลอบปลาหมึก และลอบปูมา 
ตลอดจนตกปลา และหมึก มาจนถึงปจจุบัน ฉะนั้นพื้นที่บริเวณดังกลาวจึงถือเปน
ทําเลที่เหมาะสมที่สุดที่พวกเขาสามารถจอดเรือ และออกไปจบัสัตวน้ําไดอยางสะดวก  
จึงไมแปลกที่แมวาเหตุการณสึนามิจะสงผลกระทบตอสภาพบานเรือน และสภาพ
จิตใจในระดับหนึ่ง และยังตองคอยฟงขาวเกี่ยวกับสถานการณคลื่นยักษอยูตลอดเวลา 
แตพวกเขายังยืนยันที่จะอยูในพื้นที่ดังกลาวตอไป เพราะพวกเขาคิดวาเหตุการณ
คลื่นยักษสึนามิไมไดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยครั้งอยางแนนอน   จนกระทั่งเกิด 
พายุพัดซ้ําอีกครั้งซึ่งคราวนี้ ไดสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของพวกเขาเปนอยางยิ่ง  
จึงจําเปนตองหาที่อยูใหมอยางเรงดวน 
 
จุดเร่ิมตนสรางชุมชน สรางชีวิตใหม : ฤาจุดเร่ิมตนของปญหา  
รัฐบาลไดแตงตั้ง คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ    
คลื่นยักษสึนามิ ๖ จังหวัดภาคใต   และไดเขามาแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดตรังรวม 
๘ หมูบาน รวมราษฎรบานควนตุงกูอยูดวย โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวได
แตงตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดตรังเปนประธาน ในที่
ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด วันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๔๘ ณ หองประชุม 
ศาลากลางจังหวัดตรัง มีมติแตงตั้งคณะทํางานและดําเนินการตรวจสอบความเสียหาย 
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และพิจารณาจัดหาพื้นที่อยูอาศัยใหมที่เหมาะสม เพื่อใหกลุมผูประสบภัยที่เดือดรอน
ไดยายเขามาอยูอาศัยอยางปลอดภัยตอไป  
 
จากนั้น วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ คณะทํางานประกอบดวยตัวแทนจากสํานักงาน
ที่ดินจังหวัด ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) สํานักงานปาไม สํานักอนุรักษ 
ปาชายเลน และหัวหนาสถานีพัฒนาปาชายเลนที่ ๓๑ กรมขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวีพ้ืนที่จังหวัดตรัง หัวหนาอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม รวมทั้งตัวแทนชมรม
ชาวประมงพื้นบานจังหวัดตรัง ไดรวมกันสํารวจพื้นที่เสียหาย และพิจารณาจัดหา
พ้ืนที่สําหรับอยูอาศัยแหงใหมใหกับกลุมผูเดือดรอนบานควนตุงกู  
 
คณะทํางานมีความเห็นวาพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม  มีน้ําทวมถึงบริเวณฝงขวาของ 
ถนนที่ลงมาสูทาเทียบเรือควนตุงกู เนื้อที่ ๓ ไร เปนพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้
เจาหนาที่จากสถานีพัฒนาปาชายเลนที่ ๓๑ ใหขอมูลวา พ้ืนที่ดังกลาวอยูในเขตพื้นที่
ปาสงวนชายเลน อยูในการดูแลของสถานีฯ มสีภาพเสื่อมโทรมน้ําทวมถึง มีความ
สมบูรณนอยมาก จึงเปนพื้นที่เหมาะสมที่สุดหากทางคณะทํางานจะเสนอใหใช
ประโยชนเปนที่อยูอาศัยของชุมชน โดยไมตองเปดใชพ้ืนที่ปาธรรมชาติอื่นๆ ที่มี
สภาพสมบูรณ 
 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ในการประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่
ประสบภัยฯ  ณ โรงแรมกระบี่เมอรี่ไทม  มีมติเห็นชอบแนวทางของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดตรัง ใหจัดสรรพื้นที่ ปาสงวนชายเลนบานควนตุงกู ใหผูประสบภัย    
สึนามิ ๑๗ ครัวเรือนไดต้ังชุมชนอาศัย  โดยที่ประชุม เสนอใหองคการบริหารสวน
ตําบลบางสัก ซึ่งเปนหนวยปกครองระดับพื้นที่ เปนเจาของเรื่องขอใชประโยชนใน
พ้ืนที่ดินดังกลาว เรงดําเนินการขอใชประโยชนพ้ืนที่เพื่อเปนที่อยูอาศัยของชุมชน 
จากหนวยงานที่รับผิดชอบตามระเบียบราชการตอไป 
 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ องคการบริหารสวนตําบลบางสัก ทําหนังสือขอใช
ประโยชนที่ดินปาสงวนชายเลน เสนอผานนายอําเภอกันตังถึงสํานักงานปาไม
จังหวัดตรัง เพื่อเสนอ ตอหนวยงานที่รับผิดชอบตามลําดับ 
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 แมวาการขออนุญาตใชที่ดินยังไมแลวเสร็จตามกระบวนการ แตดวยความเดือดรอน
ไมมีที่อยูอาศัย และกังวลถึงภัยธรรมชาติ ที่ทําใหไดรับความเสียหายในชวงที่ผาน 
กลุมผูประสบภัย ทั้ง ๑๖ ครัวเรือน จึงจําเปนตองเคลื่อนยายเขาอยูอาศัยในพื้นที่ดิน
ดังกลาวไปพลางกอน 
 
ในขณะดําเนินการสรางที่พัก ผูดูแลผลประโยชนพ้ืนที่สัมปทานหลุมถานในหมูบาน 
ควนตุงกูใกลพ้ืนที่ที่ผูเดือดรอนยายเขามาสรางที่อยูอาศัยไดกลาวอางวา ที่ดินบริเวณ
หนาพื้นที่ดินปาสงวนชายเลนบริเวณดังกลาวนั้น เปนของตน โดยระบุวาเปนพื้นที่
ในเขตหนังสือครอบครองสิทธิ (สค.๑) ที่ทางราชการออกใหเมื่อป ๒๔๙๘ โดย
สื่อสารกับกลุมผูเดือดรอนทั้งดวยวาจา และลายลักษณอักษร (หนังสือทนาย) หามมิ
ใหชาวบานเขาทําประโยชนใดๆในพื้นที่ดังกลาว สวนที่ไดทําการปลูกสรางโรงเรือน 
ไปแลวใหทําการรื้อถอน ทั้งนี้รวมถึงเสนทางในการสัญจรดวย และไดยื่นขอเสนอ
ใหกลุมราษฎรผูประสบภัย ทําสัญญาเชาพื้นที่ แลวรับรองวาจะไมเอาความ  แตกลุม
ราษฎรผูประสบภัย เห็นวาพื้นที่ดังกลาวหนวยงานของรัฐเปนเจาของเรื่องดําเนินการ 
แกไขปญหา และดําเนินการมาตามขั้นตอนขอใชประโยชนเปนที่อยูอาศัย จึงไม
ยินยอมตามคําขอ 
 
“เริ่มแรกมีเจาหนาที่เขามาดูพ้ืนที่และกันที่ใหพวกเราขึ้นมาอยูในบริเวณนี้ พวกเราก็
เช่ือเพราะคิดวานั่นคืออาชีพของเขา เขามีหนาที่ดูแลรับผิดชอบเรือ่งนี้ก็คงไมผิดพลาด 
เลยตามเขาขึ้นมา แตพอเราสรางบานเสร็จแลวกลับมีปญหา” ไพโรจน สุดสวาท 
หรือดําซึ่งเปนหนึ่งในผูเดือดรอนกลาว 
 
“ความจริงแลวเราไมได
อยากยายขึ้นมาอยูบนฝง
หรอก  แต เพราะจํ า เปน
จริงๆ กลางค่ํา กลางคืนพอ
ได ยิ นข า วก็ ต อ งอพยพ
ครอบครัวขึ้นมาบนฝง พอ
เขาบอกวาปลอดภัยก็รีบลง
กลับไปอีก” ชาวบานคน

ภาพที่ 4 บานใหมสําหรับชาวประมงที่บานควนตุงกู
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หนึ่งเลาใหเราฟง  “เราอยูที่นั่นก็สุขสบายดีหากไมเกิดเหตุการณสึนามิ และลมพายุ 
แมจะอยูในที่ของอุทยานฯแตเขาก็ไมไดวาอะไร เราอยูมานานแลว มันสงบและไม
วุนวายเหมือนอยูบนฝง ออกทะเลก็งาย แมจะลําบากตอนขึ้นมาซื้อของบนฝงแตก็
สบายใจกวาตอนนี้มาก”   นอยหนึ่งในสมาชิก กลาวสําทับอีกแรง 
 
“ไมเขาใจเหมือนกันวาทําไมตอนที่หนวยงานตางๆ เขามากันพื้นที่เพื่อใหเรายายมา
อยู  จึงไมมาคัดคาน แตกลับมาอางสิทธิตอนที่เราปลูกบานกันแลว ถาเขามาคัดคาน
ตอนนั้นก็คงไมมีปญหาอะไร เพราะคงตองมีการตรวจสอบกันกอน” หมอง หรือ 
สายัญห แกวนคร ซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกที่ยายมาจากปากคลองกลาวหลังจากที่มี
บุคคลเขามาอางสิทธิขับไลชาวบานใหออกจากพื้นที่ดังกลาว  
 
“เริ่มแรกเขาก็มาคัดคานการสรางสะพานขามคูระบายน้ํา เมื่อพวกเราไมยอมทําตาม 
เวลาจะตอเติมบานเขาก็เขามาทักทวง และขูวาจะกั้นลวดหนามปดกั้นทางเขาออก” 
ดํากลาวอีกครั้ง พรอมกับเลาวา ไดมีหนังสือเปนลายลักษณอักษร (หนังสือทนาย) วา 
หามมิใหชาวบานเขาทําประโยชนใดๆ สวนที่ไดทําการปลูกสรางโรงเรือนไปแลว
ขอใหทําการรื้อถอนภายใน ๓๐วัน ทั้งนี้รวมถึงเสนทางในการสัญจรดวย ทําใหกลุม
ผูเดือดรอนยิ่งลําบากใจมากขึ้น “ก็ที่ดินที่อยูดานหนาติดกับที่เราอยู กอนหนานี้ได
ขาววาเขาจะเปดเปนสํานักงานใหผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวเชา และทําเปนที่
จอดรถ เขาก็คงเสียดายมากนั่นแหละ” ผูเดือดรอนคนหนึ่งกลาว 
 
กระบวนการตอสูโดยชุมชน : เพื่อสิทธิและความชอบธรรม 
จนกระทั่งไดมีการยื่นเรื่องความเดือดรอนดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง 
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินฯ ซึ่งเปนผูมารวมกันจัดสรรที่ดินดังกลาวใหกลุม 
ผูเดือดรอนไดเขามาอาศัยรับรู “เราเขาไปพบหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งผูวาฯ 
นายอําเภอ เขาก็บอกใหเรารอไปกอนโดยไมตองทําอะไร แลวจะมีการพิสูจนสิทธ ิ
แตก็ไมรูวาจะดําเนินการเมื่อใด” สมภพ มากิตติธร แกนนําชาวบานกลาวหลังจาก
ไดมีการติดตอกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นไดมีความพยายามเพื่อเจรจา 
ไกลเกลี่ยในลักษณะชาวบานดวยกันหลายครั้ง แตไมมีผล “ตอนแรกเขาสงสัย และ
คางคาใจวาใครเปนผูอนุญาตใหชาวบานเขามาอยูในที่ดินแหงนี้และไมไดบอกกลาว
ใหเขารับรู” ชาวบานคนหนึ่งเลาใหฟง   
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“เรื่องนี้ความผิดอยูที่เจาหนาที่ ที่ไมยอมตรวจสอบใหชัดเจนกอนใหเราขึ้นมาอยู จะ
มาโทษวาชาวบานบุกรุก ชาวบานอยากไดที่คงไมได”ชาวบานคนหนึ่งกลาว  จนใน
ที่สุดกลุมผูเดือดรอนไดยื่นเรื่อง เพื่อขอความเปนธรรมจากคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ไดมีการรับเรื่องและลงมาดูพ้ืนที่จริงพรอมกับนัดเจรจาซักถามขอเท็จจริง 
เรื่องดังกลาวจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน อําเภอกันตัง สํานักงานขนสงทางน้ํา 
และพาณิชยนาวีทองที่จังหวัดตรัง สํานักอนุรักษปาชายเลน สํานักงานที่ดินจังหวัด 
กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก และกลุมผูเดือดรอน ซึ่งมี
แนวทางรวมกันวา ใหทางอําเภอเปนคนกลางทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาว 
เนื่องจากเห็นวาคูกรณีอยูในพื้นที่เดียวกัน และมีความรูจักมักคุนกันมากอน  
 
ซึ่งผลจากการดําเนินการตามขอสรุปดังกลาวปรากฏวาไมเปนผล เนื่องจากทั้งสอง
ฝายตางมีเหตุผลที่แตกตางกัน หลังจากนั้นผูคัดคานไดมายื่นขอเสนอใหชาวบานทํา
สัญญาเชา แตเมื่อจะขอดูขอความในสัญญากลับไดรับการปฏิเสธ จึงไมมีการทํา
สัญญาเกิดขึ้น ทีส่ําคัญกลุมผูเดือดรอนไดวิเคราะหรวมกันแลวเห็นวาไมควรทําสัญญา 
จึงตกลงรวมกันปฏิเสธ แตกลับไดรับคําขูวามิเชนนั้นจะดําเนินการปดกั้นลอมรั้ว
บริเวณที่ดินดังกลาว 
 
“เขาสงทนายความมาเจรจากับพวกเราใหยินยอมเซ็นสัญญาเชาเพื่อจะไดอยูในพื้นที่
นี้ตอไป โดยจะเก็บคาเชาในราคาถูกแตพวกเราทุกคนไมยินยอม เพราะหากเขาไม
พอใจเราวันไหนก็ตองไลเราออกจากพื้นที่แนนอน” ล้ิมหนึ่งในสมาชิกที่เดือดรอน
กลาว 
 
