การจัดการที่ดินเทือกเขาบูโด
อีกบทเรียนเพื่อความสมานฉันทปลายดามขวานทอง
นายแพทยสภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ1
เทือกเขาบูโดเปนผืนปาสําคัญในจังหวัดชายแดนใต มีประชาชนเขามาอยูอาศัยบริเวณตีน
เขามายาวนาน แตเมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับซอนพื้นทีท่ ํากินเดิมของชุมชน ทําให
เกิดปญหาตามมามากมาย เปนปญหาเรื้อรังปญหาหนึ่งที่ชมุ ชนรูสึกถึงความไมเปนธรรม อยางไรก็
ตามดวยกระบวนแกปญหาทีม่ ีชุมชนเปนศูนยกลาง รวมกับการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน จนมาสู
ขอเสนอตอรัฐบาล และมีการนําเขาเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรี จนมีมติแกปญหาออกมา
นับเปนบทเรียนที่สะทอนการแกปญหาจากระดับรากหญาจนนําสูระดับนโยบายทีน่ าสนใจ

 เทือกเขาบูโด ตํานานแหงปา
เทือกเขาบูโดทอดตัวตามแนวตะเข็บ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต ทิศเหนือติดอําเภอรามัน
จังหวัดยะลา และอําเภอกะพอ จังวัดปตตานี เหยียดยาวลงใต รายลอมดวยอําเภอบาเจาะ อําเภอยี่งอ
อําเภอรือเสาะ อําเภอจะแนะ อําเภอแวง ไปจรดเทือกเขาสุไหงปาดีในจังหวัดนราธิวาส
สภาพภูมิศาสตรเทือกเขาบูโดมีความสลับซับซอนและเปนปาดงดิบที่เปนแหลงพันธุไมหา
ยาก เชน ปาลมบังสูรย หรือ ‘ลีแป’ หวายตะคราแดง รวมถึงใบไมสที องที่มีชื่อทองถิ่นวา “ยานดา
โอะ” นอกจากนี้ยังเปนแหลงนกเงือกตระกูลตางๆ มากมาย
ตีนเขาบูโดเปนแหลงชุมชนเกาแก ซึ่งชาวบานหลายชัว่ อายุคนทํามาหากินพึ่งพิงอยูในพื้นที่
ปาเขา ดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหเทือกเขาแหงนีก้ ลายเปนแหลงสะสม
วัฒนธรรม และวิถีชวี ิตของชนมุสลิมมายาวนาน ทัง้ ประวัติเรื่องราวการตอสูของคนกลุมตางๆ
นับตั้งแตโจรรายไปยันกลุมขบวนการแบงแยกดินแดน ซึ่งไดใชบูโดเปนพื้นที่เคลื่อนไหว และ
แหลงหลบซอนพักพิง
ในป 2508 บริเวณพื้นที่เทือกเขาบูโดไดถูกประกาศใหเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ตอมาในป
2542 เทือกเขาแหงนี้ ตลอดไปจนถึงเทือกเขาสุไหงปาดีซึ่งทอดตัวอยูท างทิศใต ไดรับการจัดตั้งให
เปนเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี ครอบคลุมพื้น 293.7 ตารางกิโลเมตรหรือ 183,562.5 ไร ใน
3 จังหวัด 9 อําเภอ 24 ตําบล
การประกาศเขตอุทยานไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานที่อยูรายลอมปาเขา
เนื่องจากไมมกี ระบวนการจัดการและวางแผนที่ดี ทําใหที่ดินทํากินจํานวนมากไมไดรับการกันแนว
1

ปรับแตงเนื้อหาจาก กรณีศึกษาบทเรียนจากสมัชชาสุขภาพภาคใต ป 2553 จังหวัดนราธิวาส โดยสถาบันวิจัยและจัดการระบบ
สุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.มอ.)

เขตออกกอน
และเมื่อนํากฎระเบียบของทางการเขามาบังคับใชโดยมีเจาหนาที่อุทยานเปน
ศูนยกลาง จึงเกิดเรื่องกระทบกระทั่งกับชาวบานมาโดยตลอด
ประเด็นสําคัญที่ชาวบานก็รบั ไมได หรือยอมรับแบบไมเต็มใจ คือ การออกประกาศเขต
อุทยานทับพื้นที่ชาวบาน ทัง้ ๆ ที่ชาวบานไมเคยคิดรุกพื้นที่ของรัฐเลย แตเขาอยูทาํ มาหากินอยาง
เกื้อกูลกับธรรมชาติมากอน
ความเดือดรอนของชาวบานยานเทือกเขาบูโด
สะทอนใหเห็นถึงวิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐที่ไมลงตัว เชนเดียวกับทีเ่ กิดขึ้นทัว่ ทุกภาคของประเทศ การ แยงชิง
ทรัพยากรทองถิ่นในลักษณะนี้เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่บมเพาะความไม
พอใจของชุมชนมุสลิมที่
กระจายตัวอยูใ นจังหวัดชายแดนภาคใต

