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สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรั งครั ง้ ที่ 2 พ.ศ.2557
เอกสารหลัก

2.1 สุขภาวะคนตรั งยั่งยืนด้ วยการดูแลทรั พยากรป่ าต้ นนา้

1. คานิยาม
1.1 สุขภาวะหรื อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมายถึง ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
1.2 ยัง่ ยืน หมายถึง อยูน่ าน ยืนยง เกิดจากการพัฒนาที่เป็ นบูรณาการ คือ ทาให้ เกิดเป็ นองค์รวม
หมายความว่า องค์ประกอบทังหลายที
้
่เกี่ยวข้ องจะต้ องมาประสานกันครบองค์ และมีลกั ษณะอีกอย่างหนึง่
คือ มีดลุ ยภาพ โดยหัวใจของการพัฒนาที่ทาให้ เกิดความยัง่ ยืนนันประกอบด้
้
วยคาศัพท์ที่นามาจับคูก่ นั ๒
คู่ คือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้ อมและเศรษฐกิจกับนิเวศวิทยาโดยเห็นว่าควรให้ ความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขของการอนุรักษ์สภาพแวดล้ อม หมายความว่า ต้ องให้ การพัฒนาหรื อความเติบโตทาง
เศรษฐกิจนันอยู
้ ใ่ นภาวะที่สิ่งแวดล้ อมรองรับไหวด้ วยหรื อว่าเจริญไปโดยไม่รังแกธรรมชาติ (ป.อ. ปยุตฺโต,
๒๕๔๔)
1.3 สุขภาวะคนตรังยัง่ ยืนด้ วยการทรัพยากรป่ าต้ นน ้า หมายถึง การพัฒนานโยบายสาธารณะ
และความร่วมมือในการกระทาให้ คนตรังมีสขุ ภาวะครบทัง้ ๔ ด้ าน โดยการฟื น้ ฟู ดูแล ปกปั กรักษา พัฒนา
ในด้ านทรัพยากรธรรมชาติป่าต้ นน ้า เพื่อให้ เกิดดุลยภาพตามแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2.ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้ นน ้า
จังหวัดตรัง มีพื ้นที่ทางการปกครอง 10 อาเภอ เนื ้อที่รวมจานวน 3,088,125 ไร่ (4,941 ตร.กม.)
โดยตามลักษณะสภาพพื ้นที่ของจังหวัดตรัง มีพื ้นที่ทรัพยากรป่ าไม้ ตงอยู
ั ้ ใ่ นทุกอาเภอ ทังนี
้ ้ พื ้นที่ป่าของ
จังหวัด ปรากฏตามหลักฐานทางกฎหมายทังสิ
้ ้น จานวน 1,531,662 ไร่ และปรากฏว่าพื ้นที่ป่าไม้ สว่ นใหญ่
ตังอยู
้ ท่ างด้ านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ ส่วนทางด้ านทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน ซึง่ เป็ นพื ้นที่
ริมฝั่งทะเล และมีพื ้นที่ป่าชายเลนตังอยู
้ ่ โดยลักษณะสภาพทางกายภาพป่ าไม้ ของจังหวัดตรังเป็ นป่ าบก
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ประเภทป่ าดิบชื ้น จังหวัดตรัง จึงเป็ นจังหวัดที่มีพื ้นที่ทรัพยากรธรรมชาติอนั หลากหลาย มีทงป่
ั ้ าบก ป่ า
ชายเลน ป่ าชายหาด และพื ้นที่ช่มุ น ้า โดยข้ อมูลทรัพยากรป่ าไม้ ของจังหวัดตรัง ปรากฏดังนี ้
1. ป่ าสงวนแห่งชาติ จานวน 64 ป่ า (ตามหลักฐานการประกาศเขตป่ าสงวนแห่งชาติ) รวมเนื ้อที่
จานวน 1,475,625 ไร่
2. ป่ าไม้ ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จานวน 41 ป่ า รวมเนื ้อที่จานวน 56,037 ไร่ แยกเป็ นป่ าบก
และป่ าชายเลน โดยป่ าบกมีจานวน 32 ป่ า เนื ้อที่จานวน 49,968 ไร่ และป่ าชายเลนมีจานวน 9 ป่ า เนื ้อที่
จานวน 6,069 ไร่
3. พื ้นที่ป่าไม้ ตามข้ อ 1. มีการประกาศเขตป่ าอนุรักษ์ทบั ซ้ อน เป็ นพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่า เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน ป่ าไม้ ถาวร ป่ าตาม พ.ร.บ.ป่ าไม้ พ.ศ. 2484 และพื ้นที่ป่า
ที่สง่ มอบให้ ส.ป.ก. นาไปจัดสรรปฏิรูปที่ดนิ ให้ กบั เกษตรกรตามกฎหมาย
ปัจจุบนั จังหวัดตรัง คงเหลือพื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามหลักฐาน จานวน 58 ป่ า เนื ้อที่จานวน
1,208,268 ไร่ และผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพื ้นที่ป่าไม้ ของจังหวัดตรัง ปรากฏว่าในปัจจุบนั จังหวัด
ตรังพื ้นที่ป่าไม้ ธรรมชาติเหลืออยู่ประมาณ 668,150 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 21.74 ของพื ้นที่จงั หวัด
ป่ าไม้ ของจังหวัดตรังประกอบด้ วยพืน้ ที่ดังต่ อไปนี ้
1. ป่ าสงวนแห่งชาติ จานวน 64 ป่ า ส่งมอบให้ ส.ป.ก. จานวน 6 ป่ า ปัจจุบนั มีป่าสงวนแห่งชาติ
จานวน 58 ป่ า เนื ้อที่จานวน 1,208,268 ไร่ โดยพื ้นที่ป่าไม้ ธรรมชาติถกู บุกรุกไปแล้ ว จานวน 540,118 ไร่
ยังคงเหลือพื ้นที่ป่าไม้ จานวน 668,150 ไร่ ทังนี
้ ้ พื ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนได้ ถกู กาหนดจัดตังเป็
้ นพื ้นที่ป่า
อนุรักษ์ประเภทต่างๆ ดังปรากฏตามข้ อ 2 – 5
2. อุทยานแห่งชาติ จานวน 3 แห่ง ดังนี ้
1) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ตังอยู
้ ่ ณ หาดเจ้ าไหม หมูท่ ี่ 4 ตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิเกา
จังหวัดตรัง ควบคุมรับผิดชอบท้ องที่อาเภอสิเกา และอาเภอกันตัง เนื ้อที่จานวน 144,292.35 ไร่ (รวมพื ้นที่
ทะเล)
2) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ตังอยู
้ ่ ณ ตาบลเขาปู่ อาเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง ควบคุม
รับผิดชอบท้ องที่อาเภอเมืองตรัง อาเภอห้ วยยอด อาเภอนาโยง และอาเภอรัษฎา เนื ้อที่จานวน 200,124
ไร่
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3) อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะเภตรา ตังอยู
้ ่ ณ ตาบลปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล ควบคุม
รับผิดชอบท้ องที่อาเภอปะเหลียน เนื ้อที่จานวน 903 ไร่
3. เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า จานวน 2 แห่ง ดังนี ้
1) เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด ตังอยู
้ ่ ณ ตาบลบ้ านนา อาเภอศรี นคริ นทร์ จังหวัดพัทลุง