สภาพการเชนนี้ดํารงมาไดระยะหนึ่ง ซึ่งตางฝายตางเฝาดูทาทีของกันและกันจนเมื่อ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙   ผูคัดคานไดจางคนงานเขาไปแผวถางในพื้นที่ดังกลาว
จนถูกเจาหนาที่ฝายปองกันปาชายเลนสังกัดสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ ๓๑     
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เขาจับกุมในขอหาบุกรุกพื้นที่ปาชายเลนและไดทําบันทึก
การจับกุมไวเปนหลักฐาน โดยผูตองหาทั้งหมดใหการวาไดรับการวาจางจากผูคัดคาน 
การขึ้นมาอยูของชาวบาน ปจจุบันยังเปนคดีความอยู  
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และ ชวงวันที่ ๖  -  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙  ผูคัดคานไดทําการปกหลัก รังวัดแนวเขต
และกําหนดสัญลักษณแนวเขตพรอมกับกระจายขาวใหกลุมผูเดือดรอนรับรูวาไดทํา
การแจงรังวัดที่ดินแปลงนี้กับสาํนักงานที่ดินอําเภอกันตังแลว และจะออกเอกสาร
สิทธิตามแนวเขตที่มีการปกไว ซึ่งปรากฏวาแนวเขตดังกลาวครอบคลุมพื้นที่มากกวา 
เดิมที่เคยอางไว คือบริเวณดานหนา แตจากที่มีหมุดปกไวเห็นวาคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่
ไดมีการจัดสรรใหชาวบานผูเดือดรอนทั้งหมดเขามาอยูอาศัย 
 
กลุมชาวบานที่อยูอาศัยในบริเวณดังกลาว ไมสามารถนิ่งเฉยอยูไดเนื่องจากหากมี
การแจงรังวัด เพื่อขอเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณดังกลาวซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ที่
ชุมชนขึ้นมาอยูอาศัยและหากไมมีใครคัดคานการรังวัด ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ที่ดินบริเวณนั้นก็ตกเปนของเขาอยางแนนอน จึงไดมีการปรึกษาหารือกันเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาจนไดขอสรุปวา ควรมีการเจรจารวมกับหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ อีกครั้งโดยจะใชชองทางในการจัดงานขึ้นบานใหมกลุมผูประสบภัยและ
เปดที่ทําการสํานักงานกลุมออมทรัพยประมงพื้นบานควนตุงกู เพื่อเชิญหนวยงานที่
เกี่ยวของเขามารับฟงปญหาและหาแนวทางแกไข ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่ง
มีหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเชนอําเภอกันตัง สํานักงานขนสงทางน้ํา และพาณิชย
นาวีทองที่จังหวัดตรัง สํานักอนุรักษปาชายเลน สํานักงานที่ดินจังหวัด กํานัน  นายก
องคการบริหารสวนตําบลบางสัก และกลุมผูเดือดรอน มาเจรจาพูดคุยจนไดขอสรุป
วาใหชาวบานรองเรียนไปยังเจาของพื้นที่คือสถานีพัฒนาปาชายเลนที่ ๓๑ สิเกา วามี
การบุกรุกพื้นที่โดยทําการโคนถางตนไมในปาชายเลนจํานวนหนึ่งเพื่อรังวัด และ
ขอออกเอกสารสิทธิจากสํานักงานที่ดิน จากนั้นก็ใหสถานีพัฒนาปาชายเลนฯซึ่งเปน 
เจาของพื้นที่ยื่นหนังสือคัดคานการรังวัดที่ดินเพื่อขอเอกสารสิทธิในที่ดินดังกลาว  
 
สถานการณปจจุบัน  
หลังจากนั้นชาวบานก็ไดดําเนินการกอสรางสะพานไมเพื่อเปนทางเขาออก ซึ่งก็ไมได 
ถูกหามปรามจากผูคัดคานแตประการใด “หลังจากที่เราจัดงานขึ้นบานใหมและเปด
สํานักงานฯ โดยเชิญหนวยงานตางๆเขารวม เขาก็เงียบหายไปเลย ไมเขามาวุนวาย
กับเราอีก สงสัยคงรูแลววานาจะตามเรื่องกับหนวยงานราชการมากกวาชาวบาน”   
ผูเดือดรอนคนหนึ่งกลาวขึ้น อยางไรก็ตามขณะนี้ชาวบานกําลังเดือดรอนเรื่องไมมี
ไฟฟาใชเพราะกอนหนานี้ไดพวงไฟฟาจากบานอื่นและมีปญหาเนื่องจากตองเสีย
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คาใชจายมากพอสมควร ชาวบานจึงอยากใหขยายเสาไฟฟา และวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๔๙  จึงไปแจงกับการไฟฟาอําเภอกันตัง ซึ่งไดรับการชี้แจงวาการดําเนินการลง
เสาไฟฟา ตองมีความชัดเจนในเรื่องที่ดินกอนเนื่องจากหากที่ดินบริเวณดังกลาวมี
ขอพิพาทกันอยู และถามีการคัดคานก็ไมสามารถดําเนินการตอไปได 
 
 “จริงๆแลวเราก็อยากลงเสาไฟให แตหากที่ดินดังกลาวยังมีขอพิพาทกันอยูทางการ
ไฟฟาก็ไมสามารถลงเสาไฟได เพราะถามีใครเขามาคัดคานแมจะดวยวาจาก็ตาม 
การดําเนินการตองหยุดชะงัก และยังมีคาใชจายซึ่งคอนขางสูงพอสมควร”เจาหนาที่
การไฟฟาคนหนึ่งกลาว พรอมกับเสนอวาใหชาวบานไปติดตอองคการบริหารสวน
ตําบลบางสักเพื่อขอดูแนวเขตถนน และอาจสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือชาวบาน 
ได และที่สําคัญก็คือตองไดรับการอนุญาตจากเจาของพื้นที่ดวย 
 
หลังจากที่ไดรับฟงคําช้ีแจงดังกลาว กลุมชาวบานพรอมดวยสมาชิกอบต.จึงรีบเรง
ไปยังที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางสักทันที ซึ่งทางเจาหนาที่ไดดําเนินการ
คนหาเอกสารตางๆที่เกี่ยวของให พรอมกันนั้นชาวบานก็ไดรับขอมูลวาจริงๆ แลวผู
ที่คัดคาน ก็ไดทําหนังสือขอเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับปญหาที่ดินจากองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต). ดวยเหมือนกัน นั่นก็หมายถึงวาผูคัดคานยังไมไดหยุด
ดําเนินการใดๆหาก แตกําลังหาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชในการตอสูในทางกฎหมาย
กับชาวบานตอไป 
 
หลังจากนั้นสถานีพัฒนาปาชายเลนที่ ๓๑ ไดทําหนังสือแจง ตอราษฎรผูประสบภัย
วา พ้ืนที่พิพาทดังกลาวอยูนอกพ้ืนที่โซนนิ่ง (ZONNING) ของสถานีพัฒนาปาชาย
เลนที่ ๓๑ แตทางสถานีพัฒนาปาชายเลนฯ ยังยืนยันวาพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนปา
ชายเลน มีน้ําทวมถึง และอาจอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งอยูนอกเหนือการดูแล
ของสํานักงานฯ ดังกลาว  
 
หนังสือช้ีแจงของสถานีปาชายเลนฯ ไดสรางความสับสนในขอมูลใหกับกลุมผู
เดือดรอน และตอกระบวนการแกไขปญหา ที่เคยดําเนินการไปแลว  ความไมชัดเจน
ของขอมูลพ้ืนที่ดังกลาวสงผลใหผูอางสิทธิทําการยื่นฟองรองตอศาลจังหวัดตรังเมื่อ 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ใหดําเนินคดีกับนายไพโรจน สุดสวาท และนายสมภพ 
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มากิตติธร อางวาเปนแกนนําในการเขามาอยูอาศัย ในพื้นที่ขัดแยงดังกลาว และใน
ฐานะที่ทําการคัดคานการขอออกเอกสารสิทธิของตน  
 
ศาลไดนัดหมายเพื่อไกลเกลี่ยคดีความแลว ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 
๒๕๔๙ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ซึ่งฝายโจทกยืนยันวา ที่ดิน
ดงักลาวเปนของตน  แตหากกลุมผูเดือดรอนยอมถอน คัดคานการออกเอกสารสิทธ ิ
ก็จะยอมใหมีการทําสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวเพื่ออยูอาศัยตอไป และมีการทยอยยื่นฟอง 
อีก  ๑๑  รายในเวลาตอมา 
 
ทางกลุมผูประสบภัยใหเหตุผลวาการเขามาอยูในพื้นที่ดังกลาว มิไดเขามาโดยพลการ 
แตเปนการจัดสรรใหโดยคณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินฯ ซึ่งมีเจาหนาที่รัฐ จาก
หลายหนวยงานเปนผูเขามาดูแล จัดสรรให  ซึ่งก็รวมทั้งเจาหนาที่จากสํานักอนุรักษ
ปาชายเลนรวมอยูดวย ฉะนั้นคดีฟองรองยอมเกี่ยวพันกับหนวยงานของรัฐหลาย
หนวยงานจึงไดยื่นหนังสือไปยังหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของไดแก คณะอนุกรรมการ
แกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ  ๖  จังหวัด ซึ่งนําโดยพลเอกสุรินทร  พิกุลทอง 
และคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อใหรับทราบพรอมทั้งเสนอ     
แนวทางการแกไขปญหาโดยขอใหคณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดินฯ แจงให
คณะกรรมการฯระดับจังหวัด ซึ่งเปนคณะทํางานที่ดําเนินการจัดสรรที่ดินดังกลาว
รับทราบ เพื่อรวบรวมขอมูลหลกัฐานการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมากับศาลจังหวัด 
ตรังและขอใหมีการตรวจสอบความถูกตองในสิทธิการครองครองที่ดิน(สค.๑) ตามที ่
ใชอางในการฟองรองดังกลาว พรอมทั้งเรงดําเนินการใหการขอใชประโยชนในที่ดิน 
ดังกลาวแลวเสร็จโดยเร็ว ตามขั้นตอนที่ไดดําเนินการไปแลวในระดับพื้นที่ พรอม
กับใหคณะอนุกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
จากหนวยงานตางๆของที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการสืบพยานในชั้นศาล 
 
หลังจากนั้นไดยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝงในระหวาง
การประชุมโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝง วันที่๑๖ 
มีนาคม  ๒๕๕๐  ณ โรงแรมธรรมรินทร จ.ตรัง  เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ดังกลาวโดยเรงดวนวาเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาชายเลน อันอยูในความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และขอใหประสานงานกับหนวยงาน 
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ที่รับผิดชอบทั้งในระดับกรมระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ไดรับทราบการดําเนินการ 
ตรวจสอบพื้นที่ใหเกิดความกระจาง จะเปนแนวทางคลี่คลายขอพิพาทใหหมดตอไป 

 
บทสรุป 
กรณีปญหาความเดือดรอนของชาวบานบานควนตุงกู แมจะดูไมรุนแรง เหมือนใน
พ้ืนที่อื่นๆที่มีการปะทะชวงชิงกันอยางเปดเผย  แตก็จัดวาเปนกรณีที่สงแรงสั่น 
สะเทือนไปถึงหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาที่ดินสึนามิในจังหวัด
ตรัง และสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของชาวบานที่มีตอหนวยงานราชการเปน
อยางยิ่ง ถือเปนบทเรียนสําคัญในดานการทํางานแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  เพราะหาก
เรายอนมองดูต้ังแตแรกเริ่ม ก็จะพบวาปญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากความบกพรอง
และไมรอบคอบของเจาหนาที่ที่ไมไดตรวจสอบพื้นที่ใหชัดเจน กอนที่จะใหชาวบาน 
ยายขึ้นมาอยู ช้ีใหเห็นถึงสภาพปญหาที่เกิดจากการทํางานแบบแยกสวนของหนวยงาน 
ตางๆในระบบราชการ ทําใหแทนที่จะชวยเหลือผูที่เดือดรอนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นกวาเดิม ก็กลับกลายเปนการเพิ่มภาระ ซ้ําเติมพวกเขาขึ้นไปอีก เนื่องจากตองถูก
คุกคามเกิดความไมมั่นคงในชีวิตและที่อยูอาศัย และตองเสียเวลาในการทํามาหา
เลี้ยงครอบครัว   
 
ความมั่นใจตอเจาหนาที่ที่มีอยูนอยนิด ยิ่งลดนอยถอยลงเรื่อยๆ เพราะบางครั้งก็ดู
เหมือนวา “เปนการทํางานที่มาจากถูกสั่งการ มากกวามาดวยจิตวิญญาณ” และยงั
สื่อใหเห็นวาระบอบอุปถัมภค้ําชูยังมีอยู มิไดเสื่อมสลายไปไหนและที่ผานมาดู
เหมือนกับวาชาวบานที่เดือดรอน “ถูกลอยแพ” ทั้งๆที่มีหนทางที่พอจะชวยเหลือ
พวกเขาได แตก็ไปไดไมตลอดรอดฝง ชาวบานที่หาเชากินค่ําตองหาทางตอสูดิ้นรน
ดวยตัวเอง ตอสูกับผูที่มีอํานาจ มีพลงัและกําลังทรัพยมากกวาที่คอยหาชั้นเชิงหลอก
ลอทุกวิถีทาง เพื่อใหพวกเขาออกจากพื้นที่  ดวยเพราะมาจนถึงขณะนี้หนวยงานที่
เกี่ยวของยังไมสามารถใหคําตอบไดวาทุกอยางจะลงเอยอยางไร และไมเห็นวาจะมี
ใคร หรือหนวยงานไหน ที่จะมีอํานาจเด็ดขาดเขามายื่นมือใหความชวยเหลือพวก
เขาไดอยางแทจริง ตางฝาย ตางก็บายเบี่ยงปดความรับผิดชอบ 
 
แมวาในอนาคตอันใกลนี้พวกเขายังตองแกไขปญหาตางๆ อีกมากมายทั้งเรื่องเล็กๆ 
เชนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเชนไฟฟาก็ยังหาทางออกไมได ตราบใดที่ยังไมมีการ