 สวนดุซง การอนุรักษแบบวิถีชุมชน
ที่ตีนเขาและสวนตอเนื่องสูพื้นที่เขาของเทือกเขาบูโดหากดูไกลจะเปนเหมือนปาเขียวขจีที่
มีความอุดมสมบูรณ แตแทที่จริงเปนพื้นที่สวนหนึ่งเปนพื้นที่สวนของชาวบาน ทีม่ ีสภาพเหมือนปา
เรียกวาสวนดุซง
สวนดุซงเปนสวนปาที่มีพืชพรรณผสมผสานหลายชนิดผสมผสานพันธุไมไว
หลากหลายสําหรับหลอเลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมทั้งมีการปลูกตนยางพาราของชาวบานขึน้
แซม
กูจิ สาและ ชาวบานอีกคนหนึ่งที่ทําสวนอยูบนเขาบูโด ซึ่งที่ดินของเขามีอยู 6 ไร โดย
บรรพบุรุษเปนผูบุกเบิกเชนเดียวกัน แตกจู ไิ ดพยายามประยุกตดุซงใหเปนเกษตรแบบผสมผสาน
“สวนดุซงแหงนี้มีรายไดใหเราทั้งป นอกจากตนทุเรียนเกา ตนมังคุด ตนสะตอแลว ผมยังเอาตน
ระกํา ตนสละ และไมอื่นๆ อีกหลายอยางมาปลูกเพิ่ม สามารถเก็บผลผลิตผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ไปตามฤดูกาล”
“พวก เราไดรับความสุขสงบ อยูดี กินดี เพราะอยูใตรมเงาของบูโด ผูเฒาผูแกสอนไววา
หากขึ้นไปทําสวนบนเขา ใหชวยกันรักษาตนไมไว แมแตไมเนื้อออนก็เถอะ เพราะมันชวยอุมน้ํา ยิ่ง
ไมใหญยิ่งหามตัด คนที่นี่เลยติดเปนนิสัย”
สวนดุซงที่เปนแหลงทํามาหากินมาชานาน
การถูกตั้งเงื่อนไขใหอยูในกรอบที่ทางการ
กําหนด เชน หามตัดตนยางพาราในสวนของตัวเอง ทําใหชาวบานรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรม
ในมุมของชาวบาน สวนดุซงเปนการอนุรกั ษปาที่สําคัญยิ่ง เพราะวิถีชวี ิตของคนในชุมชน
ยังพึ่งพาปาและสวนที่ผสมผสานกัน คําวา ‘อนุรักษ’ ที่ทางการนํามาใชในบูโด ดวยการประกาศ
กฎเกณฑตางๆ มากมาย เปนคนละความหมายของการอนุรักษในวิถีชาวบานที่นี่ แตชาวบานที่นี่
กลับคิดตาง ตางเห็นวาไมจําเปนตองเอากฎหมายที่บังคับใชที่อื่นเขามา เพราะรอบบูโดมีวิธีการดูแล
และจัดการกันเองโดยวิถีประชา หากใครทําผิดจะมีเสียงร่ําลือและเสียงแซวในรานน้าํ ชา แคนี้ก็ทํา
ใหเกิดความละอาย จนคนทีล่ ะเมิดขอหามชุมชน ไมกลาทําผิดอีก

ทางการสงคนขางนอกมาอยู แมเขาจะรูไดอยางไรวาปาหมดไปแลวกี่ไร แมจะนั่ง
เฮลิคอปเตอรดูจะเห็นชัดเจน แตกแ็ ครูวาปาถูกตัดทําลายไป ไมสามารถหยุดการทําลายปาไดจริง
เพราะปาไดเปนของหลวงก็ใหหลวงรักษา
ไมใชปาของชุมชนปาของคนทุกคนในชุมชนที่ตอง
ชวยกันรักษา แตในทัศนะชาวบานคิดวา การเอากฎหมายมาใชอยางเดียวไมเปนผล สิ่งที่สําคัญคือ
เรื่องของจิตสํานึก

 บาเจาะ จากอดีตมาสูปจจุบัน
เดิมพื้นที่อําเภอบาเจาะ เปนสวนหนึ่งของเมืองสายบุรี มณฑลปตตานีในป ร.ศ. 127 ได
ยกฐานะเปนกิง่ อําเภอเรียกวา “กิ่งจําปากอ” อีก 1 ปถัดมา ร.ศ.128 ไดยกฐานะเปน อําเภอจําปากอ
พ.ศ. 2461 เปลี่ยนชื่อเปน อําเภอบาเระเหนือ ในปเดียวกันไดยายทีว่ าการอําเภอมาตั้งในพืน้ ที่ หมู
ที่ 2 ตําบลบาเจาะ เรียกวาอําเภอบาเจาะ ในป พ.ศ.2474 ไดโอนทองที่อําเภอบาเจาะ มาขึ้นกับ
จังหวัดนราธิวาส จนถึงปจจุบัน
อําเภอบาเจาะ มีพื้นที่เขตปกครองทั้งหมด 6 ตําบล 46 หมูบาน มีประชากรกวา 47,000 คน
พื้นที่ประมาณรอยละ 60 ในจํานวน 5 ตําบล 15 หมูบาน ติดเขตเทือกเขาบูโด ราษฎรไดเขามาตั้งถิ่น
ฐานทํามาหากินตั้งแตป พ.ศ. 2251 ดังที่มีการกอสรางมัสยิดตะโละมาเนาะ ตั้งอยูทหี่ มูที่ 1 ตําบลลุ
โบะสาวอ ซึ่งเรียกวามัสยิด 300 ป หรือ วัดเชิงเขา ที่ชาวบานรูจักกันในนามหลวงพอแดงแหงวัดเชิง
เขา ตั้งอยูหมูท ี่ 4 บานเชิงเขา ตําบลปะลุกาสาเมาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส สรางขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2351
เมื่อป พ.ศ. 2508 ไดมีการออกกฎกระทรวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) ขึ้น เพื่อกัน
แนวเขตปาสงวนแหงชาติในเขตเทือกเขาบูโด - เขาตะเวง อําเภอสุไหงปาดี ตามพระราชบัญญัติปา
สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ตอมาไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2542 กําหนดบริเวณที่ดิน
เทือกเขารือเสาะ ปายี่งอ และปาบาเจาะ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด 9 อําเภอ ประกอบดวย จังหวัด
นราธิวาส 7 อําเภอ จังหวัดยะลา 1 อําเภอ และจังหวัดปตตานี 1 อําเภอ โดยอําเภอบาเจาะ เปนหนึ่ง
ในอําเภอที่มีการประกาศกันเขตปาสงวนฯ และเขตอุทยานแหงชาติบโู ด - สุไหงปาดี ดวย
ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลปะลุกาสาเมาะ ตําบลบาเระเหนือ ตําบลกาเยาะมาตี ตําบลบาเจาะ และ
ตําบลลูโบะสาวอ รวม 5 ตําบล 15 หมูบาน กินเนื้อที่ประมาณ 11,496 ไร
การประกาศเขตปาสงวนดังกลาว
จึงทําใหราษฎรไดรับผลกระทบโดยตรงตอระบบ
เศรษฐกิจ วิถีชีวิตในชุมชนตลอดจนอัตลักษณเฉพาะของพี่นองชาวบานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต

 ทุนเดิมของกระบวนขับเคลื่อนเพื่อสิทธิชุมชน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ( องคการมหาชน ) ไดสนับสนุนขบวนองคกรชุมชนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใตในการพัฒนาชุมชนในพืน้ ที่ อันประกอบดวย การแกปญหาที่อยูอาศัย
ทั้งเมืองและชนบท การแกไขปญหาที่ดินทํากิน กรณีอทุ ยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี / อุทยาน
แหงชาติซีโป การแกไขปญหาที่ดินนิคม การขับเคลื่อนสภาองคกรชุมชน การขับเคลื่อนงาน
สวัสดิการชุมชน ประเด็นอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาของพี่นองประชาชน มานับตั้งแตป พ.ศ.2548
เปนตนมา
จากความพยายามของขบวนของชุมชนในพื้นที่และไดแรงสนับสนุนจากสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน ( พอช. ) ไดเกิดองคกรและเครือขายการขับเคลื่อนในพืน้ ที่เปนจํานวนมาก เกิดแกน
นําที่มีศักยภาพ และทางชุมชนรูสึกถึงความสําคัญงานพัฒนาในพืน้ ที่โดยชุมชนเอง ซึ่งเปน
นิมิตรหมายทีด่ ี ที่ทางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเขามาสนับสนุน โดยยึดชุมชนเปนแกนหลักใน
การพัฒนา ดวยชุมชนเอง
ภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต
และมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันท (กอส.) ขึ้น และไดมกี ารนําประเด็นความเดือดรอนของชาวบานที่ไดรับ
ผลกระทบจากการประกาศเขต อุทยานบูโด-สุไหงปาดีเขาไปหารือ
กอส.มีขอสรุปที่ทําเปนขอเสนอตอรัฐบาล คือ
1.
อนุญาตใหชาวบานสามารถโคนตนยางพาราที่หมดอายุในที่ดินทํากินของตัวเอง
ในเขตอุทยานได
2.
ใหสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ชวยเหลือเกษตรกรในการ
ปลูกยางทดแทน
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดิน ในศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ.ไดดําเนินการแกไขในเรื่องนี้ โดยเลือกเอาอําเภอบาเจาะ
ซึ่งมี 5 ตําบล 15 หมูบาน ไดรับผลกระทบ เปนพืน้ ที่นํารอง ทําใหเกิดโครงการกรณีศึกษาการ
แกปญหาเรื่องที่ดินทํากิน กรณีเขตอุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี ทับที่ทํากินชาวบาน พื้นที่นาํ
รอง อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครือขายองคกรชุมชนรวมกับหนวยงาน
องคกรภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อแกปญหาในมากที่สุด

 หลักคิดที่ใชในการดําเนินการ
การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี จะตอง
มีสามสวนที่สําคัญ ดังนี้

หนึ่ง คือ กลไกการขับเคลื่อน ซึ่งจะยึดขบวนทีท่ ํางานในพืน้ ที่ที่มีอยูแลว เพื่อทําหนาที่
ประสานงาน ประสานความรวมมือ การสรางความเขาใจ สํารวจขอมูล และการจัดเวทีประชาคม
สอง คณะกรรมการโครงการ ซึ่งจะตองดําเนินการในลักษณะกองทุนในระดับหมูบาน
หรือตําบล โดยมีคณะกรรมการกองทุนที่ไดรับการแตงตัง้ โดยทางการ ประกอบดวย ตัวแทนองคกร
ชุมชน ผูนําชุมชน ผูแทนทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูรูในชุมชน เปนตน
สาม คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการแกปญหาที่ดิน หรือ ผูไดรับสิทธิ จะตองไดรับ
การแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด จะมีสามระดับดวยกัน ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยมี
องคประกอบที่สําคัญ คือ ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนทองถิ่น ผูแทนผูนําทองถิ่น ผูแทนหนวยงานที่
เกี่ยวของ ผูแทนผูนําศาสนา และ ผูแทนปราชญชาวบาน หรือผูทรงคุณวุฒิ เปนตน โดยมีจํานวนที่
เหมาะสม ทําหนาที่กลั่นกรองรับรองโครงการ และผูไดรับผลประโยชน ที่ผานการรับรองจากเวที
ประชาคม เปนตน

 กระบวนการทํางาน 9 ขั้นตอน
1.