เขตควบคุมรับผิดชอบท้ องที่อาเภอปะเหลียน อาเภอย่านตาขาว และอาเภอนาโยง เนื ้อที่จานวน 234,483
ไร่
2) เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาประ-บางคราม ตังอยู
้ ่ ณ อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เขต
ควบคุมรับผิดชอบท้ องที่วงั วิเศษ และอาเภอสิเกา เนื ้อที่จานวน 11,001 ไร่
4. เขตห้ ามล่าสัตว์ป่า จานวน 3 แห่ง ดังนี ้
1) เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าหมูเ่ กาะลิบง ตังอยู
้ ่ ณ ถนนป่ าไม้ ตาบลกันตัง อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ควบคุมรับผิดชอบท้ องที่อาเภอกันตัง เนื ้อที่จานวน 179,031 ไร่ (รวมพื ้นที่ทะเล)
2) เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าเขาน ้าพราย ตังอยู
้ ่ ณ ตาบลลาภูรา อาเภอห้ วยยอด จังหวัดตรัง ควบคุม
รับผิดชอบท้ องที่อาเภอห้ วยยอด เนื ้อที่จานวน 11,841 ไร่
3) เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าคลองลาชาน ตังอยู
้ ่ ณ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ควบคุม
รับผิดชอบท้ องที่อาเภอนาโยง เนื ้อที่จานวน 33,357 ไร่ (พื ้นที่ทงหมดทั
ั้
บซ้ อนพื ้นที่สาธารณประโยชน์)
5. ป่ าชายเลนจานวน 311,553 ไร่ อยู่ในท้ องที่อาเภอกันตัง อาเภอสิเกา อาเภอย่านตาขาว
อาเภอปะเหลี ยน และอาเภอหาดสาราญ จังหวัดตรั ง โดยอยู่ในความรั บผิดขอบของส่วนบริ หารจัดการ
ทรัพ ยากรป่ าชายเลนที่ 3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การบุกรุกตัดไม้ ทาลายป่ า
พื ้นที่ป่าไม้ ของจังหวัดตรัง ที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทาลายป่ าและมีสถานการณ์การบุกรุก
ทาลายป่ าสูงและมีมาอย่างต่อเนื่อง จานวน 5 พื ้นที่ ได้ แก่
1) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ท้ องที่ 5 ตาบล ประกอบด้ วย ตาบลบางสัก ตาบลบ่อน ้าร้ อน
ตาบลโคกยาง ตาบลคลองลุ อาเภอกันตัง ตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิเกา
2) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ท้ องที่ 7 ตาบล ประกอบด้ วย ตาบลช่อง ตาบลละมอ อาเภอนา
โยง ตาบลน ้าผุด อาเภอเมืองตรัง ตาบลปากแจ่ม ตาบลเขาปูน ตาบลท่างิ ้ว ตาบลในเตา อาเภอห้ วยยอด
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3) เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด ท้ องที่ 5 ตาบล ประกอบด้ วย ตาบลปะเหลียน ตาบลลิ
พัง อาเภอปะเหลียน ตาบลนาชุมเห็ด ตาบลโพรงจระเข้ อาเภอย่านตาขาว ตาบลช่อง อาเภอนาโยง
4) เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาประ-บางคราม ท้ องที่ 2 ตาบล ประกอบด้ วย ตาบลอ่าวตง
อาเภอวังวิเศษ ตาบลกะลาเส อาเภอสิเกา
5) ป่ าสงวนแห่งชาติ ท้ องที่ 7 ตาบล ประกอบด้ วย ตาบลไม้ ฝาด ตาบลเขาไม้ แก้ ว ตาบลกะลา
เส อาเภอสิเกา ตาบลอ่าวตง ตาบลวังมะปรางเหนือ อาเภอวังวิเศษ ตาบลวังคีรี ตาบลบางดี อาเภอห้ วยยอด
สรุปผลคดีการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่ าไม้
1. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (เดือน ต.ค.52 - ก.ย.53) คดีเกิดขึ ้น จานวน 256 คดี
ผู้กระทาผิด จานวน 189 คน พื ้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย จานวน 1,507.93 ไร่
2. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 (เดือน ต.ค.53 - ก.ย.54) คดีเกิดขึ ้น จานวน 147 คดี
ผู้กระทาผิด จานวน 94 คน พื ้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย จานวน 817.393 ไร่
3. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 (เดือน ต.ค.54 - ก.ย.55) คดีเกิดขึ ้น จานวน 139 คดี
ผู้กระทาผิด จานวน 37 คน พื ้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย จานวน 1,053.23 ไร่
4. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (เดือน ต.ค.55 - ก.ย.56) คดีเกิดขึ ้น จานวน 73 คดี
ผู้กระทาผิด จานวน 23 คน พื ้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย จานวน 637.16 ไร่
5. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 (เดือน ต.ค.56 - พ.ค.57) คดีเกิดขึ ้น จานวน 110 คดี
ผู้กระทาผิด จานวน 26 คน พื ้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลาย จานวน 877.29 ไร่
สภาพปั ญหาการบุกรุกทาลายทรั พยากรป่ าไม้
สภาพปัญหาการบุกรุกพื ้นที่ป่าของจังหวัดตรัง วิเคราะห์จากข้ อเท็จจริงได้ ดงั นี ้
1. ป่ าบก ผู้บกุ รุกป่ ามีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี ้
1.1 การใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ป่า เพื่อใช้ ที่ดินในการประกอบอาชีพปลูกยางพารา ปาล์ม
น ้ามัน หรื อพืชเกษตรต่างๆ โดยการตัดโค่นต้ นไม้ ปรับสภาพพื ้นที่จากป่ าธรรมชาติเดิม มีการกระทา
ลักษณะดังกล่าวอยูท่ วั่ ไป จากราษฎรในพื ้นที่และลักษณะนายทุนในบางพื ้นที่อยูใ่ นท้ องที่ทกุ อาเภอของ
จังหวัดตรัง
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1.2 การใช้ ประโยชน์จากไม้ เพื่อการค้ า โรงงานแปรรูปไม้ เพื่อประดิษฐกรรมหรื อการใช้
ก่อสร้ างบ้ านเรื อนของราษฎร
2. ป่ าชายเลน ผู้บกุ รุกป่ ามีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี ้
2.1 การใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่ป่า เพี่อใช้ ที่ดนิ ในการประกอบอาชีพประมง อาชีพ
เกษตรกรรมปลูกปาล์มน ้ามัน อยูใ่ นท้ องที่อาเภอที่มีป่าชายเลน คือ อาเภอกันตัง อาเภอสิเกา อาเภอปะ
เหลียน อาเภอย่านตาขาว และอาเภอหาดสาราญ ทังนี
้ ้ ปัจจุบนั ไม่มีปัญหาการบุกรุกพื ้นที่ป่าชายเลน