 56 

ภาพท่ี 5 หาดแหลมปอมหลังสึนามิ

พิสูจนสิทธอิยางชัดเจน ตลอดจนเรื่องที่กําลังถูกฟองรองดําเนินคดีจากผูที่มาอางสิทธ ิ
ซึ่งทั้งหมดตองอาศัยความรวมมือ และความสมัครสมานสามัคคีจากทุกคนในชุมชน   
มาถึง  ณ วันนี้ พวกเขาทั้งหมดยังยืนยันที่จะตอสู แมบางครั้งความหวังคอนขางจะ
ริบหรี่ แตก็จะขอตอสูจนถึงที่สุด ไมวาผลสุดทายจะลงเอยอยางไร ก็ตาม 
 
กรณีท่ี ๒. ชีวิตหลังประทานบัตรเหมืองแร   
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ครอบครัวละ  ๒  -  ๓  ไร  มีบานทั้งหมด  ๕๒  หลังมีสมาชิก  ๑๔๐  คน  มีตน
มะพราวและตนสนกระจายอยูทั่วบริเวณตามรองของขุมเหมืองและบาน   
 

                                                 
12 เรียบเรียงโดย สมยศ  โตะหลัง 
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หลังจากประทานบัตรหมดอายุผูไดรับประทานบัตรไดขอออกเอกสารสิทธิจึงกอให 
เกิดความขัดแยงใหเห็นระหวางผูที่อาศัย และทําประโยชนอยูจริงโดยเฉพาะบริษัท  
ฮก  จง  เส็ง  ที่ไดรับประทานบัตรพื้นที่บริเวณนี้จํานวน  ๒  แปลงและมีการอาง
เอกสารสิทธิ  นส.๓  คลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดและขายตอใหแกบริษัท  ฟารอีสต     
คอนทรัคช่ัน  จํากัด13  กอนที่จะฟองขับไลกับชาวบานหลังจากนั้น 
 
ชีวิตหลังประทานบัตรหมดอายุ  
เนื่องจากพื้นที่ประทานบัตรทั้ง  ๒  แปลงของบริษัทมีชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่
จํานวนมาก  การออกเอกสารสิทธิที่ดินใหเจาของสัมปทานหลังประทานบัตรเหมือง
แรหมดอายุจึงกอใหเกิดความขัดแยงกับชุมชนจนเกิดความรุนแรงอยูบอยครั้ง    
 
“วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๔๕  ไดมีชายฉกรรจประมาณ  ๕๐  คน  พรอมอาวุธโดย
อางวาเปนทหารและตํารวจนํารถแบ็คโฮมาทําลายอาสินและบานเรือนชาวบานกวา  
๑๐  ครอบครัว  และไดดําเนินการแจงความไวจํานวน  ๖  ครอบครัว” 
   
“วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ มีชายฉกรรจประมาณ ๓๐ คน นํารถแบ็คโฮ ขุดหลุม
ฝงบังกะโลและรานอาหารของนายสุวิทย คงสง”   
 
“วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๔๖  หนังสือพิมพขาวสด  เดลินิวส  ลงขาวระเบิดที่หอง
แถวซอยเจริญชัย  ซึ่งเปนที่ดินที่บริษัทมีเอกสาร  นส.๓  เลขที่  ๑๐๒๐  มีผูเสียชีวิต  
๑  คน  และบาดเจ็บ  ๑  คน  ตํารวจตั้งประเด็นความขัดแยงเรื่องไลที่  ซึ่งนางสมจิตร
และนางละมัย  กุลวานิชเคยฟองนางสมใจและนางละมัย  รอดสิน  เรื่องบุกรุกเมื่อป  
๒๕๔๒  แตศาลมีคําสั่งยกฟองและนางละมัย  ไดไปขอจดทะเบียนการครอบครอง  
นส.๓  ดังกลาว” 

                                                 
13 รายงานสิทธิมนุษยชน  พื้นที่ประสบภัยสึนามิ,กรณีศึกษาบานแหลมปอม  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ,มีนาคม  ๒๕๔๙  หนา  ๖๐    
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ภาพท่ี 6 นายทุนลอมรั้วเพื่อกันชาวบานเขาไปในพื้นที่

“เดือนธันวาคม ๒๕๔๖ กอนสึนามิ ๑ ป บริษัท ฟารอีส ฯ ฟองขับไลชาวบานราย
ครัวเรือนประมาณ ๕๐ ครอบครัว”14 
 
เหตุการณเหลานี้เปนเพียงตัวอยางเศษเสี้ยวหน่ึงของเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
 
ชีวิตหลังประสบภัยคล่ืนยักษ 
ในชวงสายของวันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๗  เกิดภัยคลื่นยักษถลมชายฝงอันดามัน
และชุมชนแหลมปอม  ดวยความแรงของคลื่นทําใหบานเรือน  ๕๒  หลังพังเสียหาย
หมดเหลือใหเห็นแคซากปูน  รวมถึงพรากชีวิตคนในชุมชน  ๔๒  คน  มีผูรอดชีวิต  
๙๘  คน 
 
นาพร ผูประสบภัยคนหนึ่งที่รอดชีวิตกลาววา“หลังเหตุการณคลื่นยักษผานไปความ
สับสนและความวุนวายเกิดขึ้นมากมาย ทุกคนมุงมองหาบุคคลอันเปนที่รักและคน
รูจัก ภาวนาใหเขาเหลานั้นรอดชีวิต” 
 
ทุกคนย่ําไปในทุกที่ที่มีทางให
เดินทามกลางซากปรักหักพัง
ที่มากับแรงคลื่น “ผูสูญเสีย 
ไมมีใครสนใจแกวแหวนเงิน
ทองที่มากับคลื่นยักษ ทุกคน
มุงแตหาญาติพ่ีนองที่ยังตาม
หากันไมเจอ ในวันแรกตอง
ว่ิงเขาว่ิงออกในพื้นที่อยูเปน
ระยะเนื่องจากมีขาววาคลื่น
จะมาอีก”น า เห วียงกล าว
เพิ่มเตมิ 

                                                 
14 รายงานสิทธิมนุษยชน  พื้นที่ประสบภัยสึนามิ,กรณีศึกษาบานแหลมปอม  คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ,มีนาคม  ๒๕๔๙  หนา  ๖๐   
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เขาสูวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๔๗  ภารกิจการหาผูรอดชีวิตยังไมสิ้นสุด  ทุกคนมุง
หนาเพื่อคนหาตอไป “ชาวบานที่รอดชีวิตไดพยายามเขาไปคนหาตอเปนวันที่ ๒ 
เนื่องจากน้ําลดลงไปมาก” การคนหาผูรอดชีวิตในวันที่  ๒  แตกตางจากในวันแรก 
พ่ีสาวหญิงแกรงคนหนึ่งในสมาชิกชุมชนเลาใหฟงวา“เจาหนาที่บริษัทไดเขามาหาม
และขมขูบริเวณทางเขาพื้นที่เพื่อไมใหผูใดเขาไปคนหาศพในพื้นที่” 
 
“ขอรองอยายุงกับที่ดินแปลงนี้อีก ถาไมเช่ือคลื่นยักษไมเอามึงไป กูนี่เหละจะเอา
ชีวิตมึง” เปนคํากลาวที่ผูดูแลพื้นที่ของบริษัทพูดกับเธอหลังเหตุการณคลื่นยักษถลม
เพียง ๑ วัน   
 
“คนในชุมชนหลายคนออนวอนผูดูแลพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อขอเขาไปหาผูศพและ
ผูรอดชีวิตแตก็ไมไดรับการอนุญาต”พ่ีสาวเลาตอ 
 
“จนวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเปนวันที่ ๓ ของการเกิดคลื่นยักษบริษัทก็ไดนํา
คนงานมาปกรั้วต้ังแตถนนทางเขาสวน ๕ เพื่อไมใหใครเขาไปในพื้นที่อีกรวมถึงปก
ปายหามบุกรุกในหลายจุด”    
 
หลังภารกิจการคนหาผูรอดชีวิตไดผานพนไป สมาชิกในชุมชนหลายคนเจอเปนศพ  
หลายคนสูญหาย   
 
“ชาวบานจึงบุกเขาไปคนหาผูรอดชีวิต หลายศพที่พบรางกายยังอุนอยู ถาพวกเราได
เขามาหาในชวงแรกอาจมีหลายคนรอดชีวิต”พ่ีสาวสรุปใหฟง 
 
บานคือจุดเร่ิมตนชีวิต  ครอบครัวและชุมชน   
คนในชุมชนที่รอดชีวิตตางพยายามเดินเกบ็เศษไมที่กระจัดกระจายเพียง เพื่อกอสราง 
เปนที่พักพิงช่ัวคราวและคลายความหนาวในยามค่ําคืน  มีแตน้ําและอาหารของผูมา
บริจาค พ่ีออนเลาวา “เราพยายามติดตอเพื่อขอความชวยเหลือในเรื่องบานและไฟฟา 
กับหนวยงานราชการที่เขามา ชวยเหลือและเกี่ยวของแตก็ถูกปฏิเสธ ถูกตัดสิทธิใน
การใหความชวยเหลือทุกอยางเพียงเพราะวามีปญหากับบริษัท”   
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เมื่อบานถูกคลื่นซัดเหลือแตซากพรอมกับคนรักและเครือญาติไดจากไป ที่ดินถูก
บริษัทยึด  สภาพของชาวบานจึงเปนที่นาอนาถตอผูที่มาพบเห็น     
          
เมื่อทุกคนในชุมชนพรอมใจที่จะปกหลักอยูในที่ดินเดิม  องคกรหรือบุคคลภายนอก
หลายคณะแสดงความประสงที่จะเขามาชวยเหลือ จึงเริ่มมีการกอสรางบาน ๓๐  หลัง 
ในที่ดนิเดิม “เมื่อทุกคนยืนยันทีจ่ะอยูในที่ดินเดิมเราจึงรวมตัวที่จะรวมมือกันกอสราง 
บานโดยมีการขอสนับสนุนอุปกรณจากบุคคลทั่วไปที่เขามา หลายองคกรถูกขมขูและ 
คุกคามจากเจาหนาที่ตํารวจ ทนายรวมถึงลูกจางของบริษัทอยูเปนระยะจนมีหลาย
องคกรถอยออกไป” 
 
“เราจะประชุมกันทุกตอนเชา และเย็นเพื่อวางแผนในการแกไขปญหาเรื่องที่ดินและ
การชวยกันสรางบานในที่ดินเดิม กลางวันทุกคนก็จะชวยกันสรางบานอยางไมรูจัก
เหน็ดเหนื่อย”พ่ีออนกลาว 
 
หลายคนที่มาชวยสรางบานที่นี่ไดแสดงความรูสึกตอชุมชนวา “มาอยูที่ชุมชนหาด
แหลมปอมแลวรูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้น กลับไปจะทําตัวเปนคนดีและชวยเหลือคน
อื่นใหมาก เพราะรับไมไดกับภาพที่เห็นที่เขาทํากับชาวบานที่นี่”15   
 
“มาชวยสรางบานที่นี่เปนครั้งที่ ๒ มาแลวรูสึกอบอุน เห็นถึงแววตาชาวบานที่เอ็นดู
พวกเรา แววตาของเขาแมจะดูเศราแตก็แฝงไวดวยเลือดนักสู อยูที่เชียงใหมแตเรารู
ถึงความรูสึกของพวกเขา ทําใหเรารูสึกไดถึงความเจ็บปวด”16   
 
บาน ๓๐ หลัง ณ ชุมชนหาดแหลมปอมจึงเกิดขึ้นจากความรวมมือของคนในชุมชน 
และคนที่มาชวยทุกหลังเสร็จประมาณกลางป  ๒๕๔๙   
 
 
 

                                                 
15 เอกสารสรุปความรูสึกการลงพื้นที่,บานกาญจนาภิเษก,กันยายน  ๒๕๔๘   
16 คําสัมภาษณ  กวิตา  ศิริชู  ,ภาควิชาจิตวิทยา,มหาวิทยาลยัเชียงใหม , ตุลาคม  ๒๕๔๘        
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อนาคตของชุมชนกับปญหาที่ดินสัมปทาน 
การตอสูในทางคดีในชั้นศาลที่ชาวบานถูกฟองขับไลเกือบ ๕๐ คดียังคงมีการดําเนินการ 
พิสูจนไปตามกระบวนการของศาลตอไป ถึงแมรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ระบุชัดวา “จากประทานบัตร  ๔  แปลงเนื้อที่รวม  ๖๘๒  ไร 
เปนพื้นที่บริษัทเพียง  ๑  แปลงเนื้อที่  ๔  ไรเศษ  นอกจากนั้นเปนที่วางไมมีหนังสือ
สําคัญแสดงสิทธิ เมื่อประทานบัตรสิ้นอายุลงยอมตกกลับมาเปนที่ของรัฐตามเดิม  
เมื่อรัฐมีหนาที่ตองจัดระบบการถือครองที่ดินและการใชที่ดินอยางเหมาะสม รัฐชอบ 
ที่จะจัดสรรที่ดินบริเวณที่ชุมชนหาดแหลมปอมอาศัยอยูเปนระยะเวลานานดังกลาว
ใหแกราษฎรนั้นๆ  ตอไป  ”17  สะทอนใหเห็นถึงการไดมาของเอกสารสิทธิที่อาจจะ
ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 
หลังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีขอสรุปแลวก็ยังไมมีหนวยงานใด
นําขอสรุปไปดําเนินการใหเสร็จสิ้นกระบวนการตามขั้นตอนเลย  นี่คือบทสะทอน
เรื่องราวของชุมชน  แหลมปอมแหงบานน้ําเค็ม 
 
ปญหาที่ดินบนพื้นที่ประทานบัตรเหลานี้หากไมดําเนินการแกไขใหเปนกรณีตัวอยาง  
ความขัดแยงระหวางนายทุนกับชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ก็จะดําเนินไปอยางยืดเยื้อตอไป 
มิใชเพียงแตที่น้ําเค็มเทานั้นแตยังรวมถึงที่ดินที่เปนเหมืองเกาอื่นๆ ตามชายหาด ๖  
จังหวัด ตลอดแนวชายฝงอันดามันดวย 
  
กรณีท่ี ๓. การตอสูเร่ืองที่ดินหลังประสบภัยสึนามิ18: ตํานานและการตั้งถิ่นฐานของ
มอแกนทับตะวัน 