2.
3.
4.

5.

6.

กระบวนการในการแกไขปญหาที่ดินในเทือกเขาบูโด ประกอบดวย
แตงตั้งคณะทํางานกรณีศกึ ษาปญหาที่ดินทํากินเพื่อถวายเปนราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยนายอําเภอได
แตงตั้งคณะทํางาน จํานวน 24 คน เปนผูแทนจากหนวยงานระดับอําเภอ, จังหวัด, ผูนํา
ทองที่, ผูนําทองถิ่น และผูนาํ ศาสนา
จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อทราบความกาวหนา ตลอดจนมอบหมายภารกิจ และกําหนด
แผนงานลงพืน้ ที่จัดเวทีประชาคมแตละหมูบานตามพื้นที่เปาหมาย
กําหนดพื้นที่เปาหมายการแกไขปญหาที่ดนิ บูโด - สุไหงปาดี อําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส จํานวน 5 ตําบล 15 หมูบาน
ชี้แจงประชาสัมพันธ กํานัน, ผูใหญบาน และราษฎรในพื้นที่เปาหมาย ผานเวทีประชุม
หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือน การพบปะผูนําศาสนาและประชาชน ทุกวันศุกร ตาม
มัสยิดมีปลัดประจําตําบลเยีย่ มตาม ( โครงการมัสยิดสัญจร ) ในชวงเดือนรอมฏอน และ
เวทีประชาคมหมูบาน
อําเภอปดประกาศลวงหนา 7 วัน เพื่อใหราษฎรผูตองการพิสูจนสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
มาแจงตอที่ทําการกํานัน, ผูใหญบาน ที่ตนมีที่ดินถือครองอยู ตั้งแตวนั ที่ 21 - 27 เดือน
กันยายน พ.ศ.2550
ที่แจงขอพิสูจนสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน พรอมปด
อําเภอไดจัดพิมพรายชื่อราษฎร
ประกาศรายชือ่ ณ ที่วาการอําเภอ, ที่ทําการกํานัน, ผูใหญบาน, เทศบาลตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล ทุกแหง เพื่อใหผูมีสิทธิ์ใดในที่ดิน รองคัดคานสิทธิ์ตอ

นายอําเภอบาเจาะ
และใหราษฎรทีต่ องการเพิ่มชือ่ ในการขอพิสูจนสิทธิ์เรื่องที่ดิน
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแตวนั ที่ประกาศ
7. คณะกรรมการลงตรวจแปลง ตามรายชื่อที่ผานประชาคมแลว ตรวจสอบตัวบุคคลตามที่
แจงไว ตรวจสอบจํานวนเนือ้ ที่จริงตามที่แจงไว ตรวจสอบการทําประโยชนในทีด่ ินจริง
ตามที่แจงไว
8. ประชุมรวมหนวยงานสนับสนุนพื้นที่แกไขปญหาที่ดิน เพื่อปรับฐานขอมูลทุกฝายใหเปน
ฐานขอมูลเดียวกัน และจัดกลุมประเภทปญหา พรอมแนวทางแกไข
9. นําเสนอแนวทางการแกไขตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาเรื่องที่ทํากิน ศจพ.
ครั้งที่ 1
 ผลที่ได/ผลลัพธ/ผลกระทบเชิงนโยบาย

จากกระบวนการที่ขับเคลื่อนของเครือขาย ทําใหเกิดขอเสนอในการผลักดันระดับนโยบาย
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดิน
ในศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศจพ.ไดดําเนินการแกไขในเรื่องนี้ โดยเลือกเอาอําเภอบาเจาะ ซึ่งมี 5
ตําบล 15 หมูบาน ไดรับผลกระทบ เปนพืน้ ที่นํารอง
ชาวบานและสวนราชการที่เกี่ยวของไดรวมกันเก็บขอมูลและทําประชาคมอยูหลายครั้ง
พรอมกับทําการสํารวจ จนกระทั่งแยกกลุมปญหาออกเปน 3 กลุม คือ
1. ที่ดินอยูน อกเขตอุทยานฯ และปาสงวน แตไมมแี นวเขตที่ชดั เจน ทําใหไมมีการออก
เอกสารสิทธิ์ใหชาวบาน โดยมีชาวบานไดรับผลกระทบ 745 ราย จํานวนที่ดิน 4,116 ไร
2. ที่ดินอยูใ นเขตอุทยานฯ แตอยูนอกเขตปาสงวน มี 795 ราย จํานวน 4,942 ไร และ
3. ที่ดินอยูใ นเขตปาสงวนมี 264 รายจํานวน 2,439 ไร
ในขณะนัน้ นายอําเภอสายยัณห ชนะชัยวงศ นายอําเภอบาเจาะ ซึ่งเปนแกนกลางที่เขาไป
รวมแกปญหา ชี้ทางออกวา กรณีที่ชาวบานอยูนอกเขตปาสงวนและนอกเขตอุทยานฯ ไดมกี าร
สํารวจรวมกันแลว เพื่อพิสจู นการถือครองที่ดินและการเขาไปทําประโยชน ซึ่งขั้นตอไปกรมที่ดนิ
จะมารังวัดเพือ่ ออกเอกสารสิทธิ์ตอไป
ทั้งนี้คณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินอําเภอบาเจาะ
ไดมีมติใหหนวยงานที่เกี่ยวของไป
ดําเนินการตอใหแลวเสร็จภายใน 9 มกราคม 2551 คือ
1. ที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติมอบใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6 นําไปตรวจสอบ
2. ที่ดินนอกเขตอุทยานมอบใหสํานักงานทีด่ ินไปตรวจสอบ
3. ที่ดินในเขตปาสงวนมอบใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 19 นราธิวาสและศูนย
ปฏิบัติการที่ดินปาไม ปตตานี ไปตรวจสอบขอมูล