เนื่องจากราษฎรไม่นิยมการเลี ้ยงกุ้งกุลาดา และประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และควบคุมพื ้นที่ได้
2.2 การใช้ ประโยชน์จากไม้ ป่าชายเลน เพื่อทาอุปกรณ์การประมง ก่อสร้ างที่พกั
อาศัยริ มทะเลประกอบอาชีพเผาถ่าน อยูใ่ นพื ้นที่ตามข้ อ 2.1 ทังนี
้ ้ การใช้ ประโยชน์จากไม้ ดงั กล่าว จะมีเป็ น
ส่วนน้ อย
การบุกรุ กพืน้ ที่ป่าไม้ ในท้ องที่จงั หวัดตรัง จะมีลักษณะการกระทาที่คล้ ายคลึงกัน
ในบางพื ้นที่ที่มีการบุกรุกป่ าที่รุนแรง มีการกระทาเป็ นกระบวนการ ลักษณะเป็ นผู้มีอิทธิพลหรื อ
นักการเมืองท้ องถิ่นอยูเ่ บื ้องหลัง และมักจะมีการลักลอบกระทาการในช่วงเวลากลางคืน ทังนี
้ ้ สาเหตุสว่ น
ใหญ่มาจากประชากรเพิ่มขึน้ นโยบายทางราชการไม่ชัดเจน การปฏิ บัติตามกฎหมายขาด
ประสิทธิ ภาพประชาชนขาดจิ ตสานึก ขาดวินัยและความรั บผิดชอบต่อสังคม เจ้ าหน้ าที่ไ ม่ดาเนินการ
ตามอานาจหน้ าที่ ระเบียบและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ในการดาเนินการกับพื ้นที่ป่าที่ถกู บุกรุกทาลาย
และผู้กระทาผิด และเจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ มกั ถูกปล่อยให้ เผชิญกับความรับผิดชอบต่อทรัพยากรป่ าไม้ ของ
ประเทศโดยลาพัง

ข้ อมูลข้ อเท็จจริงสภาพลักษณะการบุกรุ กตัดไม้ ทาลายป่ าในพืน้ ที่จังหวัดตรัง
1. ผู้บกุ รุกป่ าจะเข้ าไปลักลอบตัดไม้ แผ้ วถางป่ า แผ้ วถางไม้ พื ้นล่าง และตัดโค่นไม้ ขนาด
ใหญ่ในป่ าและปล่อยทิ ้งไว้ สกั ระยะ ต่อจากนันจะท
้ าการเผาป่ า ปรับสภาพพื ้นที่เพื่อใช้ ที่ดนิ ในการปลูก
ยางพาราพันธุ์ดี ปาล์มน ้ามันหรื อพืชเกษตรอื่นๆ รวมทังก่
้ อสร้ างที่พกั อาศัยในพื ้นที่
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2. ผู้บกุ รุกป่ าจะใช้ วิธีการเจาะเป็ นร่องแคบๆ เป็ นทางยาวเข้ าไปในป่ า และปลูกยางพารา
แซมในพื ้นที่ป่าธรรมชาติและใช้ วิธีการกานต้ นไม้ (ฟั นต้ นไม้ รอบต้ นเพื่อให้ ยืนต้ นตาย) แล้ วแผ้ วถางเผา
ป่ าบุกรุ กทาประโยชน์ตอ่ ไป
3. ผู้บกุ รุกป่ าลักษณะนายทุนจะใช้ เครื่ องจักร เช่น รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ และรถบรรทุก
เข้ าไปบุกรุกทาลายป่ าและไถดันพื ้นที่เพื่อปลูกยางพาราหรื อปาล์มน ้ามันลักษณะเป็ นแปลงใหญ่ และบาง
พื ้นที่ทาเป็ นบ้ านพัก รี สอร์ ท ร้ านอาหาร หรื อร้ านค้ า ในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว
4. นายทุนจะเข้ าไปกว้ านซื ้อพื ้นที่ป่าที่ผา่ นการบุกรุกทาประโยชน์ได้ ผลอาสินแล้ ว จาก
ราษฎรในพื ้นที่ และครอบครองทาประโยชน์ตอ่ ในบางพื ้นที่มีการนาไปออกเอกสารสิทธิทางที่ดนิ โดยมิชอบ
ด้ วยกฎหมาย เช่น บริเวณพื ้นที่ริมฝั่งทะเลเพื่อทาธุรกิจการท่องเที่ยว ทาให้ มีการบุกรุกป่ าโดยไม่มี ที่สิ ้นสุด
5. การลักลอบตัดโค่นไม้ แปรรู ปไม้ เพื่อการค้ าหรื อนาส่งโรงงานเฟอร์ นิเจอร์ และเพื่อใช้
ไม้ ทาประโยชน์ยงั คงมีอยู่โดยทัว่ ไป ซึง่ มีการลักลอบกระทาการทังในพื
้ ้นที่ ส.ป.ก. ป่ าสงวนแห่งชาติ หรื อพื ้นที่
ป่ าอนุรักษ์ ประเภทต่างๆ
สถานการณ์ ป่าไม้ รายอาเภอ
พื ้นที่อาเภอและพื ้นที่ป่าที่มีข้อมูลการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่ าไม้ คอ่ นข้ างสูงหรื อรุนแรง
และมีสถิติคดีป่าไม้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบุกรุกแผ้ วถางทาลายพื ้นที่ป่าไม้ การจับจองและยึด
พื ้นที่เ พื่ อปลูก ยางพาราหรื อปาล์ ม น ้ามัน การเก็ บหาของป่ า การล่าสัตว์ ป่าและการตัด โค่นไม้ และ
แปรรู ปไม้ เ พื่ อ การค้ า ได้ แก่พื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้
1. อาเภอเมืองตรัง
- ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 อยู่ในเขตพื ้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ท้ องที่บ้านทุง่ นา บ้ านปากห้ วย บ้ านเขาหลัก และพื ้นที่บริเวณน ้าตกควนประ
อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลน ้าผุด
2. อาเภอกันตัง
2.1 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเขาหวาง ป่ าควนแคง และป่ าน ้าราบ อยูใ่ นเขตพื ้นที่
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ท้ องที่ดงั นี ้
1) บ้ านป่ าแก่ บ้ านเขาพลู บ้ านควนต้ งกุ ู อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลบางสัก
2) บ้ านคลองไม้ แดง บ้ านไสหนุน บ้ านไสเตย บ้ านบ่อน ้าร้ อน อยูใ่ นเขตพื ้นที่
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ตาบลบ่อน ้าร้ อน
3) บ้ านคลองลุ บ้ านเคี่ยมงาม อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลคลองลุ
4) บ้ านโคกยาง บ้ านถ ้าผึ ้ง อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลโคกยาง
2.2 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าคลองกันตัง และป่ าคลองไหโล๊ ะ อยูใ่ นเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติ
หาดเจ้ าไหม ท้ องที่บ้านหยงหลิง บ้ านหาดยาว ตาบลเกาะลิบง
3. อาเภอห้ วยยอด
3.1 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 2 อยูใ่ นเขตพื ้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า ท้ องที่ดงั นี ้
1) บ้ านปากแจ่ม อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลปากแจ่ม
2) บ้ านเขาปูน อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลเขาปูน
3) บ้ านท่างิ ้ว อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลท่างิ ้ว
4) บ้ านในเตา อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลในเตา
3.2 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเขารังสาด ป่ าทะเลสองห้ อง และป่ าพยอมพอก อยูใ่ นท้ องที่