บานทับตะวันในวันที่อากาศรอนแดดจัด คุกรุนไปดวยไอแหงความอบอาวที่สะทอน 
ออกมาจากภูเขาดินทราย ซึ่งเปนซากที่หลงเหลือจากยุคสัมปทานเหมืองแรกอง
มหึมาหลังชุมชน   

                                                 
17 (รายงานสิทธิมนุษยชน  พื้นที่ประสบภัยสึนามิ,กรณีศึกษาบานแหลมปอม  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ,มีนาคม  ๒๕๔๙  หนา  ๗๔ ) ชื่อผูใหสัมภาษณ  :  มีตัวตนอยูจริงแตผูเขียนได
สมมุติชื่อขึ้นใหมในการดําเนินเร่ืองเพือ่ความปลอดภยัของผูใหขอมูล 
18 เรียบเรียงโดย สมยศ โตะหลัง 
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ฝูงหมูพันธุพ้ืนเมืองเดินหาที่รมจาก ตนไมและหาแองน้ําเพื่อลงไปแชเพื่อคลายความ
รอนที่ครอบคลุมไปทั่วหมูบาน  ฝูงหมูพันธุพ้ืนเมืองนี้ ชาวบานเรียกวา หมูขี้พรา 
เลี้ยงแบบปลอยใหหากินตามธรรมชาติ ใครที่เขาไปในบานทับตะวันจะพบหมูชนิด
นี้เดินหากินอยูทั่วไปในชุมชน เสมือนเปนสัตวเลี้ยงไวดูเลนอยางหนึ่ง หมูขี้พรามี
ลักษณะจําเพาะ ตัวเล็กแตกตางจากหมูพันธุเนื้อทั่วไปที่ถูกเลี้ยงใหนอนอยูในกรงขัง
และกินแตอาหารกระสอบ   
 

นกและนองเยาวชนอีก  ๒  คน  ยึดเอา
รานศาลาธรรมศาสตร จุดศูนยกลางของ
ชุมชนเปนสถานที่นัดพบกับคณะของเร
เพื่อบอกเลาเรื่องราวของที่นี่ใหผูมาเยือน
อยางเราฟงเมื่อทุกอยางพรอมเรื่องราว
ของชาวมอแกนแหงชุมชนทับตะวัน  ก็
ถูกบันทึกลงในเครื่องบันทึกเทปนานนับ
ช่ัวโมง“มอแกนทับตะวันมี  ๒  กลุมยอย
คือกลุมบริ เวณ  ทุงทุ    มีจํานวน   ๗๐ 
ครอบครัว  ๒๒๔  คนและกลุมชุมชนบน
ไรมี  ๒๘  ครอบครัว  ๑๐๖  คน  รวมมอ
แกนทั้งหมด  ๓๔๐  คน  เปนสวนหนึ่ง
ของหมูบานทับตะวันซึ่งตั้งอยูในหมูที่  ๗  
ต.บางสัก อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา   นามสกุล
ที่มีมากคือ  หาญทะเล  กลาทะเล จูสกุล  
ภูสกุล  ล่ิมสกุล โฮสกุล  นาวารักษ “ นก 
แกนนําเยาวชนทับตะวันเริ่มใหภาพ 
 
 

“ครั้งแรกมาอยูที่ทุงขี้ทราย (เรียกตามลักษณะภูมิประเทศที่มีกองทรายจากการทํา
เหมืองกองใหญ ) และขยับมาบริเวณทุงทุ19 ( ช่ือทุงทุเพราะมีตนโทะมาก )  และตอมา 

                                                 
19 เปนตนไมพื้นเมืองภาคใตชนิดหนึ่ง 

ภาพที่ 8 อรวรรณ หาญทะเล  ตัวแทน
กลุมเยาวชน 

ภาพที่ 7 กองทรายที่หลงเหลือจากชวงสัมปทาน
เหมืองแร 
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ยังทุงแค็ด 20  (  มีตนแค็ดมาก )  อยูที่นี่นาน ๒๐ ปเศษ  เหตุผลที่ตองยายเพราะเพราะ
บริษัทสัมปทานขอใหยายออก  สุดทายหลังจากสัมปทานเหมืองหมดมอแกนจึงยาย
กลับมาที่ทุงทุ  ( ซึ่งอยูระหวางชายหาดบางสักกับชายหาดทับตะวันในปจจุบัน ) คน
ที่มาอยูที่นี่คนแรกคือตาเพิน”    
 
อดีตบริเวณนี้เปนปาใหญ มีเสือ มีหมูปา มีเสนทางควาย บานไหนมีควายมากถือวา
ฐานะดีมากมีอยูประมาณ ๑๐ กวาหลังคาเรือน ช่ือเดิมเรียก ทุงทุ แตต้ังช่ือใหมตาม
ช่ือรีสอรท ทับตะวัน เลยตั้งช่ือหมูบานวา ทับตะวัน” 
 
หลายคนบอกวายายมาจากเกาะลันตาหรือมาเลเซียไมเปนที่แนชัด  ตามตํานานเลาวา
พอตาสัมพันธคือผูนําของชุมชนมีพ่ีนอง  ๔  คน  คือเจานาง  ตาหมอ  ครูหอและ
สัมพันธ เจานางซึ่งไดแตงงานกับเจาเมืองอยูมาวันหนึ่งเจาเมืองอยากไดหนังราชสีห
เพื่อเสริมบารมี  จึงใหทหารพรอมกับชาวบานออกเรือไป  ๓,๐๐๐  คนเพื่อเอาหนัง
ราชสีห ออกไปไดสักพักเจอตนไมใหญมีผูหญิงเปลือยและกินรีกําลังเลนน้ําอยูใต
โคนไม  พอตาทั้ง  ๓  ไดบอกแกทุกคนวาหามลงไปเพราะวามันเปนแคภาพลวงตา   
แทจริงแลวตัวกินรีเปนสัตวรายกลางทะเลแตทุกคนไมมีใครเชื่อกระโดดลงไปทําให
กลายเปนอาหารปลา  ตายหมดเหลืออยู  ๓  คนพี่นอง หลังจากนั้นขากลับพอตาได
เจอพายุ  คลื่นใหญทําใหเรือลม  ไสเทียนในเรือกลายเปนปลาโทงและปลาวาฬตัวสี
แดง  ปลาเหลานั้นไดพาพอตาทั้ง  ๓  คนเขาฝงที่ชายหาดบางปริง (ใกล  ๆ  น้ําเค็ม ) 
ที่ชายหาดบางสัก (ชุมชนทับตะวัน) และชายหาดบางเนียง (ทุงหวา) แตละคนก็
กอสรางศาลไว  สอดคลองกับสภาพปจจุบันที่ทั้ง  ๓  เปนจุดที่ต้ังถิ่นฐานของชุมชน
มอแกนในปจจุบัน”  นกเลาตํานานของชุมชนใหผูมาเยือนฟง 
 
“ในอดีตบานเปนบานไมเล็กๆ ฝาบานทําดวยไมไผสาน สวนใหญปดอยางไมมิดชิด
นักเนื่องจากปลอยใหลมโกรกเพราะอากาศรอนมาก หลังคาทําจากใบมะพราว เพราะ 
มีความคงทนและกันความรอนไดดี” นกกลาว 
 

                                                 
20 เปนตนไมพื้นเมืองภาคใตชนิดหนึ่ง 
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“มอแกนที่นี่แบงออกเปน ๒ กลุมเนื่องจากชวงเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ กลุมหนึ่ง
ที่เปนผูหญิงและเด็กหลบไปอยูที่บนไร และใหผูชายวัยแรงงานอยูดูเหตุการณถาเกิด
ญี่ปุนมาจะไดหนีทัน กลุมบนไรเริ่มตนจากผูหญิงและเด็กเนื่องจากบุคคลเหลานี้จะ
หนีไมทันหากทหารญี่ปุนขึ้นมาและจะมีกลุมชายฉกรรจที่รางกายแข็งแรงอยูบริเวณ
หมูบาน (ทุงทุ) ริมชายหาดเพื่อสังเกตการณ จึงเปนลักษณะของชุมชนที่สังเกตได
จนถึงปจจุบัน”  นก เยาวชนนักสูยอนอดีตจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกในชุมชน 
 
ทําการเกษตรเลี้ยงหมู เลี้ยงไกตามธรรมชาติ ทําการประมงหาปลาจากทะเลเปน
อาหารและแบงปนญาติและสมาชิกในชุมชน ไมเนนการทําเพื่อขาย   อีกสวนหนึ่ง
ทําสวนในบานบนไร ในบริเวณชุมชนนี้ก็เคยปลูกขาว ปลูกผัก หยุดไปประมาณ 
๓๐ ป สาเหตุจากตองหลีกทางใหการทําเหมืองแร เนื่องจากการทําเหมืองทําให
พ้ืนดินมีแตทรายไมเหมาะกับการทําการเกษตร” เยาวชนอีกคนเสริม     
 
การยายถิ่นฐานของชุมชน  มีมาตั้งแตสมัยอดีตมาจนถึงชวงการสัมปทานทําเหมือง
ชาวมอแกนจะตองยายบาน เพื่อหนีกองทรายขนาดใหญจากการขุดแรอยูเรื่อยไป   
ทําใหความเปนชุมชน  ตัวตนและสังคมของมอแกนทับตะวันไดลองลอยไปกับการ
เคลื่อนยายและสวนหนึ่งไดจมหายไปกับกองทรายของผูรับสัมปทานทําเหมือง 
 
ชีวิตมอแกนหลังสึนามิ : ปญหาการเขาถึงความชวยเหลือผนวกกับปญหาที่ดินที่
อาศัยและที่สาธารณะสําหรับจอดเรือบนพื้นที่ประทานบัตร 
หลังคลื่นยักษจากไปชาวบานพบวามีบานเสียหาย ๑๐๖ หลัง คนเสียชีวิตและสูญหาย 
๕๒  คน  แบงเปนมอแกน  ๒๓  คน ไทยพุทธ  ๒๙   คน หลังคลื่นยักษมีหลายอยาง
ที่นําไปสูสิ่งที่ดีขึ้นในชุมชน แตก็มีอีกหลายอยางที่สงผลกระทบตอชุมชนในทางลบ 
ซึ่งตองใชเวลาในการแกไข เยาวชนคนหนึ่งไดสะทอนภาพ ความเปนอยูในชวงนั้น
วา“ไมคอยไดรับความชวยเหลือเทาที่ควรทั้งเรื่องบานและอาชีพ สาเหตุเนื่องจาก
คนมอแกนไมไดเขาถึงขอมูลขาวสารจากหนวยงานตางๆ สงผลใหความชวยเหลือ
มาถึงชุมชนนอยมาก” 
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ปญหาที่ดินที่อยูอาศัย  
การเคลื่อนยายถิ่นฐานเขามาอยูในที่บริเวณทุงทุ ซึ่งเปนที่วางสุดทายที่พวกเขาพอจะ
สามารถอยูไดในเนื้อที่ ๒๔ ไร โดยวิสัยแลวชาวมอแกนไมไดยึดสิทธิการครอบครอง 
ที่ดินเอาเปนแตของตน หากยังสามารถเอื้ออํานวยใหทุกคนเขามาใชประโยชนใน
พ้ืนที่ไดทั้งนั้น ลักษณะดังกลาวนี้ชาวมอแกนจึงไมไดคํานึงถึงเอกสารสิทธิและไมได 
ใหความสําคัญกับเอกสารสิทธิการถือครองที่ดินตามกฎหมาย ทําใหที่ดินบริเวณทุงท ุ
และขุมเขียว  (เหมืองรางเกา)  ตองตกไปเปนของกลุมนายทุน  จึงสงผลให  ณ  วันนี้
ชุมชนตองเผชิญกับปญหาที่กําลังจะสูญเสียที่ดิน 
 
“หลังหยุดสัมปทานเหมืองแรเกือบ ๒๐ ป ไมเคยมีใครมาแสดงสิทธในที่ดิน ชาว 
มอแกนก็เลยอยูมาเรื่อยๆไมเคยยายไปไหน ปญหาเกิดมาจากนายทุนหลอกใหเซ็นช่ือ 
เพื่อแลกกับเงินเพียงรอยเดียวเพระสมัยกอนพอแมตายายอานหนังสือไมออก เขาซื้อ
ที่ดินตรงนี้แคเงินรอยเดียว” นกเลาจากคําบอกกลาวของผูเฒาในชุมชน จนหลัง      
สึนามิเมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๔๘  นางรัมภา  กุลวานิช  ไดยื่นคําขอออกโฉนด
ตามหลักฐาน นส.๓  เลขที่  ๘๙  และจะมาดําเนินการรังวัดในวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  
๒๕๔๘  21 
 
“หลายครั้งที่มีคนจากขางนอกเขามาขมขูเรา บางก็ทําทีเขามาหาขอมูล เราก็รูวาเปน
คนของนายทุน คนที่นี่จึงระวังคนขางนอกมาก และหลายครั้งที่มีความพยายามนํา
เจาหนาที่เขามารังวัดพื้นที่เพื่อออกเอกสารสิทธแตถูกชาวบานคัดคาน” 

 
เปนที่มาของการฟองขับไลชาวมอแกนตอศาลจังหวัดตะกั่วปา  ๓๕  คดี22 
 
“แตที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่งคือทําไม นส.๓ ถึงครอบพื้นที่ถนนทางหลวงชนบท 
ชาวบานเขาใจวาถนนไมนาจะออกเอกสารสิทธิได”  
 

                                                 
21 รายงานสิทธิมนุษยชนปญหาที่ดิน:  พื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ  กรณีศึกษาบานทับตะวนั  
หนา  ๙๑   
22 ศูนยกฏหมายและสิทธิชุมชนอันดามัน 
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ขุมเขียวคือท่ีสาธารณะสําหรับจอดเรือ   
พ้ืนที่ขุมเขียวก็เปนอีกปญหาหนึ่ง ขุมเขียวคือขุมน้ําขนาดใหญที่เกิดขึ้นจากการ ขุดแร 
และทิ้งใหเปนบอขนาดใหญไวพ้ืนที่  ขุมเขียวเช่ือมตอกับทะเลใหญทําใหเหมาะ
สําหรับนําเรือเขามาจอดเพื่อหลบลมและพายุ มีเนื้อที่กวา  ๓๐  ไร  เปนที่สาธารณะ
สาํหรับจอดเรือและยังเปนที่หาจับสัตวน้ําของชาวบาน บริเวณโดยรอบยังมีปา    
ชายเลนซึ่งชาวบานก็ไดใชประโยชนหลายอยาง ชาวบานที่มีอาชีพทําประมง     
สวนใหญใชจอดเรือเพื่อหลบพายุมานานหลายป  แตหลังสึนามิผานไปก็มีคนมาอาง
เอกสารสิทธิโดยขึ้นปายหามเขา  หามบุกรุก หามจอดเรือในที่สาธารณะดังกลาว      
 