สวนการแกปญ
 หาระยะสั้น เดิมทีชาวบานไมสามารถตัดตนยางที่หมดอายุไดก็จะอนุญาต
ใหมีการตัดได เพียงแตอยาตัดพรอมๆกันทีละมากๆ ซึ่งทางอุทยานฯกลัววาจะมีผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม จึงมีการหาทางออกรวมกันวา ทยอยตัดไดปล ะ 5% ของพื้นที่ปลูกยางในเขตนั้นๆ ซึ่ง
แตละพื้นทีใ่ หชาวบานไปตกลงกันเอง นอกจากนี้ยังไดเชิญสํานักงานสงเคราะหการทําสวนยาง
(สกย.) มารวมวางแผนปลูกยางใหมดว ย

 จากมติในพื้นที่สูมติ ครม.
การขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาทางทับซอนของที่ดินในเขตพื้นที่เทือกเขาบูโด ไดขับเคลื่อน
มาจากระดับลางในระดับหมูบ าน จนถึงระดับจังหวัด และในที่สุดก็มีการนําเขาเสนอปญหาและ
แนวทางการแกปญหาตอคณะรัฐมนตรี
จนในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)
เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2551 เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่ประกาศอุทยานบูโด-สุ
ไหงปาดี ตามที่ศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ศจพ.) นําเสนอ หลังจากที่ชมุ ชนในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใตรอลุนมาหลายรัฐบาล
มติ ครม.ในการแกปญหาดังกลาวมี 2 ขอคือ
1. เห็นชอบแนวทางการตัดโคนยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกใหมทดแทนในสัดสวนไมเกิน
รอยละ 4 ของพื้นที่ปญหาที่ดินเพื่อไมใหกระทบตอสิง่ แวดลอม และจัดใหมีกลไกการ
ทํางาน ซึ่งประกอบดวย นายอําเภอ ผูแทนอุทยาน ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 4
สํานักงานกองทุนสงเคราะหยางพารา และผูแทนชุมชนเปนผูพิจารณารวมกัน
2. เห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการแกไขปญหาเอกสารสิทธิราษฎรผู เดือดรอนใน
เขตอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ที่ไดมีการจัดทําขอมูลและตรวจสอบขอมูลรวมกัน
เรียบรอยแลว ดังนี้
2.1 ใหกรมที่ดนิ เรงรัดตรวจสอบและออกเอกสารสิทธิโดยเดินสํารวจออกโฉนด ใหกลุม
ที่ดินที่อยูน อกเขตอุทยานและนอกเขตปาสงวนแหงชาติ 745 ราย 994 แปลง จํานวน
ประมาณ 4,116 ไร
2.2 ใหดําเนินการพิสูจนสิทธิที่ดินของราษฎรที่อยูในทีด่ ินทีอ่ ยูในเขตอุทยาน
(สวนที่
นอกเขตปาสงวน) จํานวน 795 ราย 1,108 แปลง 4,942 ไร และที่ดนิ ที่อยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ 322 แปลง 2,439 ไร ที่ไดมีการจัดทําขอมูลและแผนที่รายแปลง
แลว โดยใหอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการพิสูจนสิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎร
ระดับ อําเภอ ซึ่งมีองคประกอบจากทุกฝายที่รวมกันจัดทําขอมูลแกไขปญหาทีด่ ิน
และใชขอมูลเปนที่ยอมรับรวมกันแลว เปนฐานในการพิสูจนสิทธิ ซึ่งในกรณีพิสูจน
ไดชัดเจนวามีการถือครองกอนการประกาศเปนเขตปาสงวนแหง ชาติ ป 2508 และ
ประกาศเปนเขตปาอุทยานแหงชาติ ป 2542 และมีการทําประโยชนในที่ดนิ ตอเนือ่ ง