ดังนี ้
1) บ้ านวังคีรี บ้ านวังลา (ปัจจุบนั เป็ นโฉนดและสปก.หมดแล้ ว) อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบล
วังคีรี
2) บ้ านบางดี บ้ านทะเลสองห้ อง อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลบางดี
3) บ้ านบางกุ้ง อยูใ่ นพื ้นที่ตาบลบางกุ้ง
4. อาเภอปะเหลียน
4.1 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 อยูใ่ นเขตพื ้นที่เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด ท้ องที่ดงั นี ้
1) บ้ านตระ บ้ านควนไม้ ดา บ้ านลาปลอก บ้ านเจ้ าพะ อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลปะเหลียน
2) บ้ านเขาน ้าเต้ า บ้ านหินจอก บ้ านลิพงั อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลลิพงั
4.2 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 อยูใ่ นท้ องที่ดงั นี ้
1) บ้ านหินจอก อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลลิพงั
2) บ้ านทุง่ ยาว อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลทุง่ ยาว
3) บ้ านแหลมสอม อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลแหลมสอม
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5. อาเภอสิเกา
5.1 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าสายควนหละ และป่ าเขาหวาง อยูใ่ นเขตพื ้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติหาดเจ้ าไหม ท้ องที่บ้านห้ วยต่อ บ้ านผมเด็น บ้ านฉางหลาง ตาบลไม้ ฝาด
5.2 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเลนคลองไหโล๊ ะ ป่ าเลนคลองปอ และป่ าเลนคลองหละ
อยูใ่ นเขตพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ท้ องที่บ้านปากเมง บ้ านฉางหลาง ตาบลไม้ ฝาด
5.3 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าสายคลองร่มเมือง ป่ าสายควน และป่ าเกาะอ้ ายกลิ ้ง
อยูใ่ นท้ องที่ 1) บ้ านสายควน บ้ านไสต้ นวา อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลเขาไม้ แก้ ว 2) บ้ านควนเห็นเล อยูใ่ นเขต
พื ้นที่ตาบลไม้ ฝาด 3) บ้ านกะลาเส อยู่ในเขตพื ้นที่ตาบลกะลาเส 4) บ้ านไร่ออก อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลบ่อ
หิน
5.4 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าใส-ป่ าแก่ อยูใ่ นเขตพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาประ –บาง
ครามอยู่ในท้ องที่บ้านห้ วยรากไม้ บ้ านพรุเตย อยู่ในเขตพื ้นที่ตาบลกะลาเส
5.5 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าสายเขาหวาง อยูใ่ นท้ องที่บ้านกลิ ้งกลอง บ้ านนาเมืองเพชร
บ้ านใสพลู อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลนาเมืองเพชร
6. อาเภอย่านตาขาว
6.1 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 อยู่ในเขตพื ้นที่เขต
รักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด ท้ องที่ 1) บ้ านโพรงจระเข้ บ้ านโคกทราย อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลโพรงจระเข้
2) บ้ านนาชุมเห็ด บ้ านลาพิกลุ อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลนาชุมเห็ด
7. อาเภอวังวิเศษ
7.1 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าใส-ป่ าแก่ อยู่ในเขตพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาประ –บาง
คราม
อยู่ในท้ องที่บ้านในปง บ้ านร้ อยชันพั
้ นวัง บ้ านทุ่งวัวด่วน และอยูน่ อกเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่ าฯ อยู่ในท้ องที่
บ้ านควนไฉน อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลอ่าวตง
7.2 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าสายคลองร่มเมือง ป่ าสายควน และป่ าเกาะอ้ ายกลิ ้ง อยู่ในท้ องที่
บ้ านวังมะปราง บ้ านช่องลม อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลวังมะปราง
7.3 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าคลองชี – ทอนแจ้ อยู่ในท้ องที่บ้านอ่าวกลาง อยู่ในเขตพื ้นที่
ตาบลวังมะปรางเหนือ
8. อาเภอนาโยง
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8.1 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1 อยูใ่ นเขตพื ้นที่เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด อยูใ่ นท้ องที่บ้านเมฆ บ้ านคลองลาปริง บ้ านละมอ อยู่ในเขตพื ้นที่ตาบลละมอ
8.2 ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 2 ตอนที่ 1 อยูใ่ นเขตพื ้นที่เขตรักษา
พันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด อยูใ่ นท้ องที่บ้านใสขนุน บ้ านใสปาบ บ้ านห้ วยลึก บ้ านห้ วยว่าว อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบล
ช่อง
9. อาเภอรัษฎา
ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเทือกเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 3 อยูใ่ นเขตพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาบรรทัด อยูใ่ นท้ องที่ 1) บ้ านหนองบัว อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลหนองบัว 2) บ้ านเขาไพร อยู่ในเขต
พื ้นที่ตาบลเขาไพร 3) บ้ านหนองปรื อ อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลหนองปรื อ
10. อาเภอหาดสาราญ
ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าควนบ้ านหวี อยูใ่ นท้ องที่ 1) บ้ านบ้ าหวี อยูใ่ นเขตพื ้นที่ตาบลบ้ า
หวี 2) บ้ านหินคอกควาย อยู่ในเขตพื ้นที่ตาบลบ้ านนา
ปั ญหาที่ดนิ ทากินของราษฎรในเขตพืน้ ที่ป่าไม้
ปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดนิ ทากินในเขตพื ้นที่ป่าไม้ เนื่องจากราษฎรในชุมชนที่มีที่ตงใกล้
ั ้ เคียงหรื ออยู่ใน
เขตพื ้นที่ป่าไม้ มีการเรี ยกร้ องสิทธิในที่ดนิ ทากิน และปรากฏว่าราษฎรดังกล่าว ถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจยึดจับกุม
รื อ้ ถอนผลอาสิน และฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายทางแพ่ง ทาให้ กลุม่ ราษฎรได้ เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้สิทธิใน
ที่ดนิ กับทางราชการ โดยการเข้ าสูก่ ระบวนการโฉนดชุมชน ซึง่ เป็ นนโยบายการแก้ ไขปั ญหาที่ดินทากินใน
เขตพื ้นที่ป่าไม้ ของรัฐบาล เมื่อประมาณ 5 ปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ จังหวัดตรัง มีพื ้นที่ป่าไม้ ที่ราษฎรมีการเรี ยกร้ อง
สิทธิที่ดนิ หลายพื ้นที่ โดยพื ้นที่ป่าไม้ ที่มีปัญหากับราษฎรในลักษณะดังกล่าว มีจานวน 3 พื ้นที่ ดังนี ้
1. อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ท้ องที่อาเภอเมืองตรัง อาเภอนาโยง อาเภอห้ วยยอด อาเภอรัษฎา
2. เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด ท้ องที่อาเภอปะเหลียน อาเภอย่านตาขาว อาเภอนาโยง
3. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม ท้ องที่อาเภอกันตัง
สถานการณ์ ปัจจุบนั ราษฎรกลุ่มผู้เรี ยกร้ องสิทธิ ในที่ดิน ได้ ยึดแนวทางการต่อสู้เรี ยกร้ องสิทธิ
เป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้เรี ยกร้ องสิทธิตามนโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาล (กลุม่ โฉนดชุมชนเดิม หรื อกลุม่
สิทธิชมุ ชน) และกลุม่ ผู้เรี ยกร้ องสิทธิตามมติของชุมชน (กลุม่ องค์กรชุมชนรักเทื อกเขาบรรทัด)
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พืน้ ที่ท่ีมีปัญหาที่ดินทากินของราษฎรในเขตพืน้ ที่ป่าไม้ ในท้ องที่จังหวัดตรัง ที่มีการเรี ยกร้ อง
สิทธิในที่ดนิ และมีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในการบุกรุกทาลายป่ าค่อนข้ างสูง ได้ แก่
1. ในพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด
- ท้ องที่บ้านตระ หมูท่ ี่ 2 ตาบลปะเหลียน อาเภอปะเหลียน และท้ องที่บ้านนาชุมเห็ด และบ้ านลา
พิกลุ หมูท่ ี่ 2,4,8 ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2. ในพืน้ ที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า
- ท้ องที่บ้านทับเขือ หมู่ที่ 1 ตาบลช่อง อาเภอนาโยง และท้ องที่บ้านน ้าผุด, บ้ านเขาหลัก หมู่
ที่ 6,7 ตาบลน ้าผุด อาเภอเมืองตรัง ท้ องที่บ้านปากแจ่ม หมูท่ ี่ 2 ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้ วยยอด จังหวัด
ตรัง
3. ในพื ้นที่อทุ ยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
- ท้ องที่บ้านบางสัก หมูท่ ี่ 2 ตาบลบางสัก บ้ านบ่อน ้าร้ อน หมูท่ ี่ 6 ตาบลบ่อน ้าร้ อน อาเภอกันตัง
และท้ องที่บ้านไม้ ฝาด หมูท่ ี่ 2 ตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
4. ในพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาประ – บางคราม
- ท้ องที่บ้านอ่าวตง บ้ านทุ่งวัวด่วน หมูท่ ี่ 11,15ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
รัฐบาลโดยสานักงานโฉนดชุมชน สานักนายกรัฐมนตรี ได้ อนุมตั พิ ื ้นที่โฉนดชุมชนในท้ องที่จงั หวัด
ตรัง จานวน 6 พื ้นที่ และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบและกฎหมาย โดยพื ้นที่โฉนด
ชุมชนในท้ องที่จงั หวัดตรังดังกล่าว อยูใ่ นเขตพื ้นที่ป่าไม้ ดังนี ้
1. ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า 3 พื ้นที่ คือ บ้ านทับเขือ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง
บ้ านไร่เหนือ ตาบลในเตา อาเภอห้ วยยอด และบ้ านน ้าปลิว ตาบลหนองปรื อ อาเภอรัษฎา
2. ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด 2 พื ้นที่ คือ บ้ านตระ ตาบลปะเหลียน อาเภอปะเหลียน
และบ้ านลาพิกลุ ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว
3. ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม 1 พื ้นที่ คือ บ้ านเกาะมุกด์ ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง
แผนการจัดตัง้ มวลชนอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ ท้องที่จังหวัดตรัง
ด้ วยพื ้นที่ทรัพยากรป่ าไม้ อยู่ในท้ องที่ทกุ อาเภอ โดยมีพื ้นที่ป่าไม้ ที่จดั เป็ นกลุม่ ป่ ามีอยู่จานวน 8
ผืนป่ า ประกอบด้ วย
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1. กลุม่ ป่ าเทือกเขาบรรทัด ผืนที่ 1 ครอบคลุมเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด ในท้ องที่ดงั นี ้
1.1 อาเภอปะเหลียน ตาบลปะเหลียน ตาบลลิพงั
1.2 อาเภอย่านตาขาว ตาบลโพรงจระเข้ ตาบลนาชุมเห็ด
1.3 อาเภอนาโยง ตาบลช่อง
2. กลุม่ ป่ าเทือกเขาบรรทัด ผืนที่ 2 ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ในท้ องที่ดงั นี ้
2.1 อาเภอนาโยง ตาบลละมอ ตาบลช่อง
2.2 อาเภอเมืองตรัง ตาบลน ้าผุด
2.3 อาเภอห้ วยยอด ตาบลปากแจ่ม ตาบลเขาปูน ตาบลท่างิ ้ว ตาบลในเตา
3. กลุม่ ป่ าเทือกเขาบรรทัด ผืนที่ 3 ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ในท้ องที่ดงั นี ้
- อาเภอรัษฎา ตาบลหนองปรื อ ตาบลหนองบัว ตาบลเขาไพร
4. กลุม่ ป่ าเขารังสาด ป่ าทะเลสองห้ อง และป่ าพยอมพอก ครอบคลุมในท้ องที่ดงั นี ้
- อาเภอห้ วยยอด ตาบลบางดี ตาบลวังคีรี ตาบลบางกุ้ง
5. กลุม่ ป่ าสายคลองร่มเมือง ป่ าสายควน และป่ าเกาะอ้ ายกลิ ้ง ครอบคลุมในท้ องที่ดงั นี ้