“หามไมใหจอดเรือ แตเราก็ยังจอดอยูเหมือนเดิม นายทุนมีวิธีการมาก จางคนไทย
พุทธมาวัดพื้นที่ขุม  เอาทอซิเมนตขนาดใหญมาปดเสนทางเขาออก นํารั้วลวดหนาม
มากั้น มาเก็บคาจอดเรือ ขึ้นปายหามบุกรุกแตเราไมสนใจ ไมยายที่จอดเรือไปไหน 
เราอยากตอสูใหกลับมาเปนของสวนรวมเปนของหมูบานเหมือนเดิม”   
 
เจาของเรอืลําหนึ่งที่ผานมาทักทายเสรมิใหฟง ขุมเขียวจึงเปนอีกปญหาหนึ่งของชุมชน 
ทับตะวัน 
 
จุดเร่ิมตนการตอสูคือชีวิตใหมชาวมอแกน 
เนื่องจากมอแกนเปนชุมชนที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม  อาศัยอยูรวมกับธรรมชาติ
ในแบบดั้งเดิมของชุมชนไมเนนการคาขายและเก็งกําไร ทํามาหากินเพื่อการบริโภค
ในครอบครัวและญาติๆ วิถีดั้งเดิมอาจจะไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
และพวกเขาเหลานั้นอยูรวมกับธรรมชาติอยางเขาใจ พอตาสัมพันธเปนผูกําหนด
ความอุดมสมบูรณแกธรรมชาติและการดํารงชีพในแตละวัน พวกเขาจึงไดละเลยสทิธ ิ
ทางกฎหมาย ไมไดใหความสําคัญกับเอกสารสิทธิและไมรูเทาทันวิธีการเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกันของคนบางกลุมในสังคม  
 
การเขาไมถึงความชวยเหลือเฉกเชนผูประสบภัยทั่วไป ผนวกกับปญหาที่ดินที่ตามมา 
หลังสึนามิทําใหชุมชนตองเจอกับทางตัน เมื่อพวกเขาไมมีที่จะใหหนีอีกตอไป  จึง
มีการแสดงตัวตอสาธารณะใหเห็นถึงตัวตนของชาวมอแกนวามีอยูในสังคม แตยัง
ถูกละเลยและถูกเอาเปรียบตลอดมาจึงตองขอแสดงออกผานความคิดเห็น และความ 
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ภาพท่ี 9 ชีวิตของชาวบานที่บานทับตะวัน 

รูสึกและการตอตานการกระทําทุกรูปแบบที่จะเขามา เพื่อยึดที่ดินที่ซึ่งเปนที่อยูอาศัย 
และที่สาธารณะของชุมชน 
 

“สาเหตุที่ทํ าให เรารูสึกวา
ตองสูกับปญหาเพราะสังคม
ทันสมัยขึ้น ตองกลาพูดกลา
คิดกล าแสดงออก  เ ร าได
เรียนรู   มีประสบการณมาก
ขึ้น ทําไมเราตองหนีตลอด 
เรายอมมามากพอแลว ลองสู
สักครั้ง จะเปนอยางไรก็ชาง 
ใหเขารูวาเราก็ทําได แมเรา
จะเสียเปรียบ จึงมีการเรียนรู
เทคนิ คการพูด เพื่ อ ไม ให

เสียเปรียบ ไดรูวาไมใชแคที่นี่แตที่อื่นก็มีปญหาทั่วประเทศ” 
 
“ตอนนี้ชาวบานคิดเอง พูดเองไดแลว ทุกคนเชื่อวาสักวันเราตองชนะใหได การ
ตอสูที่ผานมา เหนื่อยมาก กวาจะเกลี้ยกลอมชาวบานที่กลัวใหลุกขึ้นมาตอสู”   
 
“เราก็ไมไดรอใหคนขางนอกเขามาชวยอยางเดียว ตอนนี้คนเฒาคนแกก็ไมไปไหน
จะอยูตอสู เพราะเขาเริ่มเรียนรูสิทธิของตนเองแลว”  
 
การที่เราตองไปรองเรียนและเรียนรูในที่ตางๆ ขึ้นลงกรุงเทพฯ จนเบื่อ รูสึกวาไมใช
วิถีเรา คิดถึงพอแมและน้ําทะเล”หลายคนชวยกันเลาถึงเหตุการณในการตอสูในชวง
ที่ผานมาที่  
 
“ปญหาของชุมชนถาชาวบานมีจุดหมายเดียวกัน พรอมเพรียงกัน ไมแตกแยก คิดวา
เรานาจะชนะ”   
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นั่นคือ ทางออกที่แกนนําเยาวชนอยางนกสามารถใหความเห็นไดในทางรอดของ
การปกปองสิทธิในที่ดินของชุมชน  แมหนทางขางหนาจะมีขวากหนามพอสมควร 
 
หลังการตอสูไดชวงระยะหน่ึง ทําใหชาวบานเริ่มเห็นความสําเร็จแมจะเปนเพียงแค
ความสําเร็จเพียงเล็กนอย  แตเปนความยิ่งใหญในความรูสึกของชาวมอแกนทุกคน 
 
“ไดรับการดูถูกนอยลงและคิดวาจะดีขึ้น เปนลําดับรวมถึงชาวบานมีความกลาที่จะ
พูด กลาที่จะนําเสนอเหตุผลตอคนทั่วไป ไมกลัวจะถูกทํารายเหมือนครั้งอดีต”  
 
“เราอยากเรียนรู ดูความสามารถของตัวเอง อยากเรียนตอใหสูงๆ เรียนสายอาชีพ
เพื่อทํางานเลี้ยงครอบครัว อยากเปนครู อยากสอนภาษามอแกนดวย”   
 
“ไมคิดวาเราจะไดไปเมืองนอก ไปกรุงเทพฯ ไดออกหนังสือพิมพ ทีวี การรวมกลุม
ทําใหความคิดเราคลายคลึงกัน”   
 
และนกยังบอกอีกวา ”สิ่งที่เหลือเช่ือที่สุดมักจะเกิดขึ้นหลังชวงเวลาที่เจ็บปวดที่สุด
เสมอ” 
 
“หลังสึนามิมีรายไดเพิ่มขึ้นแตมีรายจายเพิ่มขึ้นมากเหมือนกัน เชน คาไฟ คาน้ํา คา
เลาเรียน คาอุปกรณ คากิจกรรม ทุกคนตองเปลี่ยนวิถีชีวิต ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น”     
 
เสียงสะทอนจากคนสวนใหญคือ “อยากมีบานเหมือนเดิม ไมอยากมีบานที่เปน
กระเบื้อง อยากทํากับขาวโดยไมตองใชแกซเพราะเปลืองเงิน ถึงแมมันจะรวดเร็ว 
ทําใหเราสะดวก อยากใชฟนมากกวาเพราะอยากใหเด็กไดรูวาวิถีมอแกนเปนอยางไร 
บรรพบุรุษยากลําบากอยางไร เด็กสมัยนี้กอฟนยังไมเปน อยากใหมีการรับรูวิถี     
มอแกนสืบทอดตอไป เรื่องการรอนแร รํารองแง็ง สูญหายไปทั้งที่เรายังอยากเรียนรู 
ถาเราไมเรียนรูไวต้ังแตตอนนี้ อนาคตก็ไมมีใครรับรูสืบทอด เชนภาษาเขียนของ
ชาวมอแกนที่ไดสาบสูญไปกับบรรพบุรุษแลว” 
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ภาพท่ี 10 ภาพที่บานในไร

หลังการรองเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แลวคณะกรรมการ
สิทธิฯมีมติใหรัฐบาลเพิกถอน  น.ส.๓ เลขที่  ๘๙  และใหเรงรัดการรับรองสิทธิของ
ชาวบานที่ครอบครองแตเดิมตั้งแตกอนสึนามิ แตมติของคณะกรรมการสิทธิก็ไม
สามารถเปนผล เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิสมารถทําไดแคการเสนอผลการ
ตรวจสอบและมาตรการแตการดําเนินการตองเปนคําสั่งของรัฐบาล23 
 
กรณีท่ี๔. บานในไร : ในทองทะเลและผืนดิน24 
ชาวมอแกนควรจะไดรับสิทธิในที่ดินมากกวาผูถือกระดาษแผนเดียว  
วั น นี้ มี ก า ร นั ด ป ร ะ ชุ ม
ชาวบาน บานในไร ตําบลนา
เตย  อํ า เภอท าย เหมือง  ณ 
ศาลาการประชุมของหมูบาน   
ใกล กับศาลามีป า ยแสดง
เสนทางการหนีคลื่นสึนามิ 
และหอกระจายขาว  เมื่อมอง
ออกไปยังเบื้องหนาศาลาการ
ประชุมจะเห็นหอสูงโดดเดน
ต้ังตระหงานกลางหมูบาน 
รอบศาลามองเห็นสภาพของ
บานที่มีการปลูกสรางขึ้นใหมแทบทั้งสิ้น  พรอมกับปายแสดงองคกรที่บริจาค  จน
เรียกไดวามีการชวยเหลือจากคนภายนอกหลายองคกร  ณ เวลานี้เกือบครบสองป 
(พ.ศ.๒๕๔๙) ของการประสบภัยจากคลื่นสึนามิ   ฉันหวังวาปญหาหลายอยางนั้น
คงคลี่คลาย   แตการณกลับเปนเชนนั้นไม     
 
การเริ่มตนประชุมเต็มไปดวยบรรยากาศชวนอบอาวในชวงเวลาบาย และอยูระหวาง
การถือศีลอดของชุมชนมุสลิม จึงทําใหผูเขารวมประชุมเหนื่อยหนาย ออนเพลีย    

                                                 
23 รายงานสิทธิมนุษยชนปญหาที่ดิน:  พื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติสึนามิ  กรณีศึกษาบานทับตะวนั
หนา  ๙๔  -  ๙๕   
24 เรียบเรียงโดย ศยามล  ไกยูรวงศ 
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ภาพท่ี 11 ขุมเหมืองเกาที่บานในไร 

แสดงความเห็นเพียงเล็กนอย และนอยคนที่แลกเปลี่ยนความเห็น  นอกจากการรับ
ฟงถึงความเปนไป   สมาชิกที่เขารวมประชุมมีสัดสวนของผูหญิงมากกวาผูชาย  ฉัน
จึงคิดในใจวาอาจเปนเพราะเปนการประชุมอยางไมเปนทางการ เพื่อปรึกษาหารือ
ถึงกิจกรรมของงานพัฒนาหลายอยาง  จึงทําใหการประชุมครั้งนี้ไมคึกคักเทาที่ควร     
 
การสนทนาระหวางฉันกับพี่นองบานในไรจึงเริ่มขึ้นเมื่อยายมาที่บานพักและสํานักงาน 
ของนักพัฒนาในพื้นที่ซึ่งปลูกขึ้นใหม มีลักษณะรูปทรงที่ใชวัสดุไมขัดแตะสราง
บานตลอดแนว     
 
เมื่อดูจากภายนอกการชวยเหลือ
เรื่องบานนั้นเสร็จสิ้น   แตความ
ไมมั่นคงในที่อยูอาศัยนั้นกลับ
ไมมี   ตองอยูกันอยางรอนรุม 
ตองตอสูคดีในศาลเกี่ยวกับขอ
พิพาทที่ดินระหวางเจาของที่ดิน
กับผู อยู อ าศั ยที่ มีมากอนภัย       
สึนามิเขามาเยือน   คําถามในใจ
ของชาวบานในไรมีอยูวา หลัง

เหตุการณสึนามิที่ดินตกเปน 
ของคนอื่นไดอยางไร  ทั้งที่ตนเอง 
ครอบครองที่ดินมานาน  
 
เรื่องราวประวัติหมูบานแตหนหลัง จึงถูกอธิบายขยายความพรอมแผนที่การตั้ง
บานเรือน พื้นที่ขุมเหมืองเกา และพื้นที่ปาชายเลนที่มีการออกเอกสารสิทธิที่ดิน
หลายแปลง  หญิงชราที่รวมสนทนาไดเลาใหฟงวา 
 
“บานในไรเปนชุมชนมุสลิมทั้งหมด ทําไรทํานา ทําประมงชายฝง มีการตั้งบานอยู
แลว ๗-๘ ครัว ยาย มาจากบานบางคลี่ บานหวยทราย ทายเหมือง มาทําอาชีพทําไร 
ทํานา จับปลา กอนเหมืองมา ต้ังแตเกิดจําความไดก็เปนชาวบานในไร ต้ังแตปูยาตา
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ภาพท่ี 12 บานที่สรางขึ้นใหมท่ีบานในไร

ยาย พอเหมืองมาทําขุดแรก็ไมสรางรายไดให คนงานเปนคนอีสาน พอแรหมดก็ไป 
หลังจากเหมืองไปแลว พ้ืนที่ก็ปลอยวางเปลา ชาวบานมาอยู คิดวาไมมีเจาของ”   
 
สภาพของชุมชนบานในไร ตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง เหมือนอีกหลายหมูบาน
ในจังหวัดพังงา  ที่แตดั้งเดิมเปนชุมชนทําเหมืองแรดีบุกมาเกากอน  เมื่อมีการปด
เหมืองคนในชุมชนที่เคยเปนลูกจางทําเหมือง ก็เปลี่ยนอาชีพมาทําประมงพื้นบาน
เหมือนๆกับชุมชนที่ทําประมงพื้นบานมาแตดั้งเดิม ปจจุบันนี้ (ป พ.ศ.๒๕๔๙) บาน
ในไรมีประชากรทั้งหมด ๑,๖๕๘ คน กระจายตั้งบานเรือนเปน ๓ ชุมชนยอย ไดแก 
ชุมชนบานบอดาน บริเวณรอบนอก (ริมถนนเพชรเกษม ชวงอําเภอทายเหมือง       
ภูเก็ต) ชุมชนบานในไรฝงตะวันออก และชุมชนบานในไรฝงตะวันตก การทํา
เหมืองแรอยูในชวงป พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๒๖ การทําเหมืองแรมีลักษณะทั้งเหมืองฉีด 
เหมืองรู และเมื่อหมดสัมปทานในป พ.ศ.๒๕๑๗ จึงมีการทําเหมอืงแรดีบุกในทะเล
จนถึงป พ.ศ.๒๕๒๖ ชุมชนเหมืองแรประกอบดวยผูคนหลายพอพันธุแมที่มาจาก
ทั่วทุกสารทิศเพื่อมากอบโกยหาเงินจากทรัพยากรใตดินรวมถึงชุมชนดั้งเดิม 
 