ใหมีการดําเนินการกันพื้นทีท่ ํากินออก จากเขตปาสงวนแหงชาติ และเขตอุทยาน
แหงชาติตามกฎหมายนัน้ โดยเรงดวน
2.3 ใหเรงรัดการแกไขปญหาตามแนวทางที่อําเภอบาเจาะไดดําเนินการในพื้นที่ บริเวณ
อุทยานบูโด-สุไหงปาดี อีก 8 อําเภอทีย่ งั ไมไดดําเนินการ โดยใหสาํ นักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสนับสนุนภาพถายดาวเทียม (Digital File) มอบ
ใหคณะอนุกรรมการแกไขปญหาที่ดิน ศจพ.เพื่อใชในการแกไขปญหาใหครอบคลุม
พื้นที่ปญหาทีด่ ินสามจังหวัดชายแดน ภาคใตทั้งนี้ ใหประสานกรมทรัพยากรธรณี
และองคการอุตสาหกรรมปาไมในการดําเนินการที่ เกี่ยวของดวย
สิ่งที่รัฐบาลเห็นชอบในเรือ่ งดังกลาว ทําใหคนในพื้นทีน่ ํารองมีผูรับประโยชนจากการ
แกปญหานี้จํานวนมากกวา 1,500 รายจะเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนรูปธรรมของการสรางความสมานฉันทและลดความขัดแยงในพื้นที่ๆจับตอง
ได
สนับสนุนใหมี
และหากไดดําเนินการในแนวทางที่ใชพนื้ ที่เปนตัวตั้งในการแกปญหา
กลไกรวมระหวางประชาชนที่เดือดรอนกับหนวยงานทองถิ่น โดยผูเ ดือดรอนมีสวนสําคัญในการ
จัดทําขอมูลใหชัดเจน จะชวยใหการแกไขปญหาดําเนินการไดโดยเร็ว เปนที่ยอมรับของทุก
ฝาย พรอมใหมีการพัฒนาทักษะฝกอบรมการจัดทําขอมูล การทําแผนที่ทํามือ การลงขอมูลในแผน
ที่มาตรา 1: 4000 การใชระบบภูมิสารสนเทศ GIS การวัดคาพิกัด GPS ใหกับเยาวชน ผูนําชุมชน
จะชวยพัฒนาผูนําเพื่อการทํางานที่รวดเร็วขึ้นเหมือนดังเชนที่ใชแนวทางที่วานี้ในพืน้ ที่นํารอง 5
ตําบล ในอําเภอบาเจาะที่ผานมา ก็จะเปนตนแบบในการขับเคลื่อนปญหาที่ดินในพืน้ ที่อื่นๆไดดว ย

 ความหวังที่ยังไมขยายตัว ของการจัดการที่ดินเพื่อคนพื้นถิ่น
การแกปญหาที่ดินอุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
จนสามารถแกปญหาการประกาศเตอุทยานซอนทับที่ดนิ ทํามาหากินเดิมของชุมชนไดบางสวน
นับเปนแสงสวางปลายอุโมงคสําหรับการแกปญหาในลักษณะเดียวกันของทั่วประเทศ
กระบวนการตอสูเพื่อสิทธิในที่ดินทํากินดัง้ เดิม จากเดิมที่เคลื่อนในลักษณะการเรียกรอง
การทําความเห็นยืน่ ตัวหนวยราชการ
ไดมีการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนเปนขอเสนอและ
ผลักดันในเรื่องสิทธิชุมชนและความเปนธรรม โดยใชกระบวนการทีห่ ลายหลาย ทัง้ การตอสูดวย
ขอมูล การเคลื่อนไหวดานสิทธิชุมชน การประสานพลังจากองคกรภายนอกมาสนับสนุน การสราง
กลไกมีสวนรวมในการแกปญ
 หากับทุกภาคสวน โดยเฉพาะกรมปาไมและจังหวัดนราธิวาส จน
สามารถแกปญหาลุลวงไปไดมาก
ซึ่งกระบวนทัง้ หมดนีแ้ มที่ผานมาจะไมไดเรียกวาเปน
“กระบวนการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย” อยางชัดเจนก็ตาม แตโดยเนือ้ หาและกลวิธีนั้น เปนไปตามแนวทางการขับเคลื่อนดวย

กระบวนการทางนโยบายอยางชัดเจน จึงเปนอีกบทเรียนที่มีคุณคาจากจังหวัดปลายสุดดามขวาน
จังหวัดนราธิวาส
สิทธิในที่ดินทํากินเปนสิทธิชุมชนที่สําคัญ การขับเคลื่อนในครั้งนี้จะเปนตนแบบในการ
แกปญหาทีด่ ินที่มีการซอนทับกับการประกาศเขตตางๆของทางราชการ และอาจนําไปสูการแก
กฎหมายทีไ่ มเปนธรรมดวยในอนาคต