5.1 อาเภอวังวิเศษ ตาบลวังมะปราง ตาบลเขาวิเศษ
5.2 อาเภอสิเกา ตาบลเขาไม้ แก้ ว
6. กลุม่ ป่ าใส ป่ าแก่ ครอบคลุมในท้ องที่ดงั นี ้
6.1 อาเภอวังวิเศษ ตาบลอ่าวตง
6.2 อาเภอสิเกา ตาบลกะลาเส
7. กลุม่ ป่ าสายควนหละ และป่ าเขาหวาง
- อาเภอสิเกา ตาบลไม้ ฝาด
8. กลุม่ ป่ าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
- อาเภอกันตัง ตาบลบางสัก ตาบลบ่อน ้าร้ อน ตาบลคลองลุ ตาบลโคกยาง
ดังนันจั
้ งหวัดตรังจึงแผนการดาเนินงานจัดตังมวลชนอนุ
้
รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่จงั หวัด
ตรังที่คาดว่าสามารถดาเนินการจัดตังกลุ
้ ม่ มวลชนได้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. พื ้นที่กลุม่ ป่ าเทือกเขาบรรทัด ผืนที่ 1
2. พื ้นที่กลุม่ ป่ าเทือกเขาบรรทัด ผืนที่ 2
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3. พื ้นที่กลุม่ ป่ าสายคลองร่มเมือง ป่ าสายควน และป่ าเกาะอ้ ายกลิ ้ง
4. พื ้นที่กลุม่ ป่ าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม
มาตรการและแนวทางการดาเนินงานป้ องกันและอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรั พยากรป่ าไม้ ของจังหวัดตรั ง
1. จังหวัด จัดทาแผนปฏิ บัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุ กทาลายทรัพยากรป่ าไม้
โดยการบูรณาการการปฏิบตั ริ ะหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามฯ และ
ฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าในทุกอาเภอและพื ้นที่ป่าของจังหวัด ภายใต้ การควบคุม กากับการปฏิบตั ิของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังในฐานะประธานอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ าระดับจังหวัด
(คปป.จ.)
2. จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่ าระดับ
จังหวัด (คปป.จ) เพื่อรับทราบสถานการณ์ป่าไม้ และผลการปฏิบตั ขิ องหน่วยรับผิดชอบ พร้ อมกาหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบตั ิ และพิจารณาแก้ ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทางด้ านคดี
และที่เกี่ยวข้ อง
3. จังหวัด แต่งตังคณะท
้
างานระดับจังหวัด เพื่อแก้ ไขปัญหาที่ดนิ ทากินของราษฎร กลุ่ม
องค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด และเครื อข่ายปฏิรูปที่ดนิ เทือกเขาบรรทัด ในพื ้นที่เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขา
บรรทัด และอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า
4. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในท้ องที่จงั หวัดตรังผู้มีหน้ าที่
รับผิดชอบการดูแลป้องกันรักษาป่ าในเขตพื ้นที่ควบคุม ได้ มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
รักษาป่ าตามแผนการปฏิบตั ิงานปกติประจาปี งบประมาณของหน่วยงาน และได้ มีการประสานการปฏิบตั ิ
กับจังหวัด เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตารวจ อย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่อง
5. จังหวัด กาหนดมาตรการในการดูแลป้องกันรักษาป่ าให้ หน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการ
ดังนี ้
5.1 ให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื ้นที่ป่าหมัน่ ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังมิให้ บคุ คลใดเข้ าไปยึดถือ
ครอบครอง ปลูกยางพาราหรื อทาประโยชน์อื่นใดในพื ้นที่ป่าที่ถกู บุกรุกทาลายดังกล่าว และให้ ดาเนินการปลูก
ป่ าทดแทน เพื่อฟื น้ ฟูพื ้นที่ป่าบริ เวณดังกล่าวต่อไป
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5.2 ให้ หน่วยงานประสานงานอาเภอท้ องที่ และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี เพื่อ
ดาเนินการแสวงหาพยานหลักฐานในการดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิดบุกรุกทาลายทรัพยากรป่ าไม้ อย่างรอบคอบ
รัดกุมเพื่อให้ การดาเนินคดีมีประสิทธิภาพ และสามารถลงโทษผู้กระทาผิดได้ อย่างเด็ดขาด
6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื ้นที่ป่ามีการดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายในการื อ้ ถอน
ทาลายสิ่งปลูกสร้ างในพื ้นที่ป่าที่ถกู บุกรุกและมีการปลูกป่ าทดแทน พร้ อมกับแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ให้ รับผิดชอบ
ประจาแปลงบุกรุก
7. จังหวัด รับเรื่ องราวร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ ในกรณีการแจ้ งเบาะแสการบุกรุ กตัดไม้ ทาลายป่ า
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยมอบ ทสจ. ให้ ประสานแจ้ งหน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบ ตรวจยึด จับกุม และแก้ ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่อย่างเป็ น
รูปธรรม
8. จังหวัด จัดหน่วยบริ การประชาชนตามโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุ งสุข สร้ าง
รอยยิม้ ให้ ประชาชน โดยมีการมอบหมายภารกิจด้ านการป้องกันดูแลรักษาป่ าให้ กบั ผู้นาท้ องที่ และรับทราบ
ปัญหาป่ าไม้ ในระดับพื ้นที่ เพื่อดาเนินการแก้ ไขปัญหาป่ าไม้ ในพื ้นที่จงั หวัดเป็ นประจาทุกเดือน
9. จังหวัด จัดทาโครงการปลูกป่ าเนื่องในโอกาสสาคัญของชาติ เพื่อสร้ างจิตสานึกและจิต
อาสาและเป็ นแบบอย่างในการอนุรักษ์และฟื น้ ฟูทรัพยากรป่ าไม้ ให้ กบั หน่วยงานและราษฎร และเป็ นการ
เพิ่มพื ้นที่ป่าไม้ ให้ กบั จังหวัด ทดแทนพื ้นที่ป่าที่ถกู บุกรุกตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
........................................................................