ลักษณะโดดเดนของบาน
ในไรที่แสดงถึงความเปน
ชุมชนมุสลิม  คือมัสยิ ด     
นูรุลอิสลาม  และกุโบร 
โตะแซะอาหมัด (สุสาน) 
ดั้งเดิมของชุมชนซึ่งตั้งอยู
ใกลชายฝงทะเล นอกจากนี้ 
ยั งมีบาลายใหม  ๑  แหง 
ต้ังอยูที่ชุมชนบานในไรฝง
ตะวันออก  เหตุการณคลื่น
ยักษสึนามิไดทําลายบานเรือน 
เสียหายทั้งหมด ๗๒ หลัง เสียหายบางสวน ๓๘ หลัง นอกนั้นเปนเครื่องมือ          
ทําประมง และสาธารณูปโภค มัสยิด กุโบร ไดพังทลายลง   ในขณะที่ความเสียหาย
ของคนมีนอย มีเสียชีวิตเพียงคนเดียวและบาดเจ็บ ๑๑ คน   
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ความขัดแยงปญหาที่ดินของบานในไรจึงไดเกิดขึ้น เมื่อผูประสบภัยสึนามิตองการ
กลับเขาไปสรางบานในที่ดินเดิม   “หลังจากสึนามิ เลือกที่ตรงนี้และสรางที่อยูอาศัย 
ชวยกัน บานนี้ เปนกระบวนการชวยกันทํา แบงงานกัน” ภัคจีรา เขียวนิล หญิงสาว
แมลูกสองเปนหนึ่งในแกนหลักที่รวมตอสูกับชุมชน เอยขึ้นพรอมช้ีไปยังบานพักที่
สรางขึ้นใหม แตความหวังในการฟนฟูชีวิตขึ้นใหมตองพังทลาย เมื่อทนายความ
ของนายทุนไดกลาวอางวาซื้อที่ดินจํานวน ๗๕๐ ไรมาจากธนาคาร และมีเอกสาร
สิทธิถูกตองแลว ไมอนุญาตใหเขาไปกอสรางในที่ดินบริเวณดังกลาว 
 
เสนสายโยงใยสงตอการถือครองที่ดินทอดยาวเปนลูกโซบนกระดาษ เปนคนละ
เรื่องกับความเปนจริงของการทํากินและอยูอาศัยบนผืนดินแปลงเดียวกัน เหตุการณ
บานเมืองเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับการรุกคืบของบุคคลภายนอกที่ใชกลยุทธการได
ที่ดินมาเปนเจาของทุกวิถีทาง โดยที่ชาวบานในไรรูไมเทาทัน     
 
วิธีการที่นายทุนเขาครอบครองสิทธิในที่ดิน ไดถูกบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรวา  
“นายหัวเองแตก พอของโกหิ้น และโกตี๋ เจาของบริษัทเหมืองแรโอภาส มาจาก
จังหวัดภูเก็ตไดมาซื้อที่ดินจาก นายโตะเสม หลีบํารุง และโตะหาร หิรัญ และขอ
อนุญาตสัมปทานทําเหมืองแร พรอมกับสัญญาวาเมื่อทําเหมืองแรเสร็จจะยกที่ดินให 
กับชาวบาน  พ้ืนที่การทําเหมืองแรอยูบริเวณดานขางของชุมชน    มีชาวบานไปเปน
ลูกจางทําเหมืองแร  ไดคาแรงวันละ ๑๔-๑๘ บาทตอวัน  เมื่อที่ดินราคาสูงขึ้นในป 
พ.ศ.๒๕๓๒  โกหิ้นและโกตี๋ไดมากวานซื้อที่ดินของชาวบานแบบมือเปลา  กอน
เกิดเหตุการณสึนามิ  กํานันตําบลนาเตยไดสงผูชวยมาทําสัญญาเชาที่ดินกับชาวบาน 
๒ หลัง  แตไมไดจายเงิน  นายอาํเภอเคยออกเอกสารสิทธิใหชาวบาน  แตผูชวย
กํานันคัดคานไมใหออกเอกสารสทิธิในพื้นที่บางสวน จากการตรวจสอบของชาวบาน 
มีคนในหมูบานประมาณ ๗ ครอบครัวขายที่ดินใหแตไมใชคนในพื้นที่”   
 
ความไมมั่นคงในที่อยูอาศัยไดกลายเปนอุปสรรค ในการขอรับความชวยเหลือจาก
ภาครัฐ ภัคจีรากลาวอยางทอใจในเงื่อนไขจํากัดของการรับความชวยเหลือ  “รัฐบาล
ใหงบสนับสนุนเลี้ยงปลาในกระชัง ชาวบานตองเลี้ยงในกลุมเหมืองถึงจะมีสิทธิกูเงิน 
ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ)ได แตเมื่อชาวบานไปกูเงินก็กูไมไดเพราะ 
ไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินตรงนี้ ผูใหญบานบอกวาไมผาน เหมือนกับวาพวกเราเปน
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ภาพท่ี 13 ภาพตนไมของชาวบานถูกนายทุนเขามาทําลายโดย
ควั่นรอบตนใหยืนตนตาย

ตัวอะไรไมมีสิทธิกลายเปนที่ดินของคนอื่น ฝงสะพานเปนพวกกํานันที่ดูแล
ผลประโยชนของนายทุนไปกู ธกส .(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ) ได แต
ชาวบาน ๑๐ คนไปทําไมได  เขากดดันทุกทาง”    
 

ขบวนก า รฉ อ ฉลที่ ดิ น
เกิดขึ้นหลายรูปแบบจน
เปนเหตุใหชาวบานตองถูก
ฟ อ ง ดํ า เ นิ น คดี ใ นศ า ล  
ข อ ห า บุ ก รุ ก ที่ ดิ น ข อ ง
เ อกชน  ทํ า ให ต อ ง เ สี ย
คาใชจายเสียเวลา ซึ่งเปน
อุ ป ส ร ร ค ต อ ก า ร ต อ สู
เรียกรองสิทธิในที่ดินของ
กลุมชาวบาน   
 
 
 

“สรุปแลวที่ตอสูไมมีผูนําหมูบาน ในขณะที่พวกเราไมมีหลักแหลงทํามาหากิน แต
ตองไปศาล ไปตอสู พวกเราไมมีทางสู เวลาฝนตกไมไดทํางานอะไร ชวงที่ไปศาล
ตองใชจาย ตัวเองมีสองคน บางบานมีลูกเล็ก ๔-๕ คนก็ตองไปตอสู เปนการริดรอน
รายไดเรา” ภัคจีราเลาใหเห็นปญหาครอบครัว 
 
 “ผูใหญบานคือตระกูลทรายทองเปนเขยเครือญาติ เขาก็มีเอกสารวาไดสิทธิ เขาบอก
วาตองมีคนใดคนหนึ่งคัดคานปาชายหาด มีการขมขูคุกคาม จะเอาบานคืนหลังจาก 
สึนามิ ต้ังแตเริ่มฟองรองคดีป ๒๕๔๘ ผมโดนยิงครั้งหนึ่งที่โคกกลอย ก็ซาไปพัก
หนึ่งพอหลังจากนั้นบังรุณก็โดนถูกเสยคาง มือปนก็เขามา” สุทิน ศรีบํารุง ชายหนุม
ที่รวมตอสูกับภัคจีราเลาเรื่องการขมขูคุกคามเขาอยางกลาหาญ   
 
การรวมกลุมตอสูเรื่องที่ดินถูกแทรกแซงจากนายทุน ผูนําหมูบาน และการชวยเหลือ
แบบสงเคราะหก็สงผลใหเกิดความขัดแยงแตกแยกในหมูเครือญาติ ภัคจีราไดเลาถึง
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ความออนแอของชุมชนบานในไร “ชุมชนลมสลาย จากองคกรที่เขามาชวยเหลือ 
เปนเพราะวัตถุที่ไดรับ ถาเปนเรื่องเงินจะคุยกันได แตพอเรื่องปญหาคุยไมได  ญาติ
เรา ปาเรา ก็ไมยุง แมแตเมียผูนําศาสนาหรือ ผูนําศาสนาไมยางกรายเขามา กลัว
เสียเวลา   เขาไมคิดวาเปนเรื่องของศาสนา  สวนอบต.ก็ถอนตัวไป”  
 
“ชาวบานไมรวมตัวกัน ไมนั่งประชุม และพูดขัดแยงกัน ไมลงรอย กระทบกระทั่ง
ในกลุม เหลือกลุมเดิมเล็กๆที่สูกันตอไป  บางคนที่โดนฟองก็หวังผลประโยชน เรียก 
คาเสียเวลา คนที่มีเอกสารสิทธิ ศาลเจรจาใหไรละ ๒,๐๐๐ บาท เขาก็ยอมถอนตัว   
ซึ่งถาเขาไมถอน เขาก็ยังชวยเปนพยานใหเราในศาลได”   
 
การเลือกปฏิบัติของเจาพนักงานที่ดินกับขบวนการคอรัปช่ันไดทําใหสุทินประจักษ
ชัดวา เขาไมมีสิทธิตามกฎหมายไดเลยหากไมมีเงิน “ทีพวกเราไปคัดคานออกโฉนด 
ตองแพกฎหมาย ชาวบานบางคนครอบครองที่ดินมาเทากับอายุของแก คือ ๗๐ ปแต
ทางที่ดินก็บอกวาไมสามารถเปลี่ยนที่ดินจาก สค.๑ ใหเปน น.ส.๓ได  แตกับนายทุน 
กลับเปลี่ยนจาก น.ส.๓ เปนโฉนดไดทั้งหมด”    
 
การตอสูทางศาลทําใหชาวบานกลัว เพราะไมรูวาจะตองทําอยางไร ไมรูกฎหมาย 
และไมมั่นใจวาจะเปนหนทางที่เขาควรเดินหรือไม สุทินเลาใหเห็นความยากลําบาก
ตอการคุมครองสิทธิทางศาล “หัวหนาที่ดินบอกวาบัญชีหางวาวใชไมได ตองเอา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานมาคัดคานเปนรายๆไป มีไมก่ีรายประมาณ ๓ 
ราย เขามาคัดคานกอน เปนคนของเขา แตชาวบานไมคัดคาน ชาวบานกลัวหมาย
ศาล ลงบันทึกประชุมยังกลัว”  
  
สุทิน ภัคจีรา และแกนหลักกลุมหนึ่งเดินหนาเรียกรองสิทธิของชุมชน  ดวยการเปด
พ้ืนที่ใหชุมชนบานในไรเปนที่รูจักกับคนทั่วไปและเปดโปงความอยุติธรรมของการ
แยงชิงที่ดินผานสื่อมวลชน  เพื่อปกปองการลอบทํารายในภายหลัง  สุทินและแกน
นําชุมชนจึงเดินทางไปที่ไอทีวี  
 
“หลังจากไปใหขาวที่ไอทีวี เขาถายรูปไวหมด วากลุมคนนี้สามคนไปคัดคาน หยุด
ไมได ถาหยุดเขาจัดการเรา”   
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สุทินและภัคจีราไมไดทอแทแตอยางใด แมวากลุมของชาวบานในไรไมแข็งขัน
เทาที่ควร แตทั้งสองคนตั้งมั่นในจิตใจอยางแนวแนวา สิทธิในที่ดินจะไดมาตองตอสู 
จนถึงที่สุด และถอยไมไดอีกแลว การชวยเหลือจากนายทุนเพื่อระงับการตอสูของ
ชาวบานจึงไมประสบผลสําเร็จ แมวาจะมีขอเสนอที่เปนประโยชนตอสุทินและ
ชาวบานก็ตาม  
 
“บานตรงนี้ใหคารื้อถอน ๓๐,๐๐๐ บาท กระชังปลาหองละ ๒,๐๐๐ บาท และจัดที่
แปลงนี้ใหอยูและดานบนใหอยูแตชาวบานไมเอา เราก็ไมไป” สุทินไดเลาถึงขอเสนอ 
จากนายทุน 
 
ความคืบหนาของการพิสูจนสิทธิในที่ดินดวยกลไกรัฐในทุกขั้นตอน เปนเพียงการ
เปดโปงความจริงใหสังคมรับรู  แตการไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินตามกฏหมาย หนทางที่
เหลืออยูคือการตอสูในชั้นศาล ถึงกระนั้นก็ตามสุทินและชาวบานไดเรียนรูประสบการณ 
การตอสูโดยตรง และมีความมั่นใจพรอมกลาเผชิญกับความกลัวเบื้องหนา  
 
“ตอนนี้นายทุนไดเอกสารสิทธิแลวและเริ่มกนัที่ดินออกมา กบร(คณะกรรมการการ
บุกรุกที่ดินของรัฐ) กําลังพิจารณา   ทางสํานักงานปองกันปาชายเลนกันออกมาแลว
ทั้งหมด ๕๘ ไร กําลังจะเพิกถอน เปนแปลงยอยๆ   ทาง กสม (คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ) ก็สรุปใหเพิกถอน ๖๐ ไร แตกรมที่ดินยังไมดําเนินการทําตาม
คําสั่ง ชวงฤดูการยายหัวหนาที่ดินจะเรงออกเอกสารสิทธิใหนายทุนกอนยาย  พอคน
ใหมมาก็บอกวารับหนาที่ใหมไมรูเรื่องที่คนเดิมทําไว”   
 
การตอสูในศาลของสุทินและชาวบานไดรับการชวยเหลือ จากพันธมิตรทั้งสภา
ทนายความ นักพัฒนา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ภัคจีรากลาวอยาง
มีกําลังใจที่จะตอสูอยางไมทอถอยวา  
 