นโยบายโฉนดชุมชน กาวที่รอการขับเคลื่อนเพื่อการจัดการที่ดิน
ขอมูลจาก "สํานักงานโฉนดชุมชน" สํานักนายกรัฐมนตรี ระบุถึงแนวคิดเกี่ยวกับ "โฉนด
ชุมชน" วา เรื่องที่ดินทํากินของเกษตรกร นั้นเปนปญหาระดับชาติที่ไมเพียงสงผลกระทบตอความ
อยูดีมีสุขของเกษตรกร โดยตรงหากแตประเทศ ชาติเองก็พลอยไดรบั ผลกระทบไปพรอมกันดวย
ฉะนั้นหากปญหาเรื่องที่ดินทํากินไดรับการแกไข "กระดูกสันหลัง" ของชาติมีความแข็งแรง
ประเทศชาติกจ็ ะยืนหยัดไดอยางสงางาม และเขมแข็งดวยเชนกัน
โฉนดชุมชน กอกําเนิดขึ้นมาจากแนวคิดหลักๆ 3 ประการคือ...
1.ปญหาความยากจน หากประชาชนยังไรที่ดินทํากิน ไรที่อยูอาศัย ก็จะเกิดการบุกรุกที่ดิน
และสิ่งที่ตามมาคือ ปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนที่เขาไปครอบครอง
ที่ดิน จะทําใหประชาชนไมมีความมั่นคงในการถือครองที่ดิน
2. เกี่ยวของกับความเปนธรรม หากการกระจายการถือครองที่ดินไมมีความเปนธรรม หรือ
มีคนซึ่งไมสามารถที่จะใชสงิ่ เหลานี้ เพื่อสรางโอกาสในการหารายได หรือเขาถึงแหลงทุน ปญหา
ความไมเปนธรรมที่มีอยูในสังคมจะถูกตอกย้ํามากขึน้ หรือขยายตัวออกไป
3. เกี่ยวของกับความยั่งยืนของการพัฒนา การแกปญหาเรื่องที่ดินทํากินตองสอดคลองกับ
แนวทางของการอนุรักษ ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของปาไมที่นบั วันจะลดลง
และปญหาที่ตามมาในเรื่องของความผันผวน ความแปรปรวนของดินฟาอากาศ ปญหาโลกรอน ซึ่ง
จะเปนปญหาที่กลับมาทําลายการพัฒนาของทุกประเทศทั่วโลก
ในอดีตรัฐบาลและหนวยงานของรัฐที่ผานมา มีความพยายามทีจ่ ะแกไขปญหาเรื่องที่ดิน
ใหแกประชาชนที่ยากจนมาโดยตลอด โดยมีการจัดที่ทํากินใหกับประชาชนในรูปแบบตางๆ เชน
จัดตามพระราชบัญญัติ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เปนตน ทวาแตเมื่อบุคคลถือครอง
ไดในระยะหนึง่ รัฐก็ออกเอกสารสิทธิ์ใหกับบุคคลนั้น เมื่อแกปญหาดวยการออกเอกสารสิทธิ์ให
บุคคลไปแลว หลายคนหลายครัวเรือนเกิดปญหาหนี้สิน ดวยปจจัยและสาเหตุตางๆทําใหที่ดนิ หลุด
มือไป และเมือ่ เกษตรกรไมมีที่ทํากินอีก ก็พรอมจะไปบุกรุกในทีด่ ินแปลงใหมตอไป
และปฏิเสธไมไดวาหลายนโยบายของรัฐ ดําเนินการเพื่อแกปญหาของประเทศดานหนึ่งแต
กอใหเกิดผลกระทบอีกดานหนึ่ง เชนการประกาศเขตปาสงวน หรือเขตอุทยานแหงชาติในบางพืน้ ที่
ที่ไมไดมีการสํารวจเขตและแนวเขตอยางชัดเจน ทําใหเกิดความขัดแยงกับชาวบานที่อาศัย มากอน

ทําใหมีการตอสูอางสิทธิ ในพื้นทีว่ าตนไดเขามาอาศัยและทํากินอยูก อนการประกาศเขตปาสงวน
หรือเขตอุทยานแหงชาตินั้นๆ และกระบวนการพิสูจนสิทธิที่ดําเนินการตลอดมา ไมเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนที่มีขอพิพาทกันอยู
ขณะที่บางพืน้ ที่เปนเพราะเจาหนาที่รัฐหละหลวม ทําใหเกิดการบุกรุกทําลายปา และเมื่อปา
หมดสภาพ ประชาชนที่ไมมีที่ทํากินก็เขาไปยึดครอง ในหลายพืน้ ที่มขี อมูลจากชาวบานวา " กลุม
ทุนเปนผูจางใหดําเนินการบุกรุก" สภาพการขัดแยงและโตแยงสิทธิการครอบครองระหวางรัฐกับ
ชาวบาน ปรากฏใหเห็นอยูท ุกจังหวัด ทั้งพื้นที่เขตปาไม เขตอุทยานแหงชาติ ที่สาธารณประโยชน ที่
ราชพัสดุ และที่อื่นๆที่อยูในการดูแลของรัฐ และที่ถกเถียงกันมากคือ พื้นที่ที่รัฐไมไดใชประโยชน
และประชาชนไดเขาไปครอบครองทําประโยชนในทีด่ ินนั้น
ดังนั้น แนวคิดเรื่อง "โฉนดชุมชน" เพื่อแกปญหาความขัดแยงในการจัดการที่ดิน จึงเปนอีก
หนึ่งนวตกรรมสังคมที่นาสนใจ

โฉนดชุมชน ขอเสนอจากภาคประชาชน
ขอเสนอเรื่องโฉนดชุมชน
กําเนิดมาจากภาคประชาชนที่มีการรวมตัวกันหลายกลุม
โดยเฉพาะเปนกลุมที่เปนเกษตรกรที่ไรทที่ ํากิน ทั้งในเขตเมืองและชนบททั่วประเทศ รวมทั้งภาค
ประชาชนในเครือขายอื่นๆ ซึ่งมีขอสรุปและบทเรียนผานกระบวนการเรียนรูจากการดําเนินวิถีชีวติ
ของตนเองวา...
"การไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินในรูปปจเจกหรือเฉพาะตัวบุคคล
สุดทายเมื่อเขาสูก ลไก
การตลาด ก็ตองสูญเสียที่ดินของตนเอง ไมสามารถรักษาที่ดินทํากินใหลูกหลานได และยังมีหนีส้ ิน
ติดตัวอีก" ซึ่งขอสรุปดังกลาว สอดคลองกับขอเสนอของนักวิชาการที่ทํางานดานที่ดินที่ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องสิทธิชุมชน
จากขอมูลขางตนทําใหเห็นวา "โฉนดชุมชน" ถือเปนแนวทางที่สามารถทําใหรัฐบาลมี
ความคลองตัวในการแกปญหาที่ทํากินในหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้น
และเปนการแกปญหาที่มีความ
ยั่งยืน 2 ประการคือ
1. รูปแบบโฉนดชุมชน จะทําใหมกี ลไกในการทีจ่ ะติดตามดูแลวาที่ดินดังกลาวจะถูก
นําไปใชตามวัตถุประสงคที่ไดมีการแกปญ
 หาคือ เรื่องที่อยูอาศัยหรือการเกษตร
2. การทํานโยบายโฉนดชุมชน ใหประสบความสําเร็จได ตองอาศัยพลังภาคประชาชน
อยางแทจริง ในการที่จะทําใหรัฐบาลสามารถแกไขปญหา โดยอาศัยกลไกภาคประชาชนเขามามี
สวนรวม
ทั้งนี้หลักเกณฑของโฉนดชุมชน จะมุงเนนสงเสริมใหประชาชนในชุมชนรวมมือกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการรวมมือของคนทั้งชุมชน และเกิดกติกา และจะตองถูกกํากับโดยชุมชน
อาศัยหลักระบบสิทธิการรวมกันของชุมชนโดยมีหลักการสําคัญคือ...