ข้ อมูล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดตรัง ,12 มิถนุ ายน 2557
ข้ อสังเกตจากเอกสาร
1.

เครื อข่ายป่ ารักเทือกเขาบรรทัด จานวนพื ้นที่ป่าที่มีการบุกรุกยังไม่ได้ จาแนกว่า ป่ าไม้ ดงั่ เดิม
หรื อหรื อพื ้นที่ปลูกยางพารา
2.
กลุม่ รักษ์ ป่าต้ นน ้าตรัง ตังข้
้ อสังเกตในการเลี ้ยงช้ างในพื ้นที่ป่า เพราะบางครัง้ มีการนาไม้ ออก
จากป่ า
3.
นายเดาะหาด ทะเลลึก ตังข้
้ อสังเกตว่า ข้ อมูลการดูแลพื ้นที่ป่าของประชาชนยังไม่ปรากฏใน
เอกสารและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชน
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4.

นายแคล้ ว นวนเศษ ตาบลน ้าผุด การทาแนวเขตพื ้นที่ป่าอนุรักษ์กบั พื ้นที่ทากินของประชาชน
ในพื ้นที่
5.
นายสาโรจน์ ขาณรงค์ ตังข้
้ อสังเกตว่า พื ้นที่ป่าเขาสว่าง ไม่มีในเอกสาร
6.
ให้ เพิ่มเติมข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบนั โดยใช้ ข้อมูลจากส่วนราชการและสอบถามจากพื ้นที่จริ ง (ข้ อ
3.2)
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดตรังครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
มติ 2.1 สุ ขภาวะคนตรังยัง่ ยืนด้ วยการดูแลป่ าต้ นนา้
ได้พิจารณาเอกสาร 2.1 สุ ขภาวะคนตรังยัง่ ยืนด้วยการดูแลป่ าต้นน้ า
รั บ ทราบว่ า จัง หวัดตรัง มี ยุทธศาสตร์ พฒั นาจังหวัดตรั ง พ.ศ. 2548 - 2551 ประเด็นการบริ หาร
จัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุ มชน/พื้นที่และมีความยัง่ ยืนในอนาคต มี
เป้ า ประสงค์เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ โดยเน้น ให้ เ กิ ด
สิ่ งแวดล้อมที่ดี การปลูกป่ า ลดคดี ที่เกี่ยวข้องกับการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ระบบ
นิ เวศป่ าต้นน้ าทั้งระบบ ซึ่ งครอบคลุ มถึ งแม่น้ า ลาคลอง ลาห้วยสาขา บึง สนับสนุ นการจัดการขยะแบบ
บูรณาการและเป็ นระบบและมีแนวทางในการบริ หารจัดการความขัดแย้ง เรื่ อง สิ ทธิ ในที่ดินระหว่างรัฐกับ
ราษฎรตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการสารวจการถือครองพื้นที่ ในพื้นที่ป่าอนุ รักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2541 ซึ่ งได้ดาเนิ นการเกื อบครบถ้วนแล้ว และมีการสารวจเอกสารสิ ทธิ ทางที่ดิน
ให้ก ับราษฎรที่ มีพ้ื นที่ อยู่ใ นเขตพื้นที่ ป่ า ได้ประสานให้หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายในการตรวจสอบพิสูจน์ที่ดิน
รับทราบว่ า ประชาชนในพื้นที่เรี ยกร้องสิ ทธิ ในที่ดินโดยการอ้างว่ามีการอยูก่ ินมาก่อนประกาศเขต
ป่ าไม้ ได้แก่ หมู่บา้ นโฉนดชุ มชน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุ มชน พ.ศ.