“ไปศาลเดือนละ ๕-๖ ครั้ง เดอืนหนา ๒ ครั้ง ตอสูไมหนักใจ มีทีมทนายที่มาชวย ที่
หนักใจเปนปญหาปากทอง ไมเสียเวลาเทาไร เปนปญหาแคนที่เขามาฟองเรา ตอนนี้
เหลือ ๘๐ ราย ที่มาประชุมเฉพาะโซนนี้ สูทางสิทธิครอบครอง เพราะเราอยูตลอด 
แมวาเขาซื้อขายกัน” 
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หนทางขางหนาคือ การเดินหนาพิสูจนสิทธิครอบครองของชาวบานบานในไรใน
ช้ันศาล  ไมวาช่ือบนเอกสารสิทธิจะเปนใคร หรือโอนมาหลายทอดก็ตาม  ความ
เปนธรรมจะปรากฏขึ้นจากหลักฐานขอเท็จจริงที่วาชาวบานในไรไดยืนหยัดบุกเบิก
ที่ดินทํากินและอยูอาศัยในที่แหงนี้มาตลอดหลายชั่วอายุคน 
 
กรณีท่ี ๕. ชาวเลผูหากินกับทะเลหาดราไวย25 
ช่ือเสียงของหาดราไวยเปนที่กลาวขานในระดับประเทศ และระดับโลกสําหรับ
นักทองเที่ยว ในฐานะที่เปนพื้นที่การทองเที่ยวสําคัญในจังหวัดภูเก็ต   ภาพที่เห็นอยู
เบื้องหนาคือชายหาดที่ก้ันกลางดวยถนน และสิ่งปลูกสรางรานคา รีสอรต และความ
คึกคักของผูคนสัญจรไปมา  แตเบื้องหลังของสิ่งปลูกสราง ณ ซอกมุมดานหนึ่งของ
หาดราไวยคือชุมชนขนาดใหญ ของชาวมอแกนและอูรักลาโวย หรือที่เรียกกันวา 
“ชาวเล”26 ต้ังถิ่นฐานสรางบานเรือนมาแตดั้งเดิมจํานวน ๒๕๐ หลัง  
 
กลาวไดวา ชาวมอแกนและอูรักลาโวยเปนจุดขายของหาดราไวยที่ดึงดูดให
นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม และกลับไปดวยความประทับใจในวิถีชีวิตที่แตกตางและ
เรียบงายของกลุมชาติพันธุนี้ แตในขณะเดียวกันความเดือดรอนของพวกเขาที่จะถูก
ไลที่ ไมมีที่อยูอาศัยในวันขางหนา กลับไมไดเปนประเด็นสําคัญที่ทางราชการให
ความสําคัญ การลุกขึ้นสูของชาวเลหาดราไวยจึงเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของพวกเขา
เองเพื่อยืนหยัดในสิทธิที่อยูอาศัยและการทํามาหากินในทะเลบนผืนดินไทย 
 
ชุมชนหาดราไวยมี ๗ หมูบาน ต้ังอยูที่ตําบลราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
ลักษณะการตั้งบานเรือนปลูกชิดติดกันอยูกันเปนกลุมบานขนาดใหญ  นายนิรันดร  
หยังปาน  อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน  ซึ่งเปนแกนนําของชุมชนและพูดภาษาไทย

                                                 
25 เรียบเรียงโดย ศยามล ไกยูรวงศ 
26 “ชาวเล” เปนคําไทยปกษใตที่ยอมาจาก “ชาวทะเล” ซึ่งหมายถึงกลุมชาติพันธุหรือชนเผาที่มี
ภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองที่แตกตางไปจากคนไทย ชาวเลในเมืองไทยแบงออกเปน
สามกลุมใหญๆคือ “อูรักลาโวย” “มอแกลน” และ “มอแกน” (นฤมล อรุโณทัยและคณะ, “วิถีชีวิต
มอแกน”, โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ: 
๒๕๔๙, หนา ๑-๒.)   
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ภาพท่ี 14 หมูบานมอแกนที่บานในไร 

ไดคลอง ไดบอกเลาเรื่องราวของชุมชนหาดราไวยโดยยืนยันวามีการต้ังบานเรือนมา
นานกวา ๑๐๐ ป บนผืนดินติดชายฝงทะเล หลังจากที่บรรพบุรุษอพยพมาจากมลายู   
 
 “ชาวบานอยูมากอน พ.ศ.๒๔๙๗ แตเราไมแจง สค.๑ เพราะทะเบียนบานเกิดขึ้น
หลัง ๒๔๙๗ แลว   ชาวบานอยูที่นี่ไดเพราะไมใชที่ดินของใครเมื่อกอน   เปนปา 
ชาวบานทําประมง ไมมีใครมาไลไดอยูช่ัวลูกหลานในป ๒๔๙๘ ในหลวงเคยมา
เยี่ยมราษฎร ชาวบานถวายปะการัง ใหในหลวง เมื่อกอนเปนบานมุงจาก ไมมีหลาย
หลังคาเรือน มะพราวตนหนึ่งมีอายุไมตํ่ากวา ๕๐ ป  หลักฐานสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ
ปาชาของหมูบานซึ่งมีอายุหลายสิบป”   
 
ในอดีต กลุมชาติพันธุชาวเล
มีวัฒนธรรมชนเผาเรรอน ทํา
ม าห ากิ นกั บทะ เ ล   ไม มี
วัฒนธรรมการตั้งรกรากถิ่น
ฐานเพื่ อแสดงถึงการเปน
เจาของครอบครองที่ดินและ
ทรัพยสิน   โลกทัศนของ
ชาวเลไมมีความเปนเจาของ  
สรรพสิ่งในโลกคือการอยู

รวมกันอยางเอื้ออาทร  และ
เคารพสิทธิการอยูอาศัยที่สืบ
ทอดกันมา และเคารพธรรมชาติที่หลอเลี้ยงชีวิตใหอยูรอด  ชีวิตสวนใหญอาศัยอยู
บนเรือและใชชีวิตเรียบงายกินอยูกับทะเล  เมื่ออยูบนฝงก็ปลูกเพิงที่พักอยางงาย  
เพื่อสะดวกในการโยกยาย  ดวยเหตุนี้   การต้ังบานเรือนของชาวเลหาดราไวยจึงไม
มีเอกสารสิทธิใดๆ  แตรับรูรวมกันวาบานนี้เปนของใครที่สืบทอดกันมายาวนาน 
การตั้งหลักปกฐานกันอยางชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาภูเก็ตเปนพื้นที่ทองเที่ยว  
ทําใหยากที่จะรอนเรอีกตอไป 
 
การพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวเชิงพาณิชยในจังหวัดภูเก็ตบูมอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบ 
ตอการดํารงชีวิตของชาวเลอยางรุนแรง   เพราะทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่เอา
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เงินเปนตัวต้ังทําใหทรัพยากรธรรมชาติตองเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ในขณะที่วิถี
ชีวิตของชาวมอแกนนั้นตองพึ่งพิงทรัพยากรชายฝงและในทองทะเลในการดํารงชีพ   
การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากการพัฒนา ทําใหชาวเลตองปรับตัวอยูรวมกับกับ 
สภาพแวดลอมรอบตัวใหอยูรอด มีการลงหลักปกฐานบนผืนดินอยางถาวร นอกจาก
ประกอบ อาชีพทําประมงพื้นบานหาอยูหากินแลว ยังตองรับจางทํางานสารพัดอยาง
ใหกับนักทองเที่ยวและเจาของกิจการทองเที่ยว และเปดรานคาขายของ     
 
ในทัศนะของนิรันดร ผลพวงของการพัฒนาทําใหชุมชนหาดราไวยเปลี่ยนแปลงไป
มาก คนสวนใหญคิดถึงแตเรื่องเงินและการทํามาหากิน ในขณะที่นักทองเที่ยวก็มอง
ชาวหาดราไวยวานาสงสาร เปนผูรอรับการสงเคราะห   “เมื่อกอนมีความหวัง แมจะ
อยูกันอยางแออัดแตก็ทํามาหากินสุจริตหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว สิบกวาปที่ผานมา
ชุมชนของเรากลายเปนสถานที่ทองเที่ยวไปแลว วันๆมีนักทองเที่ยวนับสิบๆกลุมเขา 
มา บางคนก็มาซื้อปลาที่หาดราไวย แขกตางประเทศโยนเหรียญใหเด็ก เขามองวาเรา 
ชอบเอาของตางชาติ ชอบขโมยของ ตอนนี้คนที่นี่ถือหลักอยางเดียวคือทําอยางไร
ใหตังคเขาบานใหมากที่สุดเพื่อเลี้ยงครอบครัว”     
 
การตอสูใหไดสิทธิ ในที่อยูอาศัยบนหาดราไวยของชุมชนชาวเลกลุมนี้ใชระยะยาว 
นานกวา ๒๐ ป กอนเกิดเหตุการณสึนามิ  การถูกตัดน้ําตัดไฟ  ไมใหสรางหองน้ํา  
เบียดขับการอยูอาศัยดวยวิธีการตางๆ เปนสาเหตุสําคัญใหชาวเลหาดราไวยรูแนชัดวา   
ผืนดินนี้กลายเปนของคนอื่นตามกฎหมายแลว นิรันดรไดเลาถึงที่มาที่ไปของการได
เอกสารสิทธิของนายทุน     
 
“คุณจําเริญ ภักดีเจาของที่ดินไดมาจากพอ    ตอนนี้ตกทอดมาถึงลูกหลาน จําเริญไป
ซื้อทั้งหมดที่ต้ังบาน ๑๒ ไรมี ๔ เจา ที่ดินของเกษมไมรูก่ีไร นายจําเริญฟองเปน
รายบุคคล บางบานผุพังแลวตอเติมไมได ถาตอเติมเขาจะเอาตํารวจมาฟองศาล เขา
แคขู ชาวบานก็กลัว กรรมการหมูบานจะโดน เอาสัญญามาใหเซ็น เราก็ไมเซ็น 
มะพราวลมใสบาน มีแจงที่โรงพัก วาชาวบานเอามะพราวลมใสที่ของเขา  เขามีหนา
มีตา รูจัก อบต.  รูจักรองปลัดฯ”   
 



 79

 “มีเรื่องขัดแยงกอนสึนามิไมอนุญาตใหไฟฟา ประปาเขามา ชาวบานตองตอไฟฟา
จากขางนอก ตองเชาเขา ราคาพอสมควร  ประปามีเปนบางบาน  สวนในครอบครัว  
คากับขาวในบานก็ไมพอใช ที่ทํากินของชาวบาน นายทุนก็นําไปขยายใหนักทองเที่ยว 
มาพักและบีบชาวบานดวยการตัดน้ําตัดไฟ  ใหตํารวจจัดการ  ถาใครไมยอม ตองขึ้น
ศาล  เคยมีคนขึ้นศาลคือนาปน แตแพคดีเพราะนาปนผิดนัด  ศาลเลยตัดสินทันที”    
 
นางแมะนิ้ง บางจาก ซึ่งรวมวงสนทนา ไดเลาถึงการถูกรังแกจากนายทุนวา “คุณ
จําเริญ ภักดี (เจาของที่ดิน) เปนอดีตผูใหญบานถามฉันวา ไปซื้อไมที่ไหน มันเปน
ไมเถื่อน แลวก็ขนไมไปโรงพัก แมะนิ้งบอกเปนไมของแมะนิ้ง ฉันตองไปดวย พอ
ไปที่โรงพักฉลองเจาหนาที่ตํารวจไมจับแมะนิ้ง  ต้ังแตนั้นมาเขา (เจาของที่ดิน) ก็ไม
ยอมอนุญาตใหไฟฟา ประปาเขามา  คงอยากใหอยูแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกวาจะขายให
คนอื่น”   
 
ความเปนมาของการถายโอนที่ดินเทาที่นิรันดรรับรู  ไดบอกเลาใหทราบพอสังเขป 
 
“ปาคนหนึ่งช่ือนางเอี่ยน อารีรอบ อยูมายี่สิบป ลูกชายของนางเอี่ยนเอาที่ดินไป
จํานองธนาคาร เพื่อเอาเงินไปลงหุน เขาไมไดจายเงินใหธนาคาร ทั้งตนและดอก 
ธนาคารยึดที่แปลงนั้น แลวไปขายทอดตลาด บริษัทคาไมประมูลซื้อไวลานกวาบาท 
ติดบานชาวบานแปดหลัง ที่หาดราไวยมีบานชาวบานทั้งหมด ๒๒๖ หลังคา ซึ่ง
ปรากฏวาเอกชนเปนเจาของที่ดินไปแลวสามแปลง แตแยกเปนล็อค ๒๐ แปลง บาง
แปลงไปจํานองธนาคาร ตอนนี้ไมรูวาเขตอยูตรงไหน  
  

การดําเนินการแกไขปญหา ไดเคยมีการเจรจาแกไขปญหาที่อยูอาศัยของชาวเลครั้ง
หนึ่งโดยเจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดมาชวยเหลือ แตไมไดผล 

 “ป ๒๕๔๗ พอช.เคยขอซื้อที่ดิน แตตกลงราคาไมได เจาของที่ดินไมขาย ชาวบาน 
ยังไมพรอมจะขึ้นศาล มีความกลัวมาหลายสิบป เจาหนาที่ พอช. สนับสนุนให
ชาวบานไปศึกษาเรียนรูหาประสบการณการแกไขปญหาที่ดินจากขางนอก”  
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ในอดีตชาวเลบานราไวยไดลมลุกคลุกคลานกับการเคลื่อนไหวตอสู เพื่อปกปองสิทธิ 
ของตนเองมายาวนาน  กอนที่นิรันดรจะยายจากสตูลมามีครอบครัวที่นี่  แตในวันนี้
เมื่อมาถึงรุนนิรันดร เขาไดมีเพื่อนรวมคิดจากคนภายนอก  และชาวเลมีกําลังใจมาก
ยิ่งขึ้นหลังจากผานประสบการณการตอสูมาแลว นิรันดรไดเลาความมาเปนมาจนถึง
วันนี้ใหฟง 
 