1 เปนการดําเนินการในพื้นที่ของรัฐที่มีความขัดแยงการถือสิทธิการครอบครอง และที่ดิน
ยังเปนของรัฐ
2 ตองเปนชุมชนที่มีอยูกอนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน
พ.ศ.2553 ใชบงั คับไมนอยกวา 3 ป หรือเปนชุมชนที่อาศัยอยูกอนวันที่ 12 มิ.ย.2550
3 ใหสิทธิชุมชน โดยการรับรองสิทธิทํากิน โดยคุมครองใหทําเกษตรกรรม และทีอ่ ยูอาศัย
เรียกวา "โฉนดชุมชนทั้งผืน" และมอบใหชุมชนเก็บรักษาแตจะไมใหสิทธิกับปจเจก หรือ เฉพาะ
บุคคล
4 ตองรวมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยไมใหมกี ารบุกรุกปาเพิ่มเติม
5 สามารถดําเนินการเพิกถอนได หากดําเนินการผิดระเบียบและเงื่อนไขการใชประโยชน
ที่ดิน
6 รัฐเขาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และรวมมือกันสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมีชุมชน
เปนหลักในการดําเนินการ
โฉนดชุมชนชนไมเพียงแตจะทําหนาทีใ่ นการรักษาที่ดนิ ไวสําหรับชุมชนเทานั้น แตยัง
สามารถใชเปนเอกสารในการจํานอง กูย ืม เพื่อใชประโยชนในการทําการเกษตรและในครัวเรือนอีก
ดวย โดยจะใชกูยืมจากกองทุนออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นภายในกลุมปฏิรูปที่ดินของแตละ ชุมชน เปน
การแกปญหาความตองการจํานองที่ดินกับสถาบันการเงินภายนอก ที่มีความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ที่ดินของเกษตรกรรายยอยและชุมชน
ทั้งนี้โฉนดชุมชน ที่ออกใหแกชุมชนแตละครั้งจะมีระยะเวลา ที่ไดรับอนุญาตใหใชประ
โยชน ในทีด่ ินของรัฐ ซึ่งชุมชนสามารถขอตออายุการใชประโยชนในที่ดิน โดยยื่นเรื่องที่สํานักงาน
โฉนดชุมชน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา และหากชุมชนใดมีการกระทําขัดตอกฎหมาย
หรือขอกําหนดตามประกาศของคณะกรรมการฯ ก็มีสิทธิถูกเพิกถอนโฉนดชุมชน
หัวใจสําคัญของ "โฉนดชุมชน" คือการใหสิทธิชุมชน ในการบริหารจัดการทีด่ นิ ของรัฐ
รวมกัน ชุมชนไดใชประโยชนและวางกติกาในการบริหารจัดการที่ดินแบบรวมหมู และยังถือเปน
หลักประกัน สําหรับการมีที่ดินทํากินแบบยั่งยืน

บทสงทาย
การขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาการทับซอนของที่ดินในเขตพื้นที่เทือกเขาบูโด
จนมีมติ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เห็นชอบแนวทางการแกไขปญหาที่ดินในพืน้ ที่
ประกาศอุทยานบูโด-สุไหงปาดี โดยยินยอมใหชาวบานที่อยูมากอนสามารถทําประโยชนในที่ดิน
ของตนเองได
ประกอบกับแนวคิดโฉนดชุมชนไดรับการยอมรับจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทําใหโอกาสที่จะมีการจัดการที่ดินเพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินทํากินของตนเองใน

นามของโฉนดชุมชน นาจะเปนนวตกรรมทางสังคมที่จะนําไปสูการสรางโอกาสและความเทาเทียม
ทางสังคมใหมากขึ้น
ความสมานฉันทในจังหวัดชายแดนใตนนั้
หัวใจสําคัญอยูที่การมีอยูมีกินอยางพอเพียง
และสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามที่แตละคนนับถือไดอยางสมบูรณ หากทองไมอมิ่ ที่ดินที่เคยเปน
ของปูยาไปทับซอนกับการประกาศเขตปาสงวนอยางไมเปนธรรม
รวมทั้งหากชีวิตมีความ
ยากลําบาก ไมมีที่ดินประกอบอาชีพเปนเพียงคนงานรับจางรายวันแลว เชนนี้กย็ ากที่จะเกิดความ
สมานฉันท
ความเปนธรรม ความรูสึกวาไดรับการดูแลจากภาครัฐ และการมีอยูมีกนิ อยางพอเพียง คือ
หัวใจของความสงบสุข สมานฉันท และสันติภาพในระยะยาว
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