2553 ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดจานวน 7 ชุ มชน และพื้นที่อุทยานแห่ งชาติ หาดเจ้าไหม จานวน 7 ชุ มชน
รวม 14 ชุ มชนโดยมีเครื อข่ายปฏิ รูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็ นผูป้ ระสานงานใน
การดาเนินการ และประชาชนในพื้นที่ อาเภอเมืองตรัง อาเภอนาโยง อาเภอห้วยยอด อาเภอรัษฎา อาเภอปะ
เหลียน อาเภอย่านตาขาว อาเภอกันตัง อาเภอสิ เกา ร่ วมจัดตั้งเครื อข่ายภาคประชาชนในการเรี ยกร้ องสิ ทธิ
ที่ดินทากิ นตามรัฐธรรมนู ญฯกับทางราชการมาอย่างต่อเนื่ องในหลายหมู่บา้ น และกรณี พ้ืนที่ขดั แย้งเรื่ อง
แนวเขตพื้นที่ อุทยานฯ พื้นที่ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า กับพื้นที่ ทากิ นที่ อยู่อาศัยดั้งเดิ มของราษฎร ในนาม “
องค์กรชุ มชนรักเทือกเขาบรรทัด “ ได้มีการประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยผ่านทางนายอาเภอ
ท้องที่และผูว้ ่าราชการจังหวัด มาโดยลาดับตั้งแต่ปี 2535 เป็ นต้นมา จนถึงปั จจุบนั ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอ
นโยบายและคาสั่งจากรัฐบาล
ชื่ นชมการมีส่วนร่ วมระหว่างส่ วนราชการและองค์กรต่างๆ ในท้องที่จงั หวัดตรัง ที่มีการดาเนินการ
ต่อเนื่ อง โดยองค์กรชุ มชน หมู่บา้ น หน่ วยราชการและองค์กรภาคี ประชาคมท้องถิ่ นตรัง ได้ร่วมกันฟื้ นฟู
ดูแลป่ าต้นน้ าอย่างเป็ นรู ปธรรม ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดและอื่นๆ ได้แก่ บ้านหนองศรี จนั ทร์ บ้านหน้าเขา
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ตาบลหนองบัว, บ้านเขาหลัก ตาบลน้ าผุด, บ้านเหมก บ้านทุ่งส้มป่ อย ตาบลละมอ, บ้านควนหิ น บ้านน้ าตก
สายรุ ้ง ตาบลนาชุ มเห็ด , บ้านลาแคลง ตาบลปะเหลียน, บ้านทุ่งทวย ตาบลนาเมื องเพชร, บ้านบาตูปูเต๊ะ
ตาบลเกาะลิบง เป็ นต้น มีการจัดกลุ่มราษฎรอาสาพิทกั ษ์ป่า มีกลุ่มรักป่ าต้นน้ า ร่ วมกันจัดกิจกรรม เดินแนว
เขตปลู กไม้พนั ธุ์ทอ้ งถิ่นแซมเสริ ม การจัดทาฝายขนาดเล็ก การปลูกหญ้าแฝกป้ องกันการพังทลายของหน้า
ดิ น รวมถึ ง การรณรงค์บ วชป่ ารั ก ษาต้นน้ า และการจัดกิ จกรรมเยาวชนเรี ย นรู ้ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อม มาอย่า ง
ต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2535 และได้รับการสนับสนุ นอย่างชัดเจนมากขึ้น ในช่วงประมาณปี 2543 จากโครงการ
หมู่บา้ นสี เขียวรักษ์ป่ารักษ์น้ า ของสานักงานป่ าไม้จงั หวัดตรัง ส่ งผลให้จงั หวัดตรังมีกระบวนการชุ มชนร่ วม
รักษาป่ าต้นน้ าที่ชดั เจนสามารถรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนับหมื่นไร่
ตระหนักว่ า พื้นที่ป่าต้นน้ าเทือกเขาบรรทัดและเกาะต่างๆ ของจังหวัดตรัง เป็ นแหล่งทรัพยากรที่
เชื่ อมโยงกับระบบนิ เวศจากภู ผ าสู่ ทะเลตรั ง อันมี คุ ณค่ายิ่ง ทั้ง ในด้านสิ่ ง แวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ แหล่งอาหาร และยาสมุนไพรต่างๆ ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของหมู่ชนและภูมินิเวศแห่ ง
ทัศนี ยภาพเชิ งการท่องเที่ยวอันล้ าค่า ซึ่ งจะต้องมีการดู แลรักษาไว้เป็ นทุนทางสังคมของแผ่นดินนี้ ไปชัว่ ลู ก
ชัว่ หลาน จึงเห็ นควรให้มีแนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกับการดู แลฟื้ นฟูป่าต้นน้ าในพื้นที่จงั หวัดตรังให้คง
สภาพความสมบูรณ์และยัง่ ยืนดังต่อไปนี้
จึงมีมติดังต่ อไปนี้
1. ขอให้ส านักงานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อมจังหวัดตรั ง ร่ วมกับ ทางอาเภอและองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในพื้นที่ ประสานหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง เช่ น สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ตรัง อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สภาองค์กรชุมชนตาบล เป็ นต้น จัดเวทีประชาคมชุมชน
คนรักป่ าต้นน้ าอย่างน้อย ปี ละ 2 ครั้ง ต่อพื้นที่ เพื่อติดตามให้กาลังใจ และสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนหมู่บา้ นเขตพื้นที่ป่าต้นน้ า
2. ขอให้ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตรัง และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ตรัง ร่ วมกับจังหวัดตรัง จัดอบรมฟื้ นฟูราษฎรอาสาพิทกั ษ์ป่า (รสทป.) เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจ เกี่ ยวกับระบบนิ เวศป่ าต้นน้ าและการอนุ รักษ์ การป้ องกันพิบตั ิภยั และกระบวนการชุ มชน
อนุรักษ์ป่าแบบมีส่วนร่ วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. ขอให้จงั หวัดตรังโดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง เป็ นเจ้าภาพหลักร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ในพื้นที่ เดินสารวจพื้นที่แนวเขตการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูป่าต้นน้ าให้มีความชัดเจน แยกป่ าสมบูรณ์ แยก
พื้นที่ทากิ นและที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน และป่ าชุ มชน และจัดสนับสนุ นการสร้ างเขตป่ ากันชนขึ้น
อย่างเป็ นรู ปธรรม อย่างน้อย 2 พื้นที่ป่าต้นน้ า ต่อปี โดยให้มีการรับรองพื้นที่โดยตัวแทนจากภาค
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ส่ วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคราชการ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน และมีการสร้างกติการ่ วมในการ
จัดการป่ าต้นน้ าอย่างจริ งจังและยัง่ ยืน
4. ขอให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ าประสานงานประชาคมท้องถิ่น หมู่บา้ น
และสภาองค์กรชุมชนตาบลและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยออกเป็ นข้อบัญญัติ
ในการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และบรรจุ กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยชุ มชนร่ วมดูแลป่ าต้นน้ า ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

5.

ขอให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดตรัง จัดทาฐานข้อมูลสถานการณ์ป่าต้น
น้ าจังหวัดตรัง โดยมีวาระ 3 ปี /ครั้ง ทั้งนี้ ให้เริ่ มต้นในปี พ.ศ.2558 โดยให้มีภาคส่ วนท้องถิ่ น ภาค
ประชาชนและสภาองค์กรชุมชนตาบลเข้าไปมีส่วนร่ วม เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

6. ขอให้สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดตรั งและประชาคมท้องถิ่ นตรั งร่ วมกับองค์กรภาคี เครื อข่าย ติ ดตาม
สนับ สนุ น การขับ เคลื่ อ นมติ ส มัช ชาสุ ข ภาพในพื้ น ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารและรายงานความก้า วหน้า ต่ อ
ประชาคมตรังและสาธารณะ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