“ชุมชนจําใสใจ อยากมีที่ของตัวเอง สรางหองน้ําก็สรางได ตอนนี้ มีหองน้ําสวน
รวมอยู ๔ หอง คนที่ไมมีหองน้ําตองลงทะเลเพราะเจาของที่ดินไมให เจาของที่ดิน
อยากใหคนแกๆ ตายไปจะไดไมมีคนมาเปนพยานเลยสรางขบวนการจูโจมตางๆ
นานา ชาวบานเลยฝงใจวาเราตองมีขบวนกาตอสู ตอนนี้จะทําอะไรก็ยากทั้งๆที่มี
นายก อบต.มาเกลี่ยถนนก็ยังสรางไมได แตถาเปนที่ดินของเราเองจะทําอะไรทําได” 
 
“ตอสูกันมากอนสึนามิเสียอีก ครั้งหนึ่งประชุมกันที่เกาะสิเหร ชาวบานหารือกันวา
จะสูเปนขบวนการแบบไหน คุยอยางไรใหเขายอม ตอรองเขาใหได ตอนนั้นป พ.ศ.
๒๕๔๕ วันที่นายกทักษิณมาที่สะพานหิน คนในบานทําหนังสือถึงนายก ก็มีการ
รับปากวาจะสรางใหมีที่อยูอาศัย ประปา ไฟฟาทุกอยาง แตแลวก็เงียบหายไป ไมมี
การทํางานตอเนื่อง มีแตหนวยงานมาหาขอมูลและหายไป ชาวบานเลยตัดความ
รําคาญ ตอนนี้ไมสนใจแลว ถือวาเขาชวยไมได”   
 
“มีการสรางขบวนการ พ่ีโชติและบาวเขามา ชาวบานทุกคนฝากความหวังใหกับ
คณะทํางาน โชติเขามาตอนที่ถนนตัดเขามา แคไปยื่นหนังสือและจบ จนการขยาย
ถนน เราคัดคานเพราะ แกนนํา ๔ หลังโดน ปลัดจังหวัดรับเรื่องใหรื้อออก ใหเงินสี่
หมื่นบาท ไปสรางบานใหม เอาหมื่นหนึ่งไปเชาที่ดินก็ไมพอ คาสังกะสี คาไมก็
หลายตังคแลว พวกผมเลยไมยอม พยายามประสานงานเขาพบพลเอกสุรินทร”   
 
“ชาวบานเขียนหนงัสือรองเรียน  พลเอกสุรินทรคุยกับแขวงการทาง  แขวงการทาง
ก็ยอมยุติการขยายถนน  ชาวบานเริ่มมีกําลังใจ ตอจากนั้นก็สูเรื่องที่อยู  เมื่อกอน
บานบน บานกลางไมเคยเขารวม ตอนนี้พวกเราทําใหเห็นเรื่องการขยายถนนวาเรา
ทําได  บานบนเขาก็มาปรึกษาวาจะมีกระบวนการสรางกลุมไดอยางไร ตอนนี้บาน
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บนบานกลางรวมกันสองสามรอยคนจะมขีบวนการฟองรอง ถาแพศาลจะไปที่จังหวัด  
สูเรื่องที่อยูอาศัยพรอมกันทุกคน”   
 
ความหวังของชาวเลหาดราไวยยังไมจางหาย ชาวบานพรอมที่จะเผชิญหนากับอิทธิพล 
ทองถิ่น เพื่อรักษาที่พักพิงของครอบครัวและชุมชนแหงสุดทาย  รวมถึงศักดิ์ศรีและ
คุณคาแหงความเปนคนของชาวเล  นิรันดรไดสรุปเรื่องราวทั้งหมดรวมถึงความหวัง
ในอนาคต   
 
“คนแกฝากความหวังไวกับรุนผม พวกเขาเปนผูบุกเบิก เจาของที่ดินเปนผูบุกรุก 
พวกเขาตองระวังตัว ทําอะไรผิดนิดหนอย ตํารวจก็มาแลว  ตอนนี้ผมเปนกรรมการ
หมู ๒  แตไมเปนกรรมการชุมชน  เมื่อปที่แลวได อสม.ดีเดน   ผมเห็นวางานพัฒนา
มีความสําคัญ  ผมทําตั้งแตเปนเยาวชนอายุ ๑๓ ป  ไปศึกษาที่จังหวัดตรังกับสุราษฎร
ธานี ไปดูวิถีที่เขาทํางาน  ผมก็ชวยเทาที่จะชวยได  ถาเราสรางขบวนการได ก็จะเปน
ผลดีกับสังคม   ตอนนี้จะนัดประชุมสิ้นเดือน  ผมทําประมงสามสี่เดือนไมออกทะเล  
แฟนกําลังคลอดลูกอยูกับเงินที่เก็บเหลือใช ผมว่ิงเตนทําบัตรประชาชน  ทําทะเบียน
บาน  ยังไมไดบัตรประชาชนอีก  ประมาณ ๒๘ คน   สูมาไมเคยทอ”   
 
สิทธิในการมีที่อยูอาศัยของชาวเลจะถูกกฎหมายหรือไมในผืนดินไทยไมสําคัญ  แต
ชาวเลยังคงยืนหยัดอยูที่บานหาดราไวยจนวันตาย 
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บรรณานุกรม 
 

หนังสือ 
 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. พื้นที่ประสบธรณีพิบัติสึนามิ รายงานการ 

ละเมิดสิทธิมนุษยชนปญหาที่ดิน.  ศศิน เฉลิมลาภ และ วรลักษณ ศรีโย  
บรรณาธิการ. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.  
กรุงเทพมหานคร. มีนาคม ๒๕๔๙ 

เครือขายผูประสบภัยสึนามิ  และศูนยกฎหมายและสิทธิชุมชนพื้นที่อันดามัน.  
ความม่ันคงที่ทํากิน ท่ีอยูอาศัย ๓ ป หลังภัยสึนามิ.  สํานักพิมพเอ็นจี 
โอใต. ตรัง. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐. 

จรรยา  แวววุฒินันท. รวมกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  บริษัท 
บพิธการพิมพจํากัด. กรุงเทพมหานคร. ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๖.  

นฤมล  อรุโณทัย และคณะ. วิถีชีวิตมอแกน. โครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัย 
สังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สํานักงานการศึกษาวิทยาศาสตรและ 
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  สํานักงานโครงการพัฒนาแหง  
สหประชาชาติ. กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๙. 

ปญญา  ศรีนาค. ถลาง ภูเก็ต และบานเมืองฝงทะเลตะวันตก. สํานักพิมพมติชน.  
กรุงเทพมหานคร.๒๕๔๖. 

ศยามล ไกยูรวงศ และคณะ. ขอพิพาทและความขัดแยงปญหาที่ดินในประเทศไทย.  
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.). กรุงเทพมหานคร. มิถุนายน  
๒๕๔๙.  

สงบ สงเมือง. เศรษฐกิจชุมชนหมูบานภาคใต ในรอบหาทศวรรษที่ผานมา. สถาบัน 
วิถีทรรศน.กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๖. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. การติดตาม 
ประเมินผลภาค และทิศทางการพัฒนาภาคใตในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี ๑๐.  เอกสารระกอบการสัมมนาการติดตามประเมินผลภาค และทิศ
ทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐. พฤษภาคม ๒๕๔๘.  

อมรา ศรีสุชาต.ิ สายรากภาคใต ภูมิลักษณ รูปลักษณ จิตลักษณ. สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย(สกว.). กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๔. 
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เอกสารอัดสําเนา 
 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. ความชวยเหลือทางเทคนิคเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 

สําหรับพื้นที่ฝงอันดามันที่ประสบภัยสึนามิ. เอกสารอัดสําเนา. ๒๕๔๘ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. ผลการดําเนินงานประจําป ๒๕๔๘.  เอกสารอัด 

สําเนา. ๒๕๔๘. 
คณะกรรมการประสานการแกไขปญหาที่สืบเนื่องจากพื้นที่ธรณีพิบัติ ๖ จังหวัด  

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐วันอาทิตยที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ หองประชุมศาลา 
กลางจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

คณะอนุกรรมการแกไขปญหาความยากจนดานที่ดิน. รายงานการประชุมต้ังแต ป  
พ.ศ.๒๕๔๘ –๒๕๔๙. เอกสารอัดสําเนา. ๒๕๔๙. 

นฤมล อรุโณทัย. ปญหาและความตองการของชุมชนไทยใหม แหลมตุกแก ตําบล 
รัษฎา และหาดราไวย ตําบลราไวย จังหวัดภูเก็ต. เอกสารประกอบ 
โครงการจัดทําแผนพฒันาที่อยูอาศัยระดับเมือง จังหวัดภูเก็ต. สถาบันวิจัย 
สังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพ. พฤศจิกายน ๒๕๔๗. 

ฝายวิจัย  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน). รายงานพิเศษ อุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ไทยในอันดามัน ป  ๒๕๔๘ ...จะไปในทิศทางใด. เอกสารอัดสําเนา. ๔  
มีนาคม ๒๕๔๘.  

มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ.  
รายงานขอมูลเบื้องตนและผลกระทบตอชุมชน กรณีปญหาการพัฒนา 
บริเวณอาวคลองสน บานยาหมี หมูท่ี ๓ ต.เกาะยาวใหญ อ.เกาะยาว จ. 
พังงา. เอกสารอัดสําเนา. ๒๕๕๐. 

สํานักงานจังหวัดกระบี่ กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด. แผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๔๗- ๒๕๕๐ (สรุปสําหรับผูบริหาร).   
เอกสารอัดสําเนา. พฤศจิกายน ๒๕๔๖. 

 
เว็บไซด 
http://www.dmcr.go.th/DCLM/home.php  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง.  

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแนวชายฝงทะเลของประเทศไทย.    
http://www.thaiappraisal.org/Thai/Monthly/Monthly19.htm  มูลนิธิประเมินคา 
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ทรัพยสินแหงประเทศไทย. ความรุงโรจนตลาดอสังหาริมทรัพยภูเก็ตและ 
แนวโนมราคาที่ดิน. 

http://www.phuket.go.th/project/phuket.htm  จังหวัดภูเก็ต.  ยุทธศาสตรจังหวัด 
ภูเก็ต. 

http://www2.se-ed.net/phangngaind/strategy_con.htm   สํานักงานอุตสาหกรรม 
จังหวัดพังงา. ยุทธศาสตรจังหวัดพังงา.  

สัมภาษณนายสุทิน บรมเจต   ทนายความจากสภาทนายความ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ  
๒๕๕๐ 
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หนังสือท่ีไดรับการตีพิมพแลว      
1. สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความพิเศษ

เกี่ยวกับสถานการณใน  ประเทศไทยโดย คารล เซกชไนเดอร, ผูอํานวยการ
โครงการTAW และ วไลทัศน วรกุล จัดพิมพโดยความรวมมือของมูลนิธิ
ไฮนริคเบิลล Brot für die Welt  และ medico international   กรกฎาคม 2549  

2. สโคปชารเตอรการฟนฟูชุมชนสึนามิอยางยั่งยืน หมายเลข  ISBN 978 974 
88189 7 9 เรียบเรียงโดยทีมงาน สึนามิ เอด วอทช (TAW)  หนึ่งในโครงการ
ของมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํานักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชียงใหม 
ธันวาคม 2549 

3. รูปแบบการเปนเจาของพลังงานทางเลือก: การศึกษาถึงความเปนไปไดเรื่อง
พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนของชุมชน ที่จะชวยใหชุมชนมีสวนรวมในการ
จัดการดานพลังงาน  ISBN 978 974 7093 51 3  

4. โซฟารสัญลักษณ เพื่อความยุติธรรมในการฟนฟูหลังภัยพิบัติแบบเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการฟนฟูหลังภัยพิบัติ  เรียบเรียงโดย
ทีมงานโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิ ไฮนริค
เบิลลสํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ISBN 978 974 8266 12 1  

5. สึนามิกับองคกรศาสนาคริสต:  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความ
ชวยเหลือขององคกรศาสนาคริสตหลังภัยสึนามิ กรณีศึกษาบานทุงหวา, 
บานทับตะวัน และบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา โดย พิกุล สิทธิประเสริฐ
กุล ภายใตการสนับสนุนของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดา
มัน ISBN 978 974 8410 25 8 

6. 78 สัปดาหหลังสึนามิ บทสรุปความชวยเหลือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
หลังเหตุการณสึนามิในประเทศไทย โดย คารล เซกชไนเดอร และ วไลทัศน 
วรกุล ฉบับจัดพิมพครั้งที่ 2  ISBN 978 974 8410 24 1  

7. เอกสารวาดวยการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทย ในรูปแบบ
หนังสือรวบรวมขอมูลพรอมบทและสรุปขอเสนอแนะจากชุมชนผูประสบภัย 
3 เดือนภายหลังเหตุการณสึนามิ สวนที่หนึ่งเขียนโดย : ทีมงานโครงการ     
สึนามิ เอด วอทช : คารล เซกชไนเดอร, ทิวาวรรณ ชัยขาว และ รอมลี       
แมเราะ สวนที่สองจัดทําโดย: สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ISBN 978 974 8418 26 1 
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8.  การพัฒนาชุมชนอันดามันไทยและสึนามิ: สวนที่ 1ประวัติ และวิถีมอแกน 
ชาวเลแหงอันดามันไทย โดยสําเริง เชยช่ืนจิตร, สวนที่ 2 วิถีชาวเลแหงอันดา
มันไทยหลังสึนามิ โดย สมยศ โตะหลัง ISBN 978 974 13 8162 3  

9.   ระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม ชุมชนบานน้ําเค็ม 3 ปหลังสึนามิ โดย คารล  
เซกชไนเดอร  ทิวาวรรณ  ชัยขาว และรอมลี แมเราะ  ISBN 978 974 051622 4 

10.   การสรางเพื่ออนาคต :  กรณีศึกษาที่ 1 การสรางบาน โดย ชาลินี สะทานบัว 
        กรณีศึกษาที่ 2 การสรางและดําเนินการอูเรือชุมชน โดย วิทยา  อาภารณ 

ISBN 987 974 8410 241   
11.  สึนามิกับผลกระทบตอโลกของชาวเลอยางมอแกน มอแกลน และอูรักลาโวย 
       โดยสําเริง เชยช่ืนจิตร ISBN 978 974 13 8162 3 

 
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551 